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Met de lancering van new2, ons nieuwe bedrijfsprogramma, ambieert Schneider Electric om de sleutelelementen van 
haar toekomstgerichte aanpak bekend te maken, en zich bovendien te positioneren als dé koploper in het leveren van 
innoverende oplossingen voor de vakgebieden van de elektriciteitsdistributie en de automatisering & controle. 

Schneider Electric identificeerde de 3 volgende domeinen als de voornaamste assen voor deze vooruitgang: Groei, 
Efficiëntie en de Werknemers.

Op het gebied van de Groei, zal Schneider Electric zijn commerciële kennis versterken, sneller nieuwe 
producten op de markten introduceren en starten met nieuwe activiteiten die minder cyclisch zijn en meer 
mogelijkheden tot groei bieden, zoals Automatisering (Gebouwen en Industrie), Beveiligde elektrische 
voedingen, Diensten, Ultra Terminal,…

Binnen het domein van de Efficiëntie zal Schneider Electric de diensten die zij levert aan haar klanten 
blijven vernieuwen. Zij zal wereldwijd een coherent informaticanetwerk ontplooien en de kosten in even-
wicht brengen met de omzet (geografie en deviezen), …

Schneider Electric zal voortaan nóg meer in de veiligheid en de vooruitgang van haar Medewerkers 
investeren. Er wordt hierbij sterk de nadruk gelegd op zaken zoals gezondheid en veiligheid. De ontwik-
keling van de diverse talenten en het vermogen om te ondernemen worden aangemoedigd, …

Al deze actieplannen zullen Schneider Electric toelaten om absolute voorrang te verlenen aan de tevredenheid van 
haar Klanten, om de ontwikkeling van haar Medewerkers te ondersteunen, om bijkomende verantwoordelijkheden 
op te nemen ten opzichte van onze Maatschappij en om eveneens de favoriete investering te worden van onze 
Aandeelhouders. 

Elke man of vrouw die bij Schneider Electric wordt tewerkgesteld is hierbij van cruciaal belang. Door hun houding 
maken onze medewerkers immers het verschil.
 
Bij Schneider Electric streven we allen naar éénzelfde doel: onze klanten steeds beter tevreden te kunnen stellen. 
Overal ter wereld werven we medewerkers aan die perfect de verwachtingen van onze klanten begrijpen, omdat ze 
dezelfde culturele achtergrond delen. We zetten de werknemers aan tot het nemen van initiatieven alsook tot het 
ontwikkelen van hun competenties. Wij ondersteunen interne promoties en omdat diversiteit een formidabele bron 
van verrijking is moedigen we voortdurend de vorming van multidisciplinaire en multiculturele teams aan. Hieruit ont-
spruit immers een belangrijke dynamiek die van onschatbare waarde is en waar onze klanten en partners ten volle de 
vruchten van plukken!

 

new2: EEN NIEUW BEDRIJFSPROGRAMMA 
OM NOG EEN STAP VERDER TE GAAN 
IN DE UITMUNTENDHEID.

Carine Deneyer

Directrice 

Human Resources

Residentieel Tertiair (klein) Tertiair (groot) Industrie Netwerken
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BLOEMEN THOMAS TE HASSELT
François Thomas en zijn vrouw Josephina Arazola de Onate 
startten oorspronkelijk in Diest met het kweken en verkopen 
van bloemen. Zeer snel schakelden ze van een klein maga-
zijn over naar een grotere ruimte. In 1962, na een strenge 
winter, verwoestte echter een felle brand al hun installaties. 
Ze bouwden alles terug op, en al vlug werd de vestiging in 
Diest opnieuw te klein. In 1967 verhuisde de familie Thomas 
naar Hasselt. Na enkele jaren besliste het koppel met hun 
vier zonen nogmaals uit te breiden. 

Het werd een staalbouw met glas langs de baan Hasselt-
Diest. Voor het gebouw ontvingen ze in 1997 een archi-
tecturale nominatie. Het familiebedrijf ontving in 2001 een 
eerste prijs van het Trends magazine. Ongelukkig genoeg 
vernielde een brand het bedrijf. Maar om de familie Thomas 
te verslaan is er meer nodig: ze bouwden een nieuwe grote 
staalbouw met glas, die een verdere diversifiëring van 
hun activiteiten toelaat. De nieuwe glasbouw - die gezellig 
ingericht is - herbergt planten, bloemen, artikelen voor bin-
nenhuisdecoratie en zelfs een cafetaria. 

DE SOEPELE CANALIS VOEDING 
BIJ THOMAS 
In het kader van de heropbouw van het magazijn heeft de 
familie Thomas voor het voeden van de verlichting, voor de 
soepele geprefabriceerde voedingskabel gekozen. 
CANALIS KDP werd reeds eerder in dit magazine bespro-
ken (SM N°24, p 8 en 9). De soepele voeding is van het 
welgekende CANALIS railkokersysteem van Telemecanique 
afgeleid. Het wordt opgebouwd vertrekkend van een platte 
kabel. Soepel en performant, is het overal bruikbaar waar 
de verlichtingstoestellen door de structuur van het gebouw 

De bloemenzaak Thomas te Hasselt heeft een grote ruimte gebouwd voor de verkoop 
van bloemen, planten en decoratieve interieurartikelen. Om de elektrische verlichting te 
voeden heeft de installateur voor de soepele geprefabriceerde CANALIS KDP geko-
zen. De tijdswinst en vooral de flexibiliteit van de installatiemogelijkheden 
vormden de doorslaggevende elementen bij de keuze van het systeem. 
Met deze uitvoering vormt de herinrichting van verschillende seizoen-
standen, zoals de kerst - en de paasmarkt, geen enkel probleem.

CANALIS KDP 
PAST IN HET GEHEEL

gedragen worden: valse plafonds, stalen of houten gebin-
ten, betonplaten en zelfs aan kabelgoten. Een groot gamma 
van bevestigingsmogelijkheden levert steeds een oplossing 
in alle gebouwen. 

Zo worden in de grote bloemenzaak van Thomas alle 
mogelijkheden van de KDP-voeding benut. De verlichting 
met gasontladingslampen en de ventilatoren zijn aan de 
verschillende nokken bevestigd. Het gebouw is onderver-
deeld in verschillende secties met verschillende niveaus 
afhankelijk van de producten, bloemenhoek, planten etala-
ges, decoratie en cafetaria. De aanpasbare standen worden 
gebruikt om seizoensproducten tentoon te stellen, zoals een 
kerstmarkt of paasartikelen of de bloemen en planten van 
het seizoen. Deze zeer sterk wisselende standen vragen 
dan ook een zeer flexibele verlichting. 

De oplossing wordt door het soepele canalis KDP distribu-
tiesysteem en de toebehoren geboden. De voedingsleidin-
gen worden, afhankelijk van de periode, door het technisch 
personeel van de onderneming geplaatst en afgebroken.

KDP zorgt voor een tijdswinst bij het in werking stellen van 
de elektrische installatie: het nodig aantal werkuren wordt 
gehalveerd. 

De kabels worden op rol verkocht. In de fabriek worden ze 
om de 1,5 of 3 meter van aftakdozen voorzien. De instal-
lateur kan door de gepaste lengte te kiezen de spanningsval 
in de kabel minimaliseren. KDP biedt een eenvoudige oplos-
sing bij het hergroeperen van verlichtingszones dankzij de 
keuzemogelijkheden van de faseaansluiting en de keuze van 
de geprefabriceerde voedingskabels voor de verlichting.

I N  H E T  K O R T

•  KDP CANALIS in het 
gebouw bij bloemist 
Thomas.

•  Verlichting van de 
seizoenstanden.

•  Soepelheid en 
eenvoudige aanpassingen 
voor thema-dagen.

•  Gemak van installatie en 
demontage.

I N S TA L L AT I E

C A N A L I S K D P

De bloemenzaak Thomas te Hasselt heeft een grote ruimte gebouwd voor de verkoop 
van bloemen, planten en decoratieve interieurartikelen. Om de elektrische verlichting te 
voeden heeft de installateur voor de soepele geprefabriceerde CANALIS KDP geko-
zen. De tijdswinst en vooral de flexibiliteit van de installatiemogelijkheden 
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Voor meer informatie: antwoordkaart 32CG75N/+F 

De aftakkingen, die tevens geprefabriceerd zijn, worden in de fabriek getest en gemon-
teerd, zodat men over een elektrische installatie beschikt zonder fouten en conform aan de 
norm (beschermingsgraad IP54). De aansluitingen kunnen onder spanning gemanipuleerd 
worden. Kortweg, CANALIS KDP zorgt voor een aantrekkelijke economische oplossing. 
Afhankelijke van de verschillende installatiewijzen - het aantal lampen, de verlichtingszones, 
de wijze van indeling, het scheiden van kringen - zorgt ze voor een tijdswinst van 15 à 40% 
in vergelijking met de traditionele oplossingen.

DE TOEPASSINGSFICHES
Vanaf 2005, biedt Telemecanique een abonnement aan op de CANALIS toepassingsfiches. 
Deze fiches behandelen concrete voorbeelden. Ze vermelden de activiteit in een bepaalde 
sector, de toepassing, de installatie, de kunstgrepen en vaardigheden om geld en tijd te win-
nen. Een inplantingvoorbeeld wordt er onder de vorm van een plan in opgenomen.

Wenst u deze documentatie te bekomen, stuur dan een fax naar 02/373.40.02.

De voeding van de verlichting en het ventilatiesysteem 

wordt verzekerd door de CANALIS KDP.
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DE AFVALSCHEIDINGSINSTALLATIE 
TE GEEL
Uit recent onderzoek blijkt dat de nieuwste techniek van 
biologisch drogen en mechanisch scheiden de best beschik-
bare afvalverwerkingstechniek van het ogenblik is. Het gaat 
hier dan ook om één van de eerste afvalscheidingsinstal-
laties in Vlaanderen. Het restafval van drie verschillende 
regioʼs wordt hier verwerkt. Van de Kempense regio gebeurt 
de aanvoer per spoor, van de Mechelse regio langs het 
water en vrachtwagens zorgen voor de regionale aanvoer. 
Al het aangevoerde afval wordt in de «ontvangsthal» verza-
meld. Het restafval wordt eerst biologisch in opslagbunkers 
(putten of bakken) gedroogd. Deze droge materie is gemak-
kelijk manipuleerbaar en verspreidt geen geur. 
Na het vermalen wordt het gedroogde restafval door verschil-
lende technieken in drie herbruikbare fracties gescheiden. 
Op elektromagnetische wijze worden metalen afgeschei-
den, deze kunnen dan tot nieuwe metalen hersmolten 
worden. Inerte materialen (zand en steentjes,…) kunnen 
opnieuw in de bouwnijverheid gebruikt worden. De zoge-
naamde RDF-fractie ten slotte (RDF staat voor «Refuse 
Derived Fuel») bevat papier en gedroogd organisch afval. 
RDF heeft een hoge energiewaarde en kan in de industrie 
als brandstof worden gebruikt, zowel voor warmte als voor 
energieopwekking. 
Er hebben zich reeds meerdere afnemers voor de RDF-frac-
tie aangeboden, zij gebruiken het als secundaire brandstof 
of als brandstof in elektriciteitscentrales.

