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WE DESIGN YOUR DISCONNECTORS

Steeds meer OEM’s in de wereld van de elektrische energie zijn voor hun projecten op zoek naar zeer speci-
fieke (last)scheiders.  Die behoefte is vaak onregelmatig en gericht op kleine series of zelfs unieke stukken.  
Daarom heeft EME haar hele ontwerp- en productieapparaat van MS-scheiders (1 – 52kV) zeer flexibel 
georganiseerd.  We starten met een snel modulair ontwerp, gebaseerd op een standaardbibliotheek van 
geteste componenten.  Daarbij maken we gebruik van de modernste software in 2D en 3D.  Dankzij een 
uitgekiende voorraad van basiscomponenten en een unieke ERP gestuurde organisatie produceren we ver-
volgens de meest diverse schakelaars tegen aantrekkelijke prijzen en redelijke levertermijnen. 
Er wordt zeker niet bezuinigd op kwaliteit, integendeel, de meeste EME schakelaars zijn tot ieders tevredenheid 
«op de ouderwetse manier» overgedimensioneerd.  Wij ontwerpen uw scheider op maat samen met u.  Aarzel 
dus niet om ons te contacteren.  Taal is bij ons geen barrière: wij spreken Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Hieronder volgen enkele typische toepassingsgebieden:

VERMOGENAANDRIJVINGEN

Vermogenaandrijvingen worden regelmatig gerealiseerd 
met behulp van zware MS-motoren; die worden meer 
en meer geregeld met MS-frequentiesturingen.  Deze 
toepassingen gaan van «heavy-duty» transportbanden, 
pompinstallaties, productielijnen in de metaal- en proces-
industrie tot aandrijvingen van spoorwegmateriaal en sche-
pen.  In deze aandrijvingen zijn diverse types scheiders 
nodig voor onderhoud, aarding- of bypass-schakelingen.

Foto: Scheider MI-COMP 5kV 2500A met motorbediening, 
gebruikt in een cruiseschip.

ENERGIEOPWEKKING

In energiecentrales worden vaak scheiders gebruikt voor de 
aandrijving van startmotoren, als veiligheidsschakelaar (al 
dan niet gecombineerd met een aarder), in windmolens & 
waterkrachtcentrales of als scheider op het hoofdbarenstel.  
EME kan toestellen bouwen tot 6300A in vol continu bedrijf.

Foto: Scheider-aarder combinatie, handbediend, voor in-
bouw in een windmolen op de oceaan.

MS-AARDING

In diverse MS-applicaties zoals MS-condensatorbatterijen, 
vermogentransformatoren en MS-schakelvelden worden 
aarders ingezet.  Ze functioneren er als ontladers, veilig-
heidsvergrendeling of vermogenaarder met inschakelver-
mogen.  EME heeft de laatste jaren al meer dan 20 verschil-
lende types aarders op maat ontwikkeld.

Foto:  Aarder 36kV 40kA/2sec., handbediend, voor inbouw 
in HS vermogentransformator.

MS-WEERSTANDEN

MS-weerstanden worden gebruikt op elektriciteitsnetten 
voor nulpuntverbindingen van vermogentransformatoren en 
voor energiedissipatie in de aandrijfwereld: bvb. bij test-
banken voor tractiemotoren.  EME heeft hiervoor diverse 
één- en meerpolige scheiders en lastscheiders ontwikkeld.  
De meest indrukwekkende uitvoering is een 10-polige mo-
torbediende omkeerschakelaar met individueel gestuurde 
polen.

Foto: Scheider 36kV 2500A 1p handbediend, ingebouwd 
in weerstandsbank voor nulpuntverbinding van vermogen-
transformator.

RETROFIT

Vaak worden klanten geconfronteerd met een versleten 
of defecte scheider, waarvan geen onderdelen meer te 
verkrijgen zijn.  EME kan met moderne technologie een 
pasmodel bouwen dat één op één uitwisselbaar is met 
de oude scheider.  Daardoor zijn onze klanten niet ge-
noodzaakt om een omvangrijke en dure installatie volledig 
te vernieuwen.

Foto:  Scheider MI-COMP-CI 12kV 2500A met motorbe-
diening ter vervanging van defecte scheider.
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EME, sterk in sterkstroom!

E.M.E. of voluit Electro Mechanic Equipment nv, is een familiebedrijf met hoofdzetel in Glabbeek (bij 
Tienen).  Sinds de oprichting in 1961 door René Vandereycken, is deze KMO actief in de wereld van elek-
trische energieverdeling en procesoptimalisatie. 

Onze activiteiten:
Het bouwen van  middenspanningsscheiders en lastscheiders op maat.  Dat doen we vanuit een autonome pro-
ductiecel met eigen ontwerpafdeling.  Jaarlijks worden in deze ISO9001 gecertificeerde business unit meer dan 
1.000 maatscheiders geproduceerd.  Daarbij gaat het om meer dan 100 verschillende varianten, voornamelijk 
bestemd voor export.
Het invoeren en verdelen van componenten. Enerzijds wat betreft het schakelen, meten, beheren en beveiligen 
van elektrische energie, anderzijds wat betreft procesautomatisatie.  Onze EME-ingenieurs kunnen daardoor 
op de Belgische markt de meest geschikte oplossingen aanbieden, zoals meettransformatoren, beveiligings- en 
meetrelais, condensatorbatterijen en PLC-componenten.   
Het bouwen van multidisciplinaire toepassingen op het vlak van industriële energieverdeling. We hebben daar-
voor een sterkstroomafdeling actief op de Belgische markt.  Ons team bouwt onder meer complexe bevei-
ligingsborden of -racks voor de netbeheerders, laag- en middenspanningsborden en niet alledaagse stuur- en 
meetborden nodig bij decentrale energieopwekking.  Gezien onze jarenlange ervaring op dit domein, richten we 
ons vooral op projecten met een hoge complexiteit en engineeringgraad.

Met meer dan 30 medewerkers en een optimale mix van brains en manpower, staat EME klaar om al uw sterk-
stroomvraagstukken in goede banen te leiden.
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