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Armários Eldon para o sistema de 
proteção contra incêndios Cerberus 
PRO da Siemens

A Siemens Building Technologies descobriu no armário MAS personalizado da 
Eldon com porta com vidro a solução perfeita para responder à necessidade de 
uma proteção superior contra incêndios para o seu equipamento topo de gama.

A Eldon está sempre disposta a fazer de tudo para satisfazer os seus clientes e foi com esta atitude que 

rapidamente desenvolveu uma solução para a Siemens Building Technologies dos Países Baixos que precisava 

de um armário exclusivo de proteção superior contra incêndios para o seu equipamento eletrónico de deteção 

de incêndios topo de gama.  

Problema do cliente resolvido

A Siemens Building Technologies, um dos maiores fabricantes mundiais de equipamento de segurança, 

proteção contra incêndios e automação de instalações, contactou a Eldon para obter uma solução fiável de 

proteção de sistemas eletrónicos e componentes sensíveis do seu sistema de proteção contra incêndios. Isto 

não constituiu qualquer problema para o centro de personalização rápida da Eldon em Drachten, especializado 

em garantir que os clientes recebem ajuda no local através de trabalhos mecânicos ou de roscagem rápidos e 

graças a especialistas experientes.   

> Continua na próxima página

VANTAGENS PARA  
O CLIENTE:

Design personalizado 
em função das 
necessidades do cliente 

Montagem económica 

Manutenção de stock  

Entregas ao  
utilizador final no  
prazo de 48 a 72 horas 
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A solução da Eldon

O projeto para a Siemens incluiu a criação de um armário MAS personalizado com orifícios especiais na placa 

de montagem, calhas de montagem DIN incorporadas, porta com vidro e condutas para fios. Segundo a 

Siemens, era necessário um armário altamente fiável e à prova de água que protegesse o seu equipamento de 

deteção de incêndios que analisa de forma rápida e fiável as causas principais de um incêndio, tais como o 

fumo, o calor e o monóxido de carbono.

Os armários MAS da Eldon com porta com vidro são a escolha perfeita para montagem na parede, devido à 

disponibilidade de uma ampla variedade de tamanhos padrão, perfis de portas amovíveis, capacidades de 

ligação à terra, bem como dobradiças e fechaduras fáceis de remover. Mas aquilo que também atraiu a 

Siemens foi a capacidade de resposta rápida da Eldon a um pedido altamente especializado, graças aos 

centros de personalização rápida em localizações estratégicas.

Anton Sterk, o nosso diretor de vendas local do sudoeste dos Países Baixos, ficou satisfeito com a 

colaboração com a Siemens Building Technologies nos Países baixos, particularmente no que toca à 

concretização do processo de logística após a verificação final dos esquemas e das especificações 

necessárias.

A Siemens foi capaz de implementar num curto espaço de tempo uma solução eficiente e fiável de proteção 

superior para as instalações e o equipamento de proteção contra incêndios o que, por sua vez, ajuda a 

proteger tanto as pessoas como a propriedade. O armário MAS da Eldon terá uma longa vida útil e sem 

problemas numa grande variedade de ambientes, desde salas brancas a centros de dados ou fábricas.


