
Elektrik tesislerinizi daha 
verimli hale dönüştürün.
Prisma P
4000 A'e kadar güvenilir ve 
geliştirilebilir AG panoları için basit 
fonksiyonel sistemler.
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Düzenli 
fonksiyonel 
ünitelerle işiniz 
artık daha kolay...
Pano, anahtarlama donanımı, baralar, kablolar 
vb. ekipmanlara özel bölgelere göre yapılandırılır.

Fonksiyonel üniteler, panoya basitçe monte edilir.

Compact NSX

Montaj plakası

Ön yüz 
plakası

IEC 61439-1 ve 
2 ile uyumlu, test 
edilmiş alçak 
gerilim panoları.

Laboratuarda sıcaklık artışı testi.

Her bir konfigürasyon daha fazla güvenlik için test edilmiştir.

Dikey 
baralar

Prefabrike 
bağlantılar 

Fonksiyonel AG sistemlerimiz
sayesinde iş verimliliğinizi artırın.

Güvenli panolar…

Prisma P ile %100 Schneider Electric 
ekipmanlarından oluşan güvenli ve optimum 
panolar kuracağınıza emin olabilirsiniz:

•  Tüm bileşenler (anahtarlama donanımı, dağıtım 
blokları, prefabrike bağlantılar vb.) birlikte 
çalışmak üzere mükemmel bir şekilde koordine 
edilmiştir.

•  Tüm pano konfigürasyonları; en zorlu olanları 
dahil, test edilmiştir.

Panonuzun mevcut standartlarla uyumlu 
olduğunu her an kanıtlayabilirsiniz.
Güvenilir bir elektrik tesisi kurulumu 
gerçekleştirdiğinizden emin olabilir, can ve mal 
güvenlikleri konusunda müşterilerinizi tatmin 
edebilirsiniz.

•  Kullanılabilir güç

•  Can ve mal güvenliği

•  Maliyetler ve teslim 
süreleri kontrol altında

• Geliştirilebilir

Kullanıma hazır...
Set konsepti, taşıma ve ulaşımı kolaylaştırır ve 
Schneider Electric'in verimli uluslararası 
lojistiğinin avantajlarından faydalanırsınız. 
Schneider Electric tarafından özenle seçilmiş 
distribütörünüz size en uygun teklifi sunacaktır.

Optimize edilmiş ve 
geliştirilebilir...
Prisma P ile müşterilerinizin maliyetlerine ve ihtiyaçlarına en uygun olan 
panoyu oluşturabilirsiniz. Eksiksiz, prefabrike ve test edilmiş bu sistem 
sayesinde orijinal performansınız etkilenmeden tesisinizi geliştirmek oldukça 
kolay.
•  Kolonlar, kullanımda olan panolarla kolayca birleşir.

•  İstediğiniz zaman cihazları değiştirebilir veya cihazlara ekleme yapabilirsiniz. 
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Linergy FM dağıtım bloğu ile hızlı ön bağlantılar.

Kolay güncelleme: Cihazlar ayrılan alana eklenir.

Sahada kurulum      
ve bağlantı imkanı...
Prisma P, kablolar için geniş bir alan sunar.
Pano kurulumu, bağlantısı ve kontrolü   
zahmetsizce yapılabilir.

Kablo kesiti veya kurulum konumu ne olursa olsun yerinde kolay bağlantı.

Tüm pano ve 
bileşenlerinin bakımı 
kolayca yapılır...
2 adet 1/4 devirli vida ile ön yüz plakası 
destek çerçevesi açılır ve pano 
tamamen erişilebilir hale gelir.  
Net ve düzenli cihaz yerleşimi 
sayesinde panoyu rahatlıkla 
okuyabilirsiniz. 
Bakım işlemleri hızlı ve sezgisel bir 
şekilde gerçekleştirilir.

Hizmette olan bir panoda cihazlara kolay ve 
doğrudan erişim.

Modüler bir ray üzerine 
cihaz ekleme.

Tamamen güvenli 
parametre ayarı ve 
kontrolü.

Güvenilir, bakım gerektirmeyen elektriksel 
bağlantılar.Kurulumu yapılacak 

cihazları, hata riski 
olmadan seçin ve 
yapılandırın.

Açık, kapsamlı ve 
profesyonel bir 
fiyatlandırma için gerekli 
bilgileri otomatik olarak 
dışa aktarın.

Panoyu seçin ve bırakın 
yazılım ayarlarını o yapsın.
Montaj ve bağlantı 
aksesuarlarının bir listesi, 
montaj işini 
kolaylaştıracaktır.

Sadece birkaç tıkla 
panonun elektriksel ve 
mekanik özelliklerini 
tanımlayın.

Tek hatlı şemasını 
özelleştirin ve kolayca 
düzenleyin.
Cihazları taşıyın veya 
çoğaltın.
Akım dağıtım ve bağlantı 
sistemleri oluşturun.

