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Het gebruik van de draadbehandelingsmachines heeft ook een 
zekere productiviteitswinst met zich meegebracht. En in ieder 
geval is ook de ergonomie voor de bordenbouwers erdoor 
toegenomen. In deze toepassing worden borden van 8 meter 
lengte gebouwd met honderden en honderden draden. Als die 
allemaal manueel gestript moeten worden om er vervolgens  
een huls op te klemmen, gaat men dat na verloop van tijd wel 
voelen in de polsen. Het gebruik van de elektrische krimptang 
vergt geen enkele moeite en garandeert dat elke huls goed zit, 
wat op zich ook al tot efficiëntiewinst leidt.

Met het project levert VL Technics een product af dat in alle 
opzichten beantwoordt aan de strenge eisen die de sector van 
hernieuwbare energie stelt. Met de toenemende aandacht voor 
duurzaamheid is het nog steeds een bloeiende sector – een 
reden te meer voor alle betrokkenen om een hoge kwaliteit te 
leveren en een goede reputatie in de sector uit te bouwen.

“Het is voor ons inderdaad een groot en belangrijk project”, zegt 
Stefaan Vanryssel. “We hebben het aan onze goede reputatie te 
danken dat we dit hebben binnengehaald. En op onze beurt steunen 
we weer op de reputatie van een partner als Phoenix Contact om 
dat waar te maken en in stand te houden.” 

Goede reputatie

Het project voor Eneco is een van de grotere die VL Technics 
voor die klant heeft gerealiseerd. Eneco bouwt in Utrecht een 
nieuwe BioWarmte Installatie (BWI) die 60 tot 70 MW 
 stadswarmte zal leveren in de regio. Het is een WKK-installatie 
die tegelijk ook elektriciteit produceert, maar de dimensionering 
staat volledig in functie van de warmtevraag. De energiebron is 
duurzame biomassa. 

De installatie wordt gerealiseerd als sleutel-op-de-deur project 
door het Belgische Vyncke dat wereldwijd actief is in biomassa 
installaties. Het is Vyncke dat voor de bouw van de vermogens- 
en stuurborden een beroep deed op VL Technics. 

Stefaan Vanryssel: “Een hoge beschikbaarheid is een van de 
 belangrijkste eisen in dergelijke projecten. Daarom werd gekozen  
voor de Prisma Safety borden. Dat systeem biedt extra beveiliging 
zodat operatoren in principe geen BA4 of BA5 attest nodig hebben 
om de borden te bedienen. De borden zijn ook zo ingedeeld dat er 
aanpassingen kunnen gebeuren terwijl de rest van het bord onder 
spanning blijft. Op die manier kan een hoge continuïteit gegarandeerd 
worden.”

Hoge beschikbaarheid
Het gebruik van het COMBI-steeksysteem en de steekrelais 
passen ook weer in de vraag naar een maximale beschikbaarheid. 
Deze concepten maken het mogelijk om componenten snel en 
veilig te vervangen indien nodig of gewenst. De Push-In 
 technologie zorgt voor een grote efficiëntie bij de bouw van  
de kasten. Het volstaat om een draad met huls in de klem te 
duwen om een betrouwbare verbinding te realiseren. In deze 
toepassing wordt de Push-In technologie enkel voor 
 stuursignalen gebruikt, maar het is ook perfect mogelijk om 
 vermogensborden ermee uit te rusten. “Bij ons is het een kwestie 
van voorkeur”, zegt Tom Lycke hierover. “Voor vermogens blijven 
we vasthouden aan schroefverbindingen.”

Een nieuwigheid voor VL Technics bij de realisatie van dit 
 project is het gebruik van de draadbehandelingsmachines van 
Phoenix Contact. Het bedrijf investeerde in een CutFox 10  
die draden automatisch vanaf de rol op lengte snijdt.  
Daarnaast heeft men drie toestellen ( CF 3000 ) in gebruik  
om de draden automatisch te strippen en er in dezelfde 
 beweging een huls op te zetten. 

