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SDM-Group als total solution provider 

 

Het ziekenhuis Centre Hospitalier de l’Ardenne 

(CHA) in Libramont heeft beroep gedaan op de 

expertise van SDM-Group als total solution 

provider voor de productie en verdeling van de 

elektriciteit en noodstroom. 

 

Voor het project Centre Hospitalier de l’Ardenne 

leverde SDM naast de automatisatie en stuurkasten 

ook de vermogenborden. “Het kiezen van één 

leverancier creëert een enorme meerwaarde voor 

de klant”, legt Bavo de Man, zaakvoerder van SDM-

Group uit. 

“Door de nauwe samenwerking met onze verschillende afdelingen heeft SDM-Group de 

nodige expertise en know-how in huis om het volledig project tot een goed einde te brengen. 

Samenwerken met één leverancier biedt de klant niet alleen een meerwaarde op het vlak 

van administratieve vereenvoudiging, maar ook op technisch en financieel vlak creëert dit 

een aanzienlijke toegevoegde waarde. Doordat de engineering van zowel de verdeelborden 

als de bijkomende automatisatie bij één partij zit, zijn de verschillende borden 100% op 

elkaar ingesteld. Elke fase in het traject wordt op elkaar afgestemd waardoor de productietijd 

aanzienlijk verkort kan worden. Onze ingenieurs tekenen de plannen op basis van de 

wensen en noden van de klant, de stuur- en vermogenborden worden in ons atelier gebouwd 

en de software in-house geschreven. We stellen hoge eisen aan kwaliteit en voeren daarom 

doorgedreven controles uit. Door zowel de stuurborden als de vermogenborden bij één en 

dezelfde leverancier te ontwerpen, kunnen ze ook samen vooraf getest worden. Alle 

functionele testen worden in ons atelier uitgevoerd via emulatie: pannes worden 

gesimuleerd, gedetecteerd en gecorrigeerd voordat de FAT met de klant plaatsvindt. Dit is 

niet alleen tijd- maar ook kostbesparend. Het vergemakkelijkt ook de installatie van de 

borden op de werf en minimaliseert de impact van de in-dienst-name op de werking van de 

eindklant. Het opleiden van het technisch personeel van het ziekenhuis behoort ook bij het 

totaalpakket. Hierdoor is de technische dienst in staat om snel te handelen wanneer er zich 

een alarm voordoet en wordt de continuïteit van het ziekenhuis gegarandeerd. En vermits 

onze ingenieurs het project van A tot Z opgevolgd hebben, beschikken ze over de nodige 

kennis om het onderhoud na implementatie uit te voeren”, aldus Bavo De Man. 

Kortom, één leverancier voor uw noodstroominstallatie biedt op alle vlakken een absolute 

meerwaarde. 
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