
Prisma AG Panoları

Güvenlik için enerjilerimizi 
bir araya topluyoruz 

Prisma: 
test edilmiş ve 
IEC uyumlu alçak 
gerilim panoları için 
çözüm
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Gelin artan bina 
gereksinimlerine birlikte 
cevap verelim

Üçüncül ve endüstriyel 
binaların elektrik tesislerinin 
güvenilirliğini sağlamak: 
hizmet sürekliliği, can ve 
mal güvenliği.

Prisma: alçak gerilim dağıtım ve 
kontrol panoları için test edilmiş 
IEC uyumlu optimum çözüm
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Prisma fırsatını kaçırmayın: pazarda benzeri olmayan, güvenli ve basit, 
prefabrike ve modüler bir çözüm.
Prisma, pazara en iyi elektriksel, mekanik ve haberleşme tutarlılığı sunmak 
üzere Schneider Electric anahtarlama donanımını mükemmel bir şekilde 
entegre eder.
Binalar mükemmel çalışıyor. Kullanıcıların %100'ü güvende ve rahat hissediyor 
ve aldıkları verimden oldukça memnun.  
Maliyetleriniz ve teslim süreleriniz sizin kontrolünüzde.

Elektrik tesisatınızda 
gelişmiş güvenlik 

Enerjinizi en iyi şekilde kullanın
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Üçüncül ve endüstriyel binalar pazarı profesyonelleri, elektrik tesislerinin 
servis sürekliliği, can ve mal güvenliği, son tarih ve maliyet kontrolü için 
artan taleple karşı karşıya kalırlar.

Gelişen tesis güvenliği
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Test edilmiş optimum Prisma çözümlerimizi 
kullanarak, alçak gerilimli elektrik dağıtımı 
ve kontrol panolarını kolayca tasarlayabilir, 
uygulayabilir ve güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Prisma 
> Alçak gerilim 
panolarında sahip 
olduğumuz 30 yılı aşkın 
deneyimle ortaya çıkan 
çözüm. 

> Enerji yönetimi 
anahtarlama donanımı 
tekliflerinde dünya 
çapında uzman

> ISO 9001 kalite 
sertifikalı üretim.

Servis 
sürekliliğini 
geliştirin

Can ve mal 
güvenliğini 
sağlayın

Teslim sürelerini 
ve maliyetleri 
kontrol edin
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4000 A'e kadar olan güvenli, 
basit alçak gerilim panolarının 
üretimine odaklanıyoruz
Prisma, Schneider Electric anahtarlama donanımı tekliflerini birleştiren set halinde 
eksiksiz bir sisteme dayanan modüler ve prefabrike bir çözüm sunar.

1 Kablo bağlantı alanına 
tam erişim.

2 Binadaki uygulamalar 
için  fonksiyonel ünite* 
alanı (aydınlatma, HVAC, 
asansörler, vb).

3 Akım dağıtımı için 
yenilikçi baraların 
kullanıldığı alan. Linergy 
çok aşamalı akım dağıtımı, 
hafiflik ve ergonomi getirir 
ve önden kolay erişim 
sağlar.

4 IPXXB ön plakalar, 
insanların canlı parçalarla 
doğrudan temas etmelerini 
engelleyerek onları korur.

5 Her tesis için oldukça 
cazip beyaz kaplama (RAL 
9001).

2 3

1
4
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Binalarda enerji mevcut
 
Schneider Electric tekliflerinin tamamı (anahtarlama 
donanımı, baralar, dağıtım blokları, panolar...), 
birlikte optimum performansla çalışmak üzere 
tasarlanmıştır: mekanik, elektriksel ve haberleşme 
tutarlılığı sağlanır.
Panolar, işleve ve alana göre düzenlenir, böylece 
güvenilirliği artırır, tasarımı, kurulumu, çalışmayı ve 
geliştirmeyi kolaylaştırır. 
Pano mimarilerinin tamamının fabrika testleri, 
IEC standartlarının ötesine geçen teknik özellikler 
doğrultusunda yapılmıştır.
Aynı hizmet sürekliliği, panonun tüm yaşam 
döngüsü boyunca sağlanır.