“Deze machines dragen ook weer bij tot de betrouwbaarheid”,  
zegt Stefaan Vanryssel. “Zeker bij draden van kleinere secties zoals 
0,5 of 0,75 is er bij het gebruik van standaard tools een risico dat de 
huls er niet goed op zit. Met de machines van Phoenix Contact is  
het onmogelijk om een fout te maken. Zodra de draad goed in het 
toestel zit, wordt de huls er systematisch goed op gezet.”

Draadbehandelingsmachines

Een andere vereiste is vanzelfsprekend een hoge 
 betrouwbaarheid. VL Technics gaat er prat op om zowel  
in  engineering als tijdens de uitvoering systematisch alle 
 aandachtspunten in dit domein te beheersen. Het is een van de 
redenen waarom het bedrijf sinds lange tijd gestandaardiseerd is 
op componenten van Phoenix Contact. 

“Voor ons is het praktisch om een leverancier te hebben die een 
compleet gamma biedt”, zegt Tom Lycke, verantwoordelijk voor 
engineering bij VL Technics. “Maar belangrijker nog is dat het 
betrouwbaar en kwalitatief materiaal is. Onze klanten verwachten 
van ons dat we degelijke producten leveren. Phoenix Contact is een 
gekende naam die iedereen direct vertrouwt. Het bedrijf is ook 
wereldwijd actief wat onze klanten vertrouwen geeft dat spare parts 
altijd en overal beschikbaar zijn.”

In het project van Eneco is een uitgebreide selectie uit het 
gamma van Phoenix Contact terug te vinden. In de 
 vermogensborden wordt gebruik gemaakt van schroefklemmen 
met het COMBI-steeksysteem. In de stuurkasten worden 
 klemmen met Push-In technologie gebruikt. Voor de relais  
werd gekozen voor steekrelais van Phoenix Contact. Alles is 
ook netjes gelabeld, waarvoor de BLUEMARK printers met 
LED-UV technologie gebruikt worden. Het bedrijf heeft een 
eigen systeem voor nummering ontwikkeld waardoor elke 
 component en draad in de kast zeer snel teruggevonden kunnen 
worden in de schema’s.

Betrouwbaar en kwalitatief materiaal

Betrouwbaarheid en een hoge beschikbaarheid zijn absolute vereisten in de energiesector.  
Het is voor VL Technics in Waregem dan ook een mooie erkenning dat het de vermogens-  
en stuurborden mag bouwen voor de nieuwe BioWarmte Installatie van Eneco in Utrecht.  
Dat project, dat vanaf volgend jaar elektriciteit en stadswarmte zal leveren in de regio, wordt 
gerealiseerd door de Belgische specialist Vyncke. 

VL Technics werd opgericht in 2001 en heeft sindsdien als bordenbouwer een mooie groei 
opgetekend. Vorig jaar verhuisde het bedrijf naar een nieuw gebouw van 4000 m2 in de 
 industriezone Groenbek in Waregem. Het aantal medewerkers groeide in die periode tot 18. 

Zoals in tal van bedrijven in de 
 technologiesector is de zoektocht naar 
 geschikt personeel intussen een van de 
grootste uitdagingen geworden voor  
VL Technics. “Een efficiënte workflow en  
snel kunnen inspelen op vragen van klanten  
zijn altijd belangrijke troeven geweest van ons 
bedrijf ”, zegt zaakvoerder Stefaan Vanryssel. 
“Vandaag wordt het steeds moeilijker om genoeg 
mensen te vinden waarmee we dat kunnen 
 blijven waarmaken.” De aangename 
 werkomgeving die het nieuwe, moderne 
 gebouw biedt, is nu een van de bijkomende 
elementen geworden om nieuwe kandidaten 
te overtuigen om mee te stappen in het 
groeiverhaal van VL Technics.

