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Met meer dan twintig jaar ervaring in bordenbouw weten ze bij Protec in Wetteren welke 
keuzes belangrijk zijn om maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak te garanderen. Alle 
innovaties worden er op de voet gevolgd en als er een vernieuwing is die een reële   
meerwaarde biedt, twijfelen ze niet om deze aan hun klanten aan te bevelen. De klemmen met 
Push-in-technologie van Phoenix Contact zijn een mooi voorbeeld van een dergelijke innovatie. 

Bij ons bezoek aan Protec wordt de laatste hand gelegd aan zes nieuwe schakelkasten voor een 
verbrandingsoven die klaar staan om verscheept te worden. De kasten zullen dienen om die 
installatie aan te sturen, zowel het vermogen, de instrumentatie als de hydraulische ventielen.

Wat meteen opvalt is de mooie opbouw en de overzichtelijke indeling van de schakelkasten. 
“Dat is een bewuste keuze”, zegt managing director Adriaan De Potter van Protec. 

“We hechten veel belang aan de ergonomie door functies die samen horen, samen te brengen in de 
kasten. Dat maakt het voor de klant gemakkelijker om de installatie te bedienen. Er wordt ook 
 voldoende ruimte voorzien om nadien aanpassingen en uitbreidingen te kunnen doen.”

Daarnaast maakt men er bij Protec een erezaak van om vernieuwende producten te evalueren 
en te gebruiken als men hiermee de kwaliteit en het gebruiksgemak kan verhogen. Zo  
werd voor dit project resoluut ingezet op klemmen met Push-in technologie (PT) van  
Phoenix Contact. Dankzij die technologie wordt het voor de klant eenvoudiger om alles ter 
plaatse aan te sluiten. De schakelaars op de scheidingsklemmen maken het mogelijk om alle 
aansluitingen te controleren alvorens de kringen in te schakelen.

Bij de realisatie van zijn projecten  
maakt Protec gebruik van de strip- en 
crimpautomaat Crimpfox CF 3000 van 
Phoenix Contact die automatisch hulzen 
zet op de draadeinden. Hiermee kan de 
kwaliteit gegarandeerd worden en  
wordt er ook een aanzienlijke tijdswinst 
 gerealiseerd. “Om de veertechnologie van de 
PT-klemmen te gebruiken moeten de hulzen 
goed zijn”, zegt Adriaan De Potter. “Een 

 bijkomend voordeel van de Crimpfox is dat je 
er mensen mee kan laten werken die minder 
ervaring hebben in elektriciteit. De machine is 
eenvoudig te gebruiken en garandeert dat elke 
huls perfect op de draad zit.”

Met de snijautomaat Cutfox 10 worden 
alle draden eerst automatisch op lengte 
gesneden. Op het toestel kan het 
 gewenste aantal draden van een bepaalde 

lengte ingevoerd worden waarna deze 
automatisch van de rol geknipt worden. 
Zo concentreren de medewerkers van 
Protec zich op datgene wat voor de 
 klanten de grootste meerwaarde levert: 
meedenken en voorstellen formuleren in 
het voordeel van de klant en het 
 opbouwen van de kasten zelf tot 
 betrouwbare en gebruiksvriendelijke 
 producten.

Voor high-end kasten valt de keuze van 
Protec regelmatig op componenten van 
Phoenix Contact. “We zijn tevreden over de 
producten en ook de logistiek loopt altijd vlot”, 
zegt Mark Derweduwen. In dit project 
werden QUINT POWER voedingen 
 gebruikt. Omwille van de aansturing  
van de hydraulische kleppen zijn er  

3 voedingen van 40A en nog eens  
2 voedingen van 20A. De zwaarste 
 voedingen staan in voor de bediening  
van de ventielen. De 2 overige  
voedingen nemen de terugmeldingen  
en  instrumentatie voor hun rekening. 

Voor de redundantie lopen deze voedingen 
over QUINT-ORING modules die de 

belasting verdelen en in geval van het 
 uitvallen van een van de voedingen zorgen 
dat de stroomvoorziening blijft doorgaan 
via de andere. Zowel de voedingen als de 
ORING-modules zijn uitgerust met 
 bewakingsfuncties die een eenvoudige, 
 preventieve diagnose mogelijk maken.

