D I S T R I B U T I E
Mini-Pragma

nieuw product
de schroefaansluiting met koppelbegrenzing garanderen een kwalitatief hoogstaande aansluiting voor kabels tot en met
70 mm2.

Verhoogde veiligheid
De NG125 kan uitgerust worden met een
differentieelelement ter beveiliging van personen en goederen tegen rechtstreekse en
onrechtstreekse aanraking. Het is ongevoelig voor elektrische en magnetische invloeden en kan aan temperaturen van -25C°
weerstaan, wat voor onze streken ruim voldoende is. Selectiviteit wordt verkregen
door de instelling van de drempelwaarden
en van de vertragingstijden.
Een pre-alarm met lichtsignaal of op
afstand, verwittigt wanneer er verliesstromen optreden en helpt het ontijdig uitschakelen te vermijden.
Ook de installateur werd met meer veiligheid bedacht. Hij kan het apparaat nu zelf
vergrendelen langs de voorzijde met een
eenvoudig hangslot (in open toestand).

Flexibiliteit
Het NG125 gamma komt met een hele
reeks elektrische toebehoren die door eenvoudig opclipsen aangebracht kunnen worden. Met deze hulpelementen kan een
groot aantal functionaliteiten gerealiseerd
worden. Zo bijvoorbeeld, het differentieelelement VIGI dat op zijn beurt over een eigen
foutmeldingscontact (SDV) kan beschikken
en over een eigen uitschakelspoel (MXV).
Op de automaat kunnen één of meerdere
signaliseringscontacten sluiten-openen
(OF) opgeclipst worden, één of meerdere
foutmeldingscontacten (SD), stroomuitschakelspoelen (MX) en minimimumspanningsspoel (MN). ■

In het kort
• Merlin Gerin lanceert een nieuwe serie
modulaire automaten met kaliber 125 A
• Onderbrekingsvermogen 50 kA
• Verhoogd vermogen mogelijk in
modulaire borden
• Groot gemak van installatie en
gebruik
• Robuuste uitvoering bruikbaar voor
industriële toepassingen met
ruimtebesparing
• Verhoogde veiligheid door
differentieelbeveiliging
• Verhoogde flexibiliteit voor tertiaire
toepassingen dankzij groot
assortiment toebehoren.

M

et de invoering van de nieuwe
waterdichte mini Pragma borden heeft
Schneider Electric vandaag het meest
complete aanbod van de markt.
De klant kan

kiezen uit 13 referenties
voor toepassingen gaande
van 3 tot 72 modules.

Mini maar
waterdicht
Tot nog toe vond men waterdichte Pragma
verdeelkasten van Merlin Gerin van vanaf
12 modules voor Pragma C12 en vanaf 18
modules voor Pragma D18. Met de invoe
ring van de nieuwe mini-Pragma reeks
(IP65), staat de installateur nu een comple
te reeks waterdichte verdeelkasten ter be
schikking voor een capaciteit gaande van 3
tot 72 modules. Het meest complete
gamma beschikbaar op de markt.
Op de juiste manier uitgerust met toebeho
ren zorgen deze kasten voor een optimale
beveiliging van de kringen, de apparaten en
de personen. Zij verzekeren een veilige
energieverdeling in individuele woningen,
gebouwen in de winkel- en in de landbouw
sector of in de kleinschalige industrie, in
technische lokalen van tertiaire en industrië
le gebouwen zoals bijvoorbeeld garages.
Ook in de renovatie bewijzen deze kasten
grote diensten.
De nieuwe reeks (van 3 tot 12 modules) ver
toont dezelfde uitzonderlijke eigenschap
pen van de bestaande Pragma kasten. Zij
zijn robuust en gemakkelijk aan te brengen
door een snelle muurbevestiging. Door de
verschillende mogelijkheden voor kabel- of
buisdoorvoering langs de 4 zijden van de

kast, kan de installatie snel gebeuren. De
vrije kabelruimtes aan beide zijden van de
kast, de voorziene aanslagbegrenzing voor
de apparaten en de toegankelijkheid van de
klemmenblokken dragen bij tot een vlotte
aansluiting. De afwerking is zeer verzorgd
dankzij o.a. de identificatiestroken en de
discrete deelbare blindplaatjes. De nieuwe
mini-Pragma reeks bestaande uit kasten
voor 3, 4, 6, 8 en 12 modules van 18 mm en
kan in verschillende uitvoeringen (opties)
verkregen worden. Zowel het comfort bij de
installatie als de veiligheid van de stroom
verdeling kunnen zodoende geoptimali
seerd worden. ■

In het kort
• Nieuw gamma modulaire waterdichte
kasten voor klein aantal modules,
• Aanvullend aan de bestaande reeks,
• Esthetisch, robuust, gemakkelijk te
monteren en aan te sluiten.

Zie bijgevoegde fiche voor verdere
informatie
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