FLASH INFOS
DE INFORMATIESTAND VAN SCHNEIDER

Hij doet van zich spreken
Kent u reeds de nieuwe informatiestand
van Schneider? Een goede raad: mis
hem niet. Ongeacht waar, tijdens open
deurdagen of informatie-avonden, te
Antwerpen of in Luik, steeds kan u op de
nieuwe stand terecht. De stand heeft als
enige doelstelling nieuwe technieken en
nieuwe producten bespreekbaar te maken
onder specialisten. Een algemeen probleem
waar u tijdens een installatie mee gecon
fronteerd werd of een meer precieze vraag
met betrekking tot een detectieapparaat?
Uw gastheer zal u onmiddellijk bijstaan,
documentatie en demonstratiemateriaal bij
de hand. Hij kent uw beroep tot in de
puntjes en zal samen met u de beste
opportuniteiten en de juiste oplossing voor
uw vraag of probleem zoeken. Duidelijk
geen halve maatregel, maar een werkelijk
"op maat gesneden" gepersonaliseerde
service van Schneider. De nieuwe infostand
van Schneider is uw ontmoetingsplaats. U
■
bent en praat er onder collega's.

GIDS VAN DE LS-VERDELING 96/97

Vergeet de gids niet
gids laagspanningsverdeling
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MERLIN GERIN

De gids voor de laagspanningsverdeling is
van de persen gerold. De editie 96/97 verza
melt in één werk alle regelementen, normen
en technische gegevens met betrekking tot
de elektrische installatie. Hij moet de profes
sionele gebruiker bijstaan bij de keuze van
het toestel uit het gamma LS-toestellen van
Merlin Gerin dat het best geschikt is voor de
beoogde installatie.De gids geeft heel wat
praktische informatie en presenteert in de
vorm van tabellen (telkens geillustreerd met
één of meerdere voorbeelden) een aantal
concrete oplossingen voor situaties die zich
voordoen bij het bepalen van het te installe
ren materieel. De gids is dan ook een onont
beerlijke aanvulling op de Catalogus
Laagspanningsverdeling, waarin alle toestel
len staan vermeld met hun kenmerken en
referenties.
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GROUPE SCHNEIDER

Bestel de gids vanaf heden door middel
van de antwoordkaart in het midden
van dit magazine.
Hij heeft een waarde van 400 BeF, maar
we bieden u hem graag gratis aan als
appreciatie voor uw trouw aan Merlin
Gerin.
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