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Ondanks de wereldwijde 
opleving van de economie wil de 
Belgische bouwmarkt nog niet 
echt vlotten. Essencia Preview 
Construct sprak in maart nog 
van een algehele krimp van 6% 
t.o.v. 2016 in de bouwsector 
met scherpe dalingen in de 
nieuwbouw van woningen en 
in de utiliteit, en slechts een 
kleine groei in renovatie.
 
Gelukkig is er een stijging 
te zien in de afgifte van 
nieuwe hypotheken en 
vergunningen voor de 
nieuwbouw van woningen. 
Samen met het toenemende 
consumentenvertrouwen staan 
de indicatoren wel op groen.

Legrand Group voelt wereldwijd 
een sterke opleving. Dit zorgt 
ervoor dat we met vertrouwen 
naar de toekomst kijken. 
In 2016 zagen we al de 
eerste effecten waardoor 
we inmiddels de grens van 
5 miljard euro omzet zijn 
gepasseerd. Een bevestiging 
van onze strategische keuzes.
 
In in dit magazine vindt u weer 
verschillende voorbeelden van 
onze gerealiseerde projecten 
en noviteiten. We tonen u ook 
enkele van de nieuwigheden 
die we voorstelden tijdens 
onze catalogus-roadshow in 
juni, dat ook dit jaar weer een 
enorm succes was.

Veel leesplezier!

Ronny De Backer
Managing director

BELGISCHE 
BOUWMARKT 
TREKT NOG 
NIET ECHT AAN 
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Trimod HE is de nieuwe modulaire 
driefase-UPS van Legrand. Met 96% 
biedt deze UPS een gecertificeerde 
efficiëntie die behoort tot de grootste 
van de markt. Niet alleen werd het 
vermogen uitgebreid tot 80 kVA. Ook 
werden dual input en een redundant 
‘multi control board’-systeem 
geïntroduceerd in deze reeks. 

Dankzij de bouwwijze van de Trimod 
HE UPS-systemen kunnen verschil-
lende redundantieniveaus ingesteld 
worden, zodat de continuïteit van 
 werking altijd maximaal is verzekerd. 

Wanneer een van de controle borden 
uitgeschakeld wordt, worden de 
modules die het stuurt mee uitge-
schakeld. Maar door automatische 
distributie van het verloren vermogen 

naar de andere modules blijft ook dan 
de continuïteit gewaarborgd.

Dankzij het multi control board  kunnen 
modules onder spanning gewisseld 
worden (hot swop) en hoeft de UPS 
niet uitgeschakeld te worden. 

Nog een bijzonderheid is de ‘dual input’-
functie (dubbele ingang). Hierdoor kan 
de UPS gevoed  worden door twee ver-
schillende bronnen. De  configuratie 
van in- en uitgang kan gebeuren op het 
moment van de installatie.

De Trimod HE UPS is uitermate 
geschikt voor toepassing in grotere 
datacenters en in industrieën, zoals de 
glasindustrie, waar een gewaarborgde 
spanning  absoluut noodzakelijk is.

GLASVEZEL-PREFAB OP MAAT
De glasvezel-prefab-oplossingen 
 worden voor de gebruiker speciaal 
op maat gemaakt. Dit assortiment is 
ondertussen uitgebreid, onder andere 
met MPT-connectoren.

Een glasvezelkabel van hoge  kwaliteit, 
in de juiste lengte en met het gewenste 
type  connectoren, kan vooraf gemon-
teerd  binnen 6 werkdagen bij de 
gebruiker  geleverd  worden. Voor 
verzending wordt de  glasvezelkabel 
doorgemeten; het meet rapport wordt 
meegeleverd. Zelf meten of de glas-
vezel connectoren goed gemonteerd 
zijn, is dus niet nodig.

STANDAARD PREFAB-OPLOSSINGEN
Een andere optie om een glasvezelver-
binding tot stand te brengen, zijn de 
standaard prefab-oplossingen. 

Legrand heeft een nieuw assortiment 
standaard LCS²-glasvezelkabels die in 

NIEUWE LCS²
VOORGEMONTEERDE GLASVEZELOPLOSSINGEN

Bij het aanleggen van een data-
installatie moet beslist worden 
of de verticale bekabeling in het 
gebouw, of de bekabeling tussen 
twee gebouwen, in koper of glasvezel 
wordt aangelegd. Naast snelheid 
heeft glasvezelbekabeling nog 
verschillende andere voordelen ten 
opzichte van koperverbindingen. 
De compactheid van de kabels, 
waardoor de doorvoeren in muur en 
plafond kleiner zijn, is er één van.

de fabriek afgemonteerd zijn. Ze  worden 
gebruikt om verbindingen te maken 
 tussen twee serverkasten.

Zo zijn er de ‘Fan-out – Fan-out’ micro-
kabels OM3 en OS2, met 12 glas vezels 
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 glasvezelkabels met deze con-
nectoren verkrijgbaar. Bijvoorbeeld: de 
MTP-MTP-micro kabel OM3 en OS1/OS2 
met 12 glasvezels. Ook hier varieert de 
lengte van 10 en 50 meter.

