
NIEUWE TRIBUNES VOOR KV OOSTENDE 
SLEUTELROL VOOR DECAT ENERGY TECHNICS 
EN LEGRAND

discover our building solutions_
winter 2016 | www.legrand.be

expertise_  
SEETECH OPENT INNOVATIEF  
BELEVINGSCENTRUM ROND  
DOMOTICA

focusproject_ 
ELEKTRISCHE  
INSTALLATIE  
IN EEN  
ZOUTFABRIEK



edito_

—
Het ‘internet of things’ (IoT) is de laatste jaren 
aan een sterke opmars bezig. Steeds meer 
eenvoudige draadloze oplossingen doen hun 
intrede, van lichtsturing en temperatuur tot 
beveiliging, en dat zelfs tot in onze huiskamers. 
De cijfers spreken voor zich: vandaag zijn er 
al zo’n 14 miljard apparaten verbonden met 
het internet, tegen 2020 zullen dat er maar 
liefst 50 miljard zijn. “Gebouwen vormen het 
hart van die ontwikkeling, die we als sector 
moeten omarmen”, stelt CEO Gilles Schnepp. 
Het intelligente huis is inderdaad stilaan een 
realiteit in plaats van een lang gekoesterde 
droom. En de installateur speelt daarin een 
centrale rol, want hij of zij zorgt ervoor dat al 
die nieuwe toestellen goed geïnstalleerd en 
beveiligd worden.

Een van de uitdagingen is dat we die technologie 
gebruiksklaar maken voor de consument – voor 
u en mij dus. Dat is immers momenteel niet 
altijd het geval. Nieuwe IoT-spelers hebben 
bijvoorbeeld klimaatsystemen op de markt 
gebracht met te pittige technische vereisten. 
Daarom is het belangrijk dat we het aanbod van 
producten en diensten proactief gaan uitbreiden 
en ready-to-use maken. Dat is meteen ook 
de missie van de Legrand Group: we gaan 
actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden en 
samenwerkingen met partners op dat vlak.

Onlangs hebben we internationaal het 
programma ELIOT gelanceerd, wat staat voor 
‘Electricity & internet of things.’ Het doel van 
dat programma is dat we slimme oplossingen 
bedenken die echt duurzaam innoverend zijn. 
Zo hebben we recentelijk de videofoon BTicino 
Classe 300 X13E geïntroduceerd. Via wifi en 
3/4 G maakt deze videofoon connectie met 
uw smartphone, zodat u altijd in contact kunt 
blijven met uw woning, waar u zich ook bevindt. 

Met de enorme uitdagingen die het ‘internet of 
things’ stelt, worden het voor ons bedrijf en onze 
sector ongetwijfeld heel boeiende jaren! 
Meer informatie over Eliot vindt u op 
www.legrand.be > over Legrand > Eliot
Al dit en nog veel meer in deze tweede editie van 
Legrand Magazine.

Ik wens u veel leesplezier.

Ronny De Backer
Algemeen directeur

SAMEN SLIMME 
OPLOSSINGEN 
BEDENKEN
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ACTIEVE BESTURING VIA 
KNX-OPLOSSINGEN

Ook Legrand beschikt over KNX- 
 op los singen die voor huiselijk comfort 
en automatisatie zorgen op de werk-
vloer. De KNX-bedieningselementen 
laten immers toe de werking van 
de verlichting (aan/uit, dimmen, …), 
 rolluiken, zonnegordijnen of andere 
ontvangers te bedienen en te sturen. 
Niet alleen bieden deze bedieningsele-
menten een waaier aan mogelijkheden, 
ze zien er ook nog eens fantastisch uit. 
Alle bedieningselementen zijn verrijkt 
met heel wat mogelijkheden, zoals ver-
lichtingscomfort en sfeerscenario’s. 
Ook een combinatie van verschillende 
functies is mogelijk. 

De KNX-technologie is de wereldwijde standaard voor 
woning- en gebouwcontrole. Dit omvat het sturen van 
gebouwfuncties als verlichting, zonwering, verwarming, 
ventilatie, airco, beveiliging, energiebeheer, telecommu-
nicatie en consumentenelektronica. 

De KNX-oplossingen koppelen dan 
ook prestaties aan gebruiksgemak 
zonder het belang van uitmuntend 
design uit het oog te verliezen. 

WAARVOOR WORDEN DE 
KNX-OPLOSSINGEN GEBRUIKT? 
De KNX-oplossingen kunnen voor 
 verschillende toepassingen aange-
wend worden: 
•  Met het KNX-bedieningselement 

stuur t u de ver l ichting aan. 
Dimmen, aan/uit, alles kan in een 
handomdraai. 

•  De rolluiken omlaag, omhoog 
of laten stoppen? Geen enkel 
probleem! 

•  Ook zonnegordijnen kunnen zonder 
probleem op het systeem aangeslo-
ten worden. 

Maar ook heel wat combinaties en 
scenario’s zijn mogelijk. De KNX- 
 op los singen maken het perfect moge-
lijk op basis van beweging, tijdstip of 
zelfs helderheidsniveau bepaalde 
acties te ondernemen. Zo springen 
de lichten automatisch aan of ze dim-
men vanzelf, en ‘s ochtends gaan de 
rolluiken vanzelf omhoog wanneer de 
eerste medewerkers aankomen. 

BEWEGINGSDETECTOREN VOOR ALLE 
RUIMTES 
De 3 verschillende detectoren maken 
het mogelijk de KNX-oplossing in de 
muur in te bouwen, eraan te beves-
tigen of voor een montage aan het pla-
fond te opteren. Een optimale flexibi-
liteit wordt zo gegarandeerd. Tel daar 
nog de zeer nauwkeurige detectie bij 
en Legrand beschikt over een zeer 
performant topsysteem, dat op grote 
schaal inzetbaar is.

scan de qr-code voor 
meer informatie
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AUTONOME BEWEGINGSDETECTOREN:
GEBRUIKSVRIENDELIJK, ENERGIEBESPAREND EN VEILIG

LCS²
VOORGEMONTEERDE GLASVEZELOPLOSSINGEN 

UITBREIDING VAN HET GAMMA 
P17 TEMPRA PRO 

Gebruikscomfort, energiebesparing en veiligheid. 
Het is duidelijk, bewegingsmelding heeft zo haar 
voordelen. Daarom introduceert Legrand vier 
nieuwe bewegingsmelders.

Het gaat om vier sensoren op basis van PIR-
technologie. De driedraadaansluiting zorgt 
ervoor dat alle belastingen geschakeld kunnen 
worden, met een maximale Ohm-belasting van 
1.000 Watt. LED kan geschakeld worden van nul 
tot 250 VA.

De autonome bewegingsdetectoren zijn ideaal 
voor doorgangen, sanitaire ruimtes en garages 
en voor gebruik binnen en buiten.
•  Uitvoering 1: model voor inbouw in valse pla-

fonds (360°)
•  Uitvoering 2: model uitsluitend geschikt voor 

muurmontage (140°) 
•  Uitvoering 3: model voor plafondmontage 

(360°)
•  Uitvoering 4: sensor voor opbouw op muur en 

plafond (360°). Deze variant is, dankzij de IP55 
normering, geschikt voor veilig buitengebruik.

scan de qr-code voor 
meer informatie

Een eenvoudige installatie en mon-
tage, én een maximale veiligheid 
voor de gebruiker. Dat zijn voorde-
len die ook opgaan voor deze nieuwe 
stekkers en contactdozen. Bovendien 
is de nieuwe reeks producten meer 
dan ooit geschikt voor toepassingen 
waar waterdichtheid, temperatuur 
en een robuust ontwerp van essen-
tieel belang zijn.