Baralarla bağlantı. Terminal blokları ile hızlı 
bağlantı.

Atölyede kablaj için 
basit hareketler...
Cihazların tüm montaj ve bağlantı 
noktalarına tam erişim sayesinde 
çalışma alanında takma/kablo 
bağlantısı işlemlerini kolaylıkla 
gerçekleştirebilirsiniz. Sezgisel olan bu 
süreçte yanlış hareketler veya zaman 
kaybı yoktur ve işlemler emniyetlidir.

Tasarım ve 
fiyatlandırma 
aşamalarında size 
zaman kazandırır.

Proje süresince 
değişiklik ve geliştirme 
yapmayı sağlayan bir 
esneklik sunar.

Rapsody 
yazılımı ile 
kolay tasarım...

Pano maliyetleri ve montaj 
süreleri kontrol altında.

Pano tasarımı için 5 kolay adım



Linergy ailesiyle alışkanlıklarınıza 
göre geniş ürün yelpazesi.
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Modüler ve kompakt 
merkezi dağıtım blokları...

Linergy DX 160 A:  
Pratik ve estetik

Hızlı bağlantılar için 
hepsi bir arada 4P 
dağıtım bloğu.

Linergy DX 160 A: 
"à la carte" dağıtım 
bloğu

Hızlı bağlantılar için 1P 
dağıtım bloğu.

Linergy DS 160 A 
dağıtım bloğu: 
Geleneksel bir çözüm

Modüler ray veya montaj 
plakası üzerine kurulum.
Vidalı terminal 
bağlantıları.

Linergy DP 250 A: 
Modüler ve kompakt

Ekstra dikey bir modül 
olmadan Compact devre 
kesiciler ve anahtarların 
doğrudan yük tarafına kurulur. 
Yaylı terminallerde hızlı 
bağlantılar.

Pratik, dağıtım blokları...

•  Tarak baraları tamamen yalıtımlıdır.

•  Cihazlar, tek bir işlemle bağlanabilir.

Linergy FM dağıtım bloğu, rayların arkasına kolayca 
takılır. Tüm modüler cihaz tipleri, aynı sıra içerisinde 
karıştırılabilir ve faz dengeleme oldukça basittir. Cihaz 
değiştirmek veya eklemek kolaydır.

Bölmeleme ve formlama 
ile daha fazla güvenlik...

Formlama 
parçaları, bakım 
işlemleri için 
kolayca çıkarılabilir.

Sigorta baraları:  
Basit ve uygun maliyetli bir çözüm.

Linergy FM:  
Hızlı, esnek ve güvenilir bir çözüm.

Linergy FC:  
Hızlı, geliştirilebilir ve   
güvenilir bir çözüm.

Sahada    
montaj için    
kolaylık...

Sökülebilir yan raylar ile kolay bağlantı.

Kablolarla şebeke tarafı 
bağlantı.

Sınırlı tork somunları ile 
garantili sıkma torku.

Hızlı: 
Doğrudan 
ön bağlantı.

Geliştirilebilir: 
Cihazları istediğiniz 
zaman ekleyip 
değiştirebilirsiniz.

Güvenilir:  
Tamamen yalıtımlı, 
güvenilir, bakım 
gerektirmeyen 
bağlantı.

Linergy BS düz bara:  
Geleneksel dağıtım için. 

Sırt baraları alan 
tasarrufu sağlar.

Yan baralar prefabrike 
bağlantılar için 
uygundur.

Dikey ve yatay Linergy baraları: 
Hızlı geliştirme sağlar.

Esnek: 
Herhangi bir yükseklikte 
bağlantı için hareketli 
vidalar.

Linergy baraları: 
güvenilir ve bakım 
gerektirmeyen 
elektriksel bağlantılar.

Hızlı:  
Yatay baralarla delik 
delmeden bağlantı.

Pratik: 
Tüm bağlantı noktalarına 
önden erişim.

Tüm pano mimarileri için 
4000 A'e kadar baralar...
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Showroom
Caddebostan Mah. Cemil Topuzlu Cad.
Enver Bey Apt. No: 58 Göztepe / İstanbul 
Tel: +90 (216) 360 03 08 | Faks: +90 (216) 360 09 12

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No: 16-18B, 
34750 Ataşehir / İstanbul
Tel: +90 (216) 655 88 88 | Faks: +90 (216) 655 87 87

Schneider Electric 
Müşteri Destek Merkezi
Tel: 444 30 30  
www.schneider-electric.com.tr
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Teknik özellikler
Teklif I

(A)
Icw  
(kA rms / 1 
sn)

Ipk 
(kÂ)

IP IK Dikey modül 
sayısı
(50 mm)

Yükseklik
(mm)

Genişlik
(mm)

Derinlik 
(mm)

Kolonlar
4000 100 220 30/31/55 07/08/10 36 2000 300

400

650

800

400

600

Prisma P

Daha fazla bilgi için
> www.schneider-electric.com.tr


