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Vakbeurs

DOSSIER

STI2: Schneider Electric
zet er zijn beste beentje voor

Innovaties
in motorstarters

STI 2. Van 19 tot 23 september 2000
heeft in het Tentoonstellingspark te
Brussel de vakbeurs STI2 plaats.
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STI2 is “de” multisectoriële
vakbeurs van het nieuwe millennium
en brengt tien (oude) traditionele
vakbeurzen, die voorheen op verschillende ogenblikken
plaatsvonden, onder één dak samen. Ook Schneider Electric
zal van de partij zijn, in paleis 11 (stand 118), onder de noemer
Induselec. Op de stand zullen de laatste nieuwe producten en
technologieën van Schneider Electric worden getoond.

Telemecanique is marktleider op het vlak van
motorstarters. De laatste vernieuwing van zo maar eventjes
80% van het gamma ging niet onopgemerkt voorbij. In
10
deze editie van Schneider Magazine komen heel wat
artikels op het vlak van motorstarters aan bod. Tevens is
dit ook de gelegenheid om aangaande de technologie van
motorstarters eventjes de puntjes op de i te zetten.

Phaseo, voedingen op maat
Phaseo. Voedingen zijn onontbeerlijk,
feitelijk overal aanwezig, want ieder
elektrisch apparaat, ieder industrieel
11
bord, iedere PLC, ..., heeft nu eenmaal
een elektrische voeding nodig.

Service staat voorop

TeSys: oplossing voor motorstarters
TeSys. Het nieuwe TeSys gamma is bestemd
voor motorstarters tot 75 kW (400 V) en voor
vermogenstoepassingen (tot 250 A).
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Prisma. Vandaag laten we Herbert Illegems
van BOSEP en van Kris Van Kerckhove van
Promelek aan het woord. Zij deden beroep
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op CEBEO Burcht en Lampencentrale
Brussel voor het realiseren van twee
belangrijke projecten. Een samenwerking
die resulteerde in grotere competitiviteit
van de installateur, betere kansen bij openbare aanbestedingen,
betere kwaliteit en versterkt vertrouwen van de klant in
het merk Merlin Gerin.
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Zelio, de nieuwe wonderrelais

3

Zorg voor geneesmiddelen
Zelio - Time Zelio Control. De eerste reeks, Zelio
Time, is geschikt voor alle logische automatiseringstoepassingen, als aanvulling op PLC's. De tweede
reeks, Zelio Control, beschermt motoren tegen
allerhande storingen van het net.
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Prisma. Pharmacia-Upjohn is een van de
belangrijkste Belgische producenten en
exporteurs van geneesmiddelen.
De continue groei dwingt het bedrijf tot
investeringen in vastgoed en elektrische
installaties in Puurs. Het samenwerkingsverband tussen het Prisma erkende E.N.I.
en Schneider Electric vormt voor Pharmacia-Upjohn een
vertrouwensbasis voor de verdere uitbouw van zijn kritische
productie-installaties.
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Altivar 28, continuïteit doorheen
het gamma
Altivar 28. De Altivar 28 is een nieuwe
snelheidsregelaar voor asynchrone driefase motoren gemonteerd in een kast.
16

Bliksemsnel vervangen
Overspanningsbegrenzers. Merlin Gerin lanceert
een nieuw concept van overspanningsbegrenzers
met vervangbare patronen. De PRD, PRC en
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PRI beveiligen respectievelijk elektrische-,
elektronische- en digitale installaties in residentiële,
tertiaire en industriële omgevingen tegen tijdelijke
overspanningen van atmosferische aard.

F L A S H

Eenvoudige programmering
Zelio Logic. Een nieuwe sturingsmodule die eenvoudig, zonder speciale voorkennis, kan worden
geprogrammeerd. De module is geschikt voor
17
de meest uiteenlopende sturingstaken.
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Schneider Electric
zet er zijn beste
beentje voor
(oude) traditionele vakbeurzen, die voorheen op ver

(www.sti2.be), waardoor hij gratis vooraf een badge bekomt en hier
voor niet langer aan de ingang in de rij moet staan. De bezoekers
van Eurelec en Eurotech 1998 krijgen zelf automatisch hun badge
thuis toegestuurd. Een andere nieuwigheid is de nieuwe catalogus
die zowel op CD-ROM verkrijgbaar zal zijn maar tevens toegankelijk
zal zijn via het Internet (www.sti2.be) en dit reeds voor de opening
van de beurs. De bezoeker kan dus vooraf zijn bezoek voorbereiden.
Vergeet uiteraard niet in uw planning een bezoek aan stand 118 van
Schneider Electric in paleis 11 op te nemen.