Bij het aanleggen van een data-installatie moet 
beslist worden of de ver ticale bekabeling in het 
gebouw, of de bekabeling tussen twee gebou-
wen, in koper of glasvezel wordt aangelegd. 
Legrand biedt meerdere oplossingen om een 
glasvezelverbinding tot stand te brengen.

GLASVEZEL-PREFAB OP MAAT
De glasvezel-prefab oplossingen worden voor de 
gebruiker speciaal op maat gemaakt. Dit assorti-
ment is ondertussen uitgebreid, onder andere met 
MPT-connectoren. Een glasvezelkabel van hoge 
kwaliteit, in de juiste lengte en met het gewenste 
type connector kan, vooraf gemonteerd, binnen 
6 werkdagen bij de gebruiker geleverd worden. 
Voor verzending wordt de glasvezelkabel door-
gemeten en het meetrapport wordt meegele-
verd. Zelf meten of de glasvezelconnectoren goed 
gemonteerd zijn, is dus niet nodig.

STANDAARD-PREFABOPLOSSINGEN
Een andere optie om een glasvezelverbin-
ding tot stand te brengen, zijn de standaard- 
prefaboplossingen. 

Daarom hebben we een nieuw assortiment stan-
daard LCS² glasvezelkabels die in de fabriek afge-
monteerd zijn. Ze worden gebruikt om verbindin-
gen te maken tussen 2 serverkasten. Zo zijn er 
de ‘Fan-out – Fan-out’ microkabels OM3 en OS2, 
met 12 glasvezels en 6 LC Duplex-connectoren. 
De lengte varieert van 10 tot 50 meter. Deze kabels 
zijn ook verkrijgbaar met 24 glasvezels. 

Aangezien steeds meer gebruik gemaakt wordt 
van MTP-connectoren, zijn ook een aantal glas-
vezelkabels met deze connectoren verkrijgbaar. 
Voor verbindingen tussen gebouwen of in een ge-
bouw, bieden we een assortiment OM3, OM4 en 
OS2 kabels van 100, 200 en 300 meter. Dit gele-
verd met of zonder MTP- of LC-connectoren.

BREED TOEPASSINGSVELD
P17 tempra Pro, dat is:
•  een gamma contactdozen en stekkers met een 

stroomsterkte van 16 tot en met 125 A,
•  een ruime keuze in verschillende spanningen 

(20-25 VAC, 100-130 VAC, 200-250 VAC, 380-415 
VAC en 480-500 VAC) en in de IP-waarden IP44 
en IP66/67,

•  een veelzijdige serie, geschikt voor toepassingen 
binnen en buiten, zoals winkelcentra, distribu-
tiecentra, kantoren, werkplaatsen, industriële 
productiehallen, markten en datacenters.

Niet zoeken naar de lichtknop als je een kamer binnengaat. Het licht dat niet onnodig blijft bran-
den als je die kamer weer verlaat. Het buitenlicht dat aangaat om een gast te verwelkomen wan-
neer hij naar je voordeur loopt. Of omgekeerd … ongenode bezoekers die je huis willen binnen-
dringen, afschrikken.

scan de qr-code voor 
meer informatie

scan de qr-code voor 
meer informatie
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—
In het nieuwe bedrijvenpark op de hoogvlakte van Vecmont, nabij  La 
Roche-en-Ardenne, opende het elektrotechnisch installatiebedrijf SeeTech 
onlangs zijn gloednieuwe bedrijfsgebouw. Paradepaardje van het bouw-
werk is de showroom, een slimme ruimte met een mix van audiovisu-
ele technologie en oplossingen rond huisautomatisering. Deze realisatie 
gebeurde in een dynamisch partnership met Legrand Group en BTicino. 

SEETECH OPENT 
INNOVATIEF BELEVINGSCENTRUM 
ROND DOMOTICA

De jonge Luxemburgse bedrijfsleider 
Serge Etienne vroeg zijn architect om 
een niet-alledaags, futuristisch gebouw 
in de stijl van Star Wars te ontwerpen. 
Het werd een pand volledig in lijn met 
de expertise die het bedrijf wil tonen: 
woningautomatisering in al haar facet-
ten. En het begint direct met een aardig-
heidje. Wie de showroom binnenwan-
delt, komt al meteen de ‘baas’ tegen, in 
de vorm van een hologram met zijn sil-
houet. "Als ik er niet ben of niet onmid-
dellijk beschikbaar ben, legt hij de 
bezoekers uit wat ze kunnen ontdekken 
in de showroom", aldus Serge Etienne. 

TOTAALCONCEPT
En dat is heel wat. Met deze showroom 
wil Serge Etienne dé referentie worden 
voor Wallonië op het vlak van domotica 

en audiovisuele systemen. De SeeTech-
strategie klinkt bijzonder ambitieus, 
overtuigd van het eigen kunnen. Omdat 
het voor architecten, aannemers en 
andere bouwprofessionals heel moei-
lijk is om alle technologieën vandaag de 
dag op de voet te volgen, positioneert 
SeeTech zich als een natuurlijke partner 
om gezamenlijk op zoek te gaan naar de 
meest optimale oplossingen, in eender 
welk luik van het gebouwenbeheersys-
teem alsook in de totaalintegratie van 
de verschillende technieken. “Klanten 
willen immers een functionele totaal-
aanpak, niet een partij die zich bijvoor-
beeld beperkt tot alleen maar de ener-
gie-monitoring of de toegangscontrole. 
Hier kunnen ze op een concrete manier 
alle mogelijkheden ontdekken en erva-
ren die domotica biedt.”

Serge Etienne 
Oprichter van SeeTech

David Pirson 
Application Engineer 
Legrand

KEY PLAYERS
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VRUCHTBAAR PARTNERSCHAP
Voor de uitwerking ervan ging hij aan-
kloppen bij BTicino en hun nauwe 
samenwerking leidde tot een optimaal 
totaalconcept. “Geoffroy Mottard, van 
het departement marketing, heeft zijn 
knowhow ter beschikking gesteld. Met 
talloze vergaderingen rond de opstel-
ling van de showroom, studies van de 
panelen en fabricatie van de schuiven 
waarin de diverse afwerkingen een 
plaats kregen. Voor de technische kant 
van de zaak kon en kan ik altijd rekenen 
op David Pirson, Application Engineer 
Home Automation.”
Grote panelen per productfamilie (auto-
matisering, verwarming, alarm, muziek, 
controle, integratie en videofonie) 
maken de bezoeker wegwijs in de ontel-
bare mogelijkheden. Camerabeelden 
van uw voordeur bekijken terwijl u aan 
de andere kant van de wereld verblijft? 
Feedback van de HVAC krijgen of de sta-
tus van uw audiosysteem kennen? Alles 
ligt letterlijk binnen handbereik. Met 
een druk op de knop is het mogelijk om 
naast traditionele functies (zoals bedie-
ning van verlichting en rolluiken) ook 
voor de veiligheid in te staan (toegangs-
controle), energiebesparend te wer-
ken (klimaatregeling en -simulatie per 

ruimte) en specifieke entertainment-
functies aan te sturen (video en audio). 
“Die systemen zijn digitaal gekoppeld 
met pakweg een smartphone of tablet 
waardoor de gebruiker heel het auto-
matiseringssysteem met het grootste 
gemak kan bedienen van waar hij dat 
ook maar wil.”