De bvba Alectro van Alain Vanlooy uit Niel is installateur van algemene 
elektriciteitswerken, gaande van residentiële tot industriële toepassingen. 
Zo installeerde deze in opdracht van Industrial Fire Protection uit Kontich, de 
automatische besturing van drie bluskanonnen in een nieuwe afvalscheidings-
installatie te Geel. De besturing is uitgevoerd met intelligente relais Zelio 2 van 
Telemecanique. De tandem IFP- Alectro heeft reeds internationale erkenning ver-
worven in Frankrijk (Parijs) en Portugal (Porto).

ZELIO 2, 
HET INTELLIGENTE 
RELAIS IN DE 
AFVALSCHEIDINGS-
INSTALLATIE TE GEEL. 

DE SAMENWERKING IFP EN ALECTRO
Industrial Fire Protection is een specialist op het gebied 
van industriële brandbestrijding. Eén van de specialisaties 
uit het gamma dat zij aanbieden is de blusinstallatie voor 
(huisvuil)verbrandingsovens. Alectro verzorgt de elektrische 
sturing en installatie. Boven aan de 6 putten of bakken waar 
het huisvuil biologisch gedroogd wordt, staan er drie bluska-
nonnen opgesteld. Deze kanonnen kunnen water en/of een 
mengsel van water en schuim spuiten. Het is namelijk gewe-
ten dat bij het opstapelen van organisch afval methaangas, 
dat met de aanwezige lucht een brandbaar mengsel vormt, 
kan ontwikkeld worden. 

In rusttoestand zijn de kanonnen verticaal naar boven 
gericht, zo nemen ze weinig plaats in beslag en zijn ze het 
minst kwetsbaar opgesteld. Een eventuele brand wordt door 
de brandmeldcentrale gedetecteerd. Deze meldcentrale 
geeft door middel van een potentiaalvrij contact een signaal 
naar de Zelio Logic van de blusinstallatie. Dit signaal start 
de bluscyclus. Deze bestaat uit het in positie brengen van 
het bluskanon, het aanvoeren van het blusmiddel - met de 
bijhorende te nemen acties -, het heen en weer bewegen 
van het kanon in het horizontale vlak, samen met het op 
en neer bewegen. Deze bewegingen zijn zo ingesteld dat 
bij het blussen de volledige put bespoten wordt. Er zijn drie 
identieke installaties voor de zes bunkers voorzien. Bij een 
eventuele spanningsuitval sluit een contact, waardoor een 
alarm of foutmelding gegenereerd wordt.

I N  H E T  K O R T

•  Nieuwe afvalscheidings-
installatie in Geel.

•  Sturing bluskanonnen 
met intelligent Zelio 2 
relais.

•  De praktische realisatie 
werd verwezenlijkt met 
uitsluitend Schneider 
Electric componenten. 

•  Een voor zichzelf 
sprekend voorbeeld van 
hoe een eenvoudig te 
programmeren relais 
met kleine afmetingen, 
toch groot kan zijn in zijn 
prestaties.

C O N T R O L E E N S T U R I N G

Z E L I O2
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SCHNEIDER ELECTRIC REIKT ALLE NODIGE COMPONENTEN 
AAN VOOR EEN TOTALE OPLOSSING
Het intelligente Zelio 2 relais van Telemecanique vormt de intelligentie van de totale 
sturing. Door de uitgebreidheid van het complex moeten grote afstanden door de sig-
naal- en stuurdraden overbrugd worden. Bij traditionele voedingen kunnen er bij belaste 
toestand problemen optreden ten gevolge van de spanningsvallen in de signaal- of 
voedingsdraden. 

Zo kan het signaal te laag van niveau zijn of kan er onvoldoende spanning geleverd 
worden om een sturing perfect te laten werken. Om dit probleem op te lossen wordt er 
voor de geschakelde Phaseo-voedingen van Telemecanique gekozen. Ze beschikken 
o.a. over een regelbare uitgangsspanning, die zeer eenvoudig tot 20% kan bijgeregeld 
worden. 

Andere niet te onderschatten voordelen van deze voedingen zijn de compactheid, het 
laag gewicht - geen gewone transformator meer aanwezig -, de uitbreidbaarheid en het 
hoge rendement. De uitbreidbaarheid duidt op de mogelijkheid om meerdere voedingen 
op een eenvoudige manier zonder problemen in parallel te schakelen. 

De drie sturingen voor de blusinstallatie zijn in een Prisma Plus-kast ingebouwd, samen 
met de automaten van Merlin Gerin, de Phaseo-voedingen en de interface-relais van 
Telemecanique; een mooi voorbeeld van een «volledige Schneider Electric oplossing».

Het project is bijna operationeel en kan in de toekomst door de soepele programmeer-
baarheid van de Zelio 2, uitgebreid worden met een optie «handmatig» blussen. Tevens 
voorziet men ook de keuze van de 3 blusstralen: smal, medium of breed. Nu werd er 
geopteerd voor een standaard medium blusstraal.         Voor meer informatie: antwoordkaart: 32AT100N
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S E RV I C E

R E A L I S AT I E S O P W E R E L D V L A K

NIEUW SCADA NETWERK VOOR HET 
KENNEDY RUIMTEVAARTCENTRUM 
Het Kennedy ruimtevaartcentrum werd in de jaren zeventig 
opgericht in Cape Canaveral, Florida. Het heeft wereldwijd 
beroemdheid verworven dankzij het Amerikaanse ruimte-
vaartprogramma Apollo. De NASA liet er een eerste versie 
van een SCADA netwerk installeren. Dit supervisie- en data 
acquisitiesysteem wordt momenteel door Schneider Electric 
in opeenvolgende stappen vernieuwd. Als oplossing werd 
een uitgebreid netwerk van programmeerbare automaten 
en computers weerhouden. Het nieuwe systeem werkt 
met standaard producten en is verbonden met intelligente 
besturingseenheden, waardoor het toegang heeft tot alle 
processen en waarvan het alle beschikbare gegevens kan 
opslaan. Het netwerk van elfduizend - over de hele site 
van het ruimtecentrum verspreide - supervisiepunten, werd 
uitgebreid tot verscheidene honderdduizenden punten. 
De controle van de veiligheidsvoorwaarden wordt uitge-
voerd door zestien zuurstofanalyse apparaten verspreid 
over het hele lanceerplatform. Het controleproces wordt 
bestuurd door een Modicon Quantum automaat.

Dankzij de universele aanwezigheid en de internatio-
nale ondersteuning van zijn klanten, heeft Schneider 
Electric een lange rij belangrijke successen kunnen 
boeken over de hele wereld, zij het te land, ter zee of in 
de lucht. Ziehier enkele voorbeelden... 

WERELDWIJDE 
REFERENTIES TE LAND, 
TER ZEE EN IN DE 
LUCHT

De stuwraket van het ruimteveer (met rode beschermkappen) 

en een deel van de staart.
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GROOTSTE PRIVÉ ZEILSCHIP TER WERELD
De Athena - gebouwd door de Royal Huisman Shipyard 
te Vollenhove in Nederland en nog maar enkele maan-
den te water gelaten - is het grootste privé zeilschip ter 
wereld. De meest geavanceerd technologieën werden in 
dit schip geïntegreerd en alles is met computerschermen 
te bedienen. Het schip telt een 18-koppige bemanning en 
heeft een oppervlakte van niet minder dan 2.500 m2 (het 
equivalent van 25 klassieke appartementen!). Aan boord 
van dit zeilschip werd een enorm aantal uitrustingen van 
Schneider Electric geïnstalleerd, te veel om hier op te 
noemen. Vermeldenswaardig zijn o.a. vijf Quantum PLCʼs 
van het type CPU 434 12 aangesloten op Ethernet, 22 
Momentum CPUʼs van het type 171 CC 960 30, eveneens 
aangesloten op Ethernet. Via Modbus communiceert een 
Quantum programmeerbare automaat met 8 Momentum 
I/O-modules, terwijl de andere vier over een aparte Modbus 
met 11 Momentum I/O-modules communiceren. Het TCP/IP 
netwerk omvat 9 Ethernet 10/100 Switches. De kajuiten zijn 
zeer luxueus uitgevoerd, evenals de keuken en ook de eet-
kamer die voorzien is van de meest performante multimedia 
installaties. En met dit technologische hoogstandje kan men 
voortaan de wereldzeeën verkennen aan een kruissnelheid 
die 20 knopen bedraagt.

EN ER IS NOG… 
IN RIGA 
ESMI, een autonoom merk van Schneider Electric, sleepte 
een belangrijke bestelling in de wacht (ca. 700.000 EUR). 
Het betreft de levering van een beveiligingssysteem voor de 
nieuwe zetel van de Hansabank, een der grootste banken in 
Riga, Litouwen. 

IN KIPTCHAK
Bouygues Construction S.A. te Kiptchak in Turkmenistan, 
bouwt de grootste moskee in Centraal Azië. Zij zal gevoed 
worden door een onderstation van Schneider Electric van 
110 kV/10 kV 63 MVA 

De majestueuze Athena is uitgerust met de allermodernste snufjes: 

van in de keuken tot…

... in de technische ruimtes.

Riga

Kiptchak



S F S E T + V I P300

B E V E I L I G I N G

EEN BEETJE GESCHIEDENIS 
De invoering in 1992 van de MS-vermogenschakelaar SFset, 
betekende een belangrijke stap naar meer eenvoud en meer 
veiligheid in de MS-cabines. Hij wordt zowel gebruikt als alge-
mene beveiliging van MS-stations (van 1 tot 36 kV), als voor 
MS/LS-transformatorposten in de openbare stroomverdeling, 
de tertiaire sector en de industriële installaties. 

