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ELEQ, Mastering Electricity
Al meer dan 65 jaar biedt ELEQ vakmanschap en expertise op het gebied
van elektrotechnische toepassingen. In nauwe samenwerking met
opdrachtgevers en partners ontwikkelt ons Product Development Centre
(PDC) voortdurend nieuwe innovatieve producten. ELEQ is een producent
en partner voor opdrachtgevers en relaties die zich professioneel bezig
houden met energie en openbare verlichtingssystemen én vertrouwen
op continue precisie en hoogwaardige diensten.

‘Gründlich’ en ondernemend

Meten, beveiligen en aansluiten

ELEQ vormt een uitdagende werkomgeving
waarin Duitse ‘grundlichkeit’ wordt gecombi
neerd met Nederlands ondernemerschap. ELEQ
is een solide, succesvolle en ambitieuze onderne
ming met een snel groeiende internationale klan
tenkring. Door samen met onze opdrachtgevers
marktgericht en innovatief te ondernemen willen
wij als onafhankelijk familiebedrijf verder groeien
naar een leidende marktpositie in Europa.

ELEQ ontwikkelt en produceert slimme elektro
technische toepassingen voor het beveiligen,
meten en aansluiten van elektrische energie en
werkt wereldwijd voor gerenommeerde energie
bedrijven, systeembouwers en installateurs.
ELEQ levert al haar producten en toepassingen
in overeenstemming met de hoge Nederlandse
en Duitse kwaliteitsnormen en bedient markten
in Europa en daarbuiten vanuit de vestigingen
in Nederland (Steenwijk), Duitsland (Kerpen) en
Marokko (Rabat).
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Onze markten

Transport en
distributie
In dit segment is ELEQ een
gewaardeerd partner van
prominente fabrikanten van
generatoren, vermogenstrans
formatoren
en
schakelin
stallaties. Ook werkt ELEQ
nauw samen met fabrikanten
die actief zijn in de wind- en
zonne-energiemarkt. De speci
ale sub-assembly van stroom
transformatoren in aluminium
of houten constructie leveren
een aanzienlijke tijdsbesparing
op. Ook kunnen op onze web
site de testrapportages van
de sub-assembly’s worden
gedownload.
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Nutsvoorzieningen, Openbare
scheepvaart en
verlichting
industrie
ELEQ levert aansluitoplos
Als specialist leveren wij een
breed programma meetin
strumenten, meetwaardeom
vormers en meettransforma
toren. Onze opdrachtgevers
waarderen in dit segment
onze leverbetrouwbaarheid,
kwaliteit en goede adviezen.
Verder levert ELEQ deze
opdrachtgevers een breed
assortiment klantspecifieke
producten om snel, veilig
en nauwkeurig meten in be
staande installaties mogelijk
te maken. Samen met onze
opdrachtgevers ontwikkelen
we nieuwe producten en ma
ken we optimaal gebruik van
onze expertise op het gebied
van meten en aansluiten.

singen voor verlichtingstoe
passingen en aansluitingen
voor ander elektrotechnisch
straatmeubilair. In de afgelo
pen 40 jaar hebben de aan
sluitkasten van ELEQ zich
bewezen als dé standaard in
de markt. De aansluitkasten
van ELEQ zijn geschikt om
allerlei modules in te monte
ren, waarmee de verlichting
beveiligd, geschakeld of zelfs
gedimd kan worden.

Altijd de juiste oplossing
Ongeacht uw vraag op het gebied van elektrotechniek; onze experts werken met u samen om voor elke
situatie de juiste oplossing te vinden. We beschouwen elke vraag als een uitdaging om het perfecte resultaat
te bereiken. Onze R&D-technici houden rekening met de energiesector die zich wereldwijd snel ontwikkelt
en de snel toenemende en veranderende eisen die daarmee gepaard gaan. ELEQ herkent de situatie in
uw organisatie en zal een oplossing vinden op basis van ons brede en innovatieve productassortiment. En
mochten uw en onze technici een nieuwe oplossing noodzakelijk vinden, dan zullen wij een klantspecifiek
product voor u ontwerpen.

