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Elektrotechnische oplossingen
voor de gehele energieketen

Ready to power
your future.

Energie voor
wereldwijd
ondernemen
Automobielsector

Eaton levert de energie in honderden producten
die voldoen aan de eisen van de huidige, snel
veranderende wereld.

Lucht- en ruimtevaart

Vrachtwagens

Wij helpen onze klanten wereldwijd de energie
te beheren die zij nodig hebben voor gebouwen,
vliegtuigen, vrachtwagens, personenwagens, machines
en complete bedrijven. En dat doen wij op een manier
die minder natuurlijke bronnen verbruikt.

Transport van de volgende
generatie

Voor groenere gebouwen
en bedrijven

Eaton stuurt de ontwikkeling
van nieuwe technologieën aan,
van hybride aandrijflijnen en
emissieregelsystemen
tot geavanceerde motoronderdelen, die het brandstofverbruik verlagen en de uitstoot
van uitlaatgassen van vrachtwagens en personenauto’s
reduceren.

De elektrische divisie van
Eaton is een toonaangevende
aanbieder van oplossingen op
het gebied van netvoedingskwaliteit, distributie en beheer
van energie die het energierendement en de netvoedingskwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid verhogen. Onze
oplossingen omvatten een
groeiend aanbod ‘groene’
producten en diensten, zoals
energiebeheer-audits en
realtime-bewaking van
het energieverbruik. De
ononderbroken voedingen
(UPS-systemen), regelbare
aandrijvingen en verlichtingsregelingen van Eaton helpen
het energieverbruik te verlagen
en de efficiëntie te verhogen.

Hogere verwachtingen

Hydraulische systemen

Wij breiden onze oplossingen
en service voor de lucht- en
ruimtevaart continu uit om in
te spelen op de behoeften van
nieuwe luchtvaartplatforms,
inclusief de markt voor hoogvliegende lichte straalvliegtuigen en voor ultralichte
straalvliegtuigen.
Voortbouwend op onze
sterke punten
Onze activiteiten in de
hydraulische sector combineren
lokale service en ondersteuning
met een innovatief pakket
hydraulische oplossingen om
wereldwijd te voldoen aan de
behoeften van infrastructuurprojecten, waaronder sluizen,
kanalen en dammen.

Stroomvoorziening
2

Persoonlijk
Door de integratie van de drie afzonderlijke bedrijven Eaton
Holec, Moeller Electric en Eaton Power Quality is onze
verkooporganisatie Eaton Industries (Netherlands) B.V. inmiddels
uitgegroeid tot een bedrijf met een compleet, innovatief en
duurzaam productenpakket. Hierdoor hebben we voor vrijwel
elk elektrotechnisch vraagstuk een oplossing. Daarnaast hebben
we een groot aantal specialisten die u de gewenste technische
ondersteuning kunnen geven.
In deze digitale wereld blijft persoonlijk contact voor Eaton nog
steeds het belangrijkste. Onze Account Managers komen daarom
onder het motto “Meet & Greet” graag bij u langs om persoonlijk
met u kennis te maken. Heeft u een vraag, neemt u dan gerust
contact met ons op. Dan weten we wat er speelt, waar
behoefte aan is en kunnen we inspelen op uw wensen.
Hierdoor blijft u in staat de beste elektrotechnische oplossingen
te bieden aan uw klanten.
Matty Hummelink

Managing Director
Country Sales Organisation Benelux
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Ready to power
your future!

Woningbouw en Kleinzakelijk

Nieuwbouw
en Renovatie

Machinebouw OEM

Paneelbouw OEM

• Groepenkasten
Systeem 55/Medusa

• Industriële beveiligingscomponenten

• Halyester

• Remeka

• Industriële besturingscomponenten

• xEnergy

• Huisautomatisering
• Photovoltaik
• UPS-systemen
• xBoard

• Industriële automatiseringscomponenten
• UPS-systemen

• xBoard
• Industriële beveiligingscomponenten
• Industriële besturingscomponenten
• Industriële automatiseringscomponenten
• UPS-systemen
• Railkokersystemen
• Photovoltaik
• IT-racks
• Power Management
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Een breed productassortiment geschikt voor vele toepassingsgebieden. Het
efficiënt, effectief, veilig en duurzaam maken van energie is ons voornaamste doel.
Of het nu gaat om relatief grote producten zoals middenspanningssystemen,
laagspanningssystemen, verdeelinrichtingen, groepenkasten of onze kleinere
componenten voor industriële automatisering zoals motorbeveiligingsschakelaars,
magneetschakelaars, veiligheidsrelais, touchpanelen en drukknoppen.
Voor diverse productgroepen is ons groene karakter uniek in de markt te noemen.
Neem bijvoorbeeld de SF6-vrije verdeelstations en ringkabelstations en de
energiezuinige UPS-systemen. We kiezen consequent voor recyclebare materialen
bij de ontwikkeling van nieuwe producten.
Eaton streeft naar een kleine ecologische “footprint” en werkt aan het verkrijgen en
behouden van een milieuvriendelijke postitie op de CO2-ladder.

Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Industrie en Utiliteit

Datacenters

Zware Utiliteit,
Industrie en Infra

Energiedistributie

Energienetwerk

• MS-Systemen

• MS-Systemen

• Meterborden

• LS-Systemen

• Transformatoren

• MS-Systemen

• IT-racks

• MCC

• Transformatoren

• UPS-systemen

• LS-Systemen

• Service

• Railkokersystemen

• IT-racks

• Photovoltaik

• UPS-systemen

• Turnkey projecten
• Smart Grid oplossingen

• Project management
• Service

• Railkokersystemen
• Photovoltaik
• Project management
• Service
• Turnkey projecten
• Smart Grid oplossingen
• Oil & Gas oplossingen
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Wij staan voor u klaar!
Vanuit onze vestigingen in Zaltbommel en
Hengelo staan in totaal zo’n 120 medewerkers
dagelijks voor u klaar. Onze Account Managers
vormen ons gezicht naar buiten. Achter hen
stellen diverse medewerkers en afdelingen
alles in het werk om u zo goed en snel
mogelijk van dienst te zijn.
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We komen graag bij u langs!