Verschillende functies die gewoonlijk over gescheiden com-
partimenten verdeeld zijn, worden in de SFset samenge-
bracht: een vermogenschakelaar van het type SF1, een 
autonome beveiligingsketen zonder hulpbron met inbegrip 
van drie stroomopnemers, een elektronisch relais en een 
MITOP uitschakelspoel met verwaarloosbaar verbruik. Dit 
geheel, samengesteld, bekabeld, gecontroleerd en getest in 
de fabriek, maken kabelverbindingen en instelling door de 
installateur on-site volledig overbodig. 
Vroeger waren de MS-vermogenschakelaars SFset uitgerust 
met de elektronische relais VIP201, VIP200 of VIP13, allen 
gebaseerd op de microprocessortechnologie. De later inge-
voerde RM6 cellen (gasgeïsoleerde cellen voor het beveiligen 
van transformatoren op een open ringvormig of een radiaal 
netwerk, zie Schneider Magazine 12, blz. 16 en 17), werden 
fabrieksmatig voorzien van het elektronisch relais VIP300, 
evenals de vermogenschakelaarcel DM1-S die in 1991 inge-
voerd werd als optimalisering van de luchtgeïsoleerde SM6 
posten (zie Schneider Magazine 19, blz. 6 en 7). Het was 
dan ook een logische beslissing om de SFset eveneens uit te 
rusten met het recentere elektronisch relais VIP300.

HET VIP300 ELEKTRONISCH RELAIS ALS 
«RETROFIT» VAN DE SFset
Het autonoom beveiligingsrelais VIP300 met directe aflezing 
is bestemd voor gebruik in de stroomverdelingsnetten, maar 
kan ook ingezet worden als beveiliging van MS/LS transfor-
matoren, van industriële installaties en van afgetakte kringen. 

De eerste autonome middenspanningsvermogenschakelaar (SFset) voor de 
beveiliging van o.a. MCset en SM6-posten, werd op de markt gebracht door Mer-
lin Gerin in het jaar 1992. Men kon toen kiezen tussen verschillende types van 
elektronische beveiligingsrelais. Vandaag biedt Merlin Gerin haar klanten een 
unieke aanpassingskit VIP300 aan. Hiermee kunnen ze hun oudere relais VIP201, 
200 en 13 vervangen door de VIP300. Deze vervanging betekent een belangrijke 
rationalisering voor de klant. Hij kan nu verschillende middenspanningcellen met 
één en dezelfde controle-eenheid aansturen.

VETERAAN MET 
VERNIEUWDE 
HERSENCELLEN!

Hij beveiligt tegen fase- en homopolaire fouten. Men kan kie-
zen tussen verschillende karakteristiek-curves waardoor het 
aantal mogelijke instellingen verhoogt en waardoor een ver-
fijnde selectiviteit kan bereikt worden. De vroegere dipswitches 
werden vervangen door een directe aflezing van de ingestelde 
stroomwaarden. Het VIP300 relais laat ook toe de «in-dienst» 
controle uit te voeren van de elektronische beveiligingsketen, 
door de opening van de vermogenschakelaar te inhiberen. 
De oorsprong van de uitschakeling op fout (fase of homopo-
lair) wordt gesignaleerd door twee indicatoren die hun positie 
blijven behouden ook na de onderbreking van de relaisvoe-
ding. Twee LED-verklikkers geven aan wanneer de laagste 
drempel overschreden is en dat de vertraging geïnitieerd is. 

Dankzij de rationalisering van de elektronische beveili-
gingsrelais VIP van de MS-installaties en de aangebrachte 
prestatieverbeteringen, kan de vermogenschakelaar SFset 
onverminderd verder ingezet worden. Met zijn beschermings-
graad IP54 is de VIP300 beter gewapend tegen omgevings-
invloeden dan zijn voorgangers de VIP201, VIP200 en VIP13. 
Ook ligt het niveau de beveiligingsdrempels twee maal lager 
(10 A in plaats van 20 voor een fasefout en 1 A in plaats van
2 voor een homopolaire fout) doordat de activeringsstroom 
van relais gehalveerd werd.

De opgelegde periodieke tests op de elektronische beveili-
ging kunnen op ieder willekeurig ogenblik uitgevoerd worden, 
zonder de gebruikers zonder stroom te zetten. Met een kleine 
zakmodule, de VAP6, kan de beveiliging op haar goede wer-
king gecontroleerd worden en kan de openingstijd voor een 
bepaalde stroom gecontroleerd worden met behulp van een 
externe uitschakelspoel MITOP. De ruimte ingenomen door 
de SFset blijft onveranderd. De VIP300 wordt op de vermo-
genschakelaar gemonteerd, op de plaats van de VIP201, 
VIP200 of VIP13. Het enige wat men nodig heeft is de aan-
passingskit met de afdek- en de steunplaat. 

I N  H E T  K O R T

•  Rationalisering van het 
MS-aanbod van Merlin 
Gerin.

•  Retrofit-kit voor de MS-
vermogenschakelaar 
SFset.

•  De elektronische beveili-
gingsrelais VIP201, 200 
en 13 worden vervangen 
door de VIP300.

•  Prestatieverbetering.

De eerste autonome middenspanningsvermogenschakelaar (SFset) voor de 
beveiliging van o.a. MCset en SM6-posten, werd op de markt gebracht door Mer-
lin Gerin in het jaar 1992. Men kon toen kiezen tussen verschillende types van 
elektronische beveiligingsrelais. Vandaag biedt Merlin Gerin haar klanten een 
unieke aanpassingskit VIP300 aan. Hiermee kunnen ze hun oudere relais VIP201, 
200 en 13 vervangen door de VIP300. Deze vervanging betekent een belangrijke 
rationalisering voor de klant. Hij kan nu verschillende middenspanningcellen met 
één en dezelfde controle-eenheid aansturen.

VETERAAN MET 
VERNIEUWDE 
HERSENCELLEN!
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I N  H E T  K O R T

•  Volledig gamma 
pedaalschakelaars van 
Telemecanique.

P E D A A L S C H A K E L A A R S

Met het gamma Preventa biedt Telemecanique de indu-
strie een volledig assortiment van veiligheidsoplos-
singen aan. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de 
pedaalschakelaars voor industriële werkomgevingen. 
De operator kan met deze pedaalschakelaars op een-
voudige wijze en met grote bewegingsvrijheid start-stop 
handelingen uitvoeren.
Er worden twee versies aangeboden al naar gelang het 
gebruik en de omgevingvoorwaarden waarin ze moeten 
werken. Men kan kiezen tussen een kunststofuitvoering 
en een metaaluitvoering, al dan niet met een bescherm-
kap. Zo kan de klant de pedaalschakelaar kiezen die 
optimaal aangepast is aan de mechanische vereisten en 
aan de werkomgeving van zijn toepassing. De pedaal-
schakelaars van Telemecanique munten uit door hun 
robuuste uitvoering, ergonomie, eenvoud en veiligheid.

OP GOEDE VOET STARTEN 
MET ONZE PEDAALSCHAKELAARS
GEVARIEERD TOEPASSINGSDOMEIN
De kunststofuitvoeringen worden gebruikt voor lichte en 
eenvoudige installaties zoals plooibanken, ponsmachines, 
doseerinstallaties. De meer robuuste metalen uitvoeringen 
daarentegen worden gebruikt in zwaardere werkomgevingen 
zoals bijvoorbeeld de metaalgieterijen en de auto-industrie.

VEILIG CONCEPT EN ONBERISPELIJKE 
WERKING 
Beide uitvoeringen kunnen voorzien worden van een 
beschermkap zodat ongewenste handelingen kunnen ver-
meden worden. Ze zijn verkrijgbaar met één enkele door-
trappositie (stap) of met twee doortrapposities per pedaal. 
Elke doortrappositie heeft twee contacten in blokvorm, een 
NO-contact (open in ruststand) en een NC-contact (gesloten 
in ruststand). De contactblokken kunnen onder elkaar uit-
gewisseld worden. Alle modellen kunnen verkregen worden 
met of zonder vergrendelinrichting. De veiligheid van de ope-
rator wordt op deze manier verhoogd, vermits ongewenste 
manoeuvers daardoor uitgesloten zijn. Het kunststofgamma 
bestaat uit een Optimumreeks met beschermingsgraad IP55 
en een Universele reeks met beschermingsgraad IP66. 

De metalen pedaalschakelaars kunnen ook geleverd worden 
met twee pedalen per schakeleenheid. Ook is er een versie 
met analoge uitgang. In dit geval varieert de uitgangsspan-
ning evenredig met de doortrapdiepte van het pedaal. Dit 
kan handig zijn voor de snelheidsregeling van een motor 
bijvoorbeeld.

VERZEKERD COMFORT
De pedaalschakelaars bieden een groot gebruiksgemak 
dankzij hun ergonomisch ontwerp. Het grote steunvlak biedt 
de operator een grote voetstabiliteit en biedt comfort bij de 
uitvoering van het start-stop manoeuver. Dankzij de hoge 
en brede beschermkap zijn deze pedaalschakelaars uiterst 
geschikt voor veiligheidsschoenen en voor grote voetmaten. 

ROBUUSTHEID EN EENVOUD
De pedaalschakelaars vormen de ideale veiligheidsop-
lossing voor velerlei werkomgevingen dankzij hun hoge 
beschermingsgraad (IP66) en hun weerstand aan werkings-
temperaturen van -25°C tot + 70°C. Zij munten uit door hun 
lange elektrische levensduur en hun hoge mechanische 
duurzaamheid (5 miljoen cycli voor de metalen pedaalscha-
kelaar). De elektrische aansluiting is eenvoudiger gewor-
den dankzij de grote afmetingen van de verbindingskast. 
De pedaalschakelaar kan ook in de vloer verankerd worden. 
Hierdoor wordt een nog grotere stabiliteit verkregen.

VEILIGHEID EERST
Daar er geen vrije ruimte gelaten is tussen het schakel-
mechanisme en de beschermkap, kan de werking niet 
geblokkeerd geraken door het toevallig indringen van voor-
werpen. Beschikbaar met of zonder vergrendeling in rusttoe-
stand / beschermkap, en met alle nodige certificaties.