Voordelen bij installatie ter plaatse Concentreren op meerwaarde

Redundante voedingen

Protec is al meer dan 20 jaar actief in 
 elektrische en pneumatische bordenbouw 
en engineering. Het bedrijf doet projecten 
voor o.a. machinebouwers, infrastructuur 
en de procesindustrie. Regelmatig worden 
er kasten gebouwd voor omgevingen met 
speciale eisen zoals bijvoorbeeld rond 
hygiëne in food en farma. De ervaring die 
in meer dan 20 jaar opgebouwd werd, 
wordt in elk project meegenomen. 

“Klanten hebben de keuze om hun kasten 
zelf te ontwerpen of om dat door ons te laten 
doen. In die ontwerpfase is er altijd veel 
 overleg. Wij maken bedrijven bewust van 
 bepaalde keuzemogelijkheden of aspecten  
die men over het hoofd ziet”, zegt project 
engineer Mark Derweduwen bij Protec.

In dit geval was de keuze voor de Push-in 
technologie een afweging die in onderling 
overleg gemaakt werd. De kasten tellen 
honderden klemmen, waardoor het een 
hele tijdswinst oplevert als men de draden 
slechts in de klemmen hoeft te steken,  
in plaats van ze te schroeven. Een 
 bijkomend voordeel is de gegarandeerde 

 betrouwbaarheid van de verbinding.  
Eens de draad wordt ingestoken, is de 
verbinding direct goed.

Ook de stroomverdeling wordt via 
PT-klemmen samengebracht. Voor  
dunne secties is dit een elegantere 
 oplossing dan het gebruik van een 
 barenstel en het draagt opnieuw bij tot  
de overzichtelijkheid. Alle klemmen 
 bevatten bovendien pushers in polyamide 

die het mogelijk maken om zonder 
 speciale gereedschappen de veerdruk weg 
te nemen om draden weer los te 
 koppelen. 

Een belangrijke afweging in de keuze voor 
de Push-in technologie is dat de voordelen 
zich niet alleen voordoen bij de bouw van 
de kasten, maar ook bij de installatie ter 
plaatse bij de eindklant. 

Met meer dan twintig jaar ervaring in bordenbouw weten ze bij Protec in Wetteren welke keuzes belangrijk  
zijn om maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak te garanderen.
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Protec regelmatig op componenten van 
Phoenix Contact. “We zijn tevreden over de 
producten en ook de logistiek loopt altijd vlot”, 
zegt Mark Derweduwen. In dit project 
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 gebruikt. Omwille van de aansturing  
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wordt in elk project meegenomen. 

“Klanten hebben de keuze om hun kasten 
zelf te ontwerpen of om dat door ons te laten 
doen. In die ontwerpfase is er altijd veel 
 overleg. Wij maken bedrijven bewust van 
 bepaalde keuzemogelijkheden of aspecten  
die men over het hoofd ziet”, zegt project 
engineer Mark Derweduwen bij Protec.

In dit geval was de keuze voor de Push-in 
technologie een afweging die in onderling 
overleg gemaakt werd. De kasten tellen 
honderden klemmen, waardoor het een 
hele tijdswinst oplevert als men de draden 
slechts in de klemmen hoeft te steken,  
in plaats van ze te schroeven. Een 
 bijkomend voordeel is de gegarandeerde 

 betrouwbaarheid van de verbinding.  
Eens de draad wordt ingestoken, is de 
verbinding direct goed.

Ook de stroomverdeling wordt via 
PT-klemmen samengebracht. Voor  
dunne secties is dit een elegantere 
 oplossing dan het gebruik van een 
 barenstel en het draagt opnieuw bij tot  
de overzichtelijkheid. Alle klemmen 
 bevatten bovendien pushers in polyamide 

die het mogelijk maken om zonder 
 speciale gereedschappen de veerdruk weg 
te nemen om draden weer los te 
 koppelen. 

Een belangrijke afweging in de keuze voor 
de Push-in technologie is dat de voordelen 
zich niet alleen voordoen bij de bouw van 
de kasten, maar ook bij de installatie ter 
plaatse bij de eindklant. 

