
CX-2

Mobiel onderstation in container. 
Het CX-2 gamma van Deba bestaat uit polyvalente en mobiele midden-

spanningsoplossingen. Wees meteen operationeel met de sleutel-op-de-deur 

Power Container, geconfigureerd op maat van de klant en wereldwijd verstuurd. 

CX-2: het nodige vermogen in een container oplossing.

www.deba.biz



Kwaliteit & 
duurzaamheid
Deba is al meer als 40 jaar gespecialiseerd op het gebied van de 
middenspanning. 40 jaar ervaring bewijst de diepe passie voor wat 
we doen. Het geeft blijk van een passie voor vakkennis en inzicht in elk 
detail van middenspanningsnet. En toewijding: om beter, veiliger en 
efficiënter te bouwen. We willen graag de waarden van Deba introduce-
ren.
 
Vandaag is Deba een onderdeel van een verticaal geïntegreerde 
groep, een direct gevolg van ons verlangen naar kwaliteit en 
duurzaamheid. En we waren niet van plan om compromissen te sluiten. 
Als gevolg hiervan, toen het moeilijker werd om componenten te 
verkrijgen die aan onze kwaliteitseisen voldeden, besloten we om ze zelf 
te bouwen. En om de eindkwaliteit van het volledige product te 
waarborgen, hebben we besloten onze schakelaars en componenten in 
onze eigen fabrieken te produceren.

Intussen hebben onze twee activiteiten zich ontwikkeld tot volledig 
onafhankelijke dochterondernemingen. Deba heeft zich resoluut tot het 
hart van haar bedrijf gewend: de installatie van middenspanningsborden. 
Als het om Deba of onze dochterondernemingen gaat, is elke entiteit 
verenigd door één en dezelfde visie: een focus op kwaliteit, innovatie 
en service.

Wie is Deba ?

Vakkennis,  
ervaring &  
veelzijdigheid
Vandaag bedient Deba ongeveer de helft van de Belgische bedrijven, 
instellingen en overheden die middenspanning gebruiken.

Onze focus is gericht op kwaliteit en milieuvriendelijkheid. We werken 
met normen en modulaire productsystemen, wat zowel de prijs als de 
service die we bieden, ten goede komt.
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Mobiele middenspanningsoplossingen
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Waterdichte container, bestand tegen extreme 
omstandigheden.

SGC - SwitchGear Company cellen: middenspanning-
schakelmateriaal, built to last.

Solide transformatoren.

Beveiligingsmiddelen en ventilatie in optie.

Standaard Power Container: typische configuratie, andere configuraties op aanvraag.

Een van onze oplossingen is het CX-2 gamma: mobiele onderstations in een 
container die een kant-en-klare oplossing bieden voor mobiele elektrische 
centrales en onderstations. Deze oplossing omvat middenspanningscellen, één 
(of meerdere) transformator (en) en een laagspanningsdistributiebord. De CX-2 
is in zijn geheel uitgerust met alle componenten, in ons fabriek getest en over 
de hele wereld getransporteerd. Het CX-2 gamma positioneert zich tussen onze 
geprefabriceerde betonoplossing (BX-2) en onze gegalvaniseerde staal 
oplossing (GS-2), om op die manier onze klanten een snelle en gemakkelijke 
middenspanningervaring te kunnen bieden. In de laatste 25 jaar heeft Deba al 
honderden van deze oplossingen gebouwd.
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Bedien & verdeel uw 
middenspannings- 
netwerk
 
  Middenspanning onderstations
 
Mobiele onderstations zijn de ideale oplossing in alle situaties. Nieuwe 
installaties, of snelle noodcentrales zonder de vereiste bouwtijd, zijn een 
perfecte match voor mobiele onderstations. Mobiele onderstations zijn 
voorbereid voor gebruik in fabrieken. Alle mogelijke interne verbindingen 
worden in de container geïnstalleerd, de apparatuur wordt gemonteerd en 
getest. De overige on-site verbindingen zijn eenvoudig te installeren met 
behulp van de voorziene kabelinvoeren aan de zijkant en / of onderkant. Dit 
minimaliseert de montage- en inbedrijfstellingstijd.

Zodra de container is geplaatst en aangesloten op de voedings- en 
signaalkabels, is de installatie al binnen enkele uren operationeel.

Door de componenten voor te assembleren in onze productie eenheid zijn 
wij in staat de hoogste kwaliteit en veiligheid te garanderen.
Containers kunnen gemakkelijk worden getransporteerd en snel worden 
aangepast aan verschillende toepassingen en omgevingen. Toegang tot het 
bord is mogelijk via zijluiken of via de vloer. Deze toegangen zijn bestand 
tegen vuil, water en wind. Alle containers kunnen naar vraag van de klant 
aangepast worden.