DI A L O O G
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HET TYPE 1
Type 1 is bestemd voor elektrische installaties in tertiaire 
en industriële gebouwen, voor het geval dat er zich een 
bliksemafleider op het gebouw bevindt, maar ook voor tele-
foonnetten en telecommunicatiestations. 
Stroomstoten, veroorzaakt door een stijging van het aardpo-
tentieel door de bliksemafleider, als gevolg van een directe 
blikseminslag, worden door het Type 1 afgeleid naar de 
aarde. Type 1 en Type 2 onderscheiden zich door hun aflei-
dingsvermogen uitgedrukt respectievelijk in Iimp en Imax. 
Type 1 weerstaat aan schokken met golfvorm 10/350µs 
(directe blikseminslag) en Type 2 weerstaat aan schokken 
met golfvorm 8/20µs (indirecte blikseminslag). Deze over-
spanningsbegrenzers moeten voorzien zijn van de gepaste 
stroomopwaartse beveiliging van het type automaat (voor 
de ontkoppeling). De werking van de overspanningsbe-
grenzers Type 1 berust op de technologie van ingekapselde 
gasvonkbrug. Deze kan direct aan de blikseminslag bloot-
gesteld worden. 

ONTKOPPELINGSAUTOMAAT
Overspanningbegrenzers kunnen door te hoge of vaak 
optredende overspanningen overbelast geraken, waardoor 
veroudering optreedt. Op het ogenblik dat zij het einde van 
hun levensduur bereikt hebben, veroorzaken ze een kort-
sluiting van de installatie die ze zouden moeten beveiligen. 
Deze ontoelaatbare toestand wordt vermeden door het 
installeren van een gepaste ontkoppelingsautomaat. 
Merlin Gerin biedt ook een volledige gamma modulaire 
ontkoppelingsautomaten (D125) die compatibel zijn met de 
overspanningsbegrenzers Type 1, gezien deze automaten 
de golfstroom 10/350 µs aan kunnen. 

Merlin Gerin brengt een nieuwe en complete generatie van overspanningsbe-
grenzers Type 1 op de markt. Deze apparaten worden gebruikt om installaties te 
beschermen tegen directe blikseminslag volgens de bepalingen van de normen 
EN 61643-11 (CEI 61643-1). De keuze van het toestel wordt bepaald door het 
gebruikte nulleiderstelsel, door de vraag of er een ontkoppelingsautomaat geïn-
tegreerd moet worden en door het benodigde afleidingsvermogen. 

DE NIEUWE REEKS 
OVERSPANNINGS-
BEGRENZERS 
TYPE 1 (PRF 1)

HET COMPLETE GAMMA: 
TYPE 1 EN TYPE 2 
1)  De Type 1-reeks, PRF1 en PRF1 Master, omvat de 

éénpolige overspanningsbegrenzers in de uitvoeringen 
1P,1P+N, 3P et 3P+N (5 referenties), de gepreas-
sembleerde monoblok overspanningsbegrenzers in de 
uitvoeringen 1P+N, 3P et 3P+N (3 referenties), en de 
met ontkoppelingsautomaat gecombineerde overspan-
ningsbegrenzers in de uitvoeringen 1P+N en 3P+N 
(2 referenties).

2)  De Type 2-reeks bestaat uit meerdere series. De PRDʼs 
met vervangbare patronen maken een snelle uitwisse-
ling van de patronen mogelijk. Het einde van de levens-
duur van het apparaat wordt gesignaliseerd door een 
rood mechanisch controlelampje. De apparaten PRD65r 
en PRD40r zijn voorzien van een indicator die de rest-
levensduur aangeeft. Deze informatie kan ook van op 
afstand afgelezen worden. De overspanningsbegren-
zers PRD40, PRD15, PRD8, PRC en PRI zijn eveneens 
uitgerust met een eindelevensduurindicator, maar deze 
informatie is niet van op afstand toegankelijk. 

3)  De Type 2-reeks in éénpolige uitvoering (PE) en meer-
polige monoblokuitvoering (PF), leent zich uitstekend in 
functie van het nulleiderstelsel. 

Het einde van de levensduur wordt als volgt gesignaleerd:
•  Overspanningbegrenzer PF: oranje knipperlicht (PF65r, 

PF30r, PF30, PF15 en PF8)
•  Overspanningbegrenzer PE: rood mechanisch controle-

lampje (PE65, PE40, PE15 en PE8)

I N  H E T  K O R T

•  Merlin Gerin lanceert een 
nieuwe generatie over-
spanningsbegrenzers 
Type 1.

•  Het gamma omvat 
éénpolige-, gepreassem-
bleerde monoblok-, en 
met ontkoppelingsauto-
maat gecombineerde 
apparaten. 

•  Het gamma PRF1 appa-
raten beantwoordt aan 
alle eisen van de markt.

•  Speciale software op 
PC voor de keuze van 
het juiste type apparaat 
Type 2.

B E V E I L I G I N G

O V E R S PA N N I N G S B E G R E N Z E R S

PRF1 monoblok 3 P+N
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VOOR ALLE TOEPASSINGEN
Met de invoering van de PRF 1 overspanningsbegrenzers 
biedt Merlin Gerin een volledig gamma apparaten aan, dat 
beantwoordt aan alle verwachtingen van de klanten. De 
Type 1 en Type 2 toestellen lossen alle overspanningproble-
men op van studieburelen, installateurs bordenbouwers en 
van technische verantwoordelijken in de grote industriële en 
tertiaire sectoren. De nieuwe reeks kan iedere vergelijking 
met andere op de markt aanwezige overspanningsbegren-
zers met succes doorstaan. Bijzonder noemenswaardig is 
de integratie van de ontkoppelingsautomaat in de overspan-
ningsbegrenzer.

Bovendien kunnen overspanningsbegrenzers van Type 1 
en Type 2, dankzij een in Type 1 geïntegreerde spoel, in 
dezelfde schakelkast in cascade geschakeld worden. Het 
van elkaar scheiden van de apparaten, door middel van 
een minimum lengte verbindingsgeleider, wordt hierdoor 
overbodig. Het volledige gamma van deze door Merlin gerin 
aangeboden overspanningsbegrenzers kan harmonieus in 
de andere producten van het merk geïntegreerd worden. 
Dit is een bijkomende troef voor de klant die er voor kiest 
om zich al zijn componenten bij één en dezelfde leverancier 
aan te schaffen.

HOE KIEZEN?
Om oordeelkundig te kunnen kiezen tussen de verschil-
lende types en referenties, raden wij de klant aan met zijn 

commerciële afgevaardigde contact op te nemen of met 
de interne klantendienst van Schneider Electric 
(Tel.: 02/37 37 502). Zij zullen hem gaarne helpen bij de 
keuze van de overspanningsbegrenzers die het best passen 
bij de specifieke karakteristieken van zijn installatie. Hij kan 
ook gedetailleerde informatie vinden in de door ons uitgege-
ven overspanningbegrenzerbrochure (Ref.: 32VP133N).

SOFTWAREPAKKET VERGEMAKKELIJKT 
KEUZE VAN OVERSPANNINGSBEGRENZERS 
TYPE 2
Merlin Gerin stelt een softwarepakket op PC ter beschik-
king aan zijn klanten om hen bij hun selectie van Type 2 
apparaten bij te staan en om de juiste referentie te bepalen. 
Het pakket bestaat in het Nederlands en in het Frans. 

Voor meer informatie: antwoordkaart 32VP133N 

PRF1 Master PRF1 1P

Installatieregels tussen overspanningsbegrenzer Type1 en Type 2 in cascade:

Als de afstand meer dan 30m is tussen hoofdbeveiliging (Type 1 + Type 2) 

en de verbruiker, dan moet er nog een fijn-beveiliging van 8 kA geïnstalleerd worden.

PRF1 met 

ontkoppelingsautomaat
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TCP EN UDP: DE TWEE STANDAARDMECHANISMEN OP ETHERNET
De twee meest gebruikte mechanismen om een verbinding op een Ethernet-netwerk te 
realiseren, zijn TCP (Transport Controle Protocol) en UDP (User Datagram Protocol). Bij het 
TCP-mechanisme wordt de verbinding tot het netwerk na een zogenaamde «handshaking-
procedure» tot stand gebracht en waar-
borgt TCP ook het juist overbrengen van 
de informatie tussen zender en ontvan-
ger. Er bestaan 1024 toegangspoorten op 
TCP welke een vast geregistreerd appli-
catie-protocol hebben. Het IETF (Internet 
Engineering Task Force) organisme waar-
borgt de implementatie van het protocol. 
Bekende protocols zijn HTTP (HyperText 
Transfer Protocol), wat u gebruikt wanneer 
u naar een website surft, of SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol) wat gebruikt wordt 
voor de behandeling van E-mails. Zo is er 
ook de poort 502 welke toegekend werd 
aan het Modbus-protocol. Modbus, wat 
in 1979 door Modicon werd ontwikkeld, is 
hiermee het eerste echt genormaliseerd industrieel Ethernet-protocol.
Bij UDP worden berichten verzonden zonder dat er gecontroleerd wordt of ze correct 
bij de bestemmeling zijn toegekomen. Men spreekt hier eerder over «broadcasting».  
Het UDP-mechanisme wordt gebruikt door onder meer uw netwerkadministrator, via het 
SNMP-protocol (Service Netwerk Management Protocol), of ook het NTP-protocol (Network 
Time Protocol) wat ervoor zorgt dat datum en uur van uw PC steeds correct zijn.

MODBUS TCP-BERICHTEN EN I/O-SCANNER DIENSTEN
Modbus is reeds lange tijd populair in de wereld van de automatisering: meer dan één 
miljoen producten met een seriële Modbus-verbinding zijn wereldwijd in gebruik en meer 

In dit tweede deel van onze reeks artikelen over «Transparent Ready» gaan we 
verder in op de technieken die Schneider Electric op Ethernet implementeerde 
waardoor Ethernet TCP/IP en het Modbus protocol in de automatiseringswereld 
een groot succes zijn.

« COLLABORATIVE 
AUTOMATION»  
OPLOSSINGEN OP  
ELK NIVEAU DANKZIJ 

«TRANSPARENT READY»
dan honderdduizend Modbus-TCP/IP-componenten zijn 
geïnstalleerd. Er zijn meer dan 300 verschillende Modbus-
TCP-componenten beschikbaar en 90% van de leveran-
ciers van decentrale I/O-componenten ondersteunen dit 

protocol omdat het eenvoudig en betrouwbaar is. 
Men kan real-time communiceren tussen apparaten 
met antwoordtijden tussen de 10 milliseconden en  
1 seconde. Via de I/O-scanner-dienst optimaliseerde 
Telemecanique de efficiëntie van de Modbus-TCP/IP-
berichten en kan men zonder programmering (enkel 
configuratie en parametrering) communiceren tussen 
een programmeerbare sturing en decentrale I/Oʼs, 
snelheidsregelaars, HMI-schermen, etc. 
Via het structureren van de globale netwerkopbouw, 
waarbij het «automation Ethernet» logisch geschei-
den wordt van het informatica Ethernet, en door 
verder gebruik te maken van «switchen», worden 
wat men noemt de «colision-domeinen» welke bij 
Ethernet steeds kunnen voorkomen, beperkt tot zelfs 
 vermeden. Hierdoor verhoogt men de «real time» 
performantie tot enkele milliseconden.