> Fonksiyonel ünite örneği

> Pano örneği

Montaj plakası

Gelen kablo bağlantısı

Ön plaka

Bara güç 
bağlantısı

Anahtarlama 
donanımı

* Bir fonksiyonel ünite, 
anahtarlama donanımı, montaj 
plakası, ön plaka ve bağlantıları 
içerir.
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Canınız ve malınız güvende 
 
Prisma çözümü ile anahtarlama donanımı ve akım 
dağıtım sistemi arasındaki koordinasyonun her 
çeşit pano mimarisi üzerinde test edildiğinden 
emin olabilirsiniz. Bu sayede ekipman, kusursuz bir 
şekilde işler. 
Baralar, korunaklı bir alanda bulunur. İletkenler 
arasındaki açıklıklar, dahili arka veya kaçak 
akıma neden olabilecek herhangi bir riski ortadan 
kaldırmak üzere hesaplanmıştır.
Ön plaka arkasına monte edilmiş anahtarlama 
donanımı, sadece kumanda kolunu açıkta bırakır. 
Kablo bağlantısı, canlı parçalarla yanlışlıkla teması 
engellemek için özel alanlarda gerçekleştirilmiştir.  

Teslim süreleri ve maliyetler 
kontrol altında 
 
Boyutu tasarım aşamasında optimize edilmiş olsa 
bile Prisma çözümü, pano üzerinde değişiklik 
yapmayı kolaylaştırır.
Operatörlerle birlikte tasarımcılar, panel üreticileri 
ve yüklenicilerin becerilerini geliştirmeleri için onlara 
araçlar ve destek hizmetleri sunar.

Çevreye karşı duyarlı
 
Prisma çözümü, sürdürülebilir büyüme adına 
sürekli gelişim süreci aracılığıyla tesisatların 
çevresel etkilerini azaltır. 
Schneider Electric, enerji tüketimini optimum 
düzeye getiren pano mimarisi oluşturmak üzere 
tüm uzmanlığını kullanır.

Schneider Electric alçak gerilim 
ekipmanlarında uzman: müşteri taleplerine 
bir cevap
> Kısa devre dayanımı
> Elektromanyetik uyumluluk
> Elektrik şoklarına karşı insan hayatını koruma
> Yangın riskine karşı can ve mal koruması
> Ekipmanın çevresel koşullara karşı korunması
> Koruma cihazlarının koordinasyonu

Kullanılan malzemenin 

%99'u 
demontaj ile geri 
kazanılabilir.
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Optimize edilmiş ve 
özelleştirilmiş panoların 
tasarımını sağlamak

8



9

Özel bina pano mimarilerinin 

%100'ü  
EC standartlarına uygun 
bir şekilde test edilmiştir ve 
özelleştirilebilir.

%100 güvenilir ve optimum 
tasarım, maliyet ve teslim 
süreleriyle uyumlu
Tasarım ofislerini panoların hızlı tasarımı için 
gerekli hizmetler ve yazılım araçları (Ecodial, 
Rapsody...) ile destekleyerek, profesyonelliklerini 
ortaya çıkarmalarına yardımcı oluruz: test edilmiş 
mimarilerle üretilen ve en zorlu özellikleri karşılayan 
panolar.
Araçlarımız ve hizmetlerimiz ayrıca maliyet ve teslim 
süreleriyle ilgili gereksinimlerini de karşılamaktadır: 
her bir pano için uygun bileşenlerin optimum 
seçimi (anahtarlama donanımı, dağıtım sistemleri, 
mükemmel elektriksel ve mekanik uyumlu 
muhafazalar), ön panel tasarımı ve hızlı maliyet 
çalışmaları.

Bina uygulamaları ve işletimi 
için esnek tasarım   
 
Prisma çözümleri sayesinde tasarım ofisleri, 
panoları kolaylıkla tasarlayıp hızlıca özelleştirebilir:
> fonksiyonel ünitelerle düzenleme, her biri 
binadaki bir uygulamaya karşılık gelecek şekilde 
(aydınlatma, HVAC, asansörler, vb.)
> özel fiziksel alanlarla düzenleme: 
fonksiyonel üniteler (anahtarlama donanımı, montaj 
plakaları, ön plakalar), güç dağıtımı ve bağlantılar 
için.