VL Technics werd opgericht in 2001 en heeft sindsdien als bordenbouwer een mooie groei opgetekend.  
Vorig jaar verhuisde het bedrijf naar een nieuw gebouw van 4000 m2 in industriezone Groenbek in Waregem.
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Het gebruik van de draadbehandelingsmachines heeft ook een 
zekere productiviteitswinst met zich meegebracht. En in ieder 
geval is ook de ergonomie voor de bordenbouwers erdoor 
toegenomen. In deze toepassing worden borden van 8 meter 
lengte gebouwd met honderden en honderden draden. Als die 
allemaal manueel gestript moeten worden om er vervolgens  
een huls op te klemmen, gaat men dat na verloop van tijd wel 
voelen in de polsen. Het gebruik van de elektrische krimptang 
vergt geen enkele moeite en garandeert dat elke huls goed zit, 
wat op zich ook al tot efficiëntiewinst leidt.

Met het project levert VL Technics een product af dat in alle 
opzichten beantwoordt aan de strenge eisen die de sector van 
hernieuwbare energie stelt. Met de toenemende aandacht voor 
duurzaamheid is het nog steeds een bloeiende sector – een 
reden te meer voor alle betrokkenen om een hoge kwaliteit te 
leveren en een goede reputatie in de sector uit te bouwen.

“Het is voor ons inderdaad een groot en belangrijk project”, zegt 
Stefaan Vanryssel. “We hebben het aan onze goede reputatie te 
danken dat we dit hebben binnengehaald. En op onze beurt steunen 
we weer op de reputatie van een partner als Phoenix Contact om 
dat waar te maken en in stand te houden.” 

Goede reputatie

Het project voor Eneco is een van de grotere die VL Technics 
voor die klant heeft gerealiseerd. Eneco bouwt in Utrecht een 
nieuwe BioWarmte Installatie (BWI) die 60 tot 70 MW 
 stadswarmte zal leveren in de regio. Het is een WKK-installatie 
die tegelijk ook elektriciteit produceert, maar de dimensionering 
staat volledig in functie van de warmtevraag. De energiebron is 
duurzame biomassa. 

De installatie wordt gerealiseerd als sleutel-op-de-deur project 
door het Belgische Vyncke dat wereldwijd actief is in biomassa 
installaties. Het is Vyncke dat voor de bouw van de vermogens- 
en stuurborden een beroep deed op VL Technics. 

Stefaan Vanryssel: “Een hoge beschikbaarheid is een van de 
 belangrijkste eisen in dergelijke projecten. Daarom werd gekozen  
voor de Prisma Safety borden. Dat systeem biedt extra beveiliging 
zodat operatoren in principe geen BA4 of BA5 attest nodig hebben 
om de borden te bedienen. De borden zijn ook zo ingedeeld dat er 
aanpassingen kunnen gebeuren terwijl de rest van het bord onder 
spanning blijft. Op die manier kan een hoge continuïteit gegarandeerd 
worden.”

Hoge beschikbaarheid
Het gebruik van het COMBI-steeksysteem en de steekrelais 
passen ook weer in de vraag naar een maximale beschikbaarheid. 
Deze concepten maken het mogelijk om componenten snel en 
veilig te vervangen indien nodig of gewenst. De Push-In 
 technologie zorgt voor een grote efficiëntie bij de bouw van  
de kasten. Het volstaat om een draad met huls in de klem te 
duwen om een betrouwbare verbinding te realiseren. In deze 
toepassing wordt de Push-In technologie enkel voor 
 stuursignalen gebruikt, maar het is ook perfect mogelijk om 
 vermogensborden ermee uit te rusten. “Bij ons is het een kwestie 
van voorkeur”, zegt Tom Lycke hierover. “Voor vermogens blijven 
we vasthouden aan schroefverbindingen.”

Een nieuwigheid voor VL Technics bij de realisatie van dit 
 project is het gebruik van de draadbehandelingsmachines van 
Phoenix Contact. Het bedrijf investeerde in een CutFox 10  
die draden automatisch vanaf de rol op lengte snijdt.  
Daarnaast heeft men drie toestellen ( CF 3000 ) in gebruik  
om de draden automatisch te strippen en er in dezelfde 
 beweging een huls op te zetten. 

“Deze machines dragen ook weer bij tot de betrouwbaarheid”,  
zegt Stefaan Vanryssel. “Zeker bij draden van kleinere secties zoals 
0,5 of 0,75 is er bij het gebruik van standaard tools een risico dat de 
huls er niet goed op zit. Met de machines van Phoenix Contact is  
het onmogelijk om een fout te maken. Zodra de draad goed in het 
toestel zit, wordt de huls er systematisch goed op gezet.”