GLOBAL-DATA DIENST
Voor het synchroniseren van gedistribueerde automatise-
ringstoepassingen heeft Telemecanique het «Real-time 
Publisher-Subscriber Protocol» op Ethernet geïmplemen-
teerd. Dit mechanisme is gelijkaardig aan het Publisher-
Subscriber Protocol dat op de FIP-veldbus wordt gebruikt. 
Dit protocol richt zich naar de stations die informatie publice-
ren (broadcasting). De andere stations die deze informatie 

T R A N S PA R E N T R E A D Y T M

G E G E V E N S V E RW E R K I N G
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nodig hebben schrijven zich er 
op in. Dit publisher/subscriber 
protocol biedt een veelheid aan 
voordelen zoals: 
Anonieme communicatie:
het station dat de informatie 
publiceert hoeft niet te weten 
welke de stations zijn die zich 
inschrijven op deze informatie, 
en omgekeerd: de stations die 
zich inschrijven op een bepaalde informatie hoeven niet te 
weten van welk station dit komt.
Vereenvoudiging van het toepassingprogramma: de 
informatie moet niet gelezen of permanent gescand worden, 
ze moet enkel ter beschikking gesteld worden op het net-

werk. Het is niet nodig om de interne geheugenorganisatie 
te kennen van de aangesloten producten. Dit is de reden 
waarom dit mechanisme ideaal is voor systemen die syn-
chroon moeten werken.
Optimalisatie van de gebruikte bandbreedte van het 
netwerk: er is geen systematische «polling» tussen een 
«master» en de andere deelnemers. Een bericht wordt 
enkele gepubliceerd na toestandsverandering van een vari-
abele. Via het multi-cast principe (wat door UDP gebruikt 
wordt) kan een zelfde bericht onmiddellijk naar verschil-
lende deelnemers gestuurd worden. Dit in tegenstelling tot 
het versturen van eenzelfde bericht naar elke deelnemer.

Bij deze Global Data dienst worden de gegevens verspreid 
met een bijhorende domeinnaam in plaats van IP-adressen. 
De stations die publiceren en de stations die zich op de 
informatie inschrijven doen dat onder dezelfde domeinnaam. 
De switchen die gebruikt worden in een Ethernet-architectuur 
beperken de «broadcasting» tot een bepaald domein. Dit ver-
mijdt dat de «broadcasting» de rest van het netwerk belast.

Deze technologie die RTPS (Real Time Publisher/Subscri-
ber) protocol genoemd wordt, maakt gebruik van het NDDS 
(Netwerk Data Delivery Service) protocol. Dit protocol 
bevindt zich boven op het standaard internet UDP/IP-pro-
tocol, en is wat men een «middle-ware» protocol noemt. 
NDDS werd ontwikkeld door de firma Real Time Innovations 
Inc. en wordt gebruikt in vele real-time bureautica-toepas-
singen. Het kreeg een prijs van het internationale Control 
Engineering Magazine. Het determinisme en de betrouw-
baarheid van de communicatie wordt door deze «middle-
ware» gewaarborgd. 
De UDP/IP standaard wordt gebruikt als onderste com-
municatielaag omwille van zijn snelheid en de multi-cast 
mogelijkheden. Dit RTPS-mechanisme bevindt zich in de 
Modicon Premium en Quantum PLCʼs. 
Het RTPS protocol ligt ook aan de basis voor de object-
georiënteerde decentrale automatisering van de internatio-
nale groep IDA (Interface for Distributed Automation). 

Eind 2004 werden de Modbus TCP/IP en RTPS protocols 
erkend als een IEC «pre-standaard». Dit wil zeggen dat 
de IEC-commissie waar 25 landen aan deelnemen deze 
twee protocols in aanmerking laat komen voor opname 
in de internationale veldbusstandaard (meer bekend als 
IEC-61158). De grote eensgezindheid binnen de IEC-
commissie spruit voort uit het feit dat er meer dan 
7,2 miljoen Modbus TCP/IP nodes wereldwijd 
geïnstalleerd zijn. Deze erkenning bewijst 
eens te meer dat Schneider Elec-
tric een belangrijke bijdrage levert 
in het beschikbaar stellen van 
industrieel Ethernet voor auto-
matiseringstoepassingen. 

In het volgend nummer 
van het Schneider Maga-
zine, gaan wij verder in 
op de andere mogelijk-
heden waarover onze 
producten beschikken 
wanneer zij op Ethernet 
worden aangesloten, en 
dit aangevuld met een vol-
ledig op Ethernet gebaseerde 
automatiseringstoepassing.

Voor meer informatie: 

antwoordkaart MKTED204073EN
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DE HMI OPLOSSINGEN VAN 
TELEMECANIQUE: WERELDKLASSE 
Wie zijn productkwaliteit, zijn machine «up-time» en de 
prestaties van zijn geautomatiseerd proces in de hand wil 
houden en wil verbeteren, moet in real-time inzicht hebben 
in alle operationele gegevens met het oog op analyse, diag-
nose en de bediening. Telemecanique biedt de automatici 
met deze Magelis familie een waaier van oplossingen aan: 
van displays, terminals en schermen tot Industriële PCʼs; 
van HMI configuratie en simulatiesofware over supervisie of 
SCADA tot Web HMI oplossingen.

Vandaag wordt het gamma schermen aangevuld met een 
volledig nieuw gamma «touch screens», uitgerust met de 
meest recente grafische componenten en het nieuwe HMI 
configuratieplatform Vijeo Designer. 

XBT G FUNCTIES
De nieuwe Magelis XBT G schermen die vandaag geïn-
troduceerd worden, zijn allemaal van het «touch screen» 
type. Zij vormen de optimale interface voor het bedienen 
en bewaken van de meest uiteenlopende geautomatiseerde 
toepassingen. Van eenvoudige toegangscontrole tot bedie-

In dit artikel presenteren wij u de nieuwste familie HMI schermen van Telemecanique, XBT G: het zijn 
krachtige en intelligente aanraakschermen die de dialoog tussen de machine en de operator 
sterk vereenvoudigen. Deze schermen gebruiken de meest recente schermtechnologie 
met een uitstekende leesbaarheid en levensduur. Met schermafmetingen van 5˝ tot 
12˝, monochroom of kleur, vindt u in deze Magelis familie steeds de juiste HMI 
voor uw machine of installatie. Ze zijn aansluitbaar op alle Telemecanique 
PLC types maar ook op de andere gangbare PLC merken. «Transparent 
Ready» technologie werd geïntegreerd met Ethernet(Modbus TCP/IP). 
Uiteraard worden de bestaande communicatiebussen en netwerken zoals 
Uni Telway, Modbus Plus,… eveneens ondersteund. De configuratie 
gebeurt met Vijeo Designer. Dit softwarepakket combineert eenvoud 
en ergonomie met bijna onbegrensde grafische mogelijkheden.

DE NIEUWE 
MAGELIS XBT G 
AANRAAKSCHERMEN: 
DE ULTIEME HMI VAN TELEMECANIQUE

ning van complexe processen in de meest moeilijke indu-
striële omgevingen. Het Optimum scherm, de XBTG2110, 
bevat een monochroom scherm en is de ideale HMI voor 
kleine en middelgrote toepassingen. 

Daarop volgen de kleurenschermen met STN of TFT tech-
nologie (tot 256 kleuren) van 5˝, 7˝, 10˝ of 12˝. Bij deze toe-
stellen is functionnaliteit troef. Deze HMI schermen bieden 
volgende functies: geanimeerde hoge resolutie-afbeeldin-
gen, 3 D animatie, weergave en wijziging van numerieke 
en alfanumerieke gegevens, tijd en datumbeheer, trending 
van gegevens al dan niet met historiek, receptenbeheer, 
alarmbeheer (groe-
pen en prioriteiten) en 
historiek, logging van 
gegevens, «pop up» 
schermen, 
gegevens-

I N  H E T  K O R T

•  Nieuwe generatie 
«aanraakschermen» 
Magelis XBT G.

•  Schermafmetingen 5˝, 
7.5˝, 10˝ en 12˝.

•  Geïntegreerde Ethernet 
TCP/IP communicatie.

•  Communicatie met alle 
Telemecanique PLCʼs en 
sturingen van Siemens, 
Omron, Rockwell en 
Mitsubishi.

•  Configuratie via de Vijeo 
Designer software die 
eenvoud combineert met 
ongeëvenaarde grafische 
mogelijkheden. 

•  Alarm- trending en 
receptenbeheer zijn 
standaard.

M A G E L I S S O F T WA R E

DI A L O O G
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verwerking via scripts, applicatie- en datageheugen op 
Compact flash (16 tot 512mByte), … 
Bestandenbeheer via FTP client en beheer van multimedia 
(Video, geluidsfragmenten).

COMMUNICATIE 
Uiteraard zijn al deze schermen perfect aansluitbaar op de 
Telemecanique PLCʼs, Twido, Modicon TSX Micro/Premium/
Quantum. Daarenboven beschikken ze over de drivers voor 
alle gangbare PLC merken. Alle schermgroottes bevatten 
een geïntegreerde Ethernet TCP/IP aansluiting. Parallelle 
en seriële printers maar ook barcode lezers zijn aan te 
sluiten. 

VIJEO DESIGNER: HET MODERNE HMI 
CONFIGURATIEPLATFORM
Deze nieuwe familie XBT G schermen wordt geconfigureerd 
met met het Vijeo Designer sofwarepakket.
Deze HMI configuratiesofware is eenvoudig in gebruik 
(zoals de bestaande XBTL1000 software) maar biedt zeer 
veel mogelijkheden. De sofware is opgebouwd uit verschil-
lende vensters: projectnavigator (projectenbeheer, beelden, 
variabele lijsten, bibliotheek met 4000 objecten), de ontwik-
kelomgeving, een venster met de object-eigenschappen, 
een «on the fly» rapporteringsscherm, een simulatiescherm. 
De ontwikkelomgeving is voorzien van een krachtige grafi-
sche editor die de projectontwikkelaar alle tekenattributen 
voor het opmaken van zijn beelden verschaft. Met talloze 
animaties zoals 8 verschillende manieren om beelden te 
bewegen vanuit een PLC variabele, allerlei functietoetsen, 
multivensterbeheer met «pop-ups», verschillende letter-
tekens (Latijn, Chinees, Japans, Cyrillisch),
beheer tot 20 talen in één toepassing, … Kortom te veel om 
op te noemen.