Geïnteresseerd?

Contactgegevens

Om samen te werken moet je
elkaar kennen. Daarom komt
onze Account Manager graag
geheel vrijblijvend een keer
bij u langs. Om persoonlijk
kennis te maken en te
vertellen wat zij voor u kunnen
betekenen op het gebied van
producten, totaaloplossingen,
services en onderhoud,
projectondersteuning en
advies op maat.

Neem dan rechtstreeks
contact op met onze
Account Managers. Op
www.eatonelectric.nl vindt
u onder het kopje “Meet &
Greet” een overzicht van onze
Account Managers, inclusief
hun mobiele nummer en hun
persoonlijke e-mailadres.

Op de achterzijde treft
u onze uitgebreide
contactgegevens aan.
Heeft u een vraag,
een opmerking of een
suggestie, neem dan
gerust contact met ons
op. We zitten er voor u
en helpen u graag.
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Woningbouw en kleinzakelijk
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Woningbouw en
kleinzakelijk

Binnen de woningbouw en kleinzakelijke
markt liggen volop kansen. Het energiezuiniger en slim maken van woningen en
gebouwen bijvoorbeeld. De integratie van
lokale alternatieve energiebronnen zoals
zonnepanelen. Maar ook het aanpassen van
de elektrische installatie aan de eisen en
wensen van nu en straks, inclusief comfortverhoging. Eaton is er klaar voor. U ook?
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Woningbouw en kleinzakelijk

Slim renoveren
doe je met Eaton

Of het nu gaat om een verbouwing van één
woning of de grootschalige renovatie van een
flatgebouw; bij het uitbreiden, moderniseren
en energiezuiniger maken van gebouwen is
het aanpassen van de elektrische installatie
een waardevolle investering voor een veilige
en comfortabele leefomgeving. Wie slim
renoveert, maakt gebruik van de kennis en
oplossingen van Eaton.
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Maak gebruik van de kennis
en oplossingen van Eaton
Efficiënt renoveren
De producten van Eaton zijn zo
ontworpen dat ze gemakkelijk
en snel zijn te installeren. Door
installateurs en monteurs te
betrekken bij de ontwikkeling,
sluiten onze producten aan
op de dagelijkse praktijk. En
dat levert tijdwinst op. Zowel
tijdens de installatie als bij
onderhoudswerkzaamheden
of uitbreiding.

verhoogt het leefcomfort.
Het automatisch schakelen en
dimmen van verlichting, het
op- en neerlaten van rolluiken,
het instellen van alarmeringen,
het regelen van verwarming en
ventilatie, dat is slim wonen en
werken anno nu.

gebruik. Dat is goed voor de
portemonnee én voor het
milieu.
Duurzame energie

Gegarandeerde continuïteit
Wie het nieuws volgt,
hoort regelmatig over
stroomstoringen.
In flatgebouwen en
appartementencomplexen
zitten installaties die altijd
moeten blijven werken,
zoals (trap)liften en
intercomsystemen. Ook
in particuliere woningen
kunnen bedrijfskritische
energiegebruikers aanwezig
zijn, zoals een alarminstallatie,
maar ook de computer. Een
UPS zorgt voor tijdelijke
elektriciteit bij stroomuitval.

xComfort-huisautomatisering
is eenvoudig zonder haken breekwerk toepasbaar
in renovatieprojecten. De
draadloze schakeltechniek

xComfort maakt het
energieverbruik inzichtelijk.
Bewoners zien ‘real time’
hoeveel energie ze gebruiken,
wat dit hen kost en hoe ze hun
verbruik eenvoudig kunnen
sturen. Bewust omgaan
met energie leidt tot een
aantoonbaar efficiënter

In 2020 moet conform
Europese regelgeving 20%
van onze energie worden
opgewekt door alternatieve
energiebronnen zoals
zonne-energie. Eaton levert
complete pakketten voor
het schakelen, beveiligen,
distribueren en omvormen van
zonne-energie in elektriciteit.
Door een koppeling met
xComfort kan de bewoner
eenvoudig de opbrengst van de
zonnepanelen aflezen.

Groepenkasten

Huisautomatisering

Photovoltaik (PV)

UPS-systemen

PV-installaties
voor duurzame
renovatie

Verhoog
veiligheid en
wooncomfort

• Geschikt voor de meest
toegepaste typen
zonnepanelen
• Eenvoudige draadloze
koppeling met xComfort
voor duidelijke informatie
over energieopbrengst
• Koppeling aan slimme
meter voor teruglevering
aan distributienet

• Voor alle gevallen
waarin we niet zonder
elektriciteit kunnen
of willen
• UPS-en voor kleine
elektrische apparaten
• UPS-en voor grote
elektrische installaties
• Voor een veilig gevoel
thuis

Comfortverhogend

Inzicht in energieverbruik

Systeem 55

xComfort

• 1-op-1 uitwisselbaar
• Aanpassen leidingwerk
niet nodig
• Gemakkelijk uit
te breiden
• Uitstootbare achterwand voor inkomende
voeding

• Aanpassen of uitbreiden
leidingwerk niet nodig
• Ideaal voor het
automatiseren van
functionaliteiten in een
woning
• Verhoogt eenvoudig het
wooncomfort
• Geeft snel en eenvoudig
inzicht in het energieverbruik
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Woningbouw en kleinzakelijk

Betrouwbare
beveiliging tegen
stroomuitval
Oplossingen voor woningbouw, utiliteit,
zorg, infra en industrie
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Voorkom gevaarlijke situaties,
financiële schade en dataverlies
Op het gebied van Power Quality levert Eaton met 45 jaar ervaring een belangrijke
bijdrage aan het beveiligen en beheren van de stroomtoevoer. Tegenwoordig kunnen
we nu eenmaal niet meer zonder stroom.
Een stroomonderbreking,
stroomstoring of een ander
kwaliteitsprobleem met de
stroomtoevoer heeft al snel
grote gevolgen. In de zorg
bijvoorbeeld is een UPS
(Uninterruptable Power Supply)
van levensbelang. In andere
segmenten ontstaat er vooral
veel financiële schade door
processen die stil komen te
liggen met het wegvallen van
de stroomtoevoer en/of door
data die beschadigd of verloren
raakt.

