D I S T R I B U T I E
Prisma
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ortis Bank, ontstaan uit de fusie van ASLK en
Generale Bank, biedt een volledig pakket financiële
en verzekeringsdiensten aan. Zij is actief in de
Benelux, in Europa, Zuid-Oost Azië en ook
wereldwijd. De gestadige groei van de commerciële

markten en de aanpassing aan de steeds veranderende
technologieën vereisen een dynamische evolutie en
vernieuwing van de structuren. Prisma-erkende
bordenbouwer Nizet Entreprises installeerde aan de
Wolvengracht in Brussel een indrukwekkend
laagspanningsbord dat deel uitmaakt van het
renovatieproject “CITE”.
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Fortis Bank renoveert
met Prisma LS-borden
Fortis, samenspel tussen flexibiliteit en degelijkheid
Fortis bank groepeert de bankactiviteiten van Fortis, een internationa
le groep die een vooraanstaande plaats inneemt op het gebied van
verzekeren, bankieren en beleggen. Fortis Bank is aanwezig in 65 lan
den en stelt wereldwijd 40.000 mensen te werk, telt 3000
agentschappen en 7 miljoen klanten. In de Benelux, haar thuisfront,
bekleedt Fortis Bank een leiderspositie en heeft ze als intentie deze
positie nog te verstevigen in de verschillende segmenten van haar
cliënteel. Dit is de basis voor een verdere uitbreiding binnen Europa,
waar ze deel uitmaakt van de top vijftien van de grootste financiële in
stellingen. Fortis Bank wil ook aanwezig zijn op de wereldmarkt als
verlener van financiële diensten, daar waar het nodig is ten behoeve
van het cliënteel. Ofwel is ze actief op alle domeinen zoals bijvoor
beeld in Zuidoost –Azië, oftewel in bepaalde niches, zoals in Afrika.
Fortis bank biedt ook gespecialiseerde diensten aan over de ganse
wereld, zoals private banking, asset management en financiële markten. Ze richt zich ook tot specifieke klantengroepen zoals grote bedrijven
en institutionele klanten, banken en tussenpersonen op de financiële
markten.

ALSB van Merlin Gerin, ruggegraat van
renovatieproject CITE
Een duidelijke strategie is onontbeerlijk om de doelstellingen van

Fortis Bank te verwezenlijken. Even belangrijk is niettemin de infra
structuur. Zij moet ononderbroken ten dienste kunnen staan van de
klant. Gezien de voortgeschreden informatisering van de bankacti
viteiten staat of valt de dienstverlening vandaag meer dan ooit met
de continuïteit van de elektrische stroomverzorging.
Uitbreidingen en vernieuwingen staan dus op het dagelijks werkmenu
van Mijnheer Jean-Luc Strale, Projectmanager van de afdeling
Technische Projecten en Facility Management bij Fortis Bank. Wij
bezochten samen met hem en Thierry Lambermont van Nizet
Entreprise S.A. een nieuw ALSB van het type Prisma P Vorm 3 met
beschermingsgraad IP54. Het maakt deel uit van het renovatieproject
“CITE” aan de Wolvengracht. De werken werden uitbesteed aan de
combinatie Cegelec-Putman. De bouw en de installatie van de
borden werden toevertrouwd aan Nizet Entreprises.

Een originele uitvoering
Het indrukwekkende ALSB (Algemeen Laagspanningsbord) met zijn
9 kolommen en zijn uittrekbare Masterpacts voor 1.250 A voedt een
reeks LS-verdeelborden op de verschillende verdiepingen. Hierop
zijn o.a. ook kritische gebruikers zoals informatica-apparatuur en
telefonie aangesloten. Op specifieke vraag van Fortis Bank werden
de borden om veiligheidsredenen uitzonderlijk voorzien van afdek
platen. Zij staan garant voor een beschermingsgraad IP20.
Het ALSB is voorzien van een normaal-noodomschakelaar met

automatiseringsunit. In geval van netuitval schakelt deze over naar
een noodvoeding bestaande uit 3 Caterpillar dieselgeneratoren van
elk 1.600 kVA en een groep van 3.000 kVA. Een no-break back-up
van 3 x 100 kVA verzorgt de telefonie- en informatica apparatuur en
het GTC-systeem van het gebouw.
Met een statische normaal-noodschakelaar kan binnen de halve
periode op UPS-voedingen omgeschakeld worden. Typisch voor dit
ALSB is het gebruik van stroomtransformatoren direct op de Compact
vermogensschakelaars en de tweede aankomst die vrijgehouden
wordt voor verdere uitbreidingen.