Voor meer informatie: antwoordkaart 32AC112N 

Receptuur en alarmbeheer is standaard maar kan volledig naar uw behoeften geconfigu-
reerd worden.
Standaard voorziet deze software in simulatie van toepassing zonder dat de PLC aange-
sloten is.
Het transfereren of «downloaden» van de toepassing van PC naar de XBTG kan naar belie-
ven via de seriële poort (RS232 of USB) of over Ethernet TCP/IP gebeuren
De «on line» helpfunctie is volledig en verheldert snel het onderwerp waarover u meer 
informatie zoekt. 



18

ENKELE HISTORISCHE GEGEVENS
In mei 1983 werd de vzw Grenslandhallen opgericht met 
als doel het actief organiseren van evenementen met een 
belangrijke regionale meerwaarde op economisch en toeris-
tisch vlak. In september 2002 openden de Grenslandhallen 
de deuren voor theater- en musicalproducties, congressen, 
concerten, grote evenementen. In maart 2004 werd gestart 
met de bouw van de grote Ethias Arena en de daarbij horen-
de infrastructuur: de Plaza, de Studio en de Artiestenfoyer. 

Ook de aanleg van een nieuwe, bijkomende parking stond 
op het programma. Zes maanden later (15 september 2004) 
was ook deze klus geklaard en waren de Grenslandhallen 
klaar om uit te groeien tot een toplocatie in Limburg voor 
evenementen, beurzen en congressen. Eind dit jaar zal nog 
gestart worden met het Plopsaland Indoor project. 

GIGANTISCH BOUWKUNDIG EN 
ELEKTROTECHNISCH PROJECT
De Ethiashal is 136 meter lang, 100 meter breed, 24,5 
meter hoog en heeft een vrije overspanning van 87 meter. 
Een architecturale meesterprestatie. In de hal bevinden 
zich 40 km. glasvezelleidingen, 300 km. elektrische beka-
belingen, geprefabriceerde elektrische railkokersystemen 

In 2004 werd een nieuwe hal voor sport-, cultuur- en muziekevenementen geopend in Hasselt, aanpalend aan de Grenslandhallen. Zij werd 
opgericht door de vzw Grenslandhallen, waarvan de financiële instelling Ethias deel uit maakt. Vandaar de naam Ethiashal. Merlin Gerin 
leverde de MS- en LS installaties en de CANALISdistributie. Welec NV installeerde het MS-gedeelte en EL Systems NV de LS-verdeling. 
Ontwerp- en adviesbureau Libost schreef het lastenboek. Dit gigantisch totaalproject werd in recordtijd tot een succesvol einde gebracht 
onder constante begeleiding van Schneider Electric ingenieurs.

MET TECHNIEK 
EN SPORT NAAR 
TOPPRESTATIES

CANALIS als hoofdleiding geïnstalleerd op 30 meter hoogte 
en 13 km. computernetwerkbekabeling. 

MIDDENSPANNING
Het gebouw wordt gevoed over 3 France Transfo transforma-
toren van 1 MVA (10kV / 0,4kV) elk en een dieselgenerator 
van 800 kVA. Deze wordt over een normal-noodschakelaar 
ingeschakeld in geval van stroomuitval. 
De Dieselgroep kan eveneens gebruikt worden om aan 
piekafvlakking te doen. De hal beschikt over een eigen 
hoogspanningscabine uitgerust met 3 RM6-combinaties met 
minimaal risico (klasse AA10); een meetcel van Merlin Gerin, 
en 3 beveiligingen van de vermogentransformatoren. 

LAAGSPANNING
De laagspanningsverdeling geschiedt over drie algemene 
laagspanningsborden Prisma P. Met de in het PowerLogic 
Systeem geïntegreerde Power Meters 500 worden de kost-
prijs, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de elektrische 
installatie perfect geoptimaliseerd. Over 160 A en 250 A 
aftakkingen (Compact vermogenschakelaars), voeden zijn 
een twintigtal departementale borden, allemaal uitgerust 
met Multi9 materiaal. Zij verdelen de stroom tot in de verste 
uithoeken van de hal. Een groot deel van de energie wordt 

I N  H E T  K O R T

•  Grenslandhallen in 
Hasselt breidt uit.

•  Ethiashal uitgerust met 
Merlin Gerin.

•   Gigantisch project.
•  Totaal vermogen: 

3.000 Ampère.
•  Realisatie in recordtijd
•  Uitstekende samenwer-

king tussen partijen.
•  Ondersteuning van 

installateurs door 
Schneider Electric. 

I N S TA L L AT I E

LS- E N MS- I N S TA L L AT I E
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over geprefabriceerde CANALIS raikokersystemen voor 
gemiddeld vermogen (400 A) verdeeld. De railkokersyste-
men zijn op een esthetische wijze in het plafond verwerkt 
en aan de muren bevestigd 

SAMENWERKING TUSSEN 
PARTNERS VAN NIVEAU
De plannen van de Ethiashal werden getekend door het 
architectenteam van Marc Jamaer uit Hasselt. 
De hoofdaannemer was het algemeen bouwbedrijf Cosimco 
NV uit Kontich. 
E.L.Systems NV uit Zonhoven, onder leiding van Danny 
Werckx, verzorgde de laagspanningsinstallatie en alle bevei-
ligingssystemen. Als core business biedt EL Systems NV 
totaalpakketten van elektrotechnische installaties aan voor 
zowel private projecten als voor kantoorpanden, tertiaire 
gebouwen, industriële gebouwen en overheidsgebouwen. 
EL Systems NV beschikt over zijn eigen bordenbouwaf-
deling, beveiligingsafdeling en teken- en ontwerpbureel. 
Welec Electro Techniek NV uit Westerlo voerde de midden-
spanningsinstallatie uit onder leiding van projectleider Willy 
Eyckmans. Welec is gespecialiseerd in bordenbouw, algeme-
ne elektrische installaties van laagspanning tot hoogspanning, 
alle soorten beveiligingssystemen, procesautomatisering, 
energiebeheersing… Patrick Bollen van het Ontwerp- en 
Adviesbureau Libost uit Hasselt schreef het lastenboek en 
verzorgde de technieken en de veiligheidscoördinatie. Libost 
is een kwalitatief hoogstaand ingenieursbureau dat met 
ca. 90 hooggekwalificeerde medewerkers, waaronder een 
45-tal ingenieurs, behoort tot de grootste onafhankelijke 
ingenieursbureaus in Vlaanderen. Libost-Groep is deskundig 
in de vakgebieden infrastructuur, gebouwen, constructies en 
projectmanagement in de breedste zin van het woord. 

MET DE TRADITIONELE ONDERSTEUNING 
VAN SCHNEIDER ELECTRIC
Er werd bij de realisatie van de elektrische projecten van de 
Ethiashal eens te meer getoond dat Schneider Electric de 
installateurs op elk ogenblik haar maximale ondersteuning 

levert. Het is mede dankzij de intense samenwerking tussen 
Scheider Electric als leverancier van de elektrische uitrustin-
gen en de installateur, en ook dankzij de continue opvolging 
door de verkoopsingenieur van Schneider Electric, dat het 
volledig project in een zo korte tijdspanne kon gerealiseerd 
worden. Tussen het heien van de eerste palen van de 
Ethiashal en het opleveren van de werken verliepen niet 
meer dan vijf maanden.

SOCIALE DIMENSIE 
Naast het aantrekken van sport-, cultuur- en muziekevene-
menten wil de stad Hasselt met dit project ook werkgelegen-
heid creëren. Wanneer de nieuwbouw mee operationeel 
zal functioneren in het geheel, wordt er naar schatting 
qua rechtstreekse en semi-directe tewerkstelling voor 150 
mensen werkgelegenheid gecreëerd en een afgeleide 
tewerkstelling (in de toelevering, bij beurs-standhouders, 
organisatoren en de handel in de omgeving), voor naar 
schatting een 400-tal mensen. De titel van dit artikel had dan 
ook als volgt kunnen luiden: «Met techniek en sport naar 
topprestaties en meer werkgelegenheid».

Vlnr: Danny Werckx van EL-Systems samen met Herwig Broekmans - Hoofd Technische Dienst 

van de Grenslandhallen en Roderik Veyt van Schneider Electric
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NIET MEER IN DE DUISTERNIS
Een van de vele verplichtingen waarop in de nieuwe wet-
geving de nadruk wordt gelegd, is de goede verlichting van 
de liftschacht. Het is niet meer toegelaten onderhoudswerk-
zaamheden in het halfduister uit te laten voeren. De gevaren 
en de ongemakken waaraan de onderhoudstechniekers 
blootgesteld waren, behoren hiermee tot het verleden. 
Schneider Electric beschikt voor dit probleem over de ideale 
oplossing in kitvorm. De kit bevat alle componenten om een 
verlichtingsysteem samen te stellen dat aan de geldende 
voorschriften beantwoordt.

Het pakket bestaat uit drie delen:
•  Aan de bovenzijde van de schacht of in de machinekamer 

(in geval van oudere installaties) kan een elektrisch bord 
geplaatst worden met de beveiliging van de installatie en 
een teleruptor die de verlichting stuurt via een eenvoudige 
drukknop.

•  Een geprefabriceerd flexibel CANALISsysteem, geïnstal-
leerd over de hoogte hele van de schacht, met in de 
fabriek voorbedrade aftakdozen voor de aansluiting van 
de armaturen. De tussenafstand tussen de aftakdozen 
bedraagt 1,5 of 3 meter. 

•  De inspectiebox in de liftput is voorzien van een gehomo-
logeerde noodstop, een bedieningsknop voor de schacht-
verlichting en een stopcontact voor het aansluiten van 
draagbare elektrische handgereedschappen (zoals boor-
machine e.d.).

