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Al bijna 50 jaar ondersteunt Schneider Electric installateurs met producten  

en diensten die voldoen aan de behoeften van hun klanten en rekening  

houden met de beperkingen van de locatie, of  het nu gaat om woningen,  

kleine commerciële gebouwen of  grote bedrijfsinfrastructuren.

Een compleet aanbod voor kleine en middelgrote gebouwen

Vertrouw op een speler  
die al jaren actief  is  
in de elektrische sector

Vandaag breidt Schneider Electric zijn aanbod 
voor kleine en middelgrote gebouwen uit met 
oplossingen die de deskundigheid van het 
bedrijf  blijven aantonen. Voor installateurs 
betekent dit:

• Producten en diensten om de installatie te 
vereenvoudigen
Snel en eenvoudig te gebruiken producten, 
software en toepassingen voor het eenvoudig 
realiseren van elektrische installaties.

• “Best in class” producten voor een 
betrouwbare installatie en bedrijfscontinuïteit

Schneider Electric's industriële kracht en 

wereldwijde leiderschapspositie stellen het 

bedrijf  in staat "best in class" producten aan 
te bieden die hoog aangeschreven staan en 
onberispelijk zijn op het gebied van kwaliteit, 
veiligheid en prestaties.

• Duurzaamheid en beschikbaarheid van 
producten 

Een innovatief  aanbod in lijn met de 

markttrends, ondersteund door:

- een gespecialiseerd verkoopteam,
- een netwerk van lokale distributeurs  
om te voldoen aan de verwachtingen van 

professionelen en de levering van producten  

te verzekeren.

Afspraak op se.com, of  
contacteer onze klantendienst.

Om meer te weten

• Een duurzame aanpak die meer dan  

15 jaar geleden is gestart

Oplossingen 
die bijzonder 
geschikt zijn voor 
vermogensvereisten 
tot 160A
Het nieuwe aanbod bestrijkt het grootste deel van het spectrum van 

toepassingen, zodat u kunt voldoen aan de behoeften van uw klanten,  

of  het nu gaat om:

• veiligheid van mensen en bezittingen,
• beveiliging van faciliteiten en apparatuur,
• of bewaking van apparatuur, beheer van belastingen en energieverbruik.

• Schneider Electric maakt al 11 jaar 
deel uit van de meest duurzame 
bedrijven ter wereld.
• De Groep heeft zich ten doel gesteld 

om tegen 2030 koolstofneutraal 

te zijn, van haar fabrieken tot 

haar energieaankopen, zonder 

compensatie.

• De Groep heeft ook het Zero Carbon 

Project gelanceerd.

Het doel is zijn top 1000-leveranciers 

te helpen hun CO2-uitstoot tegen 2025 

met 50% te verminderen.

• Nieuwe PrismaSeT S kast beschikbaar met een zijkanaal aan de 

linker- of  rechterkant.

• Nieuw ergonomisch VDIS verdeelsysteem.

• Intuïtieve digitale hulpmiddelen voor bordontwerp.

• Online diensten voor facilitair onderhoud, zoals de Facility 

Expert Small Building applicatie die statusrapporten geeft voor 

noodverlichtingssystemen.

• Nieuwe EVlink Pro AC laadstations voor elektrische voertuigen.

• Acti9 gamma schakelapparatuur.

Een reeks eenvoudig te installeren, 
krachtige en onderling verbonden 
producten
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Levensmiddelenwinkels: zorgen 
voor voedselveiligheid, 
en de veiligheid van het personeel

Voor een slagerij, bijvoorbeeld, is het van 

essentieel belang de ladingen te kunnen 

monitoren. In combinatie met de mogelijkheid 

om de temperatuur automatisch te meten, 

kunnen zo de koudeketen en de conservering 
van de goederen worden gegarandeerd.