Prisma çözümü sayesinde tasarım 
ofisleri bütünüyle verimli çalışır.
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IEC uyumlu, tam esneklik 
sağlayan test edilmiş pano 
üretimi
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Prisma çözümü ile pano üreticileri ve yükleniciler 
bütünüyle verimli çalışır.

Montaj ve kurulum da 
standartlara uygunluk 
gösterir 
 
Prefabrike Prisma çözümü ve bileşen setinin 
tutarlılığı sayesinde montaj, kablo bağlantısı 
ve kurulum, hiçbir zorluk yaşanmadan IEC 
standartlarına uyumlu bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Pano üreticileri ve yükleniciler, teknik özellikler ne 
kadar karmaşık olursa olsun verimli bir şekilde 
çalışırlar: panolar güvenilirdir, teslimatı ve kurulumu 
zamanında gerçekleştirilir.

Testler sonucunda sertifika 
verilir
 
Pano üreticilerine ve yüklenicilere testleri 
gerçekleştirebilmeleri ve ilgili konular hakkında 
(prosedür, eğitim, kalite kontrol kılavuzu, tip 
sertifikaları, vb.) kanıt gösterebilmeleri için araçlar 
sağlıyoruz.

Prisma çözümünü kullanan pano üreticileri 
ve yüklenicilerin 

%100'ü,  
panolarının IEC standartlarına uygun bir 
şekilde test edildiğini ve standartlara 
uygun olduğunu kanıtlayabilir.

Tertibat ve kurulum kolaylığı 
ve hızı 
 
Prisma çözümü, mantıksal ve belirgin pano 
düzenleme için tasarlanmıştır: fonksiyonel ünitelere 
ayrılan alanların belirginliği (anahtarlama donanımı, 
montaj plakaları, ön plakalar), güç dağıtımı ve 
kablo bağlantısı.
İşlerini kolaylaştırmak ve en son teknoloji 
kurallarına göre çalışmalarına yardım etmek için 
pano üreticileri ve yükleniciler için özel araçlar 
mevcuttur:
> montaj kılavuzları,
> bara bağlantı çizimleri, 
> “Rapsody”: elektrik panosunun kolay tasarımı 
için yazılım,
> kurulum ve kablo bağlantı kılavuzu.

Panolar istenildiği zaman 
kolaylıkla değiştirilebilir
 
Prisma çözümünün modüler oluşu sayesinde 
son dakika değişiklikleri artık problem değil. Pano 
üreticileri ve yükleniciler, zaman kaybı yaşamadan 
kolaylıkla fonksiyonel üniteleri değiştirebilir veya 
ekleme yapabilirler. Çalışma konforu geliştirilmiştir.
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İşletim süresi boyunca 
iyileştirilmiş pano 
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Prisma çözümü sayesinde, operasyon ve bakım ekipleri bütünüyle 
verimli çalışırlar.

Elektrik bağlantılarının 

%100'ü
güvenilirdir ve bakım 
gerektirmez.

Güvenli, kolay, hızlı ve maliyet 
tasarrufu sağlayan operasyon 
 
Prisma çözümü, tesisin hizmet sürekliliğini 
iyileştirirken, yüklenicilerin, operasyon ve bakım 
ekiplerinin işlerini kolaylaştırır ve onlara maksimum 
güvenlik sunar. Hizmet teslim süreleri en aza 
indirgenmiştir:
> anahtarlama donanımı, güç dağıtımı, bağlantı 
noktalar ve kablo kanallarına kolay erişim için 
bölgelere göre mantıksal ve belirgin pano 
dağılımları,
> ayarlar ve testler kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Fonksiyonel tasarım 
sayesinde panolar kolayca 
değiştirilebilir
 
Fonksiyonel Prisma çözümü sayesinde binada 
gerçekleşecek yenileme çalışmaları esnasında 
panolar kolaylıkla uyum sağlar: değiştirme, 
fonksiyonel ünite ekleme veya yeni muhafazalar ve 
hücreler ekleme mümkündür.
Elektrik tesisatı da hizmet sürekliliği ve can ve mal 
güvenliği bakımından aynı garantiyi vermektedir.
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1982
Schneider Electric tarafından set halinde üretilen ilk 
fonksiyonel pano.