Voor verbindingen tussen gebouwen of 
in een gebouw biedt Legrand een assor-
timent OM3-, OM4- en OS2-kabels van 
100, 200 en 300 meter. Die worden 
geleverd met MTP- of LC-connectoren 
of zonder connectoren.

UPS TRIMOD HE
MET DUBBELE VOEDING 
EN MULTICONTROLE
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BACK TO BASICS
MET DE NIEUWE APP 
MYHOME_UP VAN BTICINO

SNELLE EN CORRECTE OFFERTES
MET DE ONLINE KABELGOOT- EN 
WANDGOOTCONFIGURATOR

TWEE COMPONENTEN
MyHome_Up is een nieuwe stap in de 
evolutie van de domotica. De  innovatie 
bestaat uit twee componenten: een 
nieuwe applicatie en een Gateway. 
De app staat in voor de configuratie van 
alle apparaten en het beheer van al hun 
functies. MyHomeServer1 is de gateway 
die zorgt voor de connectie met de appli-
catie en de cloud service. Interessant 
voor de continuïteit: de server kan ook 
retroactief op oudere installaties (vanaf 
2010)  worden ingeschakeld.

GEEN PROGRAMMEERERVARING VEREIST!
Welkom eenvoud! Ook voor de instal-
lateur. Via Google Play of de App Store 
moet u gewoon de app MyHome_Up 
 downloaden en kunt u aan de slag. Eerst 
worden alle apparaten van het systeem 
op de bus samen met Myhomeserver1 
 aangesloten. Zodra het  systeem onder 
spanning wordt gezet,  worden alle com-
ponenten  automatisch geconfigureerd. 
Daarna is het enkel nog zaak om de app 
te openen. Programmeerervaring is 

niet nodig, de app leidt de installateur 
stap voor stap door de hele procedure 
van apparaten associëren en functies 
definiëren.  

INTUÏTIEF STUREN VAN OP ELK MOBIEL 
TOESTEL
Is het systeem geactiveerd, dan is 
dezelfde app automatisch klaar voor 
gebruik door de  eindgebruiker. Hij kan 
zelf scenario’s maken: op basis van tijd 
(bv. rolluiken die op een bepaald  tijdstip 
’s avonds  worden neer gelaten),  conditie 
(bv. weers omstandigheden die bepalen 
wanneer de luifels  worden ingetrok-
ken) en geolocatie (bv. verwarming die 
wordt uitgeschakeld als u 2 km van de 
woning verwijderd bent). Is de bewo-
ner niet thuis, dan wordt hij via sms of 
e-mail op de hoogte gebracht wanneer 
een scenario wordt geactiveerd. De app 
laat bovendien de integratie toe van 
derde partijen in de scenario’s, zoals 
muziekdistributie, intelligente lampen 
en smart tv.

Enig idee hoeveel tijd  - en dus geld -  verloren gaat aan het zoeken, 
calculeren, offreren en bestellen van producten? Wat kost het als een offerte 
gemaakt wordt op basis van een foutieve calculatie of wanneer de verkeerde 
producten op de werf geleverd worden? De oplossing om die kost om te 
zetten in een mooie winst is de online kabelgoot- en wandgootconfigurator 
van Legrand.

KIEZEN, BEREKENEN … KLAAR!
De online kabelgoot- en wandgoot-
configurator plaatst alle systemen en 
onderdelen overzichtelijk bij elkaar. 
Via de keuzemenu’s is het heel gemak-
kelijk om per systeem de juiste onder-
delen te kiezen. Nog meer gebruiks-
gemak: per onderdeel berekent de 
configurator automatisch alle mini-
maal benodigde toebehoren. Dan is het 
enkel nog zaak op de ‘bereken’-knop 
te drukken. Meteen daarna verschijnt 

het totaaloverzicht van alle materia-
len, inclusief afbeeldingen en bruto-
prijzen. De volgende stap: deze cal-
culatie als offerte rechtstreeks naar 
de klant mailen, printen of downloa-
den. Een pdf-bestand groepeert alle 
essentiële informatie en biedt van elk 
product een interactief overzicht van 
alle kenmerken, verpakkingsgegevens 
en een technische fiche. Op die manier 
krijgt de eindklant een volledig profes-
sioneel prijsaanbod.

Eén enkele app om eenvoudig alle apparaten in uw 
domoticasysteem te integreren en te beheren van op uw 
tablet of smartphone: dat is MyHome_Up. Laagdrempelig, 
zowel voor de installateur als voor de eindgebruiker. 
Configuratie en speciale software zijn niet nodig, de 
verbinding van alle apparaten en het creëren van 
scenario’s verlopen makkelijk via de app. MyHome_Up 
maakt deel uit van het ELIOT-programma van de Legrand 
Group, waarin continu gewerkt wordt aan de ontwikkeling 
van geconnecteerde apparaten.