Draadbehandelingsmachines

Een andere vereiste is vanzelfsprekend een hoge 
 betrouwbaarheid. VL Technics gaat er prat op om zowel  
in  engineering als tijdens de uitvoering systematisch alle 
 aandachtspunten in dit domein te beheersen. Het is een van de 
redenen waarom het bedrijf sinds lange tijd gestandaardiseerd is 
op componenten van Phoenix Contact. 

“Voor ons is het praktisch om een leverancier te hebben die een 
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van ons dat we degelijke producten leveren. Phoenix Contact is een 
gekende naam die iedereen direct vertrouwt. Het bedrijf is ook 
wereldwijd actief wat onze klanten vertrouwen geeft dat spare parts 
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werd gekozen voor steekrelais van Phoenix Contact. Alles is 
ook netjes gelabeld, waarvoor de BLUEMARK printers met 
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 component en draad in de kast zeer snel teruggevonden kunnen 
worden in de schema’s.
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gerealiseerd door de Belgische specialist Vyncke. 

VL Technics werd opgericht in 2001 en heeft sindsdien als bordenbouwer een mooie groei 
opgetekend. Vorig jaar verhuisde het bedrijf naar een nieuw gebouw van 4000 m2 in de 
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Het gebruik van de draadbehandelingsmachines heeft ook een 
zekere productiviteitswinst met zich meegebracht. En in ieder 
geval is ook de ergonomie voor de bordenbouwers erdoor 
toegenomen. In deze toepassing worden borden van 8 meter 
lengte gebouwd met honderden en honderden draden. Als die 
allemaal manueel gestript moeten worden om er vervolgens  
een huls op te klemmen, gaat men dat na verloop van tijd wel 
voelen in de polsen. Het gebruik van de elektrische krimptang 
vergt geen enkele moeite en garandeert dat elke huls goed zit, 
wat op zich ook al tot efficiëntiewinst leidt.

Met het project levert VL Technics een product af dat in alle 
opzichten beantwoordt aan de strenge eisen die de sector van 
hernieuwbare energie stelt. Met de toenemende aandacht voor 
duurzaamheid is het nog steeds een bloeiende sector – een 
reden te meer voor alle betrokkenen om een hoge kwaliteit te 
leveren en een goede reputatie in de sector uit te bouwen.

“Het is voor ons inderdaad een groot en belangrijk project”, zegt 
Stefaan Vanryssel. “We hebben het aan onze goede reputatie te 
danken dat we dit hebben binnengehaald. En op onze beurt steunen 
we weer op de reputatie van een partner als Phoenix Contact om 
dat waar te maken en in stand te houden.” 

Goede reputatie

Het project voor Eneco is een van de grotere die VL Technics 
voor die klant heeft gerealiseerd. Eneco bouwt in Utrecht een 
nieuwe BioWarmte Installatie (BWI) die 60 tot 70 MW 
 stadswarmte zal leveren in de regio. Het is een WKK-installatie 
die tegelijk ook elektriciteit produceert, maar de dimensionering 
staat volledig in functie van de warmtevraag. De energiebron is 
duurzame biomassa. 

De installatie wordt gerealiseerd als sleutel-op-de-deur project 
door het Belgische Vyncke dat wereldwijd actief is in biomassa 
installaties. Het is Vyncke dat voor de bouw van de vermogens- 
en stuurborden een beroep deed op VL Technics. 

Stefaan Vanryssel: “Een hoge beschikbaarheid is een van de 
 belangrijkste eisen in dergelijke projecten. Daarom werd gekozen  
voor de Prisma Safety borden. Dat systeem biedt extra beveiliging 
zodat operatoren in principe geen BA4 of BA5 attest nodig hebben 
om de borden te bedienen. De borden zijn ook zo ingedeeld dat er 
aanpassingen kunnen gebeuren terwijl de rest van het bord onder 
spanning blijft. Op die manier kan een hoge continuïteit gegarandeerd 
worden.”

