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Onze werkwijze wordt gekenmerkt door:

• Snelheid en flexibiliteit

• oplossingsgericht werken

• Merkonafhankelijkheid

• Innovaties

• Maatwerk

• Supply Chain oplossingen

VOORDELEN ELEQTRON
• Ruime voorraden, directe leveringen

• Ondersteuning met advies, ontwerp en calculatie

• Sterk in maatwerk, mede dankzij eigen assemblage

IN STEKERBAAR
TOONAANGEVEND 

ELEQTRON.NL
WIJ ZIJN

Eleqtron heeft haar wortels 
in de ontwikkeling van de 
elektrotechnische, stekerbare 
installatie. Wij stonden immers 
ruim 30 jaar geleden aan 
de wieg van stekerbaar 
installeren in Nederland. Dat 
gecombineerd met onze 
ondernemende en innovatieve 
inslag maakt dat wij u altijd 
een passende oplossing 
kunnen bieden. 

PRODUCTEN

vlakbandkabel aanwezigheids-
melders

led verlichting stekerbaar 
installeren

werkplek-
oplossingen

vloerdozen  lichtsturing dynamisch 
laden

http://www.eleqtron.nl
http://www.eleqtron.nl


5

Bespaar op tijd en kosten,  
door de eenvoudige en 
snelle montage!

Bespaar op energiekosten, 
verminder CO2-emissie! 

PRODUCTEN
• Snoeren

• Kabels

• Stekers

• Chassisdelen

• Verdelers

• T-splitters

UITGELICHT
• Q-Tplug/Q-T sensorplug 

•  Snelle aansluiting van drivers, armaturen 

 en aanwezigheidsmelders

• Geen T-splitter meer nodig

• Ook beschikbaar in 2-polig voor dimmen

•  Gepatenteerd product,  

uniek in de branche

PRODUCTEN
•  Aanwezigheidsmelders, passief 

infrarood en microwave

• Handzenders

•  Slim-line driver/ballast controllers

• Accessoires

UITGELICHT
•  Type BM230V-AT-DD. RF koppelbaar, 

geschikt voor DSI/DALI

• Eenvoudig te bedienen met handzender

• Instelbaar op tijd, lux en gevoeligheid

• 5 jaar garantie

GEPATENTEERD 
PRODUCT

INSTALLEREN MELDERS
STEKERBAAR AANWEZIGHEIDS-
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Altijd een perfecte oplossing, 
door eigen ontwikkeling en 
productie!

Pak de wirwar aan van 
kabels rondom de werkplek! 

PRODUCTEN
• Vloerdozen

• Serviceboxen

•  Vloergootsystemen  

(voor zowel instort als verhoogde vloer)

UITGELICHT
• Servicebox type 2.0 S.2W.1B

•  Eén type (voor zowel instort als 

verhoogde vloer)

•  Altijd een perfecte oplossing, door 

eigen ontwikkeling en productie

• Gescheiden 230V en data compartiment

•  Eenvoudig aan te passen met  

Module 45 componenten

• Deksel standaard tot 150 kg belastbaar

PRODUCTEN
• Aansluitmodules

•  Armen en houders voor monitoren  

en pc’s

• Kabeldoorvoeren

• Kabelmanagement

UITGELICHT
• EVOline Square Dock

•  De meest eenvoudige én stekerbare 

oplossing voor op het bureau

•  Leverbaar in standaarduitvoering  

of volledig te personaliseren

• Uitwisselbare modules

DOZEN OPLOSSINGEN
VLOER- WERKPLEK-
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Prefab oplossing, 
bespaar op kosten en tijd!

60% lager energieverbruik, 
gaat 8x langer mee!

PRODUCTEN
•  Vlakbandkabel enkel- en driefase,  

met of zonder bus. KNX, Power,  

DALI of met functiebehoud

• Aansluitdozen

• Aftak- en schakeldozen

• Accessoires

UITGELICHT
• Volledig stekerbaar concept

•  Levering op maat door prefab 

mogelijkheden Eleqtron

•  Snel meters maken, ook bij kleinere 

projecten

• Faalkosten tot een minimum reduceren

PRODUCTEN
• Panelen

• Tubes

• Downlights

• Track lights

• Lijnverlichting

• Pendelarmaturen

• Filament lampen

UITGELICHT
• LED paneel type QB-LIAQT-36W-4K-6-6

• Bijzonder interessant voor bulkprojecten

 •  Ondersteuning mogelijk met 

lichtberekening

•  Ook leverbaar in maat 295x1195 en 

kleurtemperatuur 3000 of 6000K 

KABEL VERLICHTING
VLAKBAND- LED
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Bespaar met 
lichtsturing!

De volgende stap
in opladen

PRODUCTEN
•  Volledig stekerbare modules,  

DALI broadcast en netwerk

• Touchscreen panelen

•  Producten voor koppelingen  

met BACnet/Modbus

UITGELICHT
•  Volledig stekerbare module met 3 

(type EBR-LCM3-1DD) of 10 (type EBR-

LCM10-10) adresseerbare uitgangen. 

Ook leverbaar als DALI module met 

maximaal 64 DALI adressen.

•  DIN-rail module, flexibele oplossing  

voor aansturen van verlichting vanuit  

de centrale verdeelinrichting. 

•  Area Controller voor DIN-rail om alle 

Rapid modules te beheren op één 

segment of verdieping. 

•  Wandpaneel met functies aan/uit, DIM 

op/neer en scènes voor eenvoudige 

lichtsturingen. 

PRODUCTEN
•  EV Oplaadstations voor ‘dynamisch 

laden’: 100 elektrische voertuigen 

(theoretisch) opladen op een 63A 

installatie, met Qneqt vlakbandkabel

• Inclusief unieke wachtrij software

•  Bijbehorend cloud platform voor 

configuratie en verbruiksmeting

UITGELICHT
• Type ZapCharger Pro

• Unieke, dynamische laad-fasebalans

•  Smart oplossing: met minimaal 

vermogen is veel laadvermogen te 

realiseren

• Communicatie over powerline en/of Wifi

STURING 
LICHT-

STATIONS
OPLAAD-



ELEQTRON.NL
WIJ ZIJN

CONTACT
Edisonstraat 87
3281 NC  Numansdorp
The Netherlands

T +31 (0)88 03 06 100

sales@eleqtron.nl
www.eleqtron.nl
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