
Schakel &  Verdeelinrichting 

 

Ontdek de voordelen 

 Bedrijfszekerheid 

 Veilig & betrouwbaar 

 Duurzaam 

 Flexibel in maat en materiaal 

 Ruim portfolio 

Altijd een oplossing op maat 

Betrouwbaar en bedrijfszeker 

Wanneer u op uw bedrijf gebruik maakt van een 

verdeler, dan moet u erop kunnen vertrouwen 

dat deze continue blijft werken. Zonder een goed 

werkende verdeler is de veiligheid op uw bedrijf 

niet gegarandeerd en kunt u te maken krijgen 

met storingen, wat een nadelig effect heeft op 

de productiviteit binnen uw bedrijf.  

Wij maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige 

en duurzame materialen van bijvoorbeeld de 

fabrikanten Eaton en Legrand. HG Industrial 

heeft in samenwerking met deze fabrikanten alle  

benodigde kennis en vakmanschap in huis om 

een betrouwbare type-tested verdeler voor u 

samen te stellen en onder licentie te bouwen.  

Klant specifiek en voor verschillende sectoren 

Onze verdelers zijn altijd klant specifiek en  

geschikt voor de Industrie, Utiliteit, Medische 

ruimten, Veehouderijen, Tuinbouw en Gewas-

bewaring. Samen met alle andere disciplines  

van Hotraco heeft u maar één aanspreekpunt en 

wordt uw gehele installatie op elkaar afgestemd.  

Een schakel- en verdeelinrichting vormt het hart van uw bedrijfsproces en is daarom 

maatwerk voor iedere toepassing. Het ontwerpen, bouwen en installeren van hoofd- en 

onderverdeelinrichtingen is voor HG Industrial een van de belangrijkste activiteiten.  
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Nieuwbouw tot 5000 Ampère 

Ons portfolio bestaat uit flexibele systemen 

van plaatstaal of kunststof tot 5000A en van 

bouwvorm 1 tot en met 4, die vast gemonteerd, 

plug-in of volledig uittrekbaar geproduceerd 

kunnen worden. In deze systemen is het  

mogelijk om metingen, (net-nood) besturingen 

of (medische) omvormers toe te passen. 

Retrofit bestaande verdelers 

Elke installatie veroudert. Dit ontstaat door 

langdurig en intensief gebruik of door veran-

derende omstandigheden. HG Industrial is bij 

uitstek de geschikte partner voor het uitbrei-

den, opnieuw inrichten of aanpassen van de 

bestaande installatie zodat deze weer ‘state-of

-the art’ en ‘up-to-date’ is.  

Installatieondersteuning 

HG Industrial levert niet alleen verdelers, wij 

zorgen ook voor de plaatsing, aansluiting en 

ingebruikname. Tevens kunt u bij ons een  

service- en onderhoudscontract afsluiten  

zodat wij u kunnen helpen ongeplande  

stilstand met bijkomende kosten te  

minimaliseren.  

Kwaliteitsbeheersing 

Door de mechanische en elektrische werk-

zaamheden geheel van elkaar te scheiden, 

borgen wij de hoogst mogelijk kwaliteitseisen. 

In onze Dekra-gecertificeerde werkplaats  

produceren wij altijd volgens de geldende nor-

men en richtlijnen en houden we rekening met 

land specifieke voorschriften.  