DE VOORBEKABELDE CONTACTDOOS LIVINGLIGHT
In mei lanceerde BTicino de voorbekabelde contactdoos LivingLight. Het grootste voordeel  daarvan 
is dat de installateur niet meer hoeft door te lussen van de ene contact doos naar de andere, 
wat vaak een tijdrovende bezigheid is. Bovendien zijn de contactdozen uitgerust met handige 
 steekklemmen waardoor de montage nog  sneller en eenvoudiger verloopt. Het plaatsen van een 
dubbele of  drievoudige contactdoos in minder dan één minuut? Het kan!
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—
Op 20 oktober 2016, iets meer dan drie jaar na de eerste spade-
steek, werd Docks Bruxsel plechtig geopend. Dit winkel- en 
belevingscentrum is in vele opzichten een uniek project, ook voor 
Legrand. Met uitzondering van de verlichting is de hele elektrische 
installatie uitgevoerd met producten uit het Legrand-assortiment.

DOCKS BRUXSEL
8 BIOSCOOPZALEN, 110 WINKELS, 
600 BEWEGINGSDETECTOREN

06_
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Docks Bruxsel is niet zomaar een 
shoppingcentrum. Het heeft veel meer 
te bieden dan de meer dan  honderd 
winkels (met 116 merken waarvan 41 
voor het eerst in Brussel te koop zijn) 
en 15 horecazaken. Het 60.000 m2 
grote complex omvat ook 8 bioscoop-
zalen, een evenementen- en feest-
zaal voor 1.500 personen, een indoor 
avonturenparcours (ook geschikt voor 
teambuildings), 7.000 m2 kantoor-
ruimte en een parking voor 1.700 
auto’s en 265 fietsen. Het is bovendien 
goed  gelegen aan de Van Praetbrug 
in Brussel en het zeekanaal Brussel-
Schelde, waardoor het een van de 
 weinige grote winkel centra is, in België 
en misschien zelfs in Europa, dat ook 
met de boot bereikbaar is. Ook aan 
het ecologische aspect werd bij het 

ontwerp heel veel aandacht besteed. 
Zo werden de energieverslindende 
airconditioning systemen vervangen 
door een natuurlijk  ventilatiesysteem 
via het glazen dak. Dat is uitgerust met 
panelen die afhankelijk van de tempe-
ratuur afzonderlijk kunnen opengaan. 
Het verwarmings systeem maakt 
gebruik van het warme water van de 
verbrandingsoven die zich naast het 
complex bevindt. Ten slotte  voorzien 
4.500 zonnepanelen het winkel-
centrum van groene  energie. Ook de 
meer dan 600 autonome bewegings-
detecoren van Legrand passen  perfect 
binnen deze milieuvriendelijke aanpak. 
Deze autonome bewegings detectoren 
zijn een ideale oplossing om  energie 
te besparen en bovendien zijn ze 
multifunctioneel. 
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01 Verdeelbord
02 Verdeelbord
03 Bronwisselaar
04 Meetcentrale
05 Schakelmateriaal Niloé
06 Noodverlichting Ura One

633 VEILIGHEIDS-
VERLICHTINGSTOESTELLEN
De elektriciteitswerkzaamheden 
werden uitgevoerd door de onder-
neming Putman. Gaetano Leclercq, 
projectmanager van het bedrijf, legt 
uit: “Die bewegingsdetectoren heb-
ben we werkelijk overal geïnstal-
leerd. In alle gemeenschappelijke 
delen, in de traphallen, de parkings, 
de gangen en de ondergrondse 
opslagplaatsen. Daarnaast hebben 
ook nog al de andere gebruikelijke 
Legrand-producten geplaatst: scha-
kelaars en stopcontacten,  datakasten, 
distributie kasten en ook de 633 
veiligheids verlichtingstoestellen van 
het LVS2-systeem. Via dit systeem 
wordt de hele veiligheidsverlichting 
gevolgd via de pc. Zo kan men bijvoor-
beeld zien of er ergens problemen zijn 
of wanneer een batterij vervangen 
moet worden.” LVS2 (afkorting van 
Legrand Vision System) werd inder-
daad ontworpen voor het beheer van 
veiligheidsverlichtingstoestellen. Met 
behulp van de bijbehorende software 
kunnen gebruikers toezicht houden 
op één of meerdere gebouwen, ver-
diepingen of zones. Op die manier 
kunnen onderhoudswerkzaamheden 
beter worden voorbereid en gemak-
kelijker worden uitgevoerd. Het type 

Totale oppervlakte

60.000 m2 
Totale investering

€ 210
miljoen

Duur werkzaamheden

3 jaar,
3 maanden 
Verwacht aantal 
bezoekers

8 miljoen 
per jaar

KEY FACTS

Gaetano Leclercq 
Project Manager  
Putman 

Vincent Menier
Key Account Engineer 
Legrand

KEY PLAYERS

dat in Docks Bruxsel werd geïnstal-
leerd, werkt met ledtechnologie, wat 
veel voordelen biedt. 