Hoge beschikbaarheid
Het gebruik van het COMBI-steeksysteem en de steekrelais 
passen ook weer in de vraag naar een maximale beschikbaarheid. 
Deze concepten maken het mogelijk om componenten snel en 
veilig te vervangen indien nodig of gewenst. De Push-In 
 technologie zorgt voor een grote efficiëntie bij de bouw van  
de kasten. Het volstaat om een draad met huls in de klem te 
duwen om een betrouwbare verbinding te realiseren. In deze 
toepassing wordt de Push-In technologie enkel voor 
 stuursignalen gebruikt, maar het is ook perfect mogelijk om 
 vermogensborden ermee uit te rusten. “Bij ons is het een kwestie 
van voorkeur”, zegt Tom Lycke hierover. “Voor vermogens blijven 
we vasthouden aan schroefverbindingen.”

Een nieuwigheid voor VL Technics bij de realisatie van dit 
 project is het gebruik van de draadbehandelingsmachines van 
Phoenix Contact. Het bedrijf investeerde in een CutFox 10  
die draden automatisch vanaf de rol op lengte snijdt.  
Daarnaast heeft men drie toestellen ( CF 3000 ) in gebruik  
om de draden automatisch te strippen en er in dezelfde 
 beweging een huls op te zetten. 

“Deze machines dragen ook weer bij tot de betrouwbaarheid”,  
zegt Stefaan Vanryssel. “Zeker bij draden van kleinere secties zoals 
0,5 of 0,75 is er bij het gebruik van standaard tools een risico dat de 
huls er niet goed op zit. Met de machines van Phoenix Contact is  
het onmogelijk om een fout te maken. Zodra de draad goed in het 
toestel zit, wordt de huls er systematisch goed op gezet.”

Draadbehandelingsmachines

Een andere vereiste is vanzelfsprekend een hoge 
 betrouwbaarheid. VL Technics gaat er prat op om zowel  
in  engineering als tijdens de uitvoering systematisch alle 
 aandachtspunten in dit domein te beheersen. Het is een van de 
redenen waarom het bedrijf sinds lange tijd gestandaardiseerd is 
op componenten van Phoenix Contact. 

“Voor ons is het praktisch om een leverancier te hebben die een 
compleet gamma biedt”, zegt Tom Lycke, verantwoordelijk voor 
engineering bij VL Technics. “Maar belangrijker nog is dat het 
betrouwbaar en kwalitatief materiaal is. Onze klanten verwachten 
van ons dat we degelijke producten leveren. Phoenix Contact is een 
gekende naam die iedereen direct vertrouwt. Het bedrijf is ook 
wereldwijd actief wat onze klanten vertrouwen geeft dat spare parts 
altijd en overal beschikbaar zijn.”

In het project van Eneco is een uitgebreide selectie uit het 
gamma van Phoenix Contact terug te vinden. In de 
 vermogensborden wordt gebruik gemaakt van schroefklemmen 
met het COMBI-steeksysteem. In de stuurkasten worden 
 klemmen met Push-In technologie gebruikt. Voor de relais  
werd gekozen voor steekrelais van Phoenix Contact. Alles is 
ook netjes gelabeld, waarvoor de BLUEMARK printers met 
LED-UV technologie gebruikt worden. Het bedrijf heeft een 
eigen systeem voor nummering ontwikkeld waardoor elke 
 component en draad in de kast zeer snel teruggevonden kunnen 
worden in de schema’s.

Betrouwbaar en kwalitatief materiaal

Betrouwbaarheid en een hoge beschikbaarheid zijn absolute vereisten in de energiesector.  
Het is voor VL Technics in Waregem dan ook een mooie erkenning dat het de vermogens-  
en stuurborden mag bouwen voor de nieuwe BioWarmte Installatie van Eneco in Utrecht.  
Dat project, dat vanaf volgend jaar elektriciteit en stadswarmte zal leveren in de regio, wordt 
gerealiseerd door de Belgische specialist Vyncke. 