Uit het document ‘betrouwbaarheid elektriciteitsnetten
2011’ van Netbeheer Nederland
blijkt dat er geen duidelijke
trend is in de gemiddelde
stroomonderbrekingsduur, de
onderbrekingsfrequentie en
de jaarlijkse uitvalduur over de
laatste tien jaar. Huishoudens
en bedrijven kunnen zich dus
maar beter voorbereiden op
een stroomonderbreking of
stroomstoring. De vraag is niet
of uzelf of uw klant er mee te
maken krijgt, maar wanneer.

Een UPS van Eaton biedt
zekerheid

Woningen/kantoor

Kleinzakelijk

Industrie, zorg en
datacenters

Een UPS beschermt
IT-apparatuur en andere elektrische apparaten tegen problemen in de stroomtoevoer. Een
UPS beschermt bij stroomuitval
en stroomonderbrekingen
tegen beschadiging van de
hardware en tegen dataverlies
en -beschadiging. Veel UPSen meten en verbeteren de
continuïteit en kwaliteit van de
inkomende stroom naast hun
beschermende functie. Voor

woningen en kleinzakelijke
gebouwen biedt Eaton een uitgebreid pakket energiezuinige
UPS-oplossingen.
Inventariseer de risico’s.
Voorkomen is beter dan
genezen.

Grote datacenters,
ziekenhuizen en infra

Off-Line
500 VA – 1600 VA

Line interactive
600 VA – 11 kVA

Online dubbele
conversie
700 VA – 40 kVA

Online dubbele
conversie
275 – 1100 kVA

• Enkelfasige UPS-en
• Bijzonder geschikt voor
het beschermen van
PC’s, telefooncentrales
en kassasystemen

• Enkelfasige UPS-en
• Ideaal voor toepassing in
kleine serverruimtes
voor de bescherming
van hardware en
datanetwerken
• Energiebeheer met
gratis software

• Enkel- en drie-fase(n)
online UPS
• Voor het continu
beschermen van de
meest bedrijfskritische
processen zoals datacenters, 24/7 servers en
apparaten en 24-uurs
productieprocessen
• Energiebeheer met gratis
software

• Drie-fase(n) online UPS
• UPS als onderdeel van
een totaal energiesysteem inclusief
energiedistributie,
warmtebeheer,
monitoring en services
• Voor het continu
beschermen van grote
bedrijfskritische installaties
• Service en onderhoud
op maat
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Industrie en Utiliteit
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Industrie
en Utiliteit

Handhaving en - liever nog - verbetering van de concurrentiepositie
is momenteel belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd wordt van bedrijven
ook verwacht dat zij een concrete bijdrage leveren aan het verbeteren
van ons leefklimaat. Op beide vlakken voldoende uitdagingen.
Eaton begrijpt dit en biedt uiteenlopende oplossingen die tegemoet
komen aan deze uitdagingen. Doordacht, effectief en uiterst efficiënt.
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Industrie en Utiliteit

Complete oplossingen voor
het bouwen van machines
Eaton’s componenten en
systemen voor energiedistributie en industriële
automatisering worden
wereldwijd gebruikt bij het
bouwen van machines voor
diverse sectoren. Als toonaangevend producent van
automation solutions en
componenten voor
machines en fabrieken,
bieden wij onze klanten

end-to-end concepten voor
automation, oplossingen
voor motorapplicaties en
energiemanagement.

datatransparantie, kostenbesparing, flexibiliteit en
uitbreiding van het
machinepark mogelijk.

Slim automatiseren is
mogelijk met Eaton’s
technologie SmartWire-DT.
Deze technologie én de
kwaliteitsproducten uit de
Moeller®-series maken
energie-efficiency,

Schakelen, besturen, beveiligen en visualiseren.
Bedienen en
signaleren

Automatiseren,
Motorapplicaties
sturen en visualiseren

Power Management

xCommand

xSystem

xStart

xEnergy

• RMQ-Titan bedienen
en signaleren
• Nood-stop en nood-uit
knop
• Mechanische, optische,
inductieve en
capacitieve sensoren
• Tijd- en bewakingsrelais

• Intelligent communicatiesysteem SmartWire-DT
• Touch panels; sturen van
machines en visualiseren
van informatie
• Compacte en modulaire
PLC’s
• Remote I/O
• Stuurrelais

•
•
•
•

• Veilig schakelen en efficiënte energietoevoer
met NZM circuit breakers met XMC energy
metering module
• Installatieautomaten
FAZ serie, met keurmerk voor scheepsbouw en UL-keur
• Beschermen van de
machine en/of de
fabriek tegen
stroomuitval met UPS