Bovendien helpt de controle van de 

belastingen en de installatie ook om de 

risico's te voorkomen die verbonden zijn 

aan elektrische storingen en het gebruik 

van snijmachines of  andere onder spanning 

staande machines die een potentieel gevaar 

voor het personeel vormen.

Kaedra
Robuuste, waterdichte 
kasten.

Mureva Styl
Waterdichte toestellen geschikt  
voor outdoor omgevingen.

Facility Expert voor kleine 
gebouwen (FESB)
Toepassing voor beheer op afstand  
van het verbruik.

Exiway
Geconnecteerde 
noodverlichting.

EVlink Pro AC 
Laadstations voor elektrische 
voertuigen met load management 
mogelijkheden.

PrismaSeT S
Zelfde principe als bij residentiële kasten,  
maar in metaal, klasse 2 en tot 160A. NSXm

PowerTag

Acti9 
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Exiway
Geconnecteerde 
noodverlichting.
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24-uurs servicehandel:  
zorgen voor bedrijfscontinuïteit
Voor een apotheek is bedrijfscontinuïteit van strategisch 
belang om klanten te kunnen voorzien van de geneesmiddelen 

en de zorg die zij nodig hebben, zelfs bij stroomuitval.

Als u een overzicht hebt van uw installatie, kunt u in één 

oogopslag zien of  alles werkt, en kunt u snel ingrijpen in geval 

van een probleem.

PrismaSeT S
Zelfde principe als bij 
residentiële kasten, 
maar in metaal, klasse 
2 en tot 160A.

Facility Expert voor 
kleine gebouwen 
(FESB)
Toepassing voor beheer op 
afstand van het verbruik.

Easy UPS 3S
Driefasige omvormer 
voor beveiliging van 
toepassingen en 
gegevens.

NSXm

PowerTag

Acti9 
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Lokale winkels: controle van 
klanten- en energiestromen

In grote winkels, zoals supermarkten, kan het beheren van de installatie 

heel lastig zijn.

Het monitoren van de installatie is van essentieel belang. Daarnaast 
is een betrouwbare werking van de noodverlichting belangrijk om een 
efficiënte procedure te garanderen in geval van een noodevacuatie.
Daarbij komt dat energiebeheer steeds meer aan belang wint om het 
verbruik te optimaliseren en de bedrijfskosten te verlagen.

De noodverlichting, die verplicht is in 

ERP, vereist een permanent onderhoud 

met geconsolideerde rapporten die 

gevalideerd zijn door een referentie in 

de elektrische distributie (elektricien, 

elektriciteitsbedrijf, enz.).

Mureva Styl
Waterdichte toestellen geschikt  
voor outdoor omgevingen.

Exiway
Geconnecteerde 
noodverlichting.

PrismaSeT S
Zelfde principe als bij residentiële kasten,  
maar in metaal, klasse 2 en tot 160A. NSXm

PowerTag

Acti9 



Life is On | Schneider Electric 1110 Aanbod voor kleine commerciële gebouwen

Producten voor de uitvoering van  elektrische installaties, van het 
schakelbord tot het stopcontact,  en nog veel meer!

PrismaSeT S
Een nieuwe "alles-in-één" metalen behuizing 

van klasse 2 voor een snelle en eenvoudige 

installatie van tertiaire schakelborden tot 160A, 
met:

- Koker voor de verdeel- en aardingsklemmen 

en/of  de hoofdstroomonderbreker.

- NSXm vermogensautomaten kunnen vrij 

worden geplaatst.

- VDIS verticale distributie met extra flexibele 

bedrading.

NSXm

Acti9
Een van de meest complete gamma's 
van modulaire vermogenschakelaars en 
beveiligingen op de markt, die een veilige, 

stabiele en duurzame elektrische  

distributie garanderen.

PowerTag
De PowerTag is een compacte draadloze sensor 
die een conventionele vermogenschakelaar 

omvormt tot een slimme vermogenschakelaar 
voor realtime monitoring en gegevensverzameling 

(energie- en vermogensmeting).