VL Technics werd opgericht in 2001 en heeft sindsdien als bordenbouwer een mooie groei 
opgetekend. Vorig jaar verhuisde het bedrijf naar een nieuw gebouw van 4000 m2 in de 
 industriezone Groenbek in Waregem. Het aantal medewerkers groeide in die periode tot 18. 
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Het gebruik van de draadbehandelingsmachines heeft ook een 
zekere productiviteitswinst met zich meegebracht. En in ieder 
geval is ook de ergonomie voor de bordenbouwers erdoor 
toegenomen. In deze toepassing worden borden van 8 meter 
lengte gebouwd met honderden en honderden draden. Als die 
allemaal manueel gestript moeten worden om er vervolgens  
een huls op te klemmen, gaat men dat na verloop van tijd wel 
voelen in de polsen. Het gebruik van de elektrische krimptang 
vergt geen enkele moeite en garandeert dat elke huls goed zit, 
wat op zich ook al tot efficiëntiewinst leidt.

Met het project levert VL Technics een product af dat in alle 
opzichten beantwoordt aan de strenge eisen die de sector van 
hernieuwbare energie stelt. Met de toenemende aandacht voor 
duurzaamheid is het nog steeds een bloeiende sector – een 
reden te meer voor alle betrokkenen om een hoge kwaliteit te 
leveren en een goede reputatie in de sector uit te bouwen.

“Het is voor ons inderdaad een groot en belangrijk project”, zegt 
Stefaan Vanryssel. “We hebben het aan onze goede reputatie te 
danken dat we dit hebben binnengehaald. En op onze beurt steunen 
we weer op de reputatie van een partner als Phoenix Contact om 
dat waar te maken en in stand te houden.” 

Goede reputatie

Het project voor Eneco is een van de grotere die VL Technics 
voor die klant heeft gerealiseerd. Eneco bouwt in Utrecht een 
nieuwe BioWarmte Installatie (BWI) die 60 tot 70 MW 
 stadswarmte zal leveren in de regio. Het is een WKK-installatie 
die tegelijk ook elektriciteit produceert, maar de dimensionering 
staat volledig in functie van de warmtevraag. De energiebron is 
duurzame biomassa. 

De installatie wordt gerealiseerd als sleutel-op-de-deur project 
door het Belgische Vyncke dat wereldwijd actief is in biomassa 
installaties. Het is Vyncke dat voor de bouw van de vermogens- 
en stuurborden een beroep deed op VL Technics. 

Stefaan Vanryssel: “Een hoge beschikbaarheid is een van de 
 belangrijkste eisen in dergelijke projecten. Daarom werd gekozen  
voor de Prisma Safety borden. Dat systeem biedt extra beveiliging 
zodat operatoren in principe geen BA4 of BA5 attest nodig hebben 
om de borden te bedienen. De borden zijn ook zo ingedeeld dat er 
aanpassingen kunnen gebeuren terwijl de rest van het bord onder 
spanning blijft. Op die manier kan een hoge continuïteit gegarandeerd 
worden.”

Hoge beschikbaarheid
Het gebruik van het COMBI-steeksysteem en de steekrelais 
passen ook weer in de vraag naar een maximale beschikbaarheid. 
Deze concepten maken het mogelijk om componenten snel en 
veilig te vervangen indien nodig of gewenst. De Push-In 
 technologie zorgt voor een grote efficiëntie bij de bouw van  
de kasten. Het volstaat om een draad met huls in de klem te 
duwen om een betrouwbare verbinding te realiseren. In deze 
toepassing wordt de Push-In technologie enkel voor 
 stuursignalen gebruikt, maar het is ook perfect mogelijk om 
 vermogensborden ermee uit te rusten. “Bij ons is het een kwestie 
van voorkeur”, zegt Tom Lycke hierover. “Voor vermogens blijven 
we vasthouden aan schroefverbindingen.”

Een nieuwigheid voor VL Technics bij de realisatie van dit 
 project is het gebruik van de draadbehandelingsmachines van 
Phoenix Contact. Het bedrijf investeerde in een CutFox 10  
die draden automatisch vanaf de rol op lengte snijdt.  
Daarnaast heeft men drie toestellen ( CF 3000 ) in gebruik  
om de draden automatisch te strippen en er in dezelfde 
 beweging een huls op te zetten. 