Zorg voor kwaliteit en milieu
ELEQ is gecertificeerd volgens ISO-9001-2008 en ISO-14001. Alle processen zijn zo ontworpen dat de produc
tie van restanten en schadelijke stoffen tot een minimum wordt beperkt. Al het koper, messing en kunststof
dat in het productieproces overblijft, wordt gerecycled en hergebruikt. Om nog milieuvriendelijker te werken,
bewaakt ELEQ haar energieverbruik, beschikt het bedrijf over laadpalen voor elektrische auto’s en wordt bij
onze vestiging in Kerpen elektriciteit opgewekt met behulp van zonnepanelen.
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Energie Management Lijn
ELEQ Deelbare Stroomtransformator, Model TQ30, TQ40-B, TQ40-C, TQ50-E, TQ50-L
Deelbare stroomtransformator volgens IEC61869-2 voor
eenvoudige montage in bestaande installaties
• Stroomtransformator volgens IEC61869-2
• Overzetverhoudingen van 60/1A tot 1000/5A, maximaal klasse 0,5
• Voor gebruik om geïsoleerde kabels tot 2 x Ø42mm
• Met kleurgecodeerde uitlopers
ELEQ Vermogenstransformator, Model VCT32
Ruimtebesparend en eenvoudig te monteren aansluitklem
met geïntegreerde stroomtransformator en gezekerde
spanningsaftakking
• Overzetverhoudingen 16/1A, 35/1A en 64/1A, maximaal klasse 0,5
(IEC 61869-2)
• Geschikt voor zekering met kortsluitvastheid tot en met 70kA
• Voorzien van KEMA-KEUR
ELEQ Spanningsaftakklem voor Rail, Model UAK, ZK4-M6, ZK4-M8
Gezekerde aansluiting voor veilig en eenvoudig aftakken van
spanning van rail
• Geschikt voor zekering met kortsluitvastheid tot en met 70kA
• Voorzien van KEMA-KEUR

ELEQ Aftakklem voor Draad, Model UAD6, UAD16, UAD150S
Gezekerde aansluiting voor veilig en eenvoudig aftakken van
spanning van draad
• Inclusief 5x25mm, 2A-zekering
• Geschikt voor zekering met kortsluitvastheid tot en met 70kA
• UAD6: voor geïsoleerde geleiders van 2,5-6mm2
• UAD16: voor geïsoleerde geleiders van 10-16mm2
• UAD150S: voor geïsoleerde sectorvormige geleiders van 150mm2
ELEQ Compacte Stroomtransformator, Model RM27
Uiterst compacte IEC-stroomtransformator geschikt voor montage
op een driefasenschakelautomaat
• Stroomtransformator volgens IEC61869-2
• Overzetverhoudingen 35/1, 64/1A, klasse 1
• Primaire doorvoeropening geschikt voor geïsoleerde kabel maximaal
Ø7,5mm
• Ook geschikt voor toepassing op driefasenschakelautomaat met
fasenafstand van 17,5mm
• Optioneel: clip voor schroefmontage of montage op een DIN-rail
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Laagspanning: Transformatoren
ELEQ Stroomtransformator, RM-serie
Uiterst nauwkeurige stroomtransformator voor meten en
verrekenen
• Primaire stroom tot 2500A
• Betrouwbaar product met een geïntegreerde verzegelbare afdekkap
• RM’s voor verrekenen (MID gekeurd): serienummer gekoppeld aan
unieke meetgegevens beschikbaar via internet
ELEQ Belastingsweerstand, Model WSR
Belastingsweerstand om de secundaire belasting te verhogen van
stroomtransformatoren voor verrekenen
• Standaard bereiken 1; 1,5; 2,5 of 4VA
• Compacte afmetingen (30x60x80mm)

ELEQ Belastingsweerstandunit, Model VSR600
Driefasen belastingsweerstandunit om de secundaire belasting te
verhogen van spanningstransformatoren voor verrekenen
• Sterschakeling, gemeenschappelijke nul
• Voorzien van kabelinvoer PG13.5
• Unit inclusief zekeringen 0,5A
• Omgevingstemperatuur maximaal 50 °C
• Met thermische beveiliging
ELEQ Belastingsweerstandunit, Model WSR600
Driefasen belastingsweerstandunit om de secundaire belasting te
verhogen van stroomtransformatoren voor verrekenen
• Maximaal vermogen 3x14W
• Voorzien van kabelinvoer PG13.5
• Omgevingstemperatuur maximaal 50°C

www.eleq.com
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Laagspanning: Transformatoren
ELEQ Giethars Stroomtransformator, Model GSA(F)

