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Prisma Actieplan
In de Interelectra vestiging op de Trichterheideweg 8 te Hasselt, waar zich haar
commerciële diensten, haar call-center en haar NV Luminus bevinden, werd een
nieuw Algemeen Laagspanningsbord geïnstalleerd. Het maakt deel uit van een
grondige renovatie van het vroegere Elektro Limburg-gebouw dat door
Interelectra werd overgenomen. Het bord werd uitbesteed aan Electra Bree, een
van de Prisma erkende bordenbouwers van Schneider Electric. Interelectra had
zodoende de absolute zekerheid dat het bord volledig beantwoordt aan het
lastenboek 400 B.03 en aan de internationale norm CEI EN60439-1 en bovendien
kon genieten van alle voordelen verbonden aan het Prisma Actieplan.

ALLEEN HET BESTE IN LAAG
SPANNINGSBORDEN IS GOED
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Prisma Actieplan in “actie”
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De visualisatie en energiebeheer is voorzien door
meettoestellen Digipact PM100.
Voorbeeldige samenwerking maakt tevreden klant
Benny Hulsman, verantwoordelijk voor materiële voor
zieningen bij Interelectra betoont het feit dat de reali
satie van dit project van een leien dakje liep dankzij de
goede verstandhouding tussen installateur Gazel, bor
denbouwer Electra Bree en de eindklant Interelectra.
Ook Schneider Electric, in de persoon van Freddy De
Waele, was constant in de weer om het project tot een
succesvol einde te brengen.
Benny Hulsman had al vanaf de start zijn keuze
gemaakt voor het merk Merlin Gerin vanwege de uit
zonderlijke technische karakteristieken van de Prisma
in combinatie met de Compact en Multi 9 gamma’s. De
conformiteit met de normen, de geringe opwarming,
de kortsluitvastheid, de modulariteit, de uitbreidbaar
heid en de ruimtebesparing, zijn bij Interelectra al
sedert jaar en dag bekend.
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