Motoren schakelen
Motoren beveiligen
Softstarters
Frequentieregelaars

17

Industrie en Utiliteit

Eaton en paneelbouwers,
een winnende combinatie

Voor het assembleren op locatie biedt Eaton voor paneelbouwers
een breed productassortiment met veel aandacht voor
productvernieuwing. De expertise en het vakmanschap van de
paneelbouwer en Eaton’s complete pakket producten en
ondersteunende diensten is een winnende combinatie. Het zijn
de eindklanten in industrie en utiliteit die hiervan profiteren.
In de vorm van betrouwbare en veilige oplossingen voorzien van
de nieuwste technieken en technologieën.
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Eindklanten profiteren mee
Componenten met een
goede reputatie
Met de combinatie van laagspanningsverdeelinrichtingen
en (niet-)modulaire componenten biedt Eaton paneelbouwers
een zeer compleet pakket
voor toepassingen in industrie
en utiliteit. Naast schakel- en

beveiligingscomponenten is er
een ruime keuze in componenten voor het besturen en regelen van processen.
Onze schakelaars, waarin
de nieuwste technologische
inzichten zijn verwerkt, zijn het
resultaat van een omvangrijk,
permanent ontwikkelings-

Halyester

xBoard

xEnergy

Halyester, het modulair
kunststof verdeelsysteem
tot 1600 A, heeft zich de
afgelopen 40 jaar bewezen in toepassingen voor
zowel binnen- als buitenopstellingen. Door de uitstekende mechanische en
elektrische eigenschappen
van de kunststofkasten
gaan Halyester-systemen
lang mee, zelfs onder
zware omstandigheden
zoals op raffinaderijen en
in chemische fabrieken.

Het xBoard-programma
bevat een breed assortiment wandverdeelkasten
en plaatstalen of kunststof
staande verdelers t/m
1600 A. Met een grote
verscheidenheid aan
verdeelkasten, inbouwframes en inbouwmodulen
kan vrijwel iedere verdeelinrichting worden gebouwd
voor nagenoeg elk toepassingsgebied.

Voor hoofdverdeelsystemen
waar grote vermogens
worden gevraagd, bieden
de xEnergy plaatstalen
verdeelkasten uitkomst.
Dit robuuste systeem wordt
gekenmerkt door een zeer
goede prijs/kwaliteitsverhouding en is speciaal
ontworpen voor lokale
assemblage. Een ideale
basis voor een gebouweninfrastructuur tot 4000 A.

Eaton Industries (Netherlands) B.V.

programma en voldoen aan de
meest stringente normen die
de industrie kent. Daardoor is
Eaton de referentienorm voor
de industrie geworden, een
garantie voor onovertroffen
kwaliteit en prestaties.

Software en andere
ondersteuning
Met de configuratiesoftware voor xBoard &
Halyester kunnen voor
beide laagspanningsverdeelinrichtingen ontwerpen en calculaties worden
gemaakt. Voor ondersteuning bij projecten staat
de afdeling Project
Support klaar met advies,
technische vragen en
hulp bij offertes.
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Industrie en Utiliteit

Absolute zekerheid
vanzelfsprekend

Eaton specialist in
datacenteroplossingen
Eaton is gespecialiseerd in
energiesystemen voor datacenters. We helpen bedrijven
bij het vinden van concurrentievoordelen door elk energiesysteem te beschouwen als
een object van strategisch
belang, dat tijdens de hele
levenscyclus moet worden
gemeten en beheerd als een
geïntegreerd systeem. Deze
aanpak levert voordelen op
zoals een grotere betrouwbaarheid, een hoger rendement
van de exploitatiekosten, een
effectiever gebruik van kapitaal,
een verhoogde veiligheid en
beperking van de risico’s.
Maak kennis met onze ervaren
datacenterspecialisten. Zij wisselen graag geheel vrijblijvend
met u van gedachten over het
complete traject van realiseren
tot en met optimaal beheren
van uw datacenter. Ook voor
het herstellen, upgraden of
moderniseren van (onderdelen)
van uw elektrische infrastructuur zijn zij de juiste gesprekspartner.

20

Energiedistributie

Energiekwaliteit

Verdeelsystemen vormen
de ruggengraat van uw
elektrische systeem.
Onze midden- en laagspanningssystemen
behoren wereldwijd tot de
allerbeste en garanderen
een betrouwbare, veilige
en zuinige energietoevoer
voor cruciale datacentertoepassingen.

Dankzij de oplossingen
van Eaton voor energiekwaliteit wordt de energie
voor cruciale toepassingen
zo schoon, veilig en
betrouwbaar mogelijk.
Het resultaat: optimale
beschikbaarheid.

Binnen datacenters is de rol van een betrouwbare energietoevoer
cruciaal. Een probleem met de energietoevoer kan gevolgen hebben
voor elk onderdeel van de organisatie. Als er zo veel op het spel staat,
is uitstekend energiemanagement voor het gehele energiesysteem een
vereiste. Elke schakel in het systeem dat uw datacenter van energie
voorziet, moet krachtig en betrouwbaar zijn.

De kracht en het vertrouwen van ’the power of one’!

IT-racks

Warmtebeheer

Services

Monitoring

Ieder gewenst IT-rack is
te configureren met het
unieke bouwsteenontwerp van Eaton. Diverse
hoogte-, diepte- en breedtematen en een serie aan
deuren, panelen, handels
en sloten maken het
IT-rack compleet. Eaton
voorziet tevens in
standaard oplossingen
voor warmtebeheer.

Eaton biedt cruciale
infrastructuren optimale
bescherming door een
voorspelbare omgeving.
Onze oplossingen bieden
de mogelijkheid warme en
koude lucht te sturen en te
scheiden, maar tevens de
prestaties nauwkeurig te
meten.

Onze datacenterspecialisten
helpen u de infrastructuur
voor energie en -luchtstroombeheer beter te
ontwerpen, bouwen en
onderhouden. Hierdoor
kunnen energiesystemen
worden beheerd als een
strategisch middel en dat
biedt voordelen.

Vollere serverracks leiden
tot een verhoogd warmteniveau en complexere
systemen. Om dergelijke
omgevingen goed te
beheren en beheersen
biedt Eaton uiteenlopende
oplossingen voor effectief
en efficiënt beheer van
uw datacenter.