Breed assortiment solide giethars stroomtransformatoren voor
meten, beveiligen en verrekenen voor binnen- en buitenopstelling
• Primaire stroom van 20A tot 10kA
• Tot en met maximaal 3 meetkernen in een behuizing mogelijk
• Diameter doorvoeropening Ø 40 tot Ø350mm
• Voor aardlekdetectie
• Voorzien van PTB en KEMA toelating voor verrekenen
ELEQ Stroomtransformator voor Switchgear, Model SVA
Betrouwbare stroomtransformator ontworpen voor
meetdoeleinden voor gebruik in medium voltage switchgear
• Primaire stroom tot 600A
• Voorzien van KEMA toelating voor verrekenen

ELEQ Stroomtransformator voor ‘CT Powered’ Relais, SVR109, Model SVA100
Betrouwbare giethars stroomtransformator ontworpen voor
beveiligingsdoeleinden voor gebruik in medium voltage switchgear
• Beschikbaar van 8 tot 896A
• Geschikt voor primaire kabeldiameter tot maximaal 50mm
• SVR109: kabellengte 110 mm met standaard connector FKCVR 2.5/
4-ST
• SVA100: geleverd met klem; voor toepassing in Ring Main Units
(RMU) in combinatie met:
• Woodward SEG WIC1
• ABB REJ603
• Schneider MiCOM P114S
ELEQ Stroomtransformator, Model SVA160A100
Giethars stroomtransformator voor geïsoleerde kabel of bushing
voor aardfoutmeting
• Overzetverhouding 100/1A of 60/1A
• Kabeldiameter maximaal 100mm
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Laagspanning: Stroomtransformatorsystemen
ELEQ Stroomtransformatorsysteem
Sub-assembly van stroomtransformatoren voor eenvoudige en
snelle montage voor meten, beveiligen en verrekenen
• Primaire stroom tot 30.000A.
• Constructies leverbaar in hout, aluminium en op klantspecificatie
• Gepatenteerde sub-assembly constructies
• Elke sub-assembly wordt als geheel getest
• Testrapportages beschikbaar via internet
• Kleurgecodeerde secundaire uitlopers
• Voordelen: verkorte montagetijd, kleinere voorraden, unieke
betrouwbaarheid vanwege de testprocedure en gegarandeerd
hoge kwaliteit

Laagspanning: Deelbare Transformatoren
ELEQ Deelbare Stroomtransformator, Model TQ120
Compacte, deelbare stroomtransformator voor
eenvoudige montage in nieuwe en bestaande laag- en
middenspanningsystemen voor beveiliging- en meetdoeleinden
• Stroomtransformator volgens IEC61869-2
• Overzetverhoudingen van 100 tot 600/1A en van 100 tot 600/5A
• Voor gebruik om geïsoleerde kabels tot maximaal Ø45mm
• Temperatuurbereik -40°C tot +60°C
• Zeer geschikt voor gebruik om kabels met conus connector
ELEQ Deelbare Giethars Stroomtransformator, Model GSK(F)
Breed assortiment deelbare giethars stroomtransformatoren
voor meten, beveiligen en verrekenen voor bestaande binnenen buiteninstallaties
• Primaire stroom van 50A tot 10kA
• Diameter doorvoeropening Ø 40 tot Ø350mm
• Combinatie van meten en beveiligen mogelijk in één product
• Voorzien van KEMA toelating voor verrekenen
ELEQ Deelbare Stroomtransformator, Model TM800 en TM2000
Compacte, deelbare stroomtransformator voor eenvoudige
montage op stroomvoerende rail of kabel
• Primaire stroom 100A tot 2000A
• TM800: stroomvoerende rail 61x35
• TM2000: stroomvoerende rail 81x32