VEILIGHEIDSVERLICHTING MET LED
Gezien het belang dat Docks Bruxsel 
hecht aan duurzaamheid, hoef t 
het niet te verwonderen dat ook 
een milieuvriendelijke oplossing 
gekozen werd voor de veiligheids-
verlichting. Het autonome Ura One-
veiligheidsverlichtingstoestel is uit-
gerust met leds die weinig  energie 
verbruiken en lang meegaan. Ze staan 
ook garant voor een laag energie-
verbruik en lage onderhoudskosten. 
Bovendien worden ze gevoed door 
NiMH-batterijen, wat de milieu-impact 
van het systeem nog vermindert. Ook 
voor de installateur heeft de Ura One 
LED nogal wat voordelen. Zowel voor de 
installatie zelf als voor de elektrische 
aansluiting zijn er allerlei snufjes die 
de installatietijd drastisch verkorten. 
Zo is elk toestel gemakkelijk toeganke-
lijk, eenvoudig te monteren en kan de 
bekabeling vanuit elke richting aange-
bracht worden. 

EEN WERF VAN 14 MAANDEN
De elektriciteitswerkzaamheden 
 gingen van start in augustus 2015. In 
het begin stonden er 10 werknemers 
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van Putman op de werf, op het einde 
waren dat er 125 en werd er 12 uur 
per dag en 6, soms 7 dagen per week 
gewerkt. Gaetano Leclercq: “Zo gaat 
het nu eenmaal op grote werven, als 
elektricien ben je altijd afhankelijk van 
de andere beroepen. Er waren ook nog 
veel  problemen met water in de par-
kings, wat natuurlijk geen goede zaak 
is voor de elektrische installatie. Maar 
uiteindelijk hebben we alles op tijd 
opgeleverd en was iedereen  tevreden, 
wat het belangrijkste is. Maar het was 
soms wel spannend. In het kantoor-
gebouw hebben we gewerkt tot 6u ’s 
morgens. Om 7u werden de  kantoren 
in gebruik genomen. Met ‘we’ bedoel 
ik de vijf divisies van Putnam die aan 
dit mooie avontuur hebben mee-
gewerkt. Waarom we met Legrand 
 werken? Allereerst omdat Legrand 
een compleet assortiment heeft, je 
kunt er alles vinden. Ten tweede zijn 
de prijzen van Legrand zeer concurre-
rend. We hebben goed vergeleken en 
toch voor Legrand gekozen, dat zegt 
genoeg. En ten slotte voor de techni-
sche ondersteuning die we  krijgen, ook 
bij het  indienen van de offertes.” De 
onderneming Putman kon inderdaad 
al in de beginfase rekenen op de mede-
werking van Legrand. Vincent Menier, 
key account engineer van Legrand: 
“Ook voor deze werf deden we een 
voorstel op basis van wat door het 
studie bureau werd gevraagd. Legrand 
biedt dan ook technische ondersteu-
ning, van het ontwerp van de installatie 
tot en met de  uitvoering ervan.”

“�We�hebben�offertes�vergeleken�en�uiteindelijk�
voor�Legrand�gekozen.�Dat�zegt�toch�genoeg?”

_Gaetano Leclercq
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“Eigenlijk werken we zowel voor onze 
professionele klanten als voor de eind-
gebruiker”, zegt Chris Verbruggen, de 
team leader van de technische dienst 
(ook bekend als de SAV). “Natuurlijk 
beantwoorden we vooral vragen van 
installateurs, consumenten bellen 
slechts heel sporadisch. Onze dienst-
verlening naar de vakmensen is ook 
anders. Installateurs worden zo moge-
lijk onmiddellijk geholpen. En als het 
nodig is, sturen we een technicus ter 
plaatse. Dat gebeurt zo’n 400 keer per 
jaar. Let wel, het doel van een derge-
lijke technische assistentie is niet dat 
we de plaats  innemen van de instal-
lateur. De technicus heeft alleen een 
adviserende rol. We zijn een fabrikant, 
het is niet de bedoeling dat we zelf 

gaan installeren. Daarnaast maakt 
onze dienst ook offertes op, zowel 
grote als kleine, en bijna altijd voor 
BTicino-producten. Een klant moet bij-
voorbeeld een appartements gebouw 
uitrusten met een videotelefonie-
systeem en wil weten wat hij daarvoor 
nodig heeft en hoeveel dat zal  kosten. 
Daar geven wij dan het  antwoord op.” 
De catalogus van Legrand bevat onge-
veer 20.000 producten. Betekent dit 
dat de medewerkers van de techni-
sche dienst al die producten  kennen? 
Min of meer. Ze moeten immers op 
vragen over alles wat in de  catalogus 
staat een antwoord kunnen  bieden. 
Opleiding en permanente bijscho-
ling zijn dan ook heel belangrijk. 
En er worden ook heel wat producten 

getest. Chris Verbruggen: “Het kan 
inderdaad gebeuren dat we, om een 
bepaalde vraag te  kunnen beantwoor-
den, het product uit de voorraad halen 
en het even testen om zo uit te  zoeken 
wat het probleem zou kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld: een installateur heeft het 
moeilijk om een centrale te program-
meren. Dat via de telefoon onmiddel-
lijk uitleggen is niet altijd gemakkelijk. 
Daarom proberen we het eerst zelf uit 
en bellen dan de oplossing door.”