Eaton Industries (Netherlands) B.V.
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Industrie en Utiliteit

Voor industrie en utiliteit levert Eaton een complete range
elektrotechnische oplossingen die zijn gelijke in Nederland niet kent.
Vanaf de aansluiting op het openbare distributienet tot aan de
wandcontactdoos biedt Eaton een compleet pakket producten en
diensten voor een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening.

Ready to power
your future.

Ready to power
your future!
Alles voor een
bedrijfszeker netwerk
Het productenpakket voor
utiliteit en industrie is zeer
omvangrijk. Het aanbod loopt
van middenspanningssystemen
tot laagspanningsonderverdelers en van UPS- tot
Photovoltaik-systemen. En alles
wat daar tussen zit. Ervaar de
voordelen van ‘one stop
shopping’.
Van oudsher staat Eaton, in
Nederland voorheen als Holec,
Moeller en Power Quality,
bekend om zijn veilige en
betrouwbare productoplossingen. Meer dan een
eeuw aan wereldwijde kennis
en ervaring is vertaald in
innovatieve producten. Deze
producten voldoen zonder
uitzondering aan de meest
stringente normen en
certificeringen, zoals de
IEC 61439.
Solution Provider
Eaton levert alles wat u nodig
heeft voor de stroomvoorziening van uw bedrijfsnetwerk. Dit gaat verder dan
producten alleen. Ook bieden
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wij uiteenlopende services die
de conditie van uw netwerk op
peil houdt, waardoor een
optimale continuïteit gedurende
de gehele looptijd is gewaarborgd. Alles in één hand, wel
zo efficiënt. Wij ontzorgen u
graag en bieden u een
passende oplossing; van
engineering tot service en
onderhoud van de systemen.
Duurzame oplossingen
Voor diverse productgroepen is
ons groene karakter uniek in de
markt te noemen. Neem
bijvoorbeeld de SF6-vrije
verdeelstations en ringkabelstations en de energiezuinige
UPS-systemen. Daarnaast kiest
Eaton voor recyclebare
materialen bij de ontwikkeling
van nieuwe producten. Onze
energiemanagementoplossingen leveren concrete
besparingen op en dragen bij
aan een duurzame toekomst.
Het voordeel van dichtbij
Dankzij de prominente rol van
Eaton binnen de wereldwijde
elektrotechnische sector, zijn
onze klanten verzekerd van een
complete, innovatieve en

daadkrachtige partner.
Daarnaast biedt onze Nederlandse achtergrond en locatie
ook nog eens extra voordelen.
Dit geldt voor uw aanspreekpunten, maar ook voor onze
verkoopbinnendienst, onze
productie en onze serviceorganisatie. Dit betekent korte
lijnen, heldere en duidelijke
communicatie en snel
schakelen als het moet. Dat
maakt ons in Nederland toch
uniek en daarvan plukken wij
samen met u de vruchten.
Toegevoegde waarde Eaton
herkend en erkend
Een feit: zodra een Eaton
Account Manager in een vroegtijdig stadium aan tafel zit bij
een potentiële klant en vertelt
wat Eaton voor hem kan
betekenen, is de kans groot dat
Eaton het project uitvoert.
Hieruit blijkt dat de waarde van
Eaton - een combinatie van
advies, kennis, goede
producten en oplossingen en
heldere communicatie - wordt
herkend en erkend.

Complete elektrotechnische
oplossingen voor utiliteit en industrie

Compleet pakket

middenspanning systemen
transformatoren

Power
Quality

laagspanning
systemen

patchkasten

PhotoVoltaik

railkoker systemen

turnkey projecten
services

Producten

Solutions
& Services
netwerkstudies
vlamboogstudies
automatisering
onderhoud en retrofit
projectmanagement

Smart Grid oplossingen

Complete elektrotechnische
oplossingen voor utiliteit en industrie
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Industrie en Utiliteit

Fabrieksgeassembleerde laagspanningssystemen

De hoogste
beschermingsgraad
De fabrieksgeassembleerde laagspanningssystemen van Eaton hebben zich al jarenlang
bewezen als robuust en betrouwbaar. Ze bieden niet alleen een optimale stroomverdeling, maar voldoen tevens aan de strengste eisen op het gebied van de veiligheid,
flexibiliteit en beschermingsgraad. Zij zijn ontwikkeld voor de waardeketen van de gehele
branche, dat wil zeggen voor het upstream-, midstream- en downstreamsegment.
Complete offerte
Dankzij het brede leveringsprogramma en technische kennis kunnen wij complete offertes aanbieden
van product tot aan installatie tot en met servicecontracten. Eaton heeft haar processen zo ingericht
dat ze snel kan reageren als lokale partner, met alle voordelen van dien.

Capitole 20

Power Xpert CX®

Capitole 40

Railkokersystemen

Een hoog gestandaardiseerd verdeelsysteem, dat
wordt ondersteund door
snelle configuratie- en
offertetools. Optimale
interne scheiding tussen
voedings- en afgaande
velden: bouwvorm 4 overeenkomstig IEC 60439
Afgaande velden zijn met
plug-in railaansluitcontacten aangesloten op
verticale distributierails.

Betrouwbare LV-oplossing,
in te zetten als Motor
Control Center en verdeelbord t/m 5000 A. Volgens
bouwvorm 3b en 4b kunnen
de uittrekbare compartimenten worden uitgewisseld
zonder de spanning uit te
schakelen en/of kabels
los te koppelen. Zeer
gebruikersvriendelijk en
veilig voor bedienend
personeel. Eenvoudig op
te waarderen en uit te
breiden.