Nizet Entreprises, PRISMA-erkend bordenbouwer

Volledige borgstelling
Schneider Electric werkt actief samen met zijn erkende bordenbouwers
in het kader van het Prisma Actieplan. De bordenbouwer wordt pas
Prisma-erkend na een grondige technische en kwaliteitsopleiding bij

Algemene synopsis van de elektrische installatie

Schneider Electric. Zo geniet de eindklant van een grote vakbe
kwaamheid vanwege de bordenbouwer maar ook van de continue
ondersteuning van het installatieproject door Schneider Electric,
vanaf het ontwerp tot en met de indienststelling.
Naast de grote meerwaarde die hij verkrijgt op het vlak van de kwali
teit en van de conformiteit met normen en installatievoorschriften van
de leverancier (IEC 439-1, typetesten, lastenboek 400 B.03, lasten
boek van de klant…), kan de klant rekenen op de volledige borgstelling
van Schneider Electric qua veiligheid en bedrijfscontinuïteit.
Voor Jean-Luc Strale was het deze garantie die de doorslag gaf bij
de keuze van Nizet Entreprises als Prisma-erkend bordenbouwer.
Vorige installaties van Nizet Entreprises schonken Jean-Luc Strale
trouwens ook volledige voldoening.
Schneider Electric,die trouwe leverancier aan huis is bij Fortis Bank,
wordt door Jean-Luc Strale bovendien geapprecieerd voor de
kwaliteit en de continuïteit van zijn Merlin Gerin producten, de soe
pele commerciële structuur, de beschikbaarheid van materiaal en
personen, de bereikbaarheid van de afgevaardigden in geval van
technische vragen, de snelle en oordeelkundige oplossingen…■
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In ‘t kort
• Nizet Entreprises S.A., Prisma-erkend
bordenbouwer installeert LS-installatie van
Merlin Gerin bij Fortis Bank in Brussel
• De door de klant geëiste conformiteit met
de normen en met de regels van goed
vakmanschap zijn gegarandeerd
• Voor Fortis Bank is de borgstelling door
Schneider Electric, inherent aan het Prisma
plan, een essentiële voorwaarde voor het
geschonken vertrouwen
• De twee levensbelangrijke criteria van
veiligheid en bedrijfscontinuïteit worden
door de combinatie “Schneider
Electric/Prisma-erkend bordenbouwer”
volledig ingelost.
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Opgericht in 1972 bewerkt de firma Nizet Entreprises de markt van
de elektrische installaties, LS-borden en HS-cabines in gebouwen,
elektromechanische installaties voor industriewerken, elektrische bui
teninstallaties en telefonie. In 1997 wordt een kwaliteitssysteem
ingevoerd en wordt het ISO 9002-certificaat verworven. Vandaag
beschikt het bedrijf over een vakkundig personeelsbestand van ca.
200 werknemers waaronder ingenieurs, technici, geschoolde arbei
ders en administratief personeel. De omzet bedraagt meer dan
800 miljoen BEF.
Het studiebureau dat de projecten opvolgt van het voorontwerp tot
de afronding van de opstart draagt bij tot de succesvolle afwerking
van kleine en grote projecten in de private, openbare en industriële
sectoren. De pechdienst is 24 uur per dag actief. De werven strek
ken zich uit over Brussel en heel Wallonië.
De divisie Bordenbouw staat onder leiding van Thierry Lambermont.
Op basis van zijn ervaring en bekwaamheid kreeg deze afdeling in
1999 het certificaat toegekend als Prisma-erkend bordenbouwer in
het kader van het Prisma Actieplan van Schneider Electric.