SMARTPHONES ZIJN PROBLEEM NR 1
Wanneer we Chris vragen welk  toestel 
of systeem het vaakst problemen geeft, 
hoeft hij niet lang na te denken. “De 
smartphone.” De nieuwe Classe 300 
(zie p. 16) is een binnenpost die ook op 
wifi, 4G en 3G kan werken en die dus 
aan een smartphone wordt gekop-
peld. Maar in vele gevallen beschikt 
die slimme telefoon niet altijd over 
de juiste applicaties, of er ontbreken 
enkele updates, of de klant kan hem 
niet programmeren. Chris Verbruggen: 
“We moeten weten hoe de software 
van elke telefoon in elkaar steekt. Elke 
menu structuur is anders. In feite is dat 
ons probleem niet, want het gaat niet 
om ons product, maar toch moeten we 
een oplossing zien te vinden. Meestal 
vragen we dan een foto van de smart-
phone door te sturen, zodat we kunnen 
uitleggen wat er moet gebeuren. Zo zie 
je maar, hier werken is een leuke uitda-
ging, elke dag opnieuw.”

HOUD PEN EN PAPIER KLAAR
Gavin Matito is een ervaren medewer-
ker van de technische dienst en heeft 

DE TECHNISCHE DIENST  
VAN LEGRAND:
40.000 ADVIEZEN PER JAAR

—
Legrand heeft niet alleen een complete productcatalogus die een 
antwoord biedt op zowat alle vragen en behoeften. Ook service naar 
de klanten dragen we hoog in het vaandel. Zo verwerkt de technische 
dienst elk jaar ruim 40.000 telefonische oproepen van klanten, naast 9.000 
e-mails. Doel: installateurs zo snel mogelijk helpen wanneer ze tijdens 
het werk te maken krijgen met een technisch probleem.

10_
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dan ook al vele telefoons beantwoord 
en nog meer problemen opgelost. 
Hij stelt vast dat ruim 70% van alle 
oproepen gaat over audio en video. We 
 vragen hem wat een klant moet doen 
om snel en efficiënt geholpen te wor-
den. “Meestal bellen de mensen nog 
voordat ze iets verkeerd doen. Dat is 
een goede zaak, maar soms bellen ze 
ook iets te snel. Hoe dan ook, wij bege-
leiden hen bij de stappen die ze  moeten 
zetten. Soms lukt dat onmiddellijk, 
soms moeten we eerst iets  opzoeken of 
testen en moeten we de klant wat later 
terugbellen. Wat ook veel gebeurt, is 
dat de installateur voor een defect sys-
teem staat dat door iemand anders 
werd geplaatst. Dan is de vraag hoe 
we de fout kunnen terugvinden, welke 
tests we kunnen doen en wat de oor-
zaken zouden kunnen zijn. Als we alle 
nodige informatie krijgen, kunnen we 
meestal vrij snel een oplossing geven. 
Helaas moeten we vaststellen dat 
men in vele gevallen niet weet over 
welk product het precies gaat. Via een 
beschrijving kunnen we daar meestal 
achter komen, maar bij oudere instal-
laties is een beschrijving soms niet vol-
doende. We hebben immers  producten 
die er aan de buitenkant identiek uit-
zien, maar wel een andere aansluiting 
hebben. Een foto van de achterkant 
kan daarbij helpen. Als we de aansluit-
klemmen zien, kunnen we de klanten 
sneller van dienst zien. Wat ik zou aan-
raden om snel geholpen te worden? 
Bereid de vraag voor. Geef ons zoveel 
mogelijk artikelnummers, dan kunnen 
we beter inschatten welke installatie 
er staat. Dus niet alleen het nummer 

van de voeding, maar ook van de 
micro luidspreker, van de camera. En 
vooral: houd pen en papier klaar, zodat 
je alle stappen van de oplossing kunt 
opschrijven. Dan moet je niet terug-
bellen omdat je iets  vergeten bent.”

DE WANDELENDE CATALOGUS
Een speciale medewerker van de dienst 
naverkoop is Rudy Woekier. Hij werkt al 
35 jaar voor Legrand, waarvan 25 jaar 
in de logistieke dienst, en gaat er prat 
op dat hij ongeveer 8.000 artikelen kent. 
Meestal heeft hij voldoende aan een 
referentienummer om te weten waar-
over het gaat. “Eigenlijk zit ik tussen de 
technische dienst en de administratieve 
dienst in, ik werk voor allebei. Van de 
artikelen die teruggestuurd worden 
binnen de garantieperiode van 2 jaar 
controleer ik of ze al dan niet stuk zijn. 
Stel ik een defect vast, dan haal ik er de 
goede onderdelen uit waarvan ik weet 
dat ze niet meer in voorraad zijn. Zo heb 
ik al een grote voorraad aangelegd van 
stukken die niet meer verkrijgbaar zijn 
in Frankrijk of Italië maar waarmee we 
onze klanten toch nog kunnen helpen. 
Ik prijs me gelukkig, want ik heb een 
heel prettige job.”

