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klasse 5 zal halen, bewijzen ten overvloede
dat hij in zijn opzet geslaagd is.
De core business van EL Systems is het ver-
zorgen van het totaalpakket aan elektro-
technische installaties voor zowel private
projecten als voor kantoorpanden, tertiaire
gebouwen, industriële gebouwen en over-
heidsgebouwen.
Danny Werckx: ‘Onder totaalpakket ver-
staan we alles wat te maken heeft met de
elektrische installatie, databekabeling,
alarmsystemen en dies meer. Met EL
Systems pakken we de nieuwbouwprojec-
ten aan en voeren ze uit; met EL Technics
verzorgen we het onderhoud ervan.’

EL Systems uit Zonhoven bestaat 10 jaar.
Het bedrijf werd in 1992 opgericht in
Hasselt door Danny Werckx. Die had als
ingenieur aan het LUC in Diepenbeek
gewerkt aan proefopstellingen voor bedrij-
ven in de afdeling Materiaalfysica, maar
wilde nu wel eens op eigen benen staan.
Het doel dat hij voor ogen had was een
middelgrote onderneming worden binnen
de sector door het aanbieden van totaal-
pakketten op gebied van elektro-techni-
sche installaties. Het nieuw pand in de
ambachtelijke zone De Waerde in
Zonhoven, de indrukwekkende lijst van
klanten en het feit EL Systems dit jaar nog

Als u de 24 uur van Zolder bezocht hebt zal u misschien nog iets
gemerkt hebben van de hoogspanning die in de weken ervoor over
het hele circuit knetterde. De hele elektrische installatie van het
circuit diende namelijk voor de 24 Uur omgebouwd te worden om
tegemoet te komen aan de nieuwe normen. De tijd die daarvoor
voorzien werd was drie weken. Een enorm korte periode voor een zo
omvangrijk werk. Toch slaagde de firma EL Systems er in om de klus
perfect te klaren. e ver
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Onafhankelijk
De meerwaarde van EL Systems is dat de
firma niet hoeft te werken met onderaan-
nemers en dus zowel opleveringstermijn
als de kwaliteitsborging volledig in eigen
handen heeft.
Danny Werckx: ‘We hebben een eigen stu-
die- en ontwerp bureau om de voorstudies
te maken, een tekenafdeling om ze uit te
werken. We beschikken ook over eigen
mensen voor het leggen van hoogspan-
ningsleidingen, voor databekabeling en
beveiliging en hebben een eigen borden-
bouwafdeling. Dat maakt dat we volledig
onafhankelijk kunnen werken. Het geeft
ons ook de nodige flexibiliteit om op korte
tijd grote projecten te kunnen inschatten,
een offerte te maken en het werk aan te
vatten.’
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Referentie
EL Systems kan bogen op een grote groep van tevreden klanten zoals BC-Tienen, OVP Plascobel-Overpelt, SES Europe-Tienen, tech-
nische dienst Hasselt, IPTE-Genk, Mirotech Heusden, BC-Leuven, Blankendaele-Tienen, CC Leuven, Technisch Instituut Heilig Hart
Hasselt, Zwembad & Sportcentrum-Bilzen, Sint-Jozef-Neerpelt, Vanderzanden-Spouwen, CC-Kortessem, De Lijn-Hasselt, CC &
Brandweer-St.-Truiden, KIDS-Hasselt, O.C.M.W.-Leuven, Stadsschouwburg-Leuven, Coca Cola-Hasselt, HIK-Geel, KUL-Leuven, VMW-
Leuven, IGL-Genk, CM-Hasselt, CC-Vilvoorde, Pracley-Mol, Bib.-Mechelen, 1KDR-Evere, 4KDR-Saffraanberg, Post-Leuven, Nuno
Design-Heusden, Value Retail-Maasmechelen, Lidl-winkel, AVA-Antwerpen, Davidsfonds-Leuven, Electrabel-Tienen.

Toekomstige projecten:
BWD Plastics-Diest, St-Jozef –Bokrijk, Inno-Namen, Versace-Parijs, Inno-Luik, Perscentrum Wereldkampionschappen Wielrennen,
KDR-Leopoldsburg, …….

Activiteiten
• Algemene elektriciteitswerken
• Hoogspanning/UPS-systemen/Noodgroepen
• Inbraak- & brandbeveiliging/toegangscon-

trole
• Databekabeling cat5/cat6/Glasvezel 

(met certificaat)
• Erkend bordenbouwer Schneider Merlin

Gerin
• Studie/ontwerp
• 24/24 u service

Winkel: Versace: een fraai voorbeeld van private werken.

Winkelcentrum: Value Retail Center (Maasmechelen): op amper 4 maanden tijd
werden alle technieken gerealiseerd

Industrieel: Distributiecentrum LIDL (Winterslag): 55000 m2 technieken
gerealiseerd op anderhalve maand.