De PowerTag is ontworpen voor nieuwe of  

bestaande installaties in de residentiële 

en commerciële sector en stuurt ook 

waarschuwingen in geval van een elektrische 

storing.

VDIS

• Snelle en eenvoudige installatie
• Horizontale kammen 80A

- 1P+N en 3P+N.

- Met of  zonder connector.

- Schroefloze aansluiting op apparaten met 

automatische aansluitklemmen.

• 3P+N differentieel uitgangsblok dat de 

herverbinding vereenvoudigt.

• 125A Acti9 VDIS verticale verdelers 

geïnstalleerd in een zijdelingse positie om 

ruimte te besparen op de DIN-rail.

• Contactoren en teleruptoren met 

geprefabriceerde, compatibel met de 

aansluitlat.

• Voorgemonteerde vermogenschakelaars.

• Vermogenschakelaars aan de onderzijde 

voor directe aansluiting van de kam.

Kaedra 
Kaedra, geschikt voor 3 tot 72 modules, 
is een gamma van waterdichte kasten die 

volledige bescherming bieden, van industriële 

stopcontacten tot modulaire beveiligings- en 

besturingsproducten. Gemakkelijk te installeren 
en zeer robuust. Kaedra kasten beschermen uw 

elektrische apparatuur in alle omstandigheden.

• Flexibel
- Een gamma dat voldoet aan de meeste 

elektrische distributiebehoeften in outdoor 

of  in ruwe omstandigheden.

- Behuizingen kunnen horizontaal of  

verticaal worden gecombineerd.

• Robuust
- IP 65 / IK 09.

- Klasse 2.

• Een kast die meer doet voor het milieu:
- Het is gedeeltelijk gemaakt van 

gerecycleerd plastic.

- Alle plastic voor eenmalig gebruik zijn 

verwijderd.

- De verpakking is gemaakt van 70% 
gerecycled karton.

Gamme PrismaSeT S

• Snelle installatie en configuratie
- Draadloze installatie, voor nieuwe 

gebouwen of  renovaties.

- Intuïtieve installatie met app.

• Compatibel met alle Schneider Electric 

en concurrerende vermogenschakelaars.

• Zeer compact
- Vereist geen toevoeging van een  

speciale DIN-rail.

- Tot 20 sensoren per bord.

De

De
De

De

> Meer informatie

> Meer informatie

> Meer informatie

> Meer informatie

> Meer informatie > Meer informatie

https://www.se.com/be/nl/product-range/54848896-prismaset-s/
https://www.se.com/be/nl/product-range/63626-powerlogic-powertag/
https://www.se.com/be/nl/product-range/7556-acti-9-ic60/
https://www.se.com/be/nl/product-range/866-kaedra-mini-kaedra/
https://www.se.com/be/nl/product/A9XPK714/acti9-vdis-3pn-125a-250-440v-vertikale-distributieblok-66-connecties/
https://www.se.com/be/nl/product-range/63429-compact-nsxm/
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Mureva Styl
Een gamma van waterdicht 

schakelapparatuur dat bestand is  

tegen de zwaarste omstandigheden  
en technologische snufjes en 

gebruiksgemak combineert.

Gamma Exiway
Een nieuwe gamma van geconnecteerde 
noodverlichting die discreet en gemakkelijk 
te installeren zijn om de verplaatsing en de 

evacuatie van personen te vergemakkelijken, 

en zo voldoen aan alle eisen voor 

noodverlichting in gebouwen.

• Robuust et resistent
- IP 55.

- IK 08.

• Eenvoudige installatie
- Geen montagerichting.

- Verschillende montagemogelijkheden.

- Realisatie in opbouw- of  inbouw met  

1 of  2 referenties.

- Veel plaats voor bedrading

- Klipsen en losmaken met één hand.

- Intuïtieve bevestiging van mechanismen.