MODULAIR COMFORT
SeeTech reikt zijn klanten krachtige 
oplossingen aan voor de integratie van 
alle comfortfuncties in één centraal 
besturingssysteem – MyHOME van 
BTicino – dat zich eenvoudig laat pro-
grammeren om te reageren op sen-
sors, druktoetsen of tijdgestuurde 
parameters. Designtoetsenpanelen en 
aanraakschermen geven de bewoners 
de volledige controle over hun woonom-
standigheden, in een ideale combinatie 
van elegantie en gebruiksvriendelijkheid.
Veel mensen denken dat de automatise-
ring van een gebouw heel duur is, maar 
volgens Etienne is het in de meeste ge-
vallen juist een besparing: “Comfort, 
energiegebruik, veiligheid; gebouw- en 
woningautomatisering biedt zoveel voor-
delen. Het is ook een modulair systeem 
met een flexibele installatie. Men kan het 
stap voor stap doen.” 

01
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VAN VERGADERZALEN TOT 
LICHTARMATUREN
En als Serge Etienne even weg wil van 
de automatisering, ontwikkelt hij proto-
types. Zo heeft hij samen met een oude 
schoolgenoot uit Neupré een ‘connect’ 
vergadertafel uitgewerkt. 
Wanneer de videoconferentie – moge-
lijk met 30 personen tegelijk – beëin-
digd is, kan de vergaderruimte omge-
vormd worden tot een bioscoopzaal. 
Een valkuil opent zich, de tafel verdwijnt 
langzaam onder de vloer en twee gla-
zen wanden die tegen elkaar schuiven, 
vormen de vloer. Dit prototype kost 
40.000 euro maar Serge is al aan het 
uitzoeken hoe de kost te verlagen. Hij 
heeft ook werk gemaakt van een eigen 
designverlichting die de showroom 
verlicht, een originele lichtarmatuur 
tegen een betaalbare prijs. Een ‘staaf’ 
zal worden verkocht voor 300 euro. Het 
concept is intussen gedeponeerd. 

OPTIMALE ONDERSTEUNING ALS 
BT EXPERT
Serge Etienne heeft SeeTech opgericht 
in 2009. “Sinds 2004, op het moment dat 
ik samen met mijn vader een elektri-
citeitsbedrijf ben gestart, is innovatie 
altijd mijn drijfveer geweest. Als snel 
wist ik dat domotica de toekomst was en 
ben ik daarop gaan focussen.” Scholing 
en ontwikkeling zijn onmisbaar voor 

bedrijven die toekomstgerichte stap-
pen willen zetten en dat besef is ook 
bij SeeTech aanwezig. Haar bedrijfslei-
der is dan ook een overtuigd BT Expert. 
Meer over BT Expert op pagina 09.

OPWAARDERING VAN HET VAK
Door toedoen van BTicino is hij ook 
een aantal van zijn installateurs op het 
spoor gekomen. “BTicino werkt immers 
samen met de St. Josephschool in 

Terrein

30 are 
Oppervlakte gebouw:

600 m2 

Oppervlakte showroom:

300 m2

Oppervlakte 
stockruimte/
evenementenhal:

300 m2

6 medewerkers

10 à 15% 
meerkost t.o.v. een 
klassieke elektrische 
installatie

90% van de 
bestellingen zijn 
domotica-installaties

KEY FACTS Ciney, waar leerlingen opgeleid worden 
in het MyHOME-systeem. Ze zijn dus 
op de hoogte van de installatie en pro-
grammatie ervan. Dat geeft hen al met-
een een voorsprong.” Serge Etienne 
vindt de Legrand School een uitste-
kend initiatief omdat op die manier ook 
het vak van elektricien opgewaardeerd 
wordt. “Het illustreert dat de job van de 
installateur niet langer vooral handen-
arbeid is, er moet almaar meer met het 
hoofd worden gewerkt. Bovendien zijn 
jongeren van kleins af mee met alle 
technologische ontwikkelingen en zijn 
ze er graag mee bezig.” Intussen heeft 
de Ardense installateur twee mensen 
uit de Legrand School in dienst en een 
derde komt eraan. 

01  Schuiven met BTicino 
afwerkingen

02  Verschillende 
sturingsmogelijkheden

03  Overzicht van de showroom
04  De vergadertafel verdwijnt 

in de grond
05  Automation, verwarming, 

muziek en alarm
06  Twee kasten XL3 800: het 

hart van de installatie
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10 REDENEN OM  
BT CERTIFIED & EXPERT 
TE WORDEN 

—
Omdat we geloven dat installateurs de drijvende 
kracht vormen achter ons bedrijf, is het voor ons 
van uiterst belang om ze de nodige ondersteu-
ning te bieden. De nieuwe BT Certified & Expert 
formule biedt de mogelijkheid om u, als instal-
lateur, tegemoet te komen met de best mogelijke 
voordelen. 

1.  U wordt steeds als eerste op de hoogte gehouden van 
alle nieuwigheden en krijgt automatisch onze nieuwe 
documenten en catalogi toegestuurd.

2.  U krijgt een jaarlijks bezoek van onze specialisten 
voor meer updates, evaluaties en dergelijke.

3.  U krijgt minstens 2 jaar extra garantie op de producten.

4.  U kan ons rechtstreeks contacteren via een specifiek 
emailadres (btcertified@legrandgroup.be, btexpert@
legrandgroup.be).

5.  Als lid hebt u recht op minstens 2 gratis interventies 
per jaar.

6.  U mag onze Concept Store te Brussel gebruiken 
als showroom. Zo kan u uw eindklant laten kennis 
maken met het volledige gamma schakelaars en kan 
onze domotica en videofonie live getest worden. Ook 
uw eindklant geniet dus van de voordelen. Zij krijgen 
van ons een VIP behandeling.

7.  U kan al onze opleidingen gratis volgen.

8.  Uw gegevens worden op de website van BTicino 
vermeld.

9.  U ontvangt een startpakket met onze catalogen en een 
BT Certified of Expert sticker en werfpaneel.

10.  U kan genieten van minstens twee gratis toegangs-
kaarten op één van de beurzen waar BTicino aan 
deelneemt.

Als BT Expert ontvangt u nog extra voordelen:
•  Ondersteuning met demomateriaal 
•  Gepersonaliseerde flyers met het logo van het bedrijf
•  Certificaat van BT Expert
•  24/7 Service voor interventies videoparlofonie

BENT U BENIEUWD NAAR MEER  
CONCRETE INFORMATIE ROND BT CERTIFIED EN BT EXPERT?

Neem dan gerust contact met ons op via 
btcertified@ legrandgroup. be  
of btexpert@legrandgroup.be 

Wij informeren u graag verder en  
hebben zeker een antwoord op maat voor u.

U BENT ONZE PRIORITEIT.

09_

expertise_



10_

focusproject_



—
De vernieuwde Versluys Arena onderstreept de ambitie van KV Oostende, 
zowel op als rond het veld. Met het bouwproject realiseerden Versluys 
Bouwgroep, Legrand en Decat Energy Technics een heus huzarenstuk. 
De eerste wedstrijd in het vernieuwde stadion kreeg meteen historische 
allure. Voor het eerst in zijn geschiedenis slaagde KVO erin thuis Club 
Brugge te verslaan.