LS-systeem tot 6300 A, met
volledig gescheiden compartimenten die de veiligheid
waarborgen. Motor Control
Centers kunnen worden uitgerust met volledig uitrijdbare eenheden die flexibele
systeemaanpassingen
mogelijk maken. Aanpassingen kunnen zonder
bedrijfsonderbrekingen
veilig worden uitgevoerd.
Gepatenteerde schaarcontacten zorgen voor een
fysieke scheiding tussen
motorstarterlade en railsysteem en voorkomen vastlassing aan de rail in geval
van een kortsluiting.

Eaton levert een breed
pakket railkokersystemen
in aluminium en koper
met een lage impedantie
met stroomsterktes t/m
6300 A. Geschikt voor vrijwel iedere installatie. De
railkokersystemen zijn uitvoerig getest en voldoen
volledig aan de norm
IEC 60439-2. Er wordt een
eenvoudig te monteren
cassetteverbinding meegeleverd voor nominale
stroomsterktes t/m
6300 A.
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Energiedistributie
Het distributienetwerk verandert van een passief naar een zeer
dynamisch netwerk. Verbruikers kunnen straks op vrijwel iedere plek
energie afnemen en nieuwe energiebronnen leveren energie aan het
netwerk. Om dit geheel in goede banen te leiden en overzichtelijk
te houden wordt intelligentie toegevoegd aan het distributienetwerk.
Eaton’s intelligente oplossingen bieden de mogelijkheid het
distributienet stapsgewijs te ontwikkelen naar een volledig slim net.
Veilig en groen!
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Energiedistributie

Eaton’s midden- en laagspanningssystemen voor Smart Grids

Eaton biedt een compleet pakket midden- en laagspanningsschakelapparatuur voor het
betrouwbaar schakelen, meten en distribueren van elektrische energie in Smart Gridapplicaties. Onze automatiseringsoplossingen optimaliseren de beveiliging, meting,
sturing en communicatie in midden- en laagspanningssystemen.

Slimme schakelapparatuur
voor slimme netten
Gegevensuitwisseling
Door alle veranderingen in het
distributienet wordt optimaal
beheer van middenspanningsnetten steeds belangrijker. De
kwaliteit en betrouwbaarheid
van de energievoorziening moet
worden verbeterd en er moeten rendabele investeringen
voor de lange termijn
worden gedaan. Dit alles
vereist een basisoplossing
voor onderstationautomatisering die uitwisseling van
gegevens mogelijk maakt.

Eaton heeft een volledige
automatiseringsoplossing voor
middenspanningsonderstations.
Door integratie van automatiseringsfuncties kan het schakelsysteem eenvoudig worden
beveiligd en bestuurd en kan de
informatie snel worden
verwerkt en doorgestuurd.
Daardoor kan de energie
makkelijk worden gemeten, kan
de energiekwaliteit worden
bewaakt, kunnen fouten digitaal
worden geregistreerd en
komen preciezere gegevens
beschikbaar. De middenspanningsproducten van Eaton
zijn optimaal uitgerust om
in slimme distributienetten
ingezet te worden.

Automatiseringsfuncties
De gebruikte automatiseringstechnologie in de middenspanningssystemen van Eaton
biedt o.a. de volgende functies:
• Alarm- en incidentverwerking
• Beveiliging
• Verrekeningsmeting
(kWh-meting)
• Precieze gegevensverzameling
• Afstandsbediening en lokale
bediening (LCD-systeem)
• Bewaking van de
energiekwaliteit
• Digitale registratie van fouten
• Conform IEC 61850
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SF6-vrije schakelsystemen
De middenspanningsschakelsystemen van
Eaton zijn gebaseerd op de toepassing van
vacuümschakelaars, gecombineerd met
vastestof-isolatie. Dit is een milieuvriendelijke
technologie, vergeleken met de door vele
andere leveranciers toegepaste methoden,
waarbij het isolatiegas SF6 wordt gebruikt.

Midden- en laagspanningssystemen voor Smart Grids

Geautomatiseerde
Power Xpert® UX,
24 kV

Geautomatiseerde
Power Xpert® FMX,
24 kV

Geautomatiseerde
Xiria met RTU,
24 kV

M2L-verdeler

UX kan worden voorzien
van geïntegreerde functies
die Smart Grid toepassingen in slimme netten
mogelijk maken.

De FMX-serie omvat
metaalomsloten schakelsystemen met één rail die
gebruikmaken van isolatie
middels lucht en vaste
stoffen en die verkrijgbaar
zijn in 12 kV en 24 kV met
nominale stroomsterktes
tot 2000 A.

IEC-middenspanningsschakelsysteem t/m
24 kV voor Smart Gridtoepassingen. Intelligente
netten worden d.m.v. innovatieve, geautomatiseerde
ringkabelstations beheerd.
Remote Terminal Units
(RTU’s) beperken de duur
van een stroomuitval.

Gecombineerde energieoplossing van een middenspanningsschakelinstallatie,
een transformator en een
laagspanningsverdeler.
Het geheel is onder gecontroleerde omstandigheden
geprefabriceerd en kan in
zeer korte tijd op de bouwlocatie geïnstalleerd en
aangesloten worden.
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Turnkey projecten & Services

Turnkey projecten & Services
Efficiënt gebruik en beheer van elektrische energie vereist strategisch denken,
intelligente systeemontwikkelingen, integratie, coördinatie en controle in alle stadia van
de levenscyclus. Eaton beschikt over de kennis en expertise voor het vervullen van uw
complete energiebehoefte. Wij zijn gespecialiseerd in complexe turnkey-oplossingen.
Onze deskundige Service-organisatie garandeert een perfecte conditie van de
elektrische infrastructuur gedurende de gehele levensduur.
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Turnkey projecten & Services

Projects & Solutions
Electrical Projects & Solutions is binnen de Europese
Eaton organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering
van wereldwijde complexe projecten. Dit zijn veelal
opdrachten waarbij een hoog niveau van specialistische
kennis benodigd is. Projecten zoals deze vereisen een
perfecte organisatie en omvangrijke samenwerking
met de klant en andere betrokken partijen. Projects &
Solutions zorgt voor totaaloplossingen.

