
  

SAMENWERKEN 
 

Aqualectra is al ruim 35 jaar uw partner in de 

paneelbouw. Voor projecten die veel 

verschillende elektrotechnische disciplines 

bevatten, maar ook voor minder complexe 

producten en diensten welke Aqualectra u kan 

leveren, bieden wij u graag de helpende hand 

ter ondersteuning van de coördinatie en 

planning. 

 

Bij activiteiten als inkoop, productie, levering, 

aansluiting en inbedrijfstelling, kunnen wij u op 

basis van uw behoeften ondersteunen en 

ontzorgen. Samenwerken is maatwerk. 

 

VOORDELEN 

 service, kennis en productiefaciliteiten 

 altijd de hoogste kwaliteit 

 getest volgens de van toepassing zijnde 

normen 

 eenduidige afstemming op bestekdelen 

 één centraal aanspreekpunt voor  

alle leveringen 

 één leverancier die de logistieke bewegingen 

coördineert 

 merkonafhankelijk 

U HEEFT ER GEEN 
OMKIJKEN NAAR 
 

Aqualectra levert totaaloplossingen voor projecten, 

waarin verschillende elektrotechnische disciplines tot 

één werkend geheel worden samengevoegd.  

 

In deze projecten zijn core business producten zoals 

bijvoorbeeld verdeelinrichtingen, HVAC- of 

besturingspanelen aangevuld met de nodige added 

value producten zoals middenspanningverdelers, UPS, 

railkoker, distributietransformatoren of bijvoorbeeld 

harmonische filters. Kortom, wij zorgen ervoor dat u er 

geen omkijken naar heeft. Projecten, waarin verschil-

lende disciplines actief zijn, voegen wij samen tot één 

werkend geheel. 

TOTAL SOLUTIONS 

Totaal oplossingen voor uw projecten 
 

ÉÉN AANSPREEKPUNT TIJDENS HET 

GEHELE PROJECT 

Aqualectra ontzorgt u graag door de communicatie met 

de verschillende leveranciers van u over te nemen. Wij 

hebben de ervaring en de kennis om uw uitgebreide 

projecten, waarbij veel verschillende technische 

disciplines komen kijken, te managen. U ontvangt van 

ons een persoonlijke offerte met daarin opgenomen de 

onderlinge afstemming en overkoepelende sturing. 
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De afstemming tussen de diverse bestekdelen van 

een elektrotechnische installatie en onderlinge 

communicatie van diverse systemen, kan door de 

betrokkenheid van meerdere toeleveranciers tot de 

nodige technische vraagstukken leiden. Total 

Solutions biedt u de mogelijkheid om al deze 

producten als één gecoördineerde oplossing bij 

Aqualectra onder te brengen. 

 

 

LUISTEREN NAAR DE KLANT 

Doordat wij één aanspreekpunt hebben en een 

totaaloplossing leveren, kunnen wij perfect op uw 

behoeften inspelen.  

 

Automatiseren en digitaliseren = optimaliseren 

 

Aqualectra heeft met haar SCADA-pakket iScape® 

diverse automatiseringsoplossingen om losse 

installatiedelen als één integraal object te bedienen, 

te monitoren en te bewaken. De winst die deze 

automatisering met zich meebrengt, vertaalt zich in 

een korte ‘Return Of Investment’ (ROI) tijd. 

PRODUCTEN & DIENSTEN 
Alles wat Total Solutions u te bieden heeft 

PRODUCTEN 
 

Added Value 

 middenspanningsverdeelsystemen 

 CML verdelers  

(Combinatie Midden- & Laagspanning) 

 distributietransformatoren 

 middenspanningsbekabeling 

 railkoker 

 domotica  

 no-break en UPS systemen 

 cos φ-compensatie 

 harmonische filters 

 engineering 

 elektronica 

 energie management 

 iScape
® 

Automatisering, SCADA-software 

TOTAL SOLUTIONS 

NORMEN & CERTIFICATEN 
Onze producten worden ontworpen, samengesteld en getest volgens de 

geldende normen waaronder IEC 61439 (laagspanningsschakel- en 

verdeelinrichtingen) en IEC 60204 (elektrische veiligheid van machines).  

 

Aqualectra is in het bezit van ISO9001, UL en CSA certificering op 

verschillende producten. Daarnaast heeft Aqualectra een actief MVO beleid, is 

CO2-prestatieladder niveau 3 gecertificeerd en een erkend leerbedrijf. 

 

 

Corebusiness 

 laagspanningsverdeelsystemen  

 besturingskasten 

 engineering 

 HVAC-regelkasten  

 service & onderhoud 

 MCC’s  

 

Voor projecten waarin u alleen onze corebusiness 

producten nodig heeft, kunt u zich wenden tot de 

betreffende producten of diensten. 

Voor projecten met meerdere disciplines en added 

value producten, kunt u terecht bij onderstaand 

contactpersoon. 

Voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met: 
 

Paul Gerritsen 
Manager Total Solutions 
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