De nieuwe wetgeving met betrekking tot de bestaande 
en toekomstige liften legt aan deze sector een lange 
reeks belangrijke veiligheidsverplichtingen op. Cen-
traal staat de veiligheid van de liftgebruikers maar 
vooral van het onderhoudspersoneel. Zij moet op elk 
ogenblik gewaarborgd worden. Dankzij haar vakbe-
kwaamheid in een grote verscheidenheid van elek-
trische disciplines, is Schneider Electric in staat om 
deze gespecialiseerde sector bijzonder economische 
totaaloplossingen aan te bieden. Oplossingen die in 
al hun aspecten conform zijn aan de van kracht zijnde 
normen. Deze toekomstgerichte en speciaal op de lif-
tenmarkt afgestemde systemen, kunnen in «Plug and 
Play»-kits aangeboden worden en zijn gemakkelijk te 
installeren en te gebruiken.

Al deze componenten worden simpelweg opgeklikt wat het 
installatiegemak in grote mate vereenvoudigt. Verschillende 
liftfabrikanten hebben al voor deze Schneider Electric oplos-
sing gekozen. 

AFGEWERKTE OPLOSSING
Schneider Electric is er trots op de enige leverancier te 
zijn van echte totaaloplossingen waarmee liftinstallaties 
in overeenstemming kunnen worden gebracht met de van 
toepassing zijnde voorschriften. Dankzij de grote keuze van 
beschikbare producten in vele elektrische disciplines, kan 
Schneider Electric aan de meeste eisen en noden van de 
liftinstallateurs beantwoorden. Haar «packages» voldoen 
perfect aan de behoeften uit deze professionele sector.

MET NADRUK OP DE VEILIGHEID
Een van de belangrijkste aspecten van deze door Schneider 
Electric op de markt gebrachte oplossingen, is zonder twijfel 
de veiligheid die ze bieden bij 
het verrichten van 
onderhoudsact i -
viteiten. Niet minder 
van belang is ook het 
feit dat deze systemen 
eveneens economisch 
zijn in de aanschaf. Meer 
veiligheid tegen lagere 
prijzen. Kan het mooier? 

L I F T

B E V E I L I G I N G

de veiligheid die ze bieden bij 
het verrichten van 
onderhoudsact i -
viteiten. Niet minder 
van belang is ook het 
feit dat deze systemen 
eveneens economisch 
zijn in de aanschaf. Meer 
veiligheid tegen lagere 
prijzen. Kan het mooier? 

«TOTAAL-
OPLOSSING» 

VOOR DE 
LIFTENSECTOR
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I N  H E T  K O R T

•  Nieuw IKEA woonwaren-
huis in Anderlecht.

•  IKEA koos voor 
kwaliteit: RM6, 
Prisma Plus, CANALIS.

•  Tweede IKEA-referentie 
voor Merlin Gerin.

•  IKEA geniet van norm-
conformiteit en kwaliteit 
dankzij Prisma Plus 
erkend bordenbouwer 
VL Technics.

•  Prisma Plus Actieplan 
vaart op volle koers.

C A N A L I S

Vorig jaar in augustus ging de eerste schop de grond in voor een nieuwe IKEA in 
Anderlecht, een mastodont van een bouwwerk. Zes maanden later is de elektrische 
installatie af. IKEA koos voor veiligheid en continuïteit, dus voor Merlin Gerin: RM6-
cellen, Prisma Plus verdeelborden en CANALIS geprefabriceerde railkokers. De ver-
deelborden werden geassembleerd door Prisma erkend bordenbouwer VL Technics. 
IKEA kan dus rekenen op de conformiteit met de CEI 60439-1 norm en met het lasten-
boek 400 B.03 en geniet automatisch van alle voordelen die het Prisma Plus Actieplan 
aan de eindklant te bieden heeft. 

RM6, PRISMA PLUS EN CANALIS 
BIJ IKEA TE ANDERLECHT
IKEA
IKEA is een wereldwijde organisatie met medewerkers 
in Europa, Azië en Noord-Amerika. Het bedrijf ontstond 
ruim 60 jaar geleden in Zweden. Jaarlijks bezoeken ruim 
150 miljoen mensen een IKEA zaak. In het boekjaar 2004 
bedroeg de wereldwijde omzet van de IKEA Groep 12,8 mil-
jard EURO. In 44 landen stelt de groep 84.000 mensen te 
werk. In Europa zijn er dat 68.000. En er komt geen einde 
aan de expansie. Na de winkel van Hognoul (Luik) en die 
van Zaventem, gingen nu ook op 16 maart de deuren van 
IKEA Anderlecht open.

ELEKTRISCH UITMUNTEND
Zoals enkele jaren geleden bij IKEA Zaventem werd er ook 
in Anderlecht voor Merlin Gerin gekozen. Een RM6 mid-
denspanningsdistributiesysteem voedt en beveiligt twee 
France Transfo transformatoren van 800 respectievelijk 
1000 KVA geschakeld op een ringvormig netwerk.
In de twee ALSBʼs van de nieuwe familie Prisma Plus, 
zorgt een normaal-noodschakelaar voor het opstarten van 
een dieselgeneratorgroep van 400 KVA in het geval van 
een stroomonderbreking door de energieverdeler. 
De stroom wordt vanuit de ALSBʼs over een 18-tal secun-
daire Prisma borden verdeeld naar alle uithoeken van de 
winkel: restaurant, koelsystemen, verlichting, rookextractie 
met vuurvaste bekabeling, garages, buitenverlichting… 
Voor de bestukking van de borden werden uitsluitend 
Masterpact- en Compactvermogenschakelaars gebruikt 
en modulaire automaten en aansluitapparatuur van het 
Systeem Multi 9.
De gelijkrichter-omvormer van een on-line statische onon-
derbroken voeding van 60 KVA met een autonomie van 
15 min. voedt kritische afnemers zoals de infobalie, de kas-
saʼs, de computers in de burelen, het datanetwerk...

NOOIT ZONDER LICHT
De verlichtingsarmaturen worden gevoed door 3000 meter 
CANALIS KBA railkokers. Dit type railkoker met stroom-
sterkten van 25 en 40 A wordt gebruikt in de verschillende 

afdelingen van de winkel. Voor de toevoer van de stroom 
naar deze railkokers dienen diverse hoofdvoedingslijnen 
met een totale lengte van 600 meter CANALIS KNA, er 
wordt gebruik gemaakt van aftakkingen van 16 tot 40 A.
De verlichtingsarmaturen zijn in drie kringen verdeeld. 
Bij uitval van de spanning blijft een derde van alle TL-lam-
pen verder branden. Zij worden gevoed door hun eigen 
ingebouwde batterijen. Een ander derde is op de kring van 
de noodvoeding aangesloten (dieselgeneratorgroep) en 
blijft dus ook branden. Alle fluorescentielampen hebben HF 
voorschakelapparatuur zodat ze geen negatieve invloed 
hebben op de cos phi van de installatie. Projectleider Ingo 
Verhoeven van installateur EVIP nv verwacht een globale 
cosinus phi waarde van om en bij de 0,95.

Het gebouw is voorzien van camerabewaking, brandde-
tectie met 700 branddetectoren, inbraakbeveiliging, toe-
gangscontrole, omroepsysteem, databekabeling en alle 
nodige veiligheidsvoorzieningen voor het personeel en de 
bezoekers.

PRISMA PLUS ERKEND BORDENBOUWER
VL Technics, opgericht te Waregem op 11 januari 2001 
door Stefaan Vanryssel en Frank Lateur, is erkend Prisma 
Plus bordenbouwer. Het bedrijf, dat industriële stuur-, 
verdeel- en vermogensborden assembleert, wordt door de 
klanten gewaardeerd voor de kwaliteit en de garantie van 
zijn borden. Er kropen niet minder dan 1025 werkuren in de 
assemblage van de IKEA-borden.

TEAMSPIRIT
Installateur EVIP nv uit Kontich is actief in alle segmen-
ten van de Belgische elektriciteitsmarkt, zowel voor de 
KMO-sector als voor industriële bedrijven en openbare 
instellingen. Pieter van Riet, zaakvoerder van EVIP nv, 
onderstreept dat het opgelegde tijdschema nooit gerespec-
teerd had kunnen worden zonder de goede verstandhou-
ding en samenwerking tussen alle deelnemende partijen en 
zonder de continue ondersteuning van Schneider Electric.

I N S TA L L AT I E

Vlnr: Frank Lateur, Stefaan 
Vanryssel, Freddy De Waele 

en Ingo Verhoeven.
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EEN DUIDELIJKE KEUZE
Om de vastberadenheid aan te tonen waarmee 
de Groep aan het behoud van het milieu mee-
werkt, trad Schneider Electric toe tot het «Global 
Compact»-initiatief, dat enkele jaren geleden in 
het leven werd geroepen door Kofi Anan van de 
Verenigde Naties. Met dit initiatief moeten bedrij-
ven aangespoord worden om negen principes te 
onderschrijven die allen van ethische, sociale en 
ecologische aard zijn en als hoofddoel hebben de 
rechten van de mens te respecteren.
Om iedere medewerker een duidelijke leidraad te 
geven om deze principes in zijn dagelijkse activitei-
ten in te bouwen, werden door Schneider Electric 
een aantal «verantwoordelijkheidsprincipes» opge-
steld in het kader van het bedrijfsprogramma 
new2. Het doel van new2 is duidelijk: duurzame 
ontwikkeling moet als managementwerktuig geïn-
tegreerd worden in de wereldwijde strategie van 
het bedrijf. De Groep voegt de daad bij het woord 

door dit principe globaal toe te passen. Geen woorden maar 
daden! Een leuze die ten volle de geest weerspiegelt die heerst 
onder de professionals van Schneider Electric. 

DE PRINCIPES
De drie pijlers waarop de verbintenis van Schneider Electric t.o.v. 
de duurzame ontwikkeling steunt, zijn van economische, sociale 
en ecologische aard. Volgens voorzitter en algemeen directeur 
Henri Lachmann hebben bedrijven een verantwoordelijkheid 
tegenover de burgerlijke gemeenschap. Schneider Electric wil op 
elk ogenblik, aan iedere consument en waar ook ter wereld het 
beste van de «New Electric World» bieden. 

Behoud van het milieu, vereenvoudiging van de productrecycla-
ge, beheer van het elektriciteitsverbruik: ziedaar de pijlers van  
Schneider Electricʼs milieubeleid! Vanaf het prille ogenblik van het 
productontwerp worden deze drie ecologische regels geëerbiedigd in 
alle productiesites van Schneider Electric. Op deze manier draagt de 
Groep bij tot de milieuprestaties van zijn klanten. Schneider Electric 
levert hen uitsluitend producten en oplossingen die het milieu respec-
teren, die minder elektrische energie verbruiken en die de kwaliteit 
van de productie verbeteren. De verspilling van kostbare grondstoffen 
wordt tot een minimum herleid. 
 