Eaton Electrical
Projects & Solutions:
• Een professionele partner met specialistische kennis

Ontwerp & advies

• Een partner met een uitgebreide range van oplossingen

Uitvoering &
levering

• Een innnovatieve partner
• Een flexibele en coöperatieve partner
• Een partner voor nieuwe én renovatieprojecten
• Een sterke, onafhankelijke partner
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Via een PowerChain
Management audit
kunnen onze engineers
u snel helpen bij het
in beeld brengen van
problemen, of het
verbeteren van de
prestaties in uw net.
• Voorstudie, ontwerp
• Audits
• Onderzoeken
• Energieverbruik

Met projectmanagement op
een renovatie of uitbreiding
tot aan complete nieuwbouw kunnen wij u helpen
tijd en kosten te besparen,
en u vrijwaren van allerlei
risico’s.
• Project management
• Modificaties van noodstroomvoorziening en
schakelmateriaal
• Integrale projectoplossingen
• Opwaarderen en
aanpassen van
bestaande systemen
• Installeren, opstarten,
testen en overdracht

Eaton oplossingen
voor het vervullen
van uw complete
energiebehoefte
Services & Systems
Eaton Electrical Services
& Systems levert een
uitgebreid pakket diensten
dat is afgestemd op iedere
fase in de levensduur van
een stroomvoorzieningssysteem - ongeacht of het
nu gaat om ontwerp,
levering of ondersteuning.
Al onze verschillende
services zijn volledig met
elkaar geïntegreerd en
geoptimaliseerd om u zo
goed mogelijk van dienst
te zijn.

Moderniseren

Netwerkstudies /
vlamboogstudie

				
Met moderniseren realiOptimale beveiliging van
seert u een levensduurelektrische distributiesyste		
verlenging van bestaande
installaties. Dit kan in
voorkomende gevallen
een aantrekkelijk alternatief zijn voor een compleet
nieuwe installatie.
• Retrofit: met dit
concept kunnen
oude verdeelsystemen
voordelig, eenvoudig
en snel worden
gemoderniseerd.
• Saneren van 		
materialen: de 		
installaties of 		
componenten die niet
meer kunnen voldoen
aan de huidige 		
milieueisen door bijv.
gebruik van SF6-gas en
olie, komen hiervoor in
aanmerking.

men en motor control centers is essentieel voor de
betrouwbaarheid van uw
energievoorziening.

De netwerkstudies van
Eaton geven u inzicht waar
de kritische punten in uw
net zich voordoen. En op
welke wijze u een optimale
beschikbaarheid van elektrische energie kunt realiseren.
Met een vlamboogstudie
krijgt u meer inzicht in de
veiligheid van uw elektrische
netwerk. Tevens kan het
gevaar van een vlamboog
worden gereduceerd, in
sommige gevallen kan dat
zonder investeringen in
apparatuur of in verdere
studies.

Servicecontracten
op maat
Goed onderhoud bewijst in
de dagelijkse praktijk zijn
waarde. Onze serviceengineers voorkomen
storingen met catastrofale
gevolgen voor de bedrijfsvoering van onze klanten.
Eaton biedt servicecontracten op maat voor
regulier en preventief
onderhoud met de beste
bescherming tegen onverwachte storingen binnen
de elektrische installatie.
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Referentieprojecten

Referentieprojecten
Meerwaarde die wordt herkend door de markt

RET altijd op het juiste spoor
dankzij Capitole 20

Groepenkasten Systeem 55
ideaal binnen renovatieprojecten

Datacenter
op zeker e
totaaloplo

Eaton in het Smart
Grid van Alliander
SmartWire-DT optimaliseert productieproces
bij Huhtamaki Nederland
Woonzorgboerderij Tinga State
biedt veilige leefomgeving met
professionele zorg
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Eaton wordt gewaardeerd in
de markt. Onze producten
en oplossingen bieden onze
klanten en eindgebruikers
op verschillende manieren

meerwaarde. Zoals bijvoorbeeld de uitstekende
productkwaliteit en verkrijgbaarheid, het groene
karakter van de

producten of de prettige
manier van samenwerking
en praktische ondersteuning.

Op onze website leest u
onder “Referentieprojecten”
de ervaringen van onze
klanten.

Turnkey project: Friesland Campina
vervangt LS- en MS-systemen zonder
onderbreking

Previder gaat
en kiest voor
ossing Eaton

Endinet zet mobiel
wijkverdeelstation in
bij renovatie
Erasmus Medisch Centrum
Rotterdam bespaart energie met
xComfort

Tata Steel stopt meer vermogen
in Hoog Sterkte Staal

Meer informatie over de verschillende referentieprojecten vindt u op: www.eatonelectric.nl/referentieprojecten of scan de QR-code.
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Wij ondersteunen u graag

Website

Eaton ondersteunt en informeert u graag. Hiervoor zijn
we recent gestart met ons Meet & Greet programma,
waarbij we op afspraak graag geheel vrijblijvend bij u
langs komen om eens kennis te maken. Daarnaast
ondersteunen en informeren wij u op tal van andere
manieren.

Persoonlijk

E-letter

We komen graag bij u langs

Altijd op de hoogte met
Eaton E-news

Om samen te werken moet je
elkaar kennen. Daarom komt
onze Account Manager graag
een keer bij u langs. Om
persoonlijk kennis te maken
en te vertellen wat Eaton voor
u kan betekenen op het gebied
van producten, projectondersteuning en advies op maat.
Bel of mail rechtstreeks de
Account Manager in uw regio.
Contactinformatie vindt u op de
website.

