Stroomonderbreking kan miljoenen aan
schadevergoedingen kosten

Zaterdag 27 mei 2017 heeft de luchtvaartmaatschappij
British Airways (BA) alle vluchten vanuit de Londense
luchthavens van Heathrow en Gatwick geannuleerd na
een stroompanne.

Door een stroomonderbreking lag de IT van BA plat en
konden er geen vluchten landen of opstijgen. Ook daags
nadien bleef de chaos groot omdat de luchthavens nog kampten met aanzienlijke vertragingen. De
gestrande reizigers eisen nu een schadevergoeding die ondertussen al opgelopen is tot enkele
miljoenen ponden.
Stroomonderbrekingen kunnen ook in België nefaste gevolgen hebben voor bedrijfskritische
toepassingen of de continuïteit van productieprocessen onderbreken.
Problemen zoals zich dit weekend op de luchthaven van Heathrow hebben voorgedaan, zijn haast
ondenkbaar op Brussels Airport. De technische dienst van de luchthaven heeft jaren geleden al
ingezien dat elke netonderbreking gigantische gevolgen kan hebben en heeft daarom de volledige
automatisatie van noodstroomvoorziening uitbesteed aan SDM-Group. “De luchthaven is uitgerust met
7 electrogeengroepen die elk op hun beurt aangestuurd worden door een stuurbord ontwikkeld en
geïmplementeerd door ingenieurs van SDM-Group. De installatie is zelfs nog uitgebreid en ook de
voeding in de nieuwe connector blijft gegarandeerd door ons automatisatiesysteem”, aldus Bavo De
Man, zaakvoerder SDM-Group.

Wie zijn we?
SDME werd opgericht in 1969 (werd later SDM) en heeft al meer dan 47 jaar ervaring in het domein
van automatisatie van stroomopwekking, electrogeengroepen, WKK’s en hernieuwbare energie. Door
ons internationaal cliënteel en de diversiteit van onze klanten hebben we een gevarieerde
referentielijst van KMO’s tot multinationals in binnen- en buitenland. We zijn een total solution provider
en vertalen de wens van de klant naar de meest geschikte toepassing.
Op zoek naar een energie-efficiënte en kostenbesparende oplossing voor uw noodstroomvoorziening?
Problemen met uw verouderde installatie? SDM vertaalt uw noden naar een geschikte toepassing
zonder dat uw productieproces stilgelegd moet worden. Neem contact op met SDM-Group:
+32 2 688 33 89
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