“Deze machines dragen ook weer bij tot de betrouwbaarheid”,  
zegt Stefaan Vanryssel. “Zeker bij draden van kleinere secties zoals 
0,5 of 0,75 is er bij het gebruik van standaard tools een risico dat de 
huls er niet goed op zit. Met de machines van Phoenix Contact is  
het onmogelijk om een fout te maken. Zodra de draad goed in het 
toestel zit, wordt de huls er systematisch goed op gezet.”

Draadbehandelingsmachines

Een andere vereiste is vanzelfsprekend een hoge 
 betrouwbaarheid. VL Technics gaat er prat op om zowel  
in  engineering als tijdens de uitvoering systematisch alle 
 aandachtspunten in dit domein te beheersen. Het is een van de 
redenen waarom het bedrijf sinds lange tijd gestandaardiseerd is 
op componenten van Phoenix Contact. 

“Voor ons is het praktisch om een leverancier te hebben die een 
compleet gamma biedt”, zegt Tom Lycke, verantwoordelijk voor 
engineering bij VL Technics. “Maar belangrijker nog is dat het 
betrouwbaar en kwalitatief materiaal is. Onze klanten verwachten 
van ons dat we degelijke producten leveren. Phoenix Contact is een 
gekende naam die iedereen direct vertrouwt. Het bedrijf is ook 
wereldwijd actief wat onze klanten vertrouwen geeft dat spare parts 
altijd en overal beschikbaar zijn.”

In het project van Eneco is een uitgebreide selectie uit het 
gamma van Phoenix Contact terug te vinden. In de 
 vermogensborden wordt gebruik gemaakt van schroefklemmen 
met het COMBI-steeksysteem. In de stuurkasten worden 
 klemmen met Push-In technologie gebruikt. Voor de relais  
werd gekozen voor steekrelais van Phoenix Contact. Alles is 
ook netjes gelabeld, waarvoor de BLUEMARK printers met 
LED-UV technologie gebruikt worden. Het bedrijf heeft een 
eigen systeem voor nummering ontwikkeld waardoor elke 
 component en draad in de kast zeer snel teruggevonden kunnen 
worden in de schema’s.

Betrouwbaar en kwalitatief materiaal

Betrouwbaarheid en een hoge beschikbaarheid zijn absolute vereisten in de energiesector.  
Het is voor VL Technics in Waregem dan ook een mooie erkenning dat het de vermogens-  
en stuurborden mag bouwen voor de nieuwe BioWarmte Installatie van Eneco in Utrecht.  
Dat project, dat vanaf volgend jaar elektriciteit en stadswarmte zal leveren in de regio, wordt 
gerealiseerd door de Belgische specialist Vyncke. 

VL Technics werd opgericht in 2001 en heeft sindsdien als bordenbouwer een mooie groei 
opgetekend. Vorig jaar verhuisde het bedrijf naar een nieuw gebouw van 4000 m2 in de 
 industriezone Groenbek in Waregem. Het aantal medewerkers groeide in die periode tot 18. 

Zoals in tal van bedrijven in de 
 technologiesector is de zoektocht naar 
 geschikt personeel intussen een van de 
grootste uitdagingen geworden voor  
VL Technics. “Een efficiënte workflow en  
snel kunnen inspelen op vragen van klanten  
zijn altijd belangrijke troeven geweest van ons 
bedrijf ”, zegt zaakvoerder Stefaan Vanryssel. 
“Vandaag wordt het steeds moeilijker om genoeg 
mensen te vinden waarmee we dat kunnen 
 blijven waarmaken.” De aangename 
 werkomgeving die het nieuwe, moderne 
 gebouw biedt, is nu een van de bijkomende 
elementen geworden om nieuwe kandidaten 
te overtuigen om mee te stappen in het 
groeiverhaal van VL Technics.

VL Technics werd opgericht in 2001 en heeft sindsdien als bordenbouwer een mooie groei opgetekend.  
Vorig jaar verhuisde het bedrijf naar een nieuw gebouw van 4000 m2 in industriezone Groenbek in Waregem.
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