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Een innovatief  en uniek elektrische kast met een 
gepatenteerd verdelingssysteem, dat het leven van 
onze partners eenvoudiger en veiliger zal maken.



“Ik werk graag snel alles 
af om tijd te hebben voor 
andere belangrijke zaken.”



Geavanceerde beveiliging met een uniek verdelingssysteem

Tijdsbesparend Betere beveiliging Future-Ready

Het Resi9 XE gamma heeft een uitgebreid beveiligingsaanbod en een uniek distributiesysteem. Dit gepatenteerd systeem 
maakt een schroefloze en zekere aansluiting van de modulaire XE apparaten mogelijk.

Door de installatietijd te halveren 
ten opzicht van normale borden, 
kunnen elektriciens zich focussen 
op andere belangrijke zaken.

Het risico om onderdelen aan te 
raken die elektriciteit geleiden en 
geëlektrocuteerd te worden is lager met 
een vingerveilig systeem. Brengt meer 
veiligheid voor installateurs.

Een duurzame en schaalbare oplossing 
waarmee elektriciens hun klanten op elk 
moment een verbonden verdeelbord 
kunnen aanleveren.



“Ik hou ervan om nieuwe 
oplossingen te ontdekken die 
mij tijd besparen”



Resi9 XE met PrismaSet XS: Hoe sneller, hoe beter!

Schroefloos ontwerp voor Efficiëntie

Ontworpen voor flexibiliteit en gebruiksgemak

Eenvoudige bekabeling

• Nieuwe schroefloze aardingsklemmen

• XE verdelingsmodules maken een schroefloze en zekere 
aansluiting van XE apparaten mogelijk.

• XE verdelingsmodule wordt direct op de speciale DIN-rail van 
Schneider Electric geklikt, zonder tools.

• 2 versies van verdelingssystemen voor alle bekabelingsnoden

 - Met geïntegreerde connectoren.

 - Zonder connectoren.

• Ruimte klaar voor evoluties en last-minute veranderingen.

• Eenvoudig te upgraden en onderhouden

• Verwijderbare en inklikbare DIN Rail (Enkel in 24m )



“Efficiënt werken is essen-
tieel voor mij. Daarom werk 
ik graag met efficiënte 
systemen en producten.”



Betere beveiling voor personen met 
aangepaste apparaten voor elke toepassing.

Beveiliging van circuits 

Proactief  met meldingen

• Differentieelstroominrichting per groep

• Hoofddifferentieel 300mA met verzegelkapjes

• Hoge sensitiviteit: 30mA versie vezekert een hoge sensitiviteit 
in zones met een hoge vochtigheidsgraad of  zones die 
gevoelig zijn voor aanrakingen.

• Automaatbeveiliging om verbruiken tot 32A te beschermen 
tegen overspanning en kortsluiting.

• Elektrische storingswaarschuwingen met PowerTag

Vingerveilig dankzij IP2X isolatie 
van Resi9 XE distributiemodules

Resi9 XE met PrismaSet XS: Hoe veiliger, hoe beter!





Klaar voor connectiviteit met
PowerTag comptabiliteit

• Eenvoudig upgraden met PowerTag

• Eenvoudig monitoren en energiemetingen op groep of  
laadniveau.

• Meldingen bij elektrische fouten

• Draadloze connectiviteit via Gateway

Resi9 XE met PrismaSet XS: Hoe slimmer, hoe beter!



Systeem Resi9 XE: Waarom is dit uniek? 

Plug-in connectie IP2X /  Vinger-Veilig 
Systeem

Connectiviteitsklaar

De apparaten worden in het 
verdeelsysteem ingeklikt: dit verkort 
de installatietijd drastisch en 
verhoogt daardoor de productiviteit.

Met het vinger-veilige systeem is de 
kans op een geleidend deel onder 
spanning ook drastisch verminderd. Dit 
resulteert in veiliger werken.

Compatibel met PowerTag en 
accessoires om de eenvoudige 
upgrade naar een geconnecteerd 
bord te verzekeren.



Elk apparaat is ontworpen voor naadloze installatie

Efficiënte vermogenschakelaars!

• Gepatenteerde plug-in 
connecties bovenaan.

• Direct gevoed vanaf  de 
verdelingsmodule zonder tools.

• Alle benodigde informatie 
over het product zichtbaar op 
de voorkant.

• Groot markeringsgebied

• Onderaan 
schroefaansluitingen voor 
aansluiting van belastingen

• Zowel neuter als fase 
beveiligd

• De IP2x graad tegen direct 
contact bij de connecties 
helpt om de beveiliging te 
verhogen tijdens de installatie 
of  onderhoud.

• Snelle en eenvoudige 
montage en demontage door 
de vergrendeling aan de 
onderkant van het product te 
bedienen.

• Ze worden gevoed door 
eenvoudig te installeren en 
onderhoudsvrije XE plug-in 
aansluitingen.



Onderdelen die gemaakt zijn voor een probleemloze installatie

Differentieelstroominrichtingen die opvallen!

• Verzegelkapjes inbegrepen in 
de 300mA versie.

• Schroefaansluitingen voor  
inkomende voeding.

• Alle benodigde informatie over het 
product zichtbaar op de voorkant.

• Groot markeringsgebied

• Duidelijke kleurindicatie van de 
stand van de hendel aan/uit

• Elegant en modern design.

• Gemakkelijk te installeren 
XE gepatenteerde plug-
in aansluitingen die de 
verdelingsmodule van stroom 
voorzien.

• Snelle en eenvoudige montage en 
demontagely and disassembly door 
de clip onderaan het apparaat.



Onderdelen die gemaakt zijn voor een probleemloze installatie

Verdelingsmodules die flexibiliteit en gebruiksgemak heruitvinden!

• Twee types van verdelingsmodule:

• Met en zonder geïntegreerde 
connectoren.

• De IP2x beveiliging tegen direct contact 
bij de connecties helpt om de beveiliging 
tijdens installatie of  onderhoud te 
verbeteren.

• Eenvoudig te installeren stroomopwaartse 
XE plug-in connectoren.

• Gepatenteerd XE plug-in top 
connections voor het voeden van XE 
distributionmodule.• Geïntegreerde connector om de 

verdelingsmodule te voeden, vanaf een 
andere module of om elk ander apparaat 
met schroefaansluiting te verbinden.

• Aangepast voor installatie op 
standaard Schneider Electric  
DIN rails.

• Tot 25mm2 van kabelgedeelte 
toegelaten.

• Bij de XE verdelingsmodule 
is er geen aanpassing aan 
vorkaansluitrail nodig.

• Beveiligingsgraad IP2x.
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