Benny  
Van Der Auwermeulen
Technical Support  
TAC Coordinator

Rudy Woekier
Responsible Repairs/
Returns

Chris Verbruggen 
Teamleader Technical 
Support

Reinier Coudyzer 
Technical Support 
Engineer

Gavin Matito 
Technical Support 
Engineer

Gerdi Verheyden 
Technical Support 
Engineer

Ruben Jespers 
Technical Support 
Engineer

Kevin Flot 
Technical Support 
Engineer

KEY PLAYERS

Zelf ook een vraag?
ContaCteer onze teChnisChe dienst 
op +32 (0)2 719 17 24 of via 
teChniCalsupport.be@legrandgroup.be

op www.ecataleg.be vindt u o.a. een Compleet 
overziCht van alle artikelen met teChnisChe gegevens, 
offertes, doCumentatie, enz.
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VERDEELBORDEN 
WORDEN 
KRACHTIGER, 
TECHNISCHE 
LOKALEN  
WORDEN KLEINER

—
De ZOO van Antwerpen, gelegen naast het al even 
beroemde Centraal Station, is bezig met een groot bouw-
project. Bestaande constructies worden gerenoveerd, 
nieuwe gebouwen worden opgetrokken. De vrij kleine 
technische ruimten bleken een serieuze uitdaging voor 
de installateur. Legrand bood de oplossing.

De ZOO van Antwerpen is een eerbiedwaardige instelling 
met een rijke geschiedenis. De Koninklijke Maatschappij 
voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) – zoals de instel-
ling officieel heet – werd opgericht in 1844. Iets meer dan 
10 jaar later werd het eerste gebouw opgetrokken, de 
Egyptische tempel, waar vandaag de olifanten hun thuis 
hebben. In die tijd was het Centraal Station nog een hou-
ten gebouw! In de loop der jaren kwamen daar vele andere 
gebouwen bij, waarvan sommige ondertussen beschermd 
zijn, wat de zaken er niet gemakkelijker op maakt. “Bij die 
oude gebouwen moet je inderdaad oppassen wat je doet”, 
zegt Eric Van Aerden, zaakvoerder van Impuls.e, het bedrijf 
dat alle elektriciteitswerken uitvoerde. “De Egyptische 
tempel is aan de buitenkant hetzelfde gebleven, maar is 
aan de binnenkant gerenoveerd. Het buffelgebouw is half 
nieuw en half gerenoveerd. De Savanne, een groot zelf-
bedieningsrestaurant met panoramisch uitzicht op een 
kudde Kaapse buffels en honderden vogels, is dan weer 
helemaal nieuw, net zoals de shop aan de ingang. Het was 
dus telkens anders en ook bijna altijd voor andere hoofd-
aannemers, want het waren telkens andere projecten. 
Kortom, een hele uitdaging. Wat we wel overal vaststelden, 
is dat er weinig plaats is voor de verdeelborden. In de oude 
gebouwen zijn er geen grote technische lokalen. Daar de 
moderne technieken allemaal in krijgen, is niet eenvoudig. 
En eerlijk gezegd, is het in de nieuwe gebouwen niet veel 
beter. Het was dus heel veel meten en passen, en ook af 
en toe flink sakkeren. Maar na ongeveer 3 jaar werken, zijn 
we nu bijna klaar en is alles in orde gekomen, ook dankzij 
de medewerking van Legrand.”

EISEN WORDEN GROTER, RUIMTEN WORDEN KLEINER
Alle elektrische materialen werden geleverd door 
Legrand: laagspanningsborden (zowat alle types van het 
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Eric Van Aerden 
Zaakvoerder van  
Impuls.e

Patrick Toussaint
Application Engineer bij 
Legrand

KEY PLAYERS

4000-assortiment), metalen kabel-
banen en vloerdozen. En daar bleef 
het niet bij. Ook het engineering traject 
op de verdeelborden werd gedaan in 
samenwerking met de installateur. 
Volgens Patrick Toussaint, applica-
tion engineer bij Legrand, kan dat niet 
anders meer. “In dit soort projecten 
beperken we ons allang niet meer tot 
het puur aanleveren van de producten. 
Dat is gewoon onmogelijk geworden. 
Bij alle projecten van deze omvang 
geven we als fabrikant een complete 
ondersteuning, van de berekeningen 
tot het bepalen van de kabelsecties. 
En dat is wel nodig, want een van de 
grote problemen van deze eeuw, in ons 
vakgebied dan toch, is volgens mij dat 
de technische ruimten altijd maar 
compacter worden, vooral in commer-
ciële gebouwen waar elke vierkante 
meter telt. Terwijl aan de andere kant 
de vermogens almaar groter worden 
en er meer kringen bijkomen.

Eric Van Aerden heeft het al gezegd, 
maar het is zonder meer waar en het 
is een raar verschijnsel. Als fabrikant 
moeten we dat oplossen door steeds 
kleinere toestellen te ontwikkelen. 
Hier in de ZOO  hebben we nog andere 
oplossingen moeten bedenken, zoals 
het opsplitsen van de borden, het 
bord met de stopcontact voedingen in 
één ruimte, het bord met de verlich-
ting in een andere en het  hoofdbord 
een verdieping hoger. Binnenin zijn de 
borden wel  modulair: je kunt ze altijd 
 aanpassen, ook in de hoogte. Maar 
uiteindelijk moet je de borden zelf 
 manueel ontwerpen.Op deze werf was 
het soms echt millimeterwerk.”

