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CANALIS
In 40 jaar tijd produceerde Schneider Electric niet
minder dan 65.000 km geprefabriceerde railkokers
voor de verdeling van elektrische energie in
verlichtingstoepassingen of voor de voeding van
elektrische machines. Dankzij zijn vele niet te
miskennen voordelen geven steeds meer elek
trische installateurs hun voorkeur aan het originele
CANALIS-concept voor hun installaties in de ter
tiaire sector, winkels, kleine bedrijven. Tijdswinst,
kwaliteit, betrouwbaarheid, eenvoud van uitbrei
ding, gemakkelijk onderhoud en harmonieuze
vormgeving maken niet alleen een gelukkige
installateur maar ook een tevreden en trouwe klant.

CANALIS RAILKOKERS: BIJNA
TWEE KEER DE WERELD ROND
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Naast de toepassing in de klassieke stroomverdeling
voor verlichting kan CANALIS een enorme meerwaarde
brengen bij projecten op een hoger technologisch
niveau. Zo hebben progressieve studieburelen en instal
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lateurs CANALIS gekozen voor Data Center- en
signalisatietoepassingen.

• Te veel projecten worden
nog uitgevoerd op basis

Wij verwijzen hiervoor naar Schneider Magazine 20
(Project Front Park 1 bij de luchthaven te Zaventem)
en Schneider Magazine 21 (computerzalen bij
Belgacom).

van de klassieke elek
trische bekabeling.
• CANALIS is in de meeste
gevallen een interes
santere oplossing.

De voordelen van de CANALIS oplossing
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CANALIS goedkoper.

CANALIS VOORTAAN
IN DE SCHEMATHEEK
In de toekomst zullen de CANALIS-producten even
eens in de Schematheek opgenomen worden.
Hiermede wordt deze vervolledigd met producten die
vanwege hun toepassingen perfect hun plaats vinden
tussen de andere Merlin Gerin producten: Elektrische
verdeling.
Voor de duidelijkheid en het gemak van classificatie
komt er een icoontje bij, specifiek voor de CANALISfiche, zodat er voortaan in de Schematheek niet 6
maar wel 7 groepen zullen zijn: info, verlichting, motor,
verwarming, detectie, nieuw product en CANALIS.
Traditiegetrouw zullen ook de CANALIS-fiches speci
fieke praktijkgerichte toepassingen behandelen met
nadruk op de oplossing, de technische gegevens en
de voordelen die aan de CANALIS oplossing verbonden zijn.
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De Schematheek wint door de toevoeging van de
CANALIS-fiches steeds meer aan belang voor de
geïnteresseerde en gemotiveerde elektrische
installateur.
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