Eaton biedt haar relaties een
groot aantal verschillende
E-news-uitgaven voor diverse
vak- en interessegebieden, om
uw informatiebehoefte optimaal
in te vullen. We hebben
nieuwsbrieven gericht op de
volgende interessegebieden:
• Residentieel
• Paneelbouw
• Machinebouw
• Industrie en Utiliteit
• Datacenters
• Power Quality (UPS) – IT
U kunt zich eenvoudig aanmelden via de website.
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Voor al deze ondersteuning gaat u naar www.eatonelectric.nl

Persoonlijk en digitaal!

Magazine

Software

Trainingen

Documentatie

Eaton Magazine

Handige software en
Productconfiguratoren

Trainingen en seminars

Catalogi, technische
brochures, productleaflets

Twee maal per jaar maken we
met veel plezier Eaton
Magazine voor u. Hierbij is ons
doel een goed en gevarieerd
magazine met nieuws over de
oplossingen van Eaton, projectbeschrijvingen en andere
interessante artikelen over
elektrotechniek en machinebouw. Ontvangt u Eaton
Magazine nog niet, dan kunt u
zich inschrijven via de banner
op de website.

Om u snel en makkelijk te laten
werken, ontwikkelt Eaton gratis
softwaretools. Op onze website
vindt u o.a.:

Als professional in de elektrotechnische branche komt u
voortdurend in aanraking
met nieuwe technieken en
producten. Uw kennisniveau is
uw onderscheidend vermogen.
Eaton heeft meer dan 100 jaar
ervaring op het gebied van
schakelen, beveiligen en
besturen van elektrische
energie. Deze kennis delen
wij graag met u zodat u uw
expertise kunt vergroten.

De laatste brochures, leaflets,
catalogi en projectbeschrijvingen kunt u rechtstreeks
downloaden van onze website.
Uiteraard sturen wij u op
verzoek graag gedrukte
exemplaren toe.

• Draadloos schakelen
software xComfort
• Productconfigurator
Systeem 55
• Configurator xBoard
en Halyester
• Selectiviteitsberekening
• Kortsluitstroomberekening
• 3D - CAD portal
• NZM - configurator
Via de rubriek Vaktechniek &
Software tools op onze homepage kunt u deze en andere
software rechtstreeks downloaden of aanvragen.
Voor de productconfigurator
Systeem 55 is ook een handig
icoon voor op uw tablet en
smartphone (iPad en Android)
beschikbaar. Zo heeft u de
configurator altijd en snel
binnen handbereik.

Eaton biedt een gevarieerd
aanbod trainingen en seminars
voor verschillende doelgroepen.
Deelname is kosteloos. Heeft
u specifieke wensen? Laat het
ons weten. In overleg stellen
we graag een passend
programma samen voor
uw organisatie.
In de rubriek Trainingen en
seminars (zie link op onze
homepage) vindt u meer informatie en een actueel overzicht
van de trainingen en seminars.

Informatie hierover vindt u op
onze website.

www.eatonelectric.nl
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Contactgegevens
Eaton Industries (Netherlands) B.V.
Locatie Zaltbommel

Componenten & Power Quality

Algemeen

Verkoopbinnendienst

Order Processing

Technical Support

Eaton Industries (Netherlands) B.V.
Postbus 2022, 5300 CA
Zaltbommel

Uw eerste aanspreekpunt voor
- het opstellen en verzenden
van calculaties en offertes
- het aanvragen van
documentatie
- aanvragen voor service
- support bij eventuele
problemen en/of klachten
- advies over de toepassingsmogelijkheden van Eaton
producten en diensten
- vragen over prijzen en
levertijd

Voor betrouwbare
informatie over
- orders
- orderstatus
- facturen
- levertijden
- retouren

Helpdesk voor
- technische ondersteuning
- technisch advies
- componentenconfiguratie
- support en service on site
- ondersteuning
softwarepakketten
- productscholing
- after sales

Bezoekadres:
Ambacht 6, 5301 KW
Zaltbommel
Tel: +31 418 57 02 00
info.electric.nl@eaton.com

Tel: +31 418 570 301
Fax: +31 418 540 443
OPNL@Eeaton.com

Tel: +31 418 570 250		
Fax: +31 418 515 284		
FONL@eaton.com

Tel: +31 418 570 260
Fax: +31 418 515 284
TSNL@eaton.com
		

Storingsnummer
Industriële Componenten
buiten kantooruren
Tel: +49 180 522 38 22

Locatie Hengelo

Systemen & Services

Algemeen

Verkoopbinnendienst

Order Support - Systemen

Services & After Market

Eaton Industries (Netherlands) B.V.
Postbus 23, 7550 AA
Hengelo

Uw eerste aanspreekpunt voor
- calculaties, offertes en
projecten

Secretariaat
Tel: +31 74 246 69 15
info.electric.nl@eaton.com

Voor al uw vragen over
- service-werkzaamheden
- aftermarket producten

Bezoekadres:
Europalaan 202, 7559 SC
Hengelo

Tel: +31 74 246 44 96
Fax: +31 74 246 40 85
Voor (aan)vragen
middenspanningsinstallaties:
msoffertes@eaton.com

Voor orders m.b.t.
middenspanningsinstallaties:
xiria@eaton.com
magnefix@eaton.com
svs@eaton.com
mainstations@eaton.com

Tel: +31 74 246 40 98
Fax: +31 74 246 69 06
services@eaton.com

Voor (aan)vragen
laagspanningsinstallaties:
lsoffertes@eaton.com

Voor orders m.b.t.
laagspanningsinstallaties:
LVsystems@eaton.com

Tel: +31 74 246 91 11
Fax: +31 74 246 40 85
info.electric.nl@eaton.com

Storingsnummer
Tel: +31 74 246 68 88
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