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Elektrik panoları
3200 A’e kadar

Prisma elektrik panoları
Elektrik tesisat›n›zda güven
Schneider Electric ürünleri ile Prisma sistemi 
arasındaki tam uyumluluk sayesinde, her elektrik 
tesisatının güvenilir olması sağlanır. Bu özellik, 
IEC 60439-1 standardına göre yapılan tip testleriyle 
onaylanm›flt›r.

Gelişmeye açık elektrik tesisatları için
Modüler yapıya sahip olan Prisma, gelişen pano 
ihtiyaçlarına ayak uydurabilir ve gerektiğinde yeni 
fonksiyonel ünitelerin entegrasyonuna olanak sağlar. 
Tüm pano cihazlarına tam erişim sayesinde bakım 
işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

Kullanıcılar için tam güvenlik 
Pano cihazları koruyucu ön plaka arkasına monte 
edildiğinden, sadece kumanda kolu açıkta kalır.
Bu sayede kullan›c›lar için maksimum güvenlik 
sa€lanm›fl olur.

Genel özellikler
Muhafaza
> malzeme: çelik sac, paslanma önleyici boya
> yüzey: paslanma önleyici kaplama, ısıyla polimerleştirilmiş 
polyester-epoksi toz. Renk: RAL 9001
> bara mesnetleri: tüm plastik parçalar, IEC 695-2.1 960° 30s 
/ 30s standardına uygun olarak dahili elektrikten kaynaklanan 
yangın veya aşırı ısıya dayanıklıdır.

Tesisat oluşturma
Fonksiyonel Prisma bileşenleri IEC 60439-1 standardına uygun 
pano tertibatları kurmada kullanılabilir. 
>  elektriksel özellikler;
-  ana baralar için nominal yalıtım gerilimi: 1000 V
- nominal akım 3200 A
- tepe dayanım akımı: Ipk 187 kÂ
- kısa süreli dayanım akımı: Icw 85 kA rms / 1 sn.
- frekans 50 / 60 Hz.

Prisma P fonksiyonel sistemi
Prisma P, pano montaj›nda ve ak›m 
da€›t›m›ndaki özellikleri;

> IP 31, IP 54
> Form 2b imkan›
> sökülebilir ve tekrar tak›labilir yap›
> yan yana monte edilebilir yap›
> 4 temel genişlik: 700, 900, 1100, 1300 mm
> 2 temel derinlik: 400, 600 mm ve 2 arka arkaya 
derinlik: 800, 1000 mm
> yükseklik: 2000 mm

Schneider Electric, Prisma P ile tüm ticari ve endüstriyel 
binalarda 3200A’e kadar alçak gerilim elektrik da€›t›m 
panolar›nda yüksek performansl› ve güvenilir çözümler 
sunmaktad›r.

Prisma panolar›, hem h›zl› ve kolay kurulumu hem de 
gelifltirilebilir yap›s› sayesinde en basitinden en geliflmifl 
olan›na kadar profesyonel sonuçlar elde etmek ve müflterilere 
ihtiyaç duyduklar› özellefltirilmifl çözümleri sunabilmek için 
her ayr›nt›s›na kadar özenle tasarlanm›fllard›r.

Prisma P, binlerce panonun üretildiği ve devreye alındığı 
30 yıllık bir sürede edinilen deneyimin sonucudur.
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Çifte garanti
Standartlara uygun olarak test edilip üretilen Prisma panoları, kullan›c›ya 
çifte garanti sunar: 
> tip testli tertibatlarla güvenilir bileşenlerin kullanımı,
> kapsamlı son testler.

Schneider Electric Prisma panolarını, 7 tip testine tabi tuttuktan sonra 
sunmaktadır.
Prisma panolar› Form 2b bölmelendirme imkan› ile maksimum güvenlik 
sa€lamaktad›r.
 