 
 
 
 

• Midden- en laagspanningstransformatoren in containers  
tot 6,3 MVA.

• Middenspanningscellen gebouwd en geïnstalleerd door 
SGC - SwitchGear Company, built to last.

• Spanning tot 36 kV.

• Voorzien van lastscheiders en middenspannings- en laag- 
spanningsveiligheidscomponenten.

• Voorzien van een overstroom- en kortsluitprotectie op de 
middenspanning.

• ISO-conforme containers.

• Giethars of met olie gevulde transformatoren.

• Hoge of lage omgevingstemperatuur met climatisatie eenheden.

• Wereldwijd transport.

Transport  
middenspannings-
vermogen
 
  Power containers
 
Om de internationale tijdelijke stroomopwekkingssector van dienst te zijn 
bouwt Deba een assortiment van step up/step-down transformatoren in 
een container.

Onze standaard power container bevat alles wat u nodig heeft om zo snel 
mogelijk van start te gaan.

• Standaard blauwe zeecontainer (RAL 5015).

• Middenspanningsschakelmateriaal.

• Middenspanningsprotectie relais.

• Eén of meerdere vermogenstransformatoren.

• Laagspanning vermogenschakelaar en laagspanning 
verdeelbord.

Hoe Deba's CX-2
aan uw behoeften voldoet

Snelle levering, klaar voor gebruik, getest, snelle installatie en 
eenvoudige inbedrijfstelling.

Razendsnelle vermogen 
oplossingen.

Operationeel in geen tijd
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Hoe Deba's CX-2
aan uw behoeften voldoet

Ontwikkel, ontwerp 
of realiseer uw eigen 
concept
 
  Oplossingen op maat
 

CX-2 voordelen

• Middenspanningsinstallatie van het betreed-
bare type.

• Eenvoudig te transporteren.

• Goedgekeurd voor zeetransport.

• Aangepaste configuratie voor elke toepassing 
en omgeving.

• Volledig geassembleerd en getest in de fabriek 
wat een hoge kwaliteit verzekerd.

• Plug & play-filosofie toegepast op een 
middenspanningsinstallatie.

• Korte tijd van inbedrijfstelling.

• Configuratie van het laag en middenspannings-
bord aangepast voor elke toepassing.

• Volledig geassembleerd en getest in de Deba 
fabrieken in België.

Interesse in het potentieel  
van de CX-2?  
Contacteer onze verkoops-
dienst. 
  
Tel.: +32 (0)9/371.75.51,  
mail naar sales@deba.biz of 
bezoek www.deba.biz.

Toepassingen

De onderstations zijn conform de eisen van de 
middenspanningsdistributienetbeheerders tot 36 kV.

• Elektrische voeding van een bestaande fabriek in het geval 
van een geplande herstelling.

• Vervanging van uitrustingen gedurende een onderhoud.

• Tijdelijke verhoging van de energie behoefte.

• Kant-en-klare levering van een onderstation in een minimale tijd.

• Mobiele elektrische centrales.

• Tijdelijk onderstation voor een mijnsite.

• Zorg voor een betrouwbare noodvoorziening in geval van een 
stroomonderbreking.
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Middenspanningsborden van SGC
SGC SwitchGear Company bouwt middenspanningsborden 
op maat. Om er geen twee identieke installaties zijn, werkt 
Deba samen met SGC, om oplossingen voor te stellen die 
aan uw exacte behoeften voldoen. We kijken verder dan 
enkel de cellen; we bekijken het beeld in zijn geheel. Van 
de container tot de kleinste component. De SGC cellen en 
onze container oplossingen zijn echt op maat gemaakt. 

• Tot 36 kV.

• Standaard schakelmateriaal (lucht of SF6 geïsoleerd).

 

Transformatoren
• Giethars of olie geïsoleerde transformatoren.

• In een apart lokaal geïnstalleerd of beschermd tegen toevallig contact.

• Ontworpen voor step up/step down transformator toepassingen.

• Gescheiden of in de container geïntegreerde dompelpomp onder de 
olietransformator.

 
Containers
Wij gebruiken standaard containers voor land of zeetransport:

• Constructie van de vloer in beton, zonder voegen en in één keer gegoten.

• Bescherming tegen schokken en vandalisme.

• Weerbestendig.

• Geen invloed van condensatie

• Waterdicht design

• Buitenkant geschilderd in RAL kleur, overeenkomend met de kleuren van 
uw bedrijf of het omringende landschap.

• Gemakkelijk te transporteren met een standaard vrachtwagen of 
aanhangwagen

 
Afwerking
Alle basis RAL kleuren zijn verkrijgbaar (standaard RAL 5015) en speciale wen-
sen kunnen vervuld worden. Wenst u het logo en de kleur van uw bedrijf? 
Wij zorgen ervoor.