3 milyon
test edilmiş Schneider Electric elektrik dağıtım ve kontrol alçak 
gerilim panoları tüm dünyada işletmede.

%100 
memnun 
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Endüstri

Türkiye

> Coca Cola Fabrikası

> Kavaklıdere 

Şarap Fabrikası

> Ülker Fabrikası

> BSH

> Bosch

> Renault

> Honda

> Danone

> Procter&Gamble

Hastane

Türkiye 

> İbn-i Sina Hastanesi

Libya

> El Egailat Hastanesi 

Bazı fonksiyonel pano referansları

Bina

 Türkiye

> İtalya Konsolosluğu

> Zorlu Center

> Metrocity

> İş yatırım

> TRT Genel Müdürlüğü

> Vialand Eğlence Merkezi

Bulgaristan

> RAMSTORE AVM

Rusya

> Michurinsky AVM 

> Plot 9 Tower

> Plot 12 Tower

> Plot 14 Tower

Libya

> Greenbelt Park

> Al Fateh Üniversitesi

Otel

Türkiye

> HYATT Oteli

> HolidayInn Oteli

> Adana Sheraton Oteli

Altyapı 

Türkiye 

> Atatürk Havalimanı

> Dalaman Havalimanı

> Deriner Barajı

Afganistan

> Kabil Havaalanı

 Kendi 

referanslarınızı 

ekleyin
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Schneider Electric Industries SAS

> www.schneider-electric.com
> Veya teknik kataloğa bakın 
> Veya distribütörünüz ile iletişim kurun

Daha fazla bilgi için

Pack 160   30/31/43 07/08 2 480 555  186 
     3 630   
     4 780   
     5 930
     6 1080

Prisma P Panoları
I lcw lpk IP IK dikey modül sayısı yükseklik genişlik derinlik ilişkilendirilebilirlik
(A) (kA rms/1 sn) (kÂ)    (mm) (mm) (mm)

Kolonlar 4000 100 220 30/31/55 07 36 2000 300 400 genişlik
    08   400 600 derinlik 
    10   650
       800

Prisma Plus çözümü, Schneider Electric anahtarlama donanımını da kapsar:

> Açık tip devre kesici: Masterpact NT, NW

> Kompakt tip devre kesici: Compact NSX/INS, Easypact 

CVS

> Modüler cihazlar: Acti 9,...

> Kaynak enversörü

DESWED109017EN

I   IP IK sıra sayısı yükseklik genişlik derinlik ilişkilendirilebilirlik
(A)      (mm) (mm) (mm)

Prisma Pack duvar tipi pano

> Sigortalı ayırıcı: Fupact

> Hız kontrol cihazları: Altivar

> Motor kontrolü: TeSys serisi,...

> Kontrol ve sinyal üniteleri: Harmony düğmeler

> ...

Duvara monte 
muhafazalar

630 25 53 30/31/43 07/08 6 330 595 (kolon) 235 genişlik ve yükseklik 
     9 480 305 (kablo dolabı) 235 
     12 630  235
     15 780  235 
     18 930  235
     21 1080  235
     24 1230 600 (kolon) 305 genişlik  
     27 1380 600 (kolon) 305 genişlik

Prisma G duvar tipi ve dikili tip panolar

I lcw lpk IP IK dikey modül sayısı  yükseklik genişlik derinlik ilişkilendirilebilirlik
(A) (kA rms/1 sn) (kÂ)    (mm) (mm) (mm)

A
R

T.
96

04
55

Dikili tip pano

Duvar tipi ve dikili 
tip pano - IP 55

630 25 53 30/31/43 07/08 27 1530 595 (kolon) 305 genişlik
     30 1800 305 (kablo dolabı) 305
     33 1830

630 25 53 55 10 7 450  235 290 (kol için 
     11 650   235 30 dahil).
     15 850  235
     19 1050  235 
     23 1250  235
     27 1450  235
     33 1750 600 (kolon) 305 

Duvar tipi ve dikili tip 
pano için 600 ve kanal 
için 325