www.eleq.com
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Middenspanning: Stroomtransformatoren
ELEQ Middenspanning Geïsoleerde Stroomtransformator, Model IGW
Middenspanning geïsoleerde stroomtransformator voor meten,
beveiligen en verrekenen voor binnenopstelling
• Primaire stroom 5A tot 2500A
• Isolatieniveau tot 36kV, SF6 gasvrij
• Combinatie van meten en beveiligen in één product mogelijk
• Capacitieve spanningsindicatie op aanvraag leverbaar
• Voorzien van PTB en KEMA-keur voor verrekenen
ELEQ Middenspanning Geïsoleerde Stroomtransformator, Model IGWF, IGHF
Middenspanning geïsoleerde stroomtransformator voor meten,
beveiligen en verrekenen voor buitenopstelling
• IGWF: primaire stroom 5 tot 2500A
• IGHF: primaire stroom 50 tot 3000A
• Isolatieniveau tot 36kV, SF6 gasvrij
• Tot en met maximaal 5 meetkernen in een behuizing mogelijk
• Kruipweg tot 1120mm
ELEQ Giethars Bustype Stroomtransformator, Model GSR(F)
Giethars doorvoer stroomtransformator voor meten, beveiligen
en verrekenen voor binnen- en buitenopstelling
• Primaire stroom van 50A tot 15kA
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Middenspanning: Spanningstransformatoren
ELEQ Middenspanning Geïsoleerde Spanningstransformator, Model UGE, UGZ, UGER, UGZR
Middenspannings geïsoleerde spanningstransformator voor
binnenopstelling
• Meetspanning tot 24kV
• UGE: eenpolig geïsoleerd
• UGZ: tweepolig geïsoleerd
• UGER en UGZR: voor generator toepassing
• Maximale isolatieniveau 24/50/125kV
• Voorzien van PTB en KEMA-keur voor verrekenen
ELEQ Middenspanning Geïsoleerde Spanningstransformator, Model UGECAK
Gemetalliseerde spanningstransformator met afscherming tegen
elektrische velden voor montage met kleinere afstand tussen de
fasen
• Meetspanning tot 24kV
• Conusaansluiting aan boven- of voorzijde
• Met conische stekkeraansluiting volgens DIN47636
• Voorzien van KEMA-keur voor verrekenen
ELEQ Middenspanning Geïsoleerde Spanningstransformator, Model UGEF
Middenspanning geïsoleerde spanningstransformator voor
buitenopstelling
• Primaire stroom 5A tot 2500A
• Nominaal isolatieniveau tot 36kV, SF6 gasvrij
• Tot en met maximaal 5 meetkernen in een behuizing mogelijk
• Kruipweg tot 1120mm
ELEQ Dempingsmodule voor het onderdrukken van Ferroresonantie, BE
Dempingsmodule aan te sluiten op de beveiligingswikkeling
• Onderdrukt lage en hoge harmonischen
• Voorzien van spoel en weerstand
• Geassembleerd in degelijke stalen behuizing 222x190x229mm
• Verschillende modellen voor verschillende belastingen

www.eleq.com
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Analoge Meetinstrumenten
ELEQ Analoog Meetinstrument, Serie E-Line
Compleet assortiment kwalitatief hoogwaardige analoge
instrumenten
• Elektromagnetische-, draaispoel- en bimetaalmeters
• Scheepsuitvoering beschikbaar
• Klantspecifieke uitvoeringen mogelijk
ELEQ Synchronoscoop
Moderne synchronoscoop met spanning-, frequentie- en
fasehoekmeting met LCD-scherm
• Relaisuitgang voor synchronisatie
• Eenvoudige parameterinstelling
ELEQ Universeel Meetinstrument, UMI96-serie
Compact, kwalitatief hoogwaardig digitaal meetinstrument
ideaal voor energie monitoring. Leverbaar met meerdere
I/O-opties
• Geschikt voor 3-fasesystemen met nulaansluiting
• Meet 13 verschillende parameters
• Bimetaalfunctie en urenteller
• Communicatieprotocollen TCP/IP, RS232 en RS485 en
Modbus RTU
• Achtergrondverlichting
ELEQ Shunt voor meetdoeleinden
Kwalitatief hoogwaardige shunts met groot aantal
configuratiemogelijkheden
• Shunt tot 8000A
• Hoge overbelasting mogelijk
• Klantspecifieke uitvoering mogelijk
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Omvormers
ELEQ Intelligente Stroomtransformator, EM200-serie
Nauwkeurige stroomtransformator met geïntegreerde
omvormer; bespaart tijd, ruimte en vermindert de kans op
storingen
• Primaire stroom tot 1250A
• Met analoge uitgangen 4-20mA, 0-20mA, 0-10V
• Speciaal model voor vermogensmeting