LEGRAND SCOORT BIJ KV OOSTENDE 
SPELERS EN FANS GENIETEN VAN 
VERNIEUWDE VERSLUYS ARENA

KV Oostende koos voor kwaliteit. Versluys 
Bouwgroep stond in voor de realisatie van 
het vernieuwde stadion, met een sleutelrol 
voor Legrand en Decat Energy Technics.
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KV Oostende kende de voorbije jaren 
een steile opmars. De kustploeg 
draait voluit mee in Play-off 1 van 
het Belgische voetbal. Alleen bleek 
de infrastructuur dringend aan een 
upgrade toe. “Het stadion werd te 
klein”, zegt Patrick Orlans, Commer-
cieel directeur bij KV Oostende. 
“Tegelijk was ook de accommodatie 
voor de spelers – met name kleedka-
mers en sanitair – niet op het niveau 
van Play-off 1.” Uitwijken naar een 
nieuwe locatie zou de plannen onver-
mijdelijk op de lange baan schuiven, 
terwijl KV Oostende net snel een oplos-
sing wilde. De club besliste daarom 
het bestaande stadion een make-over 
te bezorgen. De doelstelling was van 
bij de start duidelijk: een groter, com-
fortabel en veilig stadion voor de fans, 
voorzien van alle moderne faciliteiten 
voor de spelers. Tegelijk kreeg het hele 
project iets van een race tegen de tijd. 
Na een intense voorbereidingsperiode 
gingen de werken begin maart 2016 van 
start. De datum voor de oplevering lag 
al langer vast: de eerste thuismatch 
van het nieuwe seizoen, op 5 augustus.

Voorzitter Marc Coucke klopte voor het 
project aan bij Versluys Bouwgroep. 
“Het ging van bij de start om een 
just-in-time-verhaal”, zegt CEO Bart 
Versluys. “Alles stond in het teken 
van de deadline. Het zorgde voor een 
hels werktempo en de nood aan een 
heel nauwe opvolging.” Om het hele 
traject zo efficiënt mogelijk te door-
lopen, omringde Versluys Bouwgroep 
zich met betrouwbare en ervaren 

Patrick Orlans 
Commer cieel directeur  
KV Oostende

Ronny De Backer 
Managing Director Legrand 
Benelux

Rony De Pauw 
Senior Business 
Development Manager  
bij Legrand

Bart Versluys 
CEO Versluys Bouwgroep

Lieven Decat 
CEO Decat Energy Technics

KEY PLAYERS partners. Tegelijk was kwaliteit bij elk 
aspect van de werf de belangrijkste 
parameter. Voor de tandem Legrand 
en Decat Energy Technics was een 
sleutelrol weggelegd. “KV Oostende is 
– net als Legrand – een A-merk”, zegt 
Ronny De Backer, Managing Director 
bij Legrand Benelux. “De verstandhou-
ding met de bouwheer en met hoofd-
aannemer Versluys zat meteen goed.” 
Heel snel was duidelijk dat Legrand 
– als leverancier van het elektrische 
materiaal – een belangrijke bijdrage 
zou leveren aan het succes van het 
project. Waar Legrand voor de voorzet 
zorgde, was het aansluitend aan Decat 
Energy Technics om met de installa-
tie van het materiaal te scoren. Het 
familiebedrijf uit Diksmuide groeide 
de voorbije jaren uit tot een speler met 
200 medewerkers en vijf vestigingen. 
Bij KVO werkte Decat voor het eerst 
samen met Legrand.

VEILIG, ZUINIG, BEDRIJFSZEKER
Het was trouwens KV Oostende zelf 
die Legrand Group Belgium en Decat 
Energy Technics bij het project intro-
duceerde. “We hebben Legrand heel 
snel leren kennen als een echte servi-
celeverancier”, zegt CEO Lieven Decat. 
“We konden op elk moment rekenen 
op de ondersteuning van de experten 
van Legrand.” Dat is meteen ook de 
troef waarmee Legrand zich onder-
scheidt in de sector: “Zowel residen-
tieel, tertiair als industrieel staan we 
inderdaad meer dan ons mannetje”, 
stelt Rony De Pauw, senior business 
development manager bij Legrand 

Algemeen 
laagspanningsbord: 

14 m 
Subborden:

8 

Kabelgoot:

2.400 m
Kabelladder:

250 m
Noodverlichtingen:

180
GEBRUIKTE 
MATERIALEN:
Zucchini, VDI, P17, KNX, 
Marina kasten, UPS, 
Niloé schakelmateriaal

KEY FACTS

meer informatie over het 
volledige bouwproces op 
www.kvo.be/versluys-arena-1
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Group Belgium. “Voor elk specifiek 
vakdomein beschikken we over de 
nodige ervaren experten. Bij een pro-
ject als dit – waar we snel moeten wer-
ken en op basis van de vorderingen 
voortdurend moeten bijsturen – bieden 
we zo een belangrijke meerwaarde.” 
Daar komt nog bij dat Legrand als een 
‘one stop shop’ optreedt. “We kochten 
in het verleden vaak materiaal aan 
bij diverse partners”, vertelt Lieven 
Decat. “Bij Legrand vonden we alles 
onder één dak. Dat zorgt niet alleen 
voor kortere doorlooptijden, maar 
ook voor componenten die perfect op 
elkaar zijn afgestemd.”

Legrand en Decat bezorgden de 
Versluys Arena een veilige, energiezui-
nige, onderhoudsvriendelijke en toe-
komstgerichte technische installatie. 
Veiligheid en bedrijfszekerheid waren 
de twee trefwoorden voor het project. 
“Zonder elektriciteit is er geen verlich-
ting op het veld, werken de led-walls 
niet, is er geen catering, enzovoort”, 
zegt Rony De Pauw. “Het ontwerp van 
de installatie is redundant uitgewerkt, 
met het oog op de bedrijfszekerheid.” 
Eenmaal de spelers op het veld staan 
en het publiek heeft plaatsgeno-
men, kan en mag er niets fout gaan. 
Tegelijk biedt de gekozen technologie 
een solide basis om de komende jaren 
op verder te bouwen. Het resultaat is 
er alvast naar: een volledig vernieuwd 
stadion dat plaats biedt aan 8.000 
fans, een restaurant met een capaci-
teit van 1.000 gasten en een dancing 
voor 3.000 feestvierders. “We bieden 

meer comfort”, zegt Patrick Orlans, 
“zowel aan de spelers als aan de fans. 
Het vernieuwde stadion staat garant 
voor een unieke beleving. Het is een 
combinatie van sfeer en omkadering 
die je nergens anders vindt.”

ALLES OP ALLES
De grootste uitdaging van het pro-
ject schuilde in de combinatie van de 
technische complexiteit en de grote 
tijdsdruk. Decat Energy Technics 
had gemiddeld dertig tot veertig 
medewerkers op de werf. Legrand 
bood ondersteuning met drie tot vier 
experten die zich voltijds op het pro-
ject concentreerden. “In eerste instan-
tie wilden we bij de start van het sei-
zoen alleen de nieuwe tribunes en 
de kleedkamers klaar hebben”, zegt 
Bart Versluys. “Maar toen bleek dat 
we de eerste thuismatch tegen Club 
Brugge zouden spelen, hebben we de 
lat nog net iets hoger gelegd.” Vanaf 
dat moment bestond de opdracht erin 
alle werken tegen die match af te ron-
den. Het enthousiasme van Versluys 
Bouwgroep werkte alvast aanstekelijk. 
“Uiteraard hebben we er samen met 
Decat alles aan gedaan om de dead-
line te halen”, zegt Ronny De Backer. 
“Bij zo’n belangrijk project weet je 
dat je er moet staan. En jazeker, we 
stonden er.” Op 5 augustus speelde 
KV Oostende voor het eerst in de ver-
nieuwde Versluys Arena. Dat feeste-
lijke gebeuren gaf de spelers vleugels. 
In de 91ste minuut scoorde KVO tegen 
Club Brugge. Just in time, net als het 
bouwproject…

De werken aan de Versluys Arena 
omvatten de bouw van een com-
pleet nieuwe tribune, een nieuw 
kleedkamercomplex en de reno-
vatie van bestaande tribunes en 
diverse locaties in het stadion. 
Blikvanger is zonder twijfel de led-
wall rond het veld, met onder meer 
een permanent scorebord. Legrand 
en Decat Energy Technics zorgden 
voor de volledige elektrische instal-
latie van het stadion: van het ALSB 
–bord, secundaire borden en data-
kasten, over kabelgoten en kabel-
ladders, noodstroomvoorzieningen 
(UPS-en), veiligheidsverlichting tot 
KNX gestuurde ecologische scha-
kelaars en stopcontacten.