STROOM UIT, ALLE DEUREN DICHT
De verdeelborden zijn ook zo uitge-
rust dat de kringen en dus ook alle 
automaten vervangen kunnen worden zonder dat de spanning moet worden 

 uitgezet. Dat wordt trouwens steeds 
meer gevraagd. Op heel wat plaatsen 
is het immers onmogelijk geworden 
om de spanning uit te zetten om kleine 
herstellingen uit te voeren omdat heel 
wat zaken PC- of PLC-gestuurd zijn. 
Een spannings uitval kan grote  financiële 
en operationele  gevolgen hebben. 
“Als fabrikant spelen we daar  natuurlijk 
op in”, besluit Patrick Toussaint. “En dat 
is niet het enige. Soms krijgen we vragen 
die tegengesteld zijn aan de gewoonte. 
Ik geef een voorbeeld. Normaal is het de 
 bedoeling dat bij een alarm alle deuren 

opengaan. We hebben ooit de  installatie 
ontworpen voor een  gevangenis en 
daar is het dus andersom. Dat geldt 
ook voor bepaalde  gebouwen hier in 
de ZOO. Ik mag er niet aan denken dat 
bij een spanningsuitval de  deuren van 
 bijvoorbeeld de  leeuwenkooi  zouden 
openzwaaien. Bij het ontwerpen van 
een bord moet je daar allemaal reke-
ning mee houden. En tot slot nog dit. 
België is het enige land in de wereld 
waar verlichting in de verdeel borden 
wordt geplaatst. Ook dat hebben we zelf 
moeten ontwikkelen. Flexibiliteit is een 
mooie deugd in ons vak.”

01  Algemeen laagspanningsbord
02  Laagspanningsbord 

contactdozen restaurant
03  Algemeen laagspanningsbord
04  Laagspanningsbord 

verlichting restaurant

01

02

04

03
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VAN PARLOFOON NAAR SMARTPHONE
EVOLUTIE VAN VIDEOPARLOFONIE 
BIJ LEGRAND EN BTICINO

1970’s

1980’s

1997

1998

1999

2001

2006

2012

2014

2015

2016

BTicino commercialiseert voor 
het eerst videoparlofonie onder 
de naam Ticivox.

Lancering van het analoge 
systeem bij de komst van 
Sfera en Pivot.

Eerste 
kleurencamera.

Introductie van handenvrije 
binnenposten.

Flexibiliteit in montage 
en configuratie bij 
Classe 100-binnenposten.

Videofonie via 
smartphone d.m.v. 
Classe 300X13E

Terraneo, een 
Italiaanse fabrikant 

van videoparlofonie, 
wordt overgenomen 

door BTicino.

Ontwikkeling 
van het digitale 

systeem met een 
8-draadsaansluiting 
voor alle apparaten.

Eerste 2-draadssysteem voor 
zowel eengezinswoningen als 

appartements gebouwen.

Innovatieve functies 
zoals wide-angle 

camera in het gamma 
Sfera New.

Introductie van de 
binnenpost met 

7” touchscreen, 
Classe 300.

15_
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ZIE WIE ER THUIS  
AAN DE DEUR STAAT, 
WAAR U OOK BENT 
OP DE WERELD

—
BTicino staat bekend om zijn innovatieve producten, 
die hoogstaande technologie combineren met een 
esthetisch design. De nieuwe Classe 300-videofoon is 
daarop geen uitzondering. Hij biedt de gebruiker een 
waaier van mogelijkheden, waaronder een aansluiting 
op het internet, met alle voordelen van dien.

Stel, u bent op vakantie in Florida en 
er wordt aangebeld bij u thuis. Tot voor 
kort kon u dat onmogelijk weten. Met 
de Classe 300-videofoon wordt u niet 
alleen gewaarschuwd, op uw smart-
phone krijgt u ook te zien wie er aan 
de deur staat en als u dat wenst, kunt 
u zelfs de deur openen zonder dat u 
uw ligstoel aan het zwembad moet 
verlaten. Patrick Rogge, aannemer 
van algemene elektriciteitswerken uit 
Nazareth bij Gent, was  onmiddellijk 
overtuigd. “Als installateur moet je 
natuurlijk altijd het goede voorbeeld 
geven. Zo heb ik 14 jaar geleden al 
de eerste MyHome geïnstalleerd. We 
 hebben ook 7 telefoons in huis die 
 allemaal rinkelen als de bel gaat en een 
parlofoon aan bed. Een van de voorde-
len van de Classe 300-videofoon is dat 