Met meer dan twintig jaar ervaring in bordenbouw weten ze bij Protec in Wetteren welke keuzes belangrijk  
zijn om maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak te garanderen.
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Met meer dan twintig jaar ervaring in bordenbouw weten ze bij Protec in Wetteren welke 
keuzes belangrijk zijn om maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak te garanderen. Alle 
innovaties worden er op de voet gevolgd en als er een vernieuwing is die een reële   
meerwaarde biedt, twijfelen ze niet om deze aan hun klanten aan te bevelen. De klemmen met 
Push-in-technologie van Phoenix Contact zijn een mooi voorbeeld van een dergelijke innovatie. 

Bij ons bezoek aan Protec wordt de laatste hand gelegd aan zes nieuwe schakelkasten voor een 
verbrandingsoven die klaar staan om verscheept te worden. De kasten zullen dienen om die 
installatie aan te sturen, zowel het vermogen, de instrumentatie als de hydraulische ventielen.

Wat meteen opvalt is de mooie opbouw en de overzichtelijke indeling van de schakelkasten. 
“Dat is een bewuste keuze”, zegt managing director Adriaan De Potter van Protec. 

“We hechten veel belang aan de ergonomie door functies die samen horen, samen te brengen in de 
kasten. Dat maakt het voor de klant gemakkelijker om de installatie te bedienen. Er wordt ook 
 voldoende ruimte voorzien om nadien aanpassingen en uitbreidingen te kunnen doen.”

Daarnaast maakt men er bij Protec een erezaak van om vernieuwende producten te evalueren 
en te gebruiken als men hiermee de kwaliteit en het gebruiksgemak kan verhogen. Zo  
werd voor dit project resoluut ingezet op klemmen met Push-in technologie (PT) van  
Phoenix Contact. Dankzij die technologie wordt het voor de klant eenvoudiger om alles ter 
plaatse aan te sluiten. De schakelaars op de scheidingsklemmen maken het mogelijk om alle 
aansluitingen te controleren alvorens de kringen in te schakelen.

Bij de realisatie van zijn projecten  
maakt Protec gebruik van de strip- en 
crimpautomaat Crimpfox CF 3000 van 
Phoenix Contact die automatisch hulzen 
zet op de draadeinden. Hiermee kan de 
kwaliteit gegarandeerd worden en  
wordt er ook een aanzienlijke tijdswinst 
 gerealiseerd. “Om de veertechnologie van de 
PT-klemmen te gebruiken moeten de hulzen 
goed zijn”, zegt Adriaan De Potter. “Een 

 bijkomend voordeel van de Crimpfox is dat je 
er mensen mee kan laten werken die minder 
ervaring hebben in elektriciteit. De machine is 
eenvoudig te gebruiken en garandeert dat elke 
huls perfect op de draad zit.”

Met de snijautomaat Cutfox 10 worden 
alle draden eerst automatisch op lengte 
gesneden. Op het toestel kan het 
 gewenste aantal draden van een bepaalde 

lengte ingevoerd worden waarna deze 
automatisch van de rol geknipt worden. 
Zo concentreren de medewerkers van 
Protec zich op datgene wat voor de 
 klanten de grootste meerwaarde levert: 
meedenken en voorstellen formuleren in 
het voordeel van de klant en het 
 opbouwen van de kasten zelf tot 
 betrouwbare en gebruiksvriendelijke 
 producten.

Voor high-end kasten valt de keuze van 
Protec regelmatig op componenten van 
Phoenix Contact. “We zijn tevreden over de 
producten en ook de logistiek loopt altijd vlot”, 
zegt Mark Derweduwen. In dit project 
werden QUINT POWER voedingen 
 gebruikt. Omwille van de aansturing  
van de hydraulische kleppen zijn er  

3 voedingen van 40A en nog eens  
2 voedingen van 20A. De zwaarste 
 voedingen staan in voor de bediening  
van de ventielen. De 2 overige  
voedingen nemen de terugmeldingen  
en  instrumentatie voor hun rekening. 

Voor de redundantie lopen deze voedingen 
over QUINT-ORING modules die de 

belasting verdelen en in geval van het 
 uitvallen van een van de voedingen zorgen 
dat de stroomvoorziening blijft doorgaan 
via de andere. Zowel de voedingen als de 
ORING-modules zijn uitgerust met 
 bewakingsfuncties die een eenvoudige, 
 preventieve diagnose mogelijk maken.

Voordelen bij installatie ter plaatse Concentreren op meerwaarde

Redundante voedingen
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