DE NIEUWE 
VERSLUYS 
ARENA

01  Niloé schakelmateriaal in de persruimte

02  P31 kabelgoot met ophangsysteem voor kabelverdeling

03  Laagspanningsverdeeldbord XL³

04  Hoofdverdeelbord met Zucchini railkokersysteem

05  Autocad tekening van de elektrische installatie

01

02 03

04

05
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EEN VERJAARDAGSFEEST  
OM VAN TE SMULLEN

—
In 1966 opende Legrand Group Frankrijk haar eerste 
buitenlandse vestiging: Legrand Belgium. Zoals u al kon 
lezen in de vorige editie van Legrand Magazine, viert 
Legrand Belgium dit jaar zijn 50ste verjaardag. En dat 
konden we natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan.

Op 15 september waren klanten en 
personeel dan ook uitgenodigd in 
Brussels Kart Expo, niet voor een aca-
demische avond met lange speeches 
en productpresentaties, maar voor 
een groots verjaardagsfeest dat werd 
aangekondigd als een ‘foodtruckfesti-
val’. “Inderdaad”, zei Ronny De Backer, 
Managing Director van Legrand Group 
Belgium: “De bedoeling van dit evene-
ment was om er een gezellige avond 
van te maken voor de 900 genodigden, 
waaronder 150 van onze eigen men-
sen. Een groot feest met alles erop 
en eraan, als erkenning en dank aan 
onze klanten voor hun jarenlange ver-
trouwen en samenwerking, maar ook 
aan onze medewerkers omdat ze elke 
dag klaarstaan voor de klanten en voor 
Legrand.” En dat alles erop en eraan 
mag u gerust letterlijk nemen. Er was 
muziek, theater, spijs en drank. Leuk 
detail: alle medewerkers van Legrand 
Belgium hadden een wit hemd aan en 
een hoedje op zodat ze duidelijk her-
kenbaar waren voor de klanten. 

MUZIEK VERZACHT DE ZEDEN
Dat het een bijzondere muzikale en 
gezellige avond zou worden, bleek al 
meteen op de rode loper aan de ingang. 
De genodigden werden er verwelkomd 
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door een enthousiast blazende  fanfare 
bestaande uit … 3 mannen, dirigent 
inbegrepen De Rustende Moeders, 
de kleinste alternatieve fanfare ter 
wereld. Binnen in de zaal werd de 
muzikale omlijsting onder meer ver-
zorgd door een dj, een punker – com-
pleet met paars piekhaar, piercings en 
boots – die volksdeuntjes en walsen 
speelde op een accordeon, een dixie-
landorkest met de minimale bezet-
ting van 1 man en 1 vrouw, een rijdend 
draaiorgel en een zanger die rondreed 
met een broodkar. Ook nodigden twee 
beleefde heren de aanwezigen uit om 
een glaasje te drinken op hun wande-
lende mini-receptie. Ze schonken een 
minuscuul glaasje drank en gaven 1 
(één) borrelnootje. Eén van de aan-
wezige klanten kon er hartelijk om 

lachen: “Ik vind dit hele feest een heel 
mooi initiatief, de muziek en het theater 
zijn heel erg tof.” 

ACHT FOODTRUCKS EN EEN BAR
Uiteraard krijgt een mens honger en 
dorst van zoveel muziek en straat-
theater. Gelukkig bleek dat dit ‘food-
truckfestival’ zijn naam niet gestolen 
had. Verspreid over de grote hal van 
Brussels Kart Expo stonden maar 
liefst 8 foodtrucks, waar je alle soorten 
honger mee kon stillen. Een Brussels 
Frietkot mocht natuurlijk niet ontbre-
ken, maar u kon er ook proeven van 
Thai food, Italiaanse pasta, powerfood 
(vegetarische hapjes), zeevruchten, 
breydelham en desserts. En om dat 
allemaal door te spoelen was er nog 
de grote bar die centraal stond opge-
steld. Enkele reacties uit het publiek: 
“We werken heel veel met Legrand en 
over de service hebben we helemaal 
niet te klagen. Dat geldt zeker voor 
deze avond. Een super evenement, 
de locatie en de ontvangst zijn uitste-
kend.” Een bijstaander sloot zich daar 
graag bij aan: “We gebruiken zowat de 
hele catalogus van Legrand en kun-
nen altijd rekenen op een heel goede 
ondersteuning. Maar nu zijn we hier 
om te feesten en iets te drinken op de 
kosten van Legrand.”

OP NAAR DE VOLGENDE 50?
Feesten is leuk, maar de vraag is 
natuurlijk wat er nu volgt. Gaat Legrand 
Belgium, nadat de muziek is gestopt en 
het feestgedruis is verstomd, door op 
dezelfde weg? We geven het laatste 
woord graag aan Managing Director 
Ronny De Backer. “De laatste 50 jaar 
heeft ons bedrijf een hele ontwikke-
ling meegemaakt. We zijn gegroeid 
naar een bedrijf dat heel veel oplos-
singen biedt aan, zowel de industri-
ele, tertiaire als residentiële markt. 
Die strategie van totaaloplossingen 

voor alle segmenten van de markt blij-
ven we behouden en verder uitbrei-
den. Er komen nieuwe mogelijkheden 
en nieuwe ontwikkelingen op ons af. 
ELIOT bijvoorbeeld, het programma dat 
we hebben ontwikkeld rond de zoge-
naamde IoT, Internet of Things, wordt 
heel goed ontvangen. En de komende 
jaren komen er nog veel producten bij. 
Ik ben er gerust op, onze toekomst ziet 
er echt heel gunstig uit.” Ten slotte nog 
dit: na het feest zijn alle aanwezigen 
behouden en wel thuisgekomen. Aan 
iedereen die erbij was, bedankt voor 
uw aanwezigheid en medewerking om 
er een uniek feest van te maken.
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De 25 jongeren die ons land in Göteborg 
zullen vertegenwoordigen, zijn niet 
de eerste de beste. Het zijn allemaal 
jonge mensen met een enthousiaste 
belangstelling voor hun vak die boven-
aan slaagden in de preselecties tijdens 
de Startech’s Days 2016 – zeg maar 
het Belgisch kampioenschap – die 
in maart van dit jaar werden gehou-
den. Ze vertegenwoordigen de meest 
uiteenlopende beroepen: lassers, 
autotechnici, bloemisten, CAO/DAO-
specialisten, tegelzetters, kappers, 
schrijnwerkers, metselaars, … En 
uiteraard is er ook een jonge specialist 
in elektrische installaties bij. Paul Van 
den Heede (19) is een gediplomeerde 
elektricien die nu een extra opleiding 
robotica volgt. Buiten de schooluren 
wordt hij intensief voorbereid op het 
kampioenschap.

EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE  
BOUWEN VOOR DUIZENDEN 
TOESCHOUWERS
Die speciale voorbereiding is geen 
overbodige luxe. EuroSkills is een 

kampioenschap in de echte zin van het 
woord. De proef zelf is veeleisend, er 
is een tijdslimiet, er zijn heel veel toe-
schouwers en er is vooral een strenge 
jury die voortdurend op je vingers 
staat te kijken. Stress, of de beheer-
sing ervan, is dan ook een belang-
rijke factor. “Dat wordt inderdaad 
niet gemakkelijk”, zegt Paul Van den 
Heede. “Maar we worden goed voor-
bereid. Tijdens de StarTech’s Days, 
waar ik als eerste eindigde, moes-
ten we ongeveer hetzelfde doen als 
straks in Göteborg, maar dan op een 
kleinere schaal. Nu ben ik volop aan 
het trainen samen met mijn coach in 
het opleidingscentrum van de Forem in 
Mons.” Coach Jean-François Delerue 
doet er inderdaad alles aan om onze 
kandidaat in een optimale ‘conditie’ aan 
de start te brengen. “De proef kennen 
we drie maanden op voorhand”, zegt 
hij. “Er kan nog 30% aan veranderd 
worden, voor ons elektriciens is dat 
vooral in de programmering. De com-
petitie duurt in totaal 16 uur. Eén uur 
is bestemd voor de theoretische proef, 

—
Van 1 tot 3 december vindt in het Zweedse Göteborg EuroSkills plaats, het 
tweejaarlijkse Europees kampioenschap voor manuele, technische en tech-
nologische beroepen. Doel: jongeren inspireren om de stap te zetten naar 
die beroepen waar zoveel vraag naar is. Legrand is al vier jaar sponsor van 
het ‘Belgian Team’.

de rest is voor de praktijk: het bouwen 
van de elektrische installatie, het tes-
ten en in werking stellen met natuur-
lijk voldoende aandacht voor de veilig-
heid. Dat alles in een vrij kleine ruimte, 
samen met de concurrenten, de jury 
en de ongeveer 20.000 toeschouwers 
die verwacht worden. De coaching en 
de teambuildings die we organiseren, 
zijn echt wel nodig.”

LEGRAND DOET MEE
Legrand is al vier jaar sponsor van 
dit belangrijke evenement. Let wel, 
het gaat hier niet om een financiële, 
maar wel om een materiële steun. De 
deelnemers krijgen het materieel ter 
beschikking om zich optimaal te kun-
nen voorbereiden. Jean-Pierre Thonar, 
Key Account Engineer Legrand volgt dit 
dossier op: “Onze klanten elektriciens 
hebben de grootste moeite om gekwa-
lificeerd personeel te vinden. Met dit 
initiatief hopen we dat meer jonge-
ren voor een technische richting zul-
len kiezen.” We wensen alle Belgische 
deelnemers heel veel succes toe. En 
we duimen vooral voor ‘onze’ Paul Van 
den Heede.

LEGRAND SPONSOR VAN 
BELGISCHE PLOEG 
OP EUROSKILLS 2016

Paul Van den Heede
Belgische deelnemer 
EuroSkills

Jean-François Delerue 
Coach Belgische 
kandidaat elektriciteit

Jean-Pierre Thonar
Key Account Engineer 
Legrand

KEY PLAYERS
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—
Een betrouwbare IT-infrastructuur is tegenwoordig een must. Deze structuur is bedrijfs-
kritisch en essentieel om uw onderneming succesvol te laten draaien. Omdat niet iedereen 
dat proces wil outsourcen, hebben Minkels en Legrand de MatrixCube ontwikkeld. Deze 
kant-en-klare IT-infrastructuuroplossing ontzorgt de IT-manager van een kmo volledig 
en doet dat in een handomdraai.

DE MATRIXCUBE VAN MINKELS: 
VOLLEDIGE ONTZORGING!

DE BASISCONFIGURATIE VAN DE 
MATRIXCUBE BESTAAT UIT…
•  Serverracks (2x)
•  Row-based koelunit (1x)
•  Power distribution rack: 

stroomverdeler (1x) en UPS (1x) 
 
…EN KAN UITGEBREID WORDEN MET
•  extra serverrack en koelunit
•  extra power rack (naar 2N voor 

maximale redundantie)
•  extra autonomietijd voor de 

UPS-units
•  brandblussystemen
•   monitoring
•   service en onderhoud met als optie 

24/7 proactieve monitoring

De firma Inductotherm Coating 
Equipment, lid van de Amerikaanse 
groep Inductotherm, is wereldlei-
der op het vlak van inductie. Ze ont-
werpt en produceert in haar ateliers in 
Herstal hightech toestellen voor induc-
tieverwarming, voornamelijk voor de 
ijzer- en staalindustrie wereldwijd. De 
uitrusting wordt geïntegreerd in ver-
schillende procedés voor staalplaat-
verwerking zoals galvanisatie, uitgloei-
ing, ontkoling, het hersmelten van tin, 
en ook het drogen van verf.

Inductotherm staat bekend om haar 
vooraanstaande positie in de sec-
tor en blijft innoveren en nieuwe 

technologieën ontwikkelen om te 
beantwoorden aan de steeds specifie-
kere behoeften van haar klanten.

Inductotherm heeft besloten haar acti-
viteiten te verhuizen en te investeren in 
nieuwe infrastructuur in de industrie-
zone van Hauts-Sarts. Om haar ont-
wikkeling te ondersteunen, heeft ze 
gekozen voor de MatrixCube MXC1600.

Waarom Inductotherm koos voor 
MatrixCube? Wie kan daar beter op 
antwoorden dan Serge Houet en Michel 
Zadworny van Inductotherm zelf? “We 
hadden een aantal reden waarom we 
voor MatrixCube hebben gekozen”, 

haalt Serge Houet aan. “Niet alleen is 
het een betrouwbare oplossing voor 
onze servers, het is ook kostenefficiënt. 
Bovendien is het ook een makkelijk te 
implementeren systeem dat niet loca-
tiegebonden is. Verder is het systeem 
gebaseerd op bewezen technologieën, 
wat voor de nodige gemoedsrust zorgt.”

“Het feit dat het hier om een kant-en-
klare oplossing ging, die onmiddel-
lijk in gebruik genomen kon worden, 
deed ons helemaal overstag gaan”, 
vult Michel Zadworny aan. “Daarnaast 
kozen we ook voor MatrixCube van-
wege zijn energie-efficiëntie en de aan-
passingen op maat die konden gebeu-
ren”, besluit Michel Zadworny.

INDUCTOTHERM KIEST VOOR MATRIXCUBE
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—
Aan de Aalsterse Zeebergbrug werden de voor-
malige opslagplaatsen ‘Redt U Zelven’ verbouwd 
tot 6 lofts en 1 penthouse. Het renovatieproject is 
van de hand van architect Willy Peynsaert, wiens 
grootvader Albert de architect van het oorspron-
kelijke gebouw was. De wooneenheden werden 
uitgerust met het MyHOME domoticasysteem van 
BTicino, in een LivingLight-afwerking.

UITGELEZEN DOMOTICA  
VOOR AALSTERS  
LOFTGEBOUW 

Het statige gebouw aan de oevers van de Dender bestond 
oorspronkelijk uit opslagplaatsen voor mengvoeders 
die werden aan- en afgevoerd via binnenvaartschepen. 
Het handelspand – dat dateert uit 1925 – was eigendom 
van de coöperatieve ‘Redt U Zelven’, die granen en land-
bouwproducten verkocht. Later fungeerde het als opslag-
plaats voor een onderneming die inpakpapier verhandelde. 
Daarna stond het een hele poos leeg. Onder impuls van de 
Erembodegemse architect Willy Peynsaert besloot een aan-
tal ondernemers uit het Aalsterse het gebouw, op de hoek 
van de Zeebergkaai en de Alfred Nichelsstraat, aan te kopen 
en een tweede leven te geven.