schillende ogenblikken plaats vonden, onder één dak

Een geslaagde reorganisatie

samen. Voor de industriële bezoeker wordt STI dan ook

Voor de merken Merlin Gerin, Modicon, Square D en

STI2 brengt meerdere marktsegmenten van de oude vakbeurzen
Eurotech en Eurelec samen onder één dak. De bezoeker verkrijgt al
dus een compleet industrieel panorama van wat ooit werd
georganiseerd door de verschillende specifieke sectoren. Dit gold
ook voor Induselec, het activiteitendomein van Schneider Electric,
dat onder de vleugels van Fabrimetal werd georganiseerd. Om deze
versnippering tegen te gaan werd beslist om deze verschillende vak
beurzen onder de paraplu van STI2 onder te brengen.
De verschillende industriële sectoren kunnen er alleen maar bij win
nen. Dat de reorganisatie bij voorbaat geslaagd is, blijkt uit het
enthousiasme van de exposanten: nu reeds is er een tekort aan ex
positieruimte om iedereen tevreden te stellen.

Telemecanique, zal men de laatste nieuwe ontwikkelin

Schneider Electric in vol ornaat

gen kunnen terugvinden. De totaliteit van nieuwe

Ook Schneider Electric heeft heel wat energie gestopt in dit nieuwe
initiatief. De vier merken (Merlin Gerin, Modicon, Square D en
Telemecanique) die actief zijn op de markten zoals energie en
gebouwen, industriële productie en infrastructuur, zullen in vol ornaat
aanwezig zijn. De nieuwe producten die dit jaar reeds zijn gelanceerd
of nog zullen worden gelanceerd, zullen er worden voorgesteld.
Deze productvoorstelling zal worden ondersteund door diverse com
merciële ploegen, afgevaardigden en specialisten van de
competentiecentra om u, de klant, deze producten en hun voorde
len te helpen leren kennen. STI2 wordt een unieke gebeurtenis om
samen en met behulp van partners en specialisten kennis te maken
met de nieuwe producten en om de toegevoegde waarde van deze
nieuwe producten te leren kennen.

V

an 19 tot 23 september 2000 heeft in het
Tentoonstellingspark te Brussel de vakbeurs
“Service and Technology for Industry and
Installation”, kortweg STI 2 plaats. STI 2 is werke
lijk “de” multisectoriële vakbeurs van het

nieuwe millennium. Deze nieuwe vakbeurs brengt tien
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de vakbeurs om nieuwe informatie op te doen en nieu
we contacten te leggen. Uiteraard zal ook Schneider
Electric van de partij zijn, in paleis 11, onder de traditio
nele noemer van Induselec.
Een bezoek aan stand 118 waar de laatste nieuwe pro
ducten en technologieën van Schneider Electric zullen
worden getoond mag dan ook zeker niet ontbreken.

producten die dit jaar werden gelanceerd of zullen wor
den gelanceerd, zal op STI 2 worden tentoongesteld.
Hannover Messe op z'n Belgisch
Het succes van dit initiatief (904 exposanten op 46.000 m2 netto stan
doppervlakte) deed de organisatoren besluiten de vakbeurs met één
dag, tot 23 september, te verlengen. De interesse van de industrie
voor deze belangrijke vakbeurs, de meest belangrijke ooit in België
georganiseerd, is zeer groot. De organisatoren verwachten dat het
aantal exposanten boven de 1000 zal uitstijgen en voor de officiële
opening werd Eerste Minister Guy Verhofstadt bereid gevonden. Voor
het eerst kan de vakbezoeker zoveel verschillende, doch dikwijls com
plementaire sectoren, in België onder één beursdak terugvinden.

Origineel
Ook voor de potentiële bezoekers van STI2 hebben de organisato
ren heel wat nieuwigheden in petto. Zo zal de bezoeker zich op
voorhand kunnen inschrijven op de website van de beurs

De stand
Dit jaar is voor Schneider Electric en meer bepaald voor de merken
Merlin Gerin en Telemecanique een uiterst belangrijk jaar. Op de stand
zullen voornamelijk nieuwe gamma's van producten te zien zijn die
reeds beschikbaar zijn. En het gaat om heel wat producten, zoveel