we dat allemaal kunnen  behouden, 
behalve de parlofoon aan bed, die we 
nu niet meer nodig hebben. Er hoeven 
ook geen extra kabels getrokken te 
worden, het systeem wordt geïnstal-
leerd op onze bestaande 2-draads-
installatie. Zowel mijn vrouw als ik zien 
nu op onze smartphone wie er aanbelt, 
waar we ons ook bevinden. Achter in de 
tuin of in New York, ik zeg maar wat. En 
via de smartphone kunnen we ook de 
poort openen. Voor ons is dat belang-
rijk, want mijn vrouw werkt buitenshuis 
en ik ben bijna altijd aan het werk bij 
klanten. Zo kunnen we een leverancier 
die iets komt afleveren, en dat gebeurt 
vrij veel, altijd binnen laten. De nieuwe 
buitenposten zijn overigens volledig 
compatibel. Je haalt de oude eruit 
en je steekt de nieuwe erin, wat het 
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natuurlijk extra gemakkelijk maakt. 
En nog iets. Er worden ook 7 badges 
bij het systeem geleverd waarmee je 
de deuren kunt opendoen. Sleutels heb 
je dus ook niet meer nodig.”

EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN 
GEBRUIKSVRIENDELIJK
De aansluiting met het internet hoeft 
overigens niemand af te schrikken, 
kennis van IT of internet is niet nodig. 
Het toestel wordt gewoon verbonden 
met het draadloze netwerk van de 
woning, wat normaal gezien iedereen 
kan die een smartphone heeft. Ter info, 
er kunnen maximaal 20 smartphones 
aan het systeem gekoppeld worden. 
De vele functies van de Classe 300 
worden bediend via het gebruiksvrien-
delijke touch screen. En om het nog 
eenvoudiger te maken zijn er 4 basis-
functies ingebouwd voor een directe 
bediening: de camera’s  bekijken, het 
deurslot openen, telefonische commu-
nicatie met de binnenpost en oproep-
beheer. U activeert deze functies door 
op het scherm van de smartphone op 
een symbool te drukken of erover te 
slepen. Gemakkelijker kan niet. Via 
het menu zijn natuurlijk nog meer 
functies toegankelijk. Zo kunt u een 
 geschreven of gesproken boodschap 
achterlaten voor de medebewoners, of 
het sproeisysteem of de tuinverlichting 

activeren. En dankzij de geheugen-
functie kunnen tot 25  opnames in 
hoge resolutie en 125  opnames in lage 
resolutie opgeslagen worden. Patrick 
Rogge: “Ik wil toch even  benadrukken 
dat dit geen beveiligingssysteem is, 
maar een deur-opensysteem. U kunt 
op elk moment de camera’s  oproepen 
maar er wordt alleen  opgenomen 
 wanneer er gebeld wordt. Op die 
manier kunt u ’s avonds natuurlijk 
wel zien wie er die dag allemaal heeft 
aangebeld.”

MOOI IN ELK INTERIEUR
De handenvrije binnenposten met 
7 inch lcd-kleurenscherm zijn een 
esthetische aanwinst voor elk interieur. 
Van een fabrikant als BTicino, die altijd 
veel aandacht besteedt aan het design 
van zijn producten, had u natuurlijk 
niets anders verwacht. Ze zijn slechts 
22,5 mm dun en dus zeer discreet. 
De Classe 300-videofoon is verkrijg-
baar als opbouwmodel voor montage 
tegen de muur of als tafelmodel en, 
 afhankelijk van het model, in wit of 
antraciet.

Meer inforMatie op 
www.btiCino.be/nl/produCten/Classe-300-x13e

APP OP MAAT VAN DE GEBRUIKER

Via de applicatie “Door Entry” ontvangt 
u via wifi of het 3/4G-netwerk de 
oproep van het deurstation. U opent de 
deur, bekijkt bijkomende camera’s of 
bedient bijkomende systemen, zoals 
de verlichting, het sproeisysteem, ...

Download de app via Google Play 
of de App Store, of scan een van de 
QR-codes

01  Classe 300X13E 
binnenpost

02  Classe 300X13E 
binnenpost

03  Linea 3000 
buitenpost

04 Door Entry App

01

03 04

02
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DE RENOVATIE VAN HONDERDEN 
WOON- EN SLAAPKAMERS

—
Interieur Avenue Gaverzicht is een grote meubelwinkel gelegen in 
Deerlijk, aan de snelweg Gent-Kortrijk. De 45.000 m2 grote handelszaak 
wordt op dit moment verbouwd en gerenoveerd. Ook de elektrische 
installatie wordt grondig onder handen genomen.
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Bruno Deneef 
Zaakvoerder BD Grid

Birger Kimpe 
Sales Engineer 
Distribution bij Legrand

Pieter François 
Sales Engineer 
Residential bij Legrand

Geert Verschuere 
Verantwoordelijke 
Aankoop Gaverzicht

KEY PLAYERS De werkzaamheden zijn 3 jaar  geleden 
begonnen en zijn vandaag nog steeds 
aan de gang. Een winkel die op een 
normaal weekend 3 à 4000 bezoekers 
mag verwelkomen, kun je natuurlijk 
niet zomaar enkele maanden  sluiten. 
En dus wordt er vooral op dinsdag, 
de sluitingsdag, gewerkt. Op andere 
dagen wordt af en toe een afdeling 
afgesloten. Afdelingen