GRANDEUR
Het industriële karakter van het gebouw werd behouden. 
De voorgevel bleef zo goed als intact, op de stalen balkons 
na, die op elke verdieping werden verankerd. De architec-
tuur, met de drie poorttoegangen in de voorgevel, geeft het 
gebouw een zekere grandeur. In de middelste poort toegang 
werden de inkomhal en een lift naar de verdiepingen 

voorzien. Aan de linker- en de rechterzijde geven nieuwe 
poorten toegang tot parkeerruimtes. Binnen werd het 
gebouw tot op het betonskelet gestript. Alle binnenmuren 
werden gesloopt, zodat grotere ruimtes werden gecreëerd. 
Op de eerste verdieping na - waar de oppervlakte van 300 m² 
integraal behouden diende te blijven - werden alle verdie-
pingen opgesplitst in twee lofts. Omdat aan de straatzijde 
te weinig daglicht zou worden gecapteerd, integreerde de 
architect in de rechterzijgevel licht uitspringende gevelvlak-
ken. Die geven zicht op de Dender. Het dak werd gesloopt 
en maakte plaats voor een nieuwe constructie waarop een 
penthouse werd gebouwd. Met dit duplexappartement, met 
ruim terras over de volledige breedte van het gebouw, kreeg 
het gerenoveerde pand er een vijfde bouwlaag bij. 

STRAKKE, INDUSTRIËLE LOOK
Voor dit met duurzame materialen afgewerkte loftgebouw 
opteerden de bouwheren en de architect ervoor om het 
MyHOME-domoticasysteem van BTicino te laten installe-
ren. Electro Light, het installatiebedrijf van Kris Bracke en 
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Filip Ghysels uit Gijzegem-Aalst, was begin jaren 2000 één 
van de pionierende elektro-installateurs bij de lancering 
van het domoticasysteem van BTicino. “Wellicht is BTicino 
de enige fabrikant die een domoticasysteem op de markt 
brengt dat volledig tegemoetkomt aan de vereisten voor 
een residentieel project. Het betreft een volledig geïnte-
greerde oplossing die zorgt voor een optimale installatie 
en gebruiksvriendelijkheid. Zo worden onder meer de led-
verlichting, de temperatuur, de zonwering, de videoparlo-
fonie, de ventilatie en de liftinstallatie intelligent beheerd. 
Omwille van de strakke, industriële look die de lofts en het 
penthouse uitstralen, kregen de touchscreens, schakelaars 
en stopcontacten een - witte - LivingLight-afwerking.

01  Automatische 
temperatuurregeling in elke 
kamer

02  Classe 300 met 7" 
touchscreen 

03  Volledige controle via een 
intuïtieve app

04  Perfecte esthetische 
integratie met LivingLight

01

02

03 04
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—
Zoutman is een Belgisch familiebedrijf gespecialiseerd 
in de productie en verwerking van zeezout. De produc-
tiesite in Roeselare werd onlangs gevoelig uitgebreid 
en gemoderniseerd. De elektrische installatie van de 
vernieuwde, grotendeels geautomatiseerde fabriek 
vormde, ook door de zoute omgeving en de strenge 
hygiënische eisen, een hele uitdaging. Legrand bood 
de nodige oplossingen.

ZOUTMAN NV
EEN ELEKTRISCHE 
INSTALLATIE IN DE 
UITDAGENDE OMGEVING 
VAN EEN ZOUTFABRIEK
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Jan Cerpentier 
Project and Operations 
Manager Zoutman nv

Kristof Vansevenant 
Zaakvoerder Krivalec

Jean-Luc Decroos
Key Account Engineer 
Legrand

KEY PLAYERSZoutman is het enige zoutbedrijf in 
Europa, en misschien zelfs de hele 
wereld, dat op een dergelijk hoog kwa-
liteitsniveau zeezout verwerkt: van 
voedingszout tot strooizout via toepas-
singen voor waterbehandeling, veevoe-
ders, landbouw en de industrie. Het 
bedrijf telt twee vestigingen, in Gent en 
Roeselare. Het zeezout komt met zee-
schepen, vooral vanuit Zuid-Amerika 
en Australië, aan in Gent, vanwaar een 
deel via de binnenscheepvaart naar 
Roeselare wordt getransporteerd. 
Door het groeiende succes van zee-
zout was de vestiging in Roeselare aan 
uitbreiding toe. “Zeezout wordt inder-
daad steeds populairder”, zegt Jan 
Cerpentier van Zoutman nv. “Het is 
een veel ecologischer product dan het 
klassieke keukenzout. Het wordt op een 
natuurlijke manier gewonnen, het ont-
ginningsproces is minimaal belastend 
voor het milieu en omvat geen chemi-
sche behandelingen. Hoewel de totale 
zoutmarkt krimpt, zien wij toch nog 
heel wat mogelijkheden voor zeezout, 
vooral voor voeding en waterbehande-
ling. Zeezout heeft van nature immers 
diverse korrelgroottes die het onder 
meer mogelijk maken om nieuwe krui-
denmixen en innovatieve voedingspro-
ducten te ontwikkelen. Daar spelen we 
op in met producten die we wereldwijd 
verdelen. Om onze groeiambities waar 
te maken, hadden we nood aan meer 
opslagcapaciteit in Roeselare.”

16 NIEUWE SILO’S
Die grotere opslagcapaciteit is er nu. Er 
werd een nieuwe toren gebouwd met 16 
silo’s, van elk 18 meter hoog. Daardoor 
kunnen er grotere hoeveelheden zee-
zout worden opgeslagen (220 ton per 
silo) en ook met diverse korrelgroottes. 
De productiecapaciteit van de vestiging 
is daarmee drie keer groter gewor-
den. En er is meer. Jan Cerpentier: 
“We hechten veel belang aan duur-
zaamheid en kwaliteitszorg. Om onze 
kwaliteit nog te verbeteren hebben 
we een ‘optical cleaning’-installatie 
toegevoegd aan het productieproces. 
Daardoor kunnen we eventuele onzui-
verheden zoals zandkorrels of stukjes 
schelp verwijderen, met nog zuiverder 
zeezout als gevolg. Onze productie-
processen worden op die manier nog 
verder geautomatiseerd en geoptima-
liseerd. In totaal gaat het om een inves-
tering van 14 miljoen euro.”

