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Eldonskåp används till Siemens 
brandskyddssystem Cerberus PRO

När Siemens Building Technologies behövde förstärka brandskyddet för 
företagets förstklassiga utrustning fann de den perfekta lösningen i ett anpassat 
MAS-skåp med glasdörr från Eldon.

Eldon ryggar inte inför att göra sitt yttersta för att hjälpa en kund. När Siemens Building Technologies i 

Nederländerna efterfrågade ett unikt skåp, som skulle förstärka skyddet av deras toppmoderna 

branddetekteringsutrustning, hittade Eldon därför snabbt en lösning på problemet.  

Lösningar på kundens problem

Siemens Building Technologies är en av världens största leverantörer av systemlösningar och tjänster inom 

säkerhet, brandsäkerhet och fastighetsautomation. De kontaktade Eldon för att hitta en tillförlitlig lösning som 

kunde skydda den känsliga elektroniken och komponenterna i deras brandskyddssystem. Detta var inget 

problem för Eldons expresscenter för kundanpassningar i Drachten, som är specialiserat på att hjälpa kunder 

på plats med snabb maskinbearbetning, gängade hål och sin expertis.   

> Fortsättning på nästa sida.

KUNDFÖRDELAR:

 
Anpassad konstruktion 
enligt kundens behov 
 
Kostnadseffektiv 
montering
 
Lagerhållning 
 
Leverans direkt till 
slutanvändaren inom 
48–72 timmar.
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Eldons lösning

Uppdraget för Siemens var att skapa ett anpassat MAS-skåp med specialhål i montageplåten, monterade 

DIN-skenor, glasdörr och kabelkanaler. Siemens förklarade att de behövde ett vattentätt skåp med hög 

tillförlitlighet som skulle kunna skydda deras branddetekteringsutrustning, vilken snabbt och tillförlitligt 

analyserar de huvudsakliga symptomen vid brand, t.ex. förekomsten av rök, värme och kolmonoxid.

Eldons MAS-skåp med glasdörr var ett perfekt väggmonterat alternativ. Det finns i en rad olika 

standardstorlekar, har borttagbara dörrprofiler, har jordningstillbehör samt gångjärn och lås som är lätta att ta 

bort. En annan sak som tilltalade Siemens var Eldons förmåga att snabbt kunna svara på ett komplicerat 

önskemål tack vare det strategiskt belägna expresscentret för kundanpassningar.

 

Vår distriktssäljare i sydvästra delen av Nederländerna, Anton Sterk, uppskattade samarbetet med Siemens 

Building Technologies i Nederländerna. Särskilt förverkligandet av logistikprocessen efter den slutgiltiga 

kontrollen av ritningarna och de nödvändiga specifikationerna.

Siemens kunde på kort tid driftsätta en kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning som förbättrar brandsäkerheten i 

byggnader och därmed bidrar till att skydda både människor och fastigheter. Eldons MAS-skåp håller länge 

och ger många år av felfri användning i ett brett spektrum av miljöer, från renrumsmiljöer till datacenter och 

fabriksmiljöer.