 
Klimatisering
Verwarming, koeling en/of ventilatiesystemen zijn beschikbaar in de container 
voor locaties met een extreem hoge of lage omgevingstemperatuur.

Standaard buitenafmeting van de container

Afmeting container 1. 10 ft. 2. 20 ft. 3. 40 ft.

Lengte 3,03 m 6,06 m 12,19 m

Breedte 2,44 m 2,44 m 2,44 m

Hoogte (standaard) 2,59 m 2,59 m 2,59 m

Hoogte (high cube) - 2,89 m 2,89 m

Beschikbare modellen en opties

tot 12/24 kV
DF-2

Breed gamma aan cellen

36 kV
DI-2

Metalclad
DW-2

RMU
DR-6/DT-6
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Wereldwijde verzending,  
vermogen leveren waar nodig.
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Typische CX-2 configuraties

Power Container 
CX-2 - CX222542 

• ISO container 20 ft.
• 2 x 2,5 MVA (ONAN).
• 400 V / 15 kV.
• 17,5 kV - 800 A - 20 kA/1s HS cellen.
• 2 x aankomst HS aansluitmoffen op de lastscheiders.
• 2 x vertrek HS vermogenschakelaar en protectie relais.
• 2 x vertrek LS klemmen : 2500 A/4p.

2438 6058

2080
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Typische CX-2 configuraties

Middenspanningsonderstation 
CX-2 - CX200090 

• ISO container 20 ft.
• 36 kV - 630 A - 16 kA/1s modulaire HS cellen
• 1 x aankomst met lastscheider
• 5 x vertrek met vermogenschakelaar
• 3 x vertrek met lastscheider/zekering combinatie
• 1 x vertrek met lastscheider

Interesse in het potentieel 
van de CX-2 ?  
Contacteer onze verkoopsdienst. 
  
Tel.: +32 (0)9/371.75.51,  
mail naar sales@deba.biz of 
bezoek www.deba.biz.
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Andere oplossingen van Deba ...

BX-2 
 
 
 
  Geprefabriceerde betonpost
 

• Volledig op maat configureerbaar.

• Brede waaier van mogelijkheden: IT, sanitaire eenheden, …

• Hoge kwalitatieve afwerking.

GS-2 
 
 
 
  Behuizing in galvanisch staal 
 
 

• Eenvoudig ontwerp.

• Op maat gemaakte aanpak.

• Overtuigende schakelmateriaal binnenin.

Interesse in onze 
BX-2 of GS-2 ?  
Contacteer onze verkoopsdienst. 
  
Tel.: +32 (0)9/371.75.51,  
mail naar sales@deba.biz of 
bezoek www.deba.biz.

11



Deba is al meer als 40 jaar gespecialiseerd op het gebied van de middenspanning. 40 jaar ervaring bewijst de diepe passie voor 
wat we doen. Het geeft blijk van een passie voor vakkennis en inzicht in elk detail van middenspanningsnet. En toewijding; om beter, 
veiliger en efficiënter te bouwen. We willen graag de waarden van Deba introduceren.
 
Vandaag is Deba een onderdeel van een verticaal geïntegreerde groep, een direct gevolg van ons verlangen naar kwaliteit en 
duurzaamheid. En we waren niet van plan om compromissen te sluiten. Als gevolg hiervan, toen het moeilijker werd om componenten te 
verkrijgen die aan onze kwaliteitseisen voldeden, besloten we om ze zelf te bouwen. En om de eindkwaliteit van het volledige product te 
waarborgen, hebben we besloten onze schakelaars en componenten in onze eigen fabrieken te produceren.

Intussen hebben onze twee activiteiten zich ontwikkeld tot volledig onafhankelijke dochterondernemingen. Deba heeft zich resoluut tot 
het hart van haar bedrijf gewend: de installatie van middenspanningsborden. Als het om Deba of onze dochterondernemingen gaat, is 
elke entiteit verenigd door één en dezelfde visie: een focus op kwaliteit, innovatie en service.

Deba nv 
Maatschappelijke zetel 
 
Moorstraat 24
9850 Landegem
België 

 +32 (0)9/371.75.51
info@deba.biz

Regionaal kantoor 
Wallonië 
 
Industriepark d’Achène
Rue du bois des mouches 8
5590 Ciney, België
 
 +32 (0)83/68.90.87
wallonie@deba.biz

Regionaal kantoor 
Limburg 
 
Westlaan 268 
3550 Heusden-Zolder
België 

 +32 (0)13/55.46.34
limburg@deba.biz

Deba, de specialist in middenspanning.

www.deba.biz
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Volg Deba op: 