WERKEN IN EEN CORROSIEVE OMGEVING
Zout is een zeer corrosief product, dat 
is bekend. Had dat ook gevolgen voor 
de elektrische installatie? “Uiteraard”, 
antwoordt Kristof Vansevenant, zaak-
voerder van Krivalec, een bedrijf 
gespecialiseerd in industriële elek-
trische installaties dat de werkzaam-
heden uitvoerde. “Om maar een voor-
beeld te geven. Normaal werken we 
in de industrie met metalen kabel-
goten, maar door de zoute omgeving 
was dat hier uitgesloten. Metaal is te 
gevoelig voor corrosie en de hoog-
waardige inox die wel geschikt is, was 

14 mln. 
De totale investering 
voor de uitbreiding 
en optimalisering van de 
vestiging in Roeselare 

16 
nieuwe silo’s 
Elke silo is 18 meter 
hoog en kan 220 ton 
zout bevatten, goed voor 
een verdrievoudiging van 
de productiecapaciteit

300.000
ton zout
De hoeveelheid zout 
dat het bedrijf jaarlijks 
verwerkt, verdeeld over 
de vestigingen in Gent 
en Roeselare

Gebruikte 
producten:
12m borden XL³, P17-
kasten, Marina-kasten, 
ISPL-goten, VDI, UPS, 
MPX3-motorbeveiliger 
en CTX3-contactor
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te duur. We hebben dan ook gekozen 
voor de ISPL-kabelgoten Van Geel uit 
het assortiment van Legrand. Die zijn 
gemaakt van kunststof, pasten bin-
nen het budget en zijn gemakkelijk te 
plaatsen. Er bestaan standaard veel 
voorgemaakte stukken van, zodat we 
zelf nog weinig aan de goten moesten 
bijpassen. Een extra voordeel is dat ze 
gemakkelijk schoon te maken zijn, heel 
belangrijk in een omgeving waar voe-
dingsproducten worden geproduceerd 
en waar  hygiëne dus uiterst belangrijk 
is.” Voor Krivalec was dit trouwens ook 
om een andere reden een uitzonder-
lijk project. Omdat de fabriek zo uniek 
is, gebeurde de engineering tijdens de 
 werkzaamheden zelf.

ENGINEERING TIJDENS DE 
WERKZAAMHEDEN
Nico Cools is technisch verantwoor-
delijke bij Zoutman. Hij coördineerde 
de werkzaamheden en zat dan ook 
heel veel samen met de medewerkers 
van Krivalec en Legrand. “Wat onze 
productieprocessen allemaal inhou-
den, valt bijna niet uit te leggen aan 
een externe partij, zoals een studie-
bureau. Bovendien zul je een tweede 
bedrijf zoals dit nergens anders vin-
den, zodat we ook niets konden afkij-
ken van een concurrent. De enginee-
ring en de uitvoering liepen dan ook 
door elkaar. Bovendien zijn we hier in 
Roeselare actief in de voedingsnijver-
heid, wat betekent dat we moeten vol-
doen aan een heleboel normen, die 
behoorlijk streng zijn. Belangrijk is 
dan ook dat de installateur (Krivalec) en 

zijn leverancier (Legrand) iets kunnen 
afleveren dat overeenkomstig die nor-
men is. Als we dat zelf allemaal moe-
ten uitzoeken en controleren, zitten we 
de hele dag in boeken te bladeren. Dat 
was trouwens een van de hoofdredenen 
om met Legrand en Krivalec samen te 
werken. Zij hebben de ervaring en de 
programma’s om bijvoorbeeld bor-
den te ontwerpen; van in de hoogspan-
ningscabine tot aan de motor is alles 
berekend naar vermogen, kortsluit-
vastheid en kabellengte, alles volgens 
de norm. En ze hebben een volledig 
dossier opgemaakt, ook voor de keu-
ring. Het was geen eenvoudig project, 
maar de fabriek draait nu en ze blijft 
draaien, dat is het allerbelangrijkste.”

VERDEELBORD MET DUBBELE FUNCTIE
Uitzonderlijke omstandigheden vra-
gen soms om aparte oplossingen. Als 
ALSB-bord werd voor de distributiekast 
XL3 van Legrand gekozen, maar dan 
wel in een bijzondere uitvoering. Jean-
Luc Decroos, Key Account Engineer bij 
Legrand, krijgt het laatste woord: “Dat 
product is vooral bekend als een vermo-
gensbord, maar hier hebben we een uit-
splitsing gedaan. Het is nu een stuk ver-
mogensbord en een stuk beveiliging van 
de sturing. Een dergelijk bord met een 
dubbel doel is vrij uniek, maar dat is zo 
uitgevoerd in nauwe samenspraak met 
de klant en de installateur. Wij weten 
niet welk vermogen waar naartoe moet, 
zij weten dat wel. Wij helpen hen daarbij 
en sturen om alles volgens de norm te 
krijgen. Dat is de adviserende rol van 
Legrand.”

01  Hoofdverdeelborden XL³

02  Datakast voor controle van het productieproces

03  Meetcentrale EMDX³

04  Contactdooseenheid P17 Tempra

05  MPX³-motorbeveiliger en CTX³ contactor
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VRAAG UW MAGAZINE AAN
Heeft u dit magazine in handen gekregen en wil u dit in de toekomst zelf ontvangen? 
Stuur ons een mailtje met uw gegevens op magazine.be@legrandgroup.be

FEEDBACK
Heeft u vragen/opmerkingen i.v.m. dit magazine of wil u graag meer informatie over 
één van onze projecten of producten?  
Laat het ons weten op magazine.be@legrandgroup.be

Laadinfrastructuur voor elektrische en hybride wagens

Green’Up is het Legrand-assortiment 
van specifieke contactdozen en laad-
palen voor elektrische voertuigen. 
Daarmee speelt Legrand niet alleen 
in op een groeiende ecologische 
markt, maar bevestigt de onderne-
ming haar bewuste keuze voor een 
aanbod van energie-efficiënte, duur-
zame oplossingen.

We bieden zowel oplaadcombinaties 
aan voor residentieel gebruik als voor 
toepassing in de openbare en bedrijfs-
ruimte. Concreet vertaalt zich dat in 
een aanbod contactdozen voor leef-
ruimtes en een aanbod laadpalen voor 

bijvoorbeeld werkplaatsen, magazijnen, 
private en publieke parkings, kantoren, 
hospitalen en commerciële centra.

Ook aan de ingang van ons kantoren-
complex te Diegem vindt u een laad-
paal. Als bezoeker mag u tijdens uw 
bezoek uw elektrische of hybride 
wagen hier gratis opladen. De kaartle-
zer kunt u aan onze receptie opvragen.

GREEN’UP BIJ LEGRAND

scan de qr-code voor 
meer informatie over de 

specifieke contactdozen 
en oplaadpalen.

Voor onze kitactie videoparlofonie van BTicino gaan we steeds op zoek naar 
leuke en sympathieke cadeaus. Dit jaar kozen we voor lekker bier van brouwerij 
Den Triest uit Kapelle o/d Bos. Meesterbrouwer Marc Struyf maakte samen 
met ons de selectie van twee excellente bieren, perfect om te nuttigen met de 
komende feesten in het vooruitzicht. U maakt nu kans op een gratis pakket door 
te antwoorden op de volgende vraag.

Wat was de eerste wedstrijd die gespeeld werd in de vernieuwde Versluys Arena?
a) KV Oostende – Club Brugge
b) KV Oostende – RSC Anderlecht
c) KV Oostende – KV Mechelen

Schiftingsvraag:
Hoeveel inzendingen met een correct antwoord op de wedstrijdvraag zullen wij 
ontvangen hebben bij afsluiting van de wedstrijd op 15/02/2017 (23u59)?

surf naar www.legrand.be/nl/wedstrijd  
of scan de qr-code en vul het formulier in.

Voorwaarden en 
reglement op  
www.legrand.be/
nl/wedstrijd
De winnaars worden 
persoonlijk op de 
hoogte gebracht.

WEDSTRIJD WIN 1 VAN DE 10 BIER PAKKETTEN  
TRIPLE UNO BTICINO
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HET VLAK STOPCONTACT
INNOVATIEF, ESTHETISCH EN VEILIG

VERKRIJGBAAR IN AFWERKINGEN WIT, TECH EN ANTRACIET  •  UITGERUST MET 

STEEKKLEMMEN  •  DE PERFECTE COMBINATIE MET DE ULTRAVLAKKE AFDEKPLATEN 

LIVINGLIGHT AIR EN AXOLUTE AIR
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