Prisma panosunun montajını ve testlerini gerçekleştiren 
Schneider Electric’in Sertifikalı Prisma Partnerleri, aynı zamanda 
uluslararası IEC 60439-1 standardında tanımlanan 3 ayrı rutin testi 
gerçekleştirerek kaliteyi onaylamaktadır. 
Bu 10 test, sadece panonun güvenli kullanımını değil, aynı zamanda 
panonun devreye alınmasından kullanım ömrünün sonuna kadar can ve 
mal güvenliğini de garanti etmektedir.

7 tip test laboratuarda gerçekleştirilir

3 rutin test Sertifikalı Prisma 
Partnerleri tarafından gerçekleştirilir

=

Tip testleriyle gelen tam güvenlik

Montaj kalitesini onaylayan 10 test
> Prisma P üzerinde gerçekleştirilen 7 tip testi;
1- sıcaklık artıfl› s›n›r›n›n do€rulanmas›,
2- dielektrik özelliklerin do€rulanmas›,
3- kısa devre dayanımın›n do€rulanmas›,
4- koruyucu devre süreklili€inin do€rulanmas›,
5- yal›t›m aral›klar›yla yüzeysel kaçak yolu uzunluklar›n›n do€rulanmas›,
6- mekanik çal›flman›n do€rulanmas›,
7- koruma sınıfın›n do€rulanmas›.

> Sertifikalı Prisma Partnerleri, uluslararası IEC 60439-1 standardında tanımlanan 
3 ayrı rutin testi gerçekleştirerek her bir panonun kalitesini onaylamaktadır:
1- kablo bağlantısı ve elektriksel çalışma,
2- dielektrik testleri,
3- koruyucu tedbirlerin ve koruyucu devrenin elektriksel süreklili€inin denetlenmesi.

IEC 60439-1 

standardında tanımlanan 

7 tip testi ve 3 rutin test, 

bir elektrik tesisatı için 

en uzun ömürlü güvenlik 

ve güvenilirlik garantisini 

sağlamaktadır.
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Prisma P

Güvenli

Form 2b

Üstte yatay bara

Giriş devre kesici

6

Dayanıklı

2 mm sac



Çıkış devre kesici

Kablo bölmesi

7

Yenilikçi

Compact NSX

Estetik

RAL 9001



Derinlik = 400 mm gövde

Derinlik = 800 / 1000 mm (arka arkaya) gövde

İki gövde yan yana

700 200

400700200 200

700

700

700 400200

G = 700 mm G = 900 mm

G = 1100 mm

G = 1300 mm

veya

(1)

(1)

(1)

Derinlik = 600 mm gövde

700 700 200

700 400700200 200

700 400200

G = 700 mm G = 900 mm

G = 1100 mm

veya

G = 1300 mm

(1)

(1)

(1)

(1) Kablo veya bara kanalı 
cihazların monte edildiği 
gövdenin sağına veya 
soluna monte edilebilir.

(1) Kablo veya bara kanalı 
cihazların monte edildiği 
gövdenin sağına veya 
soluna monte edilebilir.

D = 800 mm D = 1000 mm

Mevcut genişlikler arka arkaya monte 
ederek 800 veya 1000’lik bir derinlik 
elde edilebilir.

Arka arkaya montajda, gövde kenarları 
kombinasyona göre normal yan 
panelleriyle kapatılır.

Tüm derinliklerdeki gövdeler yan 
yana doğrudan birleştirilebilir.

