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PRISMA PLUS
In het vorig magazine werden de voordelen van de nieuwe Prisma Plus-borden
belicht. Zij resulteren in de vereenvoudiging van de assemblage, de installatie
en de aansluiting. Prisma Plus biedt bovendien meer zekerheid, meer kwaliteit,
is sneller en flexibeler in aanpassing en steeds evolutiever. Electra Bree - door
Schneider Electric erkend Prisma-bordenbouwer - levert zijn eerste Prisma Plus
ALSB af aan de firma EFA sprl. Reden genoeg om eens te vragen naar de reacties
van de bordenbouwer en van de eindklant.
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• ALSB met Prisma Plusborden bij Electra Bree
• Electra Bree tevreden
over tijdsbesparing bij

Ter herinnering: het Actieplan Prisma
Schneider Electric werkt samen met een aantal erkende
bordenbouwers. Het is de bedoeling de eindklant LS-borden aan te bieden die beantwoorden aan zijn eisen van
kwaliteit, bedrijfszekerheid, continuïteit, beschikbaarheid
van de elektrische energie en veiligheid. Erkende bordenbouwers staan hiervoor garant.

assemblage
• Vele nieuwe functies en
innovaties verhogen
kwaliteit
• Kleinere afmetingen voor
zelfde vermogens.
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Zij bouwen borden volgens de regels van goed vakmanschap en leveren deze af conform het lastenboek 400
B.03 en internationale normen zoals NBN EN 60439-1.
Merlin Gerin biedt hierbij ondersteuning door technische
opleiding, audits en een volledige borgstelling qua veiligheid en conformiteit, voordelen die ook de eindklant ten
goede komen.
ALSB met Prisma Plus
Electra Bree - bekend van het artikel over Interelectra in
nummer 22 - beschikt uiteraard over de nodige ervaring
met Prisma Plus. Zowel Raf Geebelen, gedelegeerd
bestuurder als Carlo Le Piane, afdelingshoofd borden-

bouw, loven de door Prisma Plus geboden pluspunten.
Zij resulteren effectief in tijdsbesparing door vereenvoudiging van de assemblage: wegdraaiend kader voor de
afdekplaten, geprefabriceerde compacte verbindingen
voor de voeding van het railstel, herwerkte Polyblocverdelers, geïsoleerde Multiclip-verdelers, de kleinere
borddiepte voor eenzelfde vermogen, het technologisch
vooruitstrevend Linergy-railstel uit aluminium…
Het 3200 A bord is uitgerust met permanente differentieelbewaking Vigirex RH320AP, meetcentrale PM500,
Masterpact NW32 en een 15-tal uitgangen beveiligd door
Compact-vermogenschakelaars van 250 tot 630 A. Oliver
Steeman, zaakvoerder van EFA sprl werkt met Merlin
Gerin voor de kwaliteit, het installatie- en het aansluitgemak van de producten.
Het ALSB in kwestie is bestemd voor de firma Keyzer te
Courcelles. Hier zal het verschillende secundaire borden
voeden die machines aandrijven voor het malen, sorteren en recycleren van afgedankte metalen producten.