ELEQ Stroomtransformator met Geïntegreerd Relais, EM300-serie
Stroomtransformator met actief, geïntegreerd relais ideaal voor
het bewaken van productieprocessen
• Primaire stroom van 0,5A tot 100A
• EM303: met vast schakelpunt
• EM305: met instelbaar schakelpunt
• Breek- of maakcontacten (NC of NO)

ELEQ Compacte Meetwaardeomvormer, EM400- en EM800-serie
Compacte programmeerbare meetwaardeomvormer met
verschillende in- en uitgangparameters
• Geschikt voor wissel- en gelijkstroommetingen
• Aansluiting met veercliptechnologie
• True RMS (EM800-serie)
• Meet- en hulpspanning tot 440V
ELEQ Universele Meetwaardeomvormer EM4000
Uiterst nauwkeurige universele meetwaardeomvormer met
verschillende uitgangen
• Directe meting tot 690V
• Volledig galvanische scheiding
• MODbus® (RS232/RS485)
• 3 analoge uitgangen en 1 pulsuitgang
• True RMS

www.eleq.com
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Aansluitkasten
ELEQ Aansluitkast, LS-74-, LS-84-, LS-94-, LS-100-serie
Aansluitkasten voor verlichtingstoepassingen met ELEQ
mantelklem technologie
• Transparante slagvaste kap van polycarbonaat
• Geschikt voor doorlussen en faseomschakeling
• Alle metalen onderdelen messing vernikkeld
• Met automatische aarding of dubbel geisoleerd
ELEQ Aansluitkast voor Wandmontage, LS-100-serie
Aansluitkasten voor buitenopstelling in slagvaste uitvoering met
ELEQ mantelklem technologie
• Transparante slagvaste kap van polycarbonaat
• Geschikt voor doorlussen en faseomschakeling
• Alle metalen onderdelen messing vernikkeld
• Dubbel geïsoleerd, IP55
ELEQ Aansluitkast met Dimunit, LS-94-serie
Aansluitkasten voor de montage van autonome dimunits met
ELEQ mantelklem technologie
• Dimunit eenvoudig bereikbaar na installatie
• Langere levensduur door gunstige temperatuursomstandigheden
onder in mast
• Kan opnieuw geprogrammeerd worden
ELEQ Flexibele Aansluitkast, LS-flex-serie
Flexibele aansluitkasten voor klantspecifieke eisen
• Geschikt voor montage van (e)VSA’s, dimsystemen,
automaten en meer
• Voor toepassing in lichtmasten, billboards, bewegwijzering,
bushokjes, videobewakingstoepassingen (CCTV) en meer
• ELEQ mantelklem technologie en andere aansluittechnieken

RVS Kasten
ELEQ Zuilkast, 2RVS-serie
Compleet programma roestvaststalen (RVS) kasten voor
montage op de wand en in vrijstaande uitvoering
• Voor toepassing in combinatie met ELEQ aansluitkasten
• Leverbaar in alle RAL - kleuren
• Duurzame en solide constructie
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ELEQ ontwikkelt en produceert slimme elektrotechnische toepassingen
voor het beschermen, meten en verbinden van elektrische energie
en werkt wereldwijd voor gerenommeerde energiebedrijven,
systeembouwers en installateurs. Tegelijkertijd kijken we, samen met
onze opdrachtgevers, naar de wereld van morgen en de innovaties die
daarvoor nodig zijn.
ELEQ is een voortdurend meedenkende producent en partner voor
opdrachtgevers en relaties die professioneel werk maken van energie
en openbare verlichting en willen vertrouwen op constante precisie en
een hoge graad van dienstbetoon.
ELEQ levert al haar producten en toepassingen conform de hoogstaande
Nederlandse en Duitse kwaliteit en bedient vanuit vestigingen in
Nederland (Steenwijk), Duitsland (Kerpen) en Marokko (Rabat) steeds
meer markten in Europa en daarbuiten.

ELEQ b.v.
P.O. Box 12, 8330 AA Steenwijk
Tukseweg 130, 8331 LH Steenwijk
The Netherlands

+31 (0) 521 533 333
+31 (0) 521 533 391
info@eleq.com
www.eleq.com

Karl-Ferdinand-Braun-Straße 1
50170 Kerpen (Sindorf)
Germany

+49 (0) 22 73 / 988 70
+49 (0) 22 73 / 988 791
info@eleq.com
www.eleq.com
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