‹ki gövdenin birlefltirilmesi

+

Prisma P pano boyutları
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Prisma sistemindeki Schneider Electric ürünleri

Güç ölçümü 
ve izleme ünitesi
PowerLogic PM…

Açık tip devre kesicileri 
630 A … 1600 A
Masterpact NT

Açık tip devre kesicileri 
800 A … 3200 A
Masterpact NW

Devre kesicileri 
100 A … 3200 A
Compact NS-NSX

Devre kesicileri 
100 A … 400 A
EasyPact

DIN rayı ürünleri 
Minyatür devre kesiciler, kaçak akım cihazları, toprak kaçağı koruması, v. b.
Multi9

Termik-manyetik devre kesicileri ve kontaktörler
GV2-ME, GV2-P, LC1D

İzleme röleleri, hız kontrol cihazları
Zelio Control RMI, Altivar

Alçak gerilim kondansatörleri 
Varplus 2

AG reaktif güç kontrol röleleri
Varlogic

Prisma P panoları tüm 
Schneider Electric ürünleriyle
kullanılabilmek gibi benzersiz 
bir özelliğe sahiptir. 

Bu ürünler, elektrik dağıtımı, güç 
izleme, motor kontrolü ve koruması 
ile güç faktörü düzeltme gibi çeşitli 
çözümlerin oluşturulmasında 
kullanılırlar.

Kolay monte edilen ve 
çalıştırılan, rekabette avantaj 
sağlayan birbiriyle uyumlu 
ürünler geliştirmeye olan 
bağlılığımız sürmektedir.   

Ürün ve sistemlerimiz yürürlükteki 
standartlarla uyumlu olup, elektrik 
tesisatınızı optimize eder, daha 
güvenli ve daha esnek hale getirir.
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Genel teknik bilgiler

IEC 60364-3 standardında bir elektrik 
tesisatının maruz kaldığı çeşitli harici faktörler 
açıklanmaktadır: su bulunması, katı madde 
bulunması, darbe riski, titreşim, aşındırıcı madde 
bulunması.

Bu faktörlerin yoğunluğu montaj koşullarına göre 
farklılık gösterir: su bulunması, birkaç damla 
şeklinde de olabilir ya da tamamen suya batma 
şeklinde de.

IEC 60529 standardında elektrikli tesisatlar 
için tehlikeli parçalara erişim, yabancı katı 
maddelerin girmesi ve su kaçması gibi 
tehlikelere karşı bir muhafazayla sağlanan 
koruma sınıfları gösterilmiştir.

Koruma sınıfı IP kodu

Bu standartlar, patlama riski veya nem, aşındırıcı 
duman, mantar veya parazit hayvanlar gibi 
koşullara karşı koruma için geçerli değildir.

IP kodu iki basamaktan oluşur ve tehlikeli 
parçalara erişime karşı koruma, ilk basamakta 
gösterilenden yüksek seviyedeyse, ek bir harf de 
kullanılabilir.

Birinci basamak muhafazanın yabancı katı 
madde girmesine karşı sağladığı korumayı 
gösterir.

İkinci basamak zararlı etkilere sahip sıvıların 
girişine karşı sağlanan korumayı gösterir:

2. basamak
Sıvı girişine karşı koruma

1 Dikey gelen su 
damlalarına karşı 
koruma (yoğuşma)

2 Muhafazanın 15° 
yatırılması durumunda 
dikey gelen su 
damlalarına karşı koruma

3 Dikeyden 60°’ye 
kadar su sıçramasına 
karşı koruma

4 Her yönden su 
sıçramasına karşı 
koruma

5 Her yönden su 
püskürmesine karşı 
koruma

6 Her yönden güçlü 
su püskürmesine 
karşı koruma

7 Geçici olarak suya 
batmanın etkilerine 
karşı koruma

8 Sürekli olarak suya 
batmanın etkilerine 
karşı koruma

1. basamak
Katı madde girişine karşı koruma

1 50 mm’den büyük 
katı maddelerin girişine 
karşı koruma

2 12,5 mm’den büyük 
katı maddelerin girişine 
karşı koruma

3 2,5 mm’den büyük 
katı maddelerin girişine 
karşı koruma

4 1 mm’den büyük 
katı maddelerin girişine 
karşı koruma

5 Toza karşı koruma

6 Toz geçirmezlik

Ø 50 mm

Ø 12,5 mm

Ø 2,5 mm

Ø 1 mm

15

60
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