SCHNEIDER ELECTRIC: 
BETER CONCIPIËREN EN 
BETER PRODUCEREN! 

GROENE EN GOEDKOPERE PRODUCTEN
De principes van het behoud van het milieu, het vergemakkelijken 
van de productrecyclage en de reductie van het elektrisch verbruik 
worden door Schneider Electric reeds vanaf het ogenblik van het 
productontwerp in al haar productiesites geëerbiedigd. Vanaf eind 
2004 werd bij de productontwikkeling aan de noden van de klanten 
voldaan door de impact van de producten van Schneider Electric 
op het milieu gedurende hun hele levenscyclus te verminderen. 
Scheikundige elementen zoals lood, wat zeer schadelijk is voor 
onze gezondheid, en de corrosieve halogeenhoudende brand-
vertragers worden zo veel mogelijk uit de producten geweerd.  
Er werden ook grote inspanningen geleverd inzake productenmi-
niaturisering met als gevolg een vermindering van het grondstof-
gebruik en een reductie van het elektrisch energieverbruik. Het 
sensibiliseren op het vlak van milieu en milieubehoud is een centraal 
thema geworden in de opleiding van zowel de ontwikkelaars als 
de marketingspecialisten en de verantwoordelijken van productie 
en aankoop. Ook de leveranciers worden gekozen in functie van 
bepaalde ecologische criteria. In 1996, verschijningsdatum van 
de ISO 14001 norm, voerde de Groep een milieumanagement-
systeem in en sedert eind 2004 zijn alle fabrieken gecertificeerd.  
Ook de studieburelen en de commerciële gebouwen zullen in de 
nabije toekomst deze certificatie ontvangen. Het draait dus allemaal 
rond het helpen van de klanten om hun ecologische prestaties ver-
der te verbeteren, en bovendien op de evolutie van de reglemente-
ringen te anticiperen. Milieuvoorschriften zijn voor Schneider Electric 
een belangrijke bepalende factor geworden in de evolutie van al haar 
producten. Een goed voorbeeld hiervan is het PowerLogic Systeem. 
Het bewaken en het beheren van de energiekwaliteit en van de ener-
giebeschikbaarheid stelt de gebruiker in staat de verliezen die toe te 
schrijven zijn aan defecten, met 10% te verminderen. Een schot in 
de roos voor de bescherming van het milieu!

E C O L O G I E 

S E RV I C E
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I N  H E T  K O R T

Express3:
•  nieuwe klantenservice 

met hoge toegevoegde 
waarde onderdeel 
van de e-commerce 
toepassingen van 
Schneider-Electric 
7 dagen op 7 ter 
beschikking van de klant
voor distributeurs, 
groothandel, 
bordenbouwers, OEMs, 
eindklanten die direct 
bij Schneider-Electric 
bestellen.

•  inschrijving op onze 
website: 
www.scheider-electric.be

•  niet-klanten kunnen na 
registratie via Express3 
prijzen opvragen en 
voorraad consulteren.

C O M M E R C I Ë L E D I E N S T E N

Sedert de maand september 2004 kunnen klanten van Schneider Electric «on-line» 
de levertermijn en de actuele prijs van de producten opvragen (met zoekmotor voor 
productreferenties, met bestand up- en download functie). De klant kan in real-time de 
beschikbaarheid van onze producten opvragen, orders invoeren en lopende bestellin-
gen opvolgen. Deze nieuwe service met de naam, «Express3», is een onderdeel van een 
reeks e-commerce oplossingen die Schneider Electric onlangs invoerde. Zij moeten het 
beheer van de commerciële relaties van Schneider Electric met haar klanten eenvoudi-
ger maken. «Express3» is toegankelijk via een hyperlink op onze website «http://www.
scheider-electric.be». De klant kan zich on-line voor Express3 laten registreren. Na vali-
datie van zijn registratie ontvangt hij een gebruikersnaam en een paswoord, waarmee 
hij van alle voordelen van deze dienst kan genieten. 

« EXPRESS3» BEHEERT COMMERCIËLE 
RELATIES VIA LINK OP WEBSITE 
WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.BE

EXPRESS3: SYNONIEM VOOR INFORMA-
TISERING, SNELHEID EN TIJDWINST
Deze nieuwe internetapplicatie van Schneider-Electric biedt 
onze klanten een on-line winkel waar zij onmiddellijk toe-
gang hebben tot de prijzen en levertermijnen van onze pro-
ducten. De aard van de informatie die hij krijgt is afhankelijk 
van het gebruikersprofiel,... 

Er zijn vier verschillende gebruikersprofielen. Alle vier de 
profielen kunnen de status van de bestellingen opvolgen.
Beschikt hij over profiel AA, dan kan hij bestellingen invoe-
ren, volledige prijsinformatie krijgen, informatie bekomen 
over kortingen en nettoprijzen. Hij kan ook prijsaanvragen 
aanmaken en de status van zijn bestellingen op de voet 
volgen (zoeken via klantenordernummer, Schneider order-
nummer, openstaande bestellingen, geleverde bestellingen, 
nummer leveringsbon, factuurnummer, enz…). Deze infor-
matie is snel beschikbaar dankzij een krachtige zoekfunctie. 
De invoer van bestellingen gebeurt interactief met het invoe-
ren van de artikels, waarbij eveneens beroep kan gedaan 
worden op een zoekmachine.

De drie andere profielen zijn BA, AB en BB. 
Profiel BA krijgt dezelfde informatie als profiel AA, maar kan 
geen bestellingen ingeven. 
Profiel AB kan hetzelfde als profiel AA, maar krijgt enkel 
toegang tot richtprijzen. 
Profiel BB kan geen bestellingen ingeven en krijgt enkel 
toegang tot richtprijzen.
De klant heeft op deze manier zelf controle over de toe-
gangsrechten van zijn medewerkers. De administrator (AD) 

kan deze gebruikersprofielen namelijk naar believen aan 
zijn medewerkers toekennen. Meerdere departementen van 
het bedrijf kunnen zo van deze dienst gebruik maken. 
Voor klanten met een eigen ordersysteem is Express3 een 
complementaire dienst die de opvolging van de orders on-
line en in real-time mogelijk maakt vanaf de order invoer tot 
de facturatie.

ALLEEN MAAR VOORDELEN VOOR DE KLANT
Opvragen via Express3 van levertermijnen van een tiental 
referenties vraagt niet meer dan 10 seconden. Via de tele-
foon heeft men hiervoor gemiddeld 150 seconden nodig. 
De klant beschikt met Express3 over een veilige manier om 
zijn orders in te geven. De productinformatie die hij nodig 
heeft is on-line beschikbaar, overal waar een internetver-
binding gemaakt kan worden. Het eigen beheer van een 
onbeperkt aantal gebruikers en de verschillende gebrui-
kersprofielen stellen de klant in staat de bestaande taak-
verdeling van zijn inkoopafdeling aan te houden en deze te 
structureren voor een maximaal rendement. 

S E RV I C E



24

N I E U W E P R O D U C T E N 

Retrofit van de ver-
mogenschakelaar 
SFset met het relais 
VIP300
Merlin Gerin heeft de elek-
tronische beveiligingen van 
zijn MS-vermogenscha-
kelaars gerationaliseerd. 
De VIP201, 200 en 13 
worden vervangen door 
de VIP300. De VIP300 
werd al gebruikt als bevei-
liging van de RM6 en SM6 
MS-cellen. Zijn invoering 
bij de SFset was dan ook 
een logische stap. Merlin 
Gerin biedt nu een kit aan 
waarmee de klant zijn ver-
mogenschakelaars SFset 
met de VIP300 kan upgra-
den. Door deze ratio-
nalisering kan de SFset 
verder gebruikt worden en 
kan hij genieten van een 
verhoogde performantie, 
een grotere keuze tus-
sen karakteristieke curves 
en instellingen, een klei-
nere werkingsstroom, een 
grotere ergonomie bij de 
instellingen en van een 
directe aflezing.

Nieuw gamma over-
spanningsbegren-
zers Type 1 (PRF 1)

Merlin Gerin brengt een 
nieuw en volledig gamma 
overspanningsbegren-
zers Type 1 op de markt.
Zij beveiligen installaties 
tegen directe blikseminslag 
volgens de bepalingen van 
de normen EN 61643-11 
(CEI 61643-1). Het Type 
1 is bestemd voor elek-
trische installaties binnen 
tertiaire en industriële 
complexen en voor tele-
foonnetten en telecommu-
nicatiestations, wanneer 
het gebouw beveiligd wordt 
door een bliksemafleider. 
Stroomstoten, veroorzaakt 
door een stijging van het 
aardpotentieel door de 
bliksemafleider, als gevolg 
van een directe bliksemin-
slag, worden door het Type 
1 afgeleid naar de aarde. 

Pedaalschakelaars
om op goede voet 
te starten

In het gamma Preventa, 
bekend voor zijn veilig-
heidsoplossingen, wordt 
eveneens een reeks 
pedaalschakelaars aan-
geboden.
 
Zij laten eenvoudige start-
stop manoeuvers toe 
terwijl de operator blijft 
genieten van een grote 
bewegingsvrijheid tijdens 
zijn werk. Ze bieden een 
interessante oplossing 
om productieprocessen 
op te starten en te beëin-
digen. 
 
Er worden twee versies 
aangeboden. De ene 
in metalen uitvoering, 
de andere in kunststof. 
Beiden zijn ze beschik-
baar met of zonder 
beschermkap. Zo kan de 
klant de pedaalschake-
laar optimaal aan zijn toe-
passing aanpassen.

De nieuwe Magelis XBT G 
aanraakschermen: de ultieme HMI 
van Telemecanique
De nieuwe generatie «aanraakschermen Magelis XBT 
G zijn nu beschikbaar. Deze familie intelligente scher-
men bestaat in 5˝, 7.5˝ 10˝ en 12˝ en zijn voorzien van 
de modernste schermtechnologie en Ethernet TCP/IP 
communicatie.

De configuratie gebeurt met de nieuwe Vijeo Designer 
software die ergonomie en eenvoud combineert met 
ongeëvenaarde grafische mogelijkheden. 
Alarm- trending en receptenbeheer zijn standaard.