De

• Betrouwbaarheid
- Gebruik van LED's met een levensduur 

van meer dan 50.000 uur, waardoor 

herbronning wordt vermeden en het 

aantal interventies wordt beperkt, wat 

bijdraagt tot de optimalisering van het 

betrouwbaarheids- en veiligheidsniveau 

van de gebouwen.

• Eenvoudige installatie
- Verschillende installatiemethoden: inbouw, 

opbouw, op een steun of  aan het plafond.

- Voldoende ruimte voor bedrading.

- 7 kabelmantels.

- Geleiden en vasthouden van kabels.

- Openen van het blok zonder 

gereedschap, met "onverliesbare" 

schroefverbinding.

- Boorafstanden aangegeven op de 

behuizingen.

- Dunne, T-vormige dikte die snij-

imperfecties verbergt.

- Mechanismen kunnen op het laatste 

moment worden vastgeklikt om diefstal 

vóór levering te voorkomen.

De

> Meer informatie

> Meer informatie

https://www.se.com/be/nl/product-range/63668-mureva-styl/?preferredCountry=yes
https://www.se.com/be/nl/product-range/39159679-exiway-light/
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EVlink Pro AC 
Een oplossing die sterk genoeg is om 

te voldoen aan de oplaadbehoeften 

van elektrische voertuigen voor kleine 
bedrijven, parkeerterreinen met een 
wagenpark en gebouwen die toegankelijk 
zijn voor het publiek. En voor problemen 

met de beschikbaarheid van stroom en 

de beheersing van het verbruik zijn er 

eenvoudig te implementeren oplossingen voor 

belastingsafschakeling.

• Energiebesparing
Gegarandeerde continuïteit van de 

dienstverlening met een zo laag mogelijk 

energieverbruik.

• Flexibel
Schaalbaar modulair ontwerp met 

T2S-aansluiting, T2-kabel bevestigd, 

stopcontact voor huishoudelijk gebruik.

• Robuust
Voldoet aan de normen, waaronder de 

laatste editie van IEC 61851 3.

• Eenvoudig installatie en inbedrijfstelling 

met een app.

EcoStruxureTM Facility Expert 
voor kleine gebouwen
Een cloudapplicatie die u waarschuwt voor 

onverwachte gebeurtenissen en waarmee  

u uw energieverbruik lokaal of  op afstand 

kunt monitoren.

• Hiermee kunnen uw klanten:
- hun energieverbruik meten en 

optimaliseren,

- uptime maximaliseren en downtime 

minimaliseren,

- mensen en bezittingen te beschermen 

door te waarschuwen voor storingen in de 

apparatuur of  door elektrische brand te 

voorkomen.

Easy UPS 3S
Een driefase UPS van 10 tot 40 kVA die 

eenvoudig te installeren, te bedienen  

en te onderhouden is en kritische 

toepassingen en gegevens beschermt  

in geval van stroomuitval en stroompieken.

• Eenvoudige installatie
- Inkomende-, uitgaande- en 
aftakvermogenschakelaars, en 
noodstopschakelaar (EPO) inbegrepen.
- Intuïtieve gebruikersinterface voor 
eenvoudige systeemconfiguratie.
- Easy Loop Test
Controleer de prestaties van de omvormer 
voordat u hem op uw belasting aansluit, 
zonder dat u een loadbank nodig hebt.
• Efficiënt
ECO mode omzeilt ongebruikte 
elektrische componenten onder goede 
stroomcondities om een hoge operationele 
efficiëntie te bereiken, zonder afbreuk te 
doen aan de beveiliging.

De

De

De

> Meer informatie

> Meer informatie

> Meer informatie over evlink Pro AC

> Meer informatie over Acti9 CDS

https://www.se.com/be/nl/download/document/Discover_FESB/
https://www.se.com/be/nl/product-range/65643-easy-ups-3s/
https://www.se.com/be/nl/product-range/23107242-evlink-pro-ac/
https://www.se.com/be/nl/product-range/836-acti-9-cds/
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