M A S T E R PA C T
Nieuwe vermogensschakelaar
tot 6300A

SM6: : DM1S+VIP300
Nieuwigheden in
Middenspanningsborden

OKKEN
Nieuw concept voor
laagspanningsborden tot 6300A

nieuwigheden op één en dezelfde plaats dat men er gewoonweg niet
aan kan voorbijgaan. Een oppervlakte van in totaal 600 m2 zal volle
dig aan de nieuwste technologieën op het vlak van de elektrotechniek
gewijd zijn.
De helft van de stand wordt gereserveerd voor Telemecanique en zal
voornamelijk producten bieden op het vlak van industriële controle.
De andere helft van de stand is weggelegd voor de producten van
Merlin Gerin en beslaat voornamelijk het vakgebied van de elektrici
teitsdistributie. Helemaal in het centrum van deze omvangrijke stand
werd een animatiezone uitgebouwd waar alles over Schneider Electric
als organisatie en over de meerwaarde waarin Schneider Electric
partners en klanten wil laten delen, wordt geillustreerd.
Wat de tentoongestelde producten betreft kunnen we nu reeds en
kele sluiers oplichten. Zo is er bijvoorbeeld het nieuwe TeSys gamma
van Telemecanique voor on/off motorstarter toepassingen tot 75
kW/400 V. De introductie van het nieuwe gamma was het antwoord
van Schneider Electric op de huidige en toekomstige behoeften van
de markt. Om vertrouwd te geraken met dit nieuwe gamma organi
seert Schneider op de stand een TeSys workschop. Ook het vermelden
waard en complementair aan TeSys is het nieuwe gamma Phaseo
gestabiliseerde voedingen en de nieuwe familie controle- en meet
relais die gecommercialiseerd wordt onder de naam Zelio. Een
belangrijk deel van de stand wordt gereserveerd voor de presenta
tie van de Altivar snelheidsregelaars en in het bijzonder voor de nieuwe
Altivar 28. Zowel de Zelio als de Altivar 28 illustreren de snelle evo
lutie naar een steeds intelligentere industriële automatisering. Met
het Transparent Factory concept is Schneider Electric de marktleider
op het vlak van Web Automation: via demonstraties zullen de moge
lijkheden van controle en sturing van industriële installaties via web
technologie worden getoond.
Wat Merlin Gerin betreft ligt het accent op de avant-première van de
nieuwe generatie krachtige vermogensschakelaars van het type
Masterpact. Deze nieuwe generatie vermogensschakelaars zal in de
eerstkomende maanden worden gecommercialiseerd. Ook het nieu
we zeer performante elektrische bord, Okken, zal op de stand worden
gepresenteerd. Van het Prisma gamma mag men ook een ganse
reeks vernieuwingen verwachten. Vernieuwingen zowel op het vlak
van veiligheid, comfort als wat betreft de assemblage en gebruiks
vriendelijkheid. Dit overzicht van nieuwigheden mag het Power Logic
systeem niet overslaan, een systeem dat een gemakkelijk en een-

voudig beheer van het elektriciteitsnet toelaat. Na zijn bezoek aan de
stand zal de bezoeker/vakman zonder enige twijfel een idee hebben
van wat een wereldleider op het vlak van elektriciteitsdistributie en
industriële automatisering nu en voor de toekomst te bieden heeft.
Voor Schneider Electric is hiervoor geen inspanning te veel.

Bezoek Schneider Electric, paleis11 stand 118
Voor iedere vakman op het vlak van elektriciteit is stand 118 in paleis 11, de stand van Schneider Electric, een omweg op STI2 zeker
waard. Op deze stand wordt de energie die de medewerkers van
Schneider Electric dagelijks steken in het luisteren naar de behoef
ten van hun klanten of het zoeken naar de beste en meest productieve
oplossing op één plaats samengebracht. In de wereld van elektro
techniek is Schneider Electric een partner, zowel op menselijk,
technisch, commercieel, als op logistiek vlak. Het loont de moeite nu
reeds dit evenement in uw agenda op te nemen. ■

In 't kort
• Op de vakbeurs STI2 van 19 tot 23 september
2000 zal Schneider Electric in vol ornaat en op
volle kracht aantreden.
• STI2 is de multisectoriële vakbeurs van het
nieuwe millennium. Het is tevens het
evenement om eensklaps de verschillende
merken van Schneider Electric en hun
mogelijkheden te leren kennen.
• Via de website (www.sti2.be) kan men zich
vooraf gratis via het Internet inschrijven.
• 80% van de tentoongestelde producten zullen
voor de eerste keer op de Belgische markt
worden voorgesteld.
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ZELIO

Nieuw gamma meet- en
controlerelais. Zie pag. 14

PHASEO

Nieuw gamma voedingen.
Zie pag. 11

POWER LOGIC SYSTEM
TRIHAL+
PRISMA
Nieuwigheden in modulaire
borden.

Beveiliging, supervisie en
kwaliteit van de energie.

De droge giethars transformator
van France Transfo.

TESYS
Nieuw gamma motorstarters.
Zie pag. 12

T R A N S PA R E N T FA C TO RY
Nieuw communicatieconcept
via het Web.

A LT I VA R 2 8
Nieuw gamma
snelheidsregelaars voor
asynchrone motoren
van 0,37 tot 15 kW (400 V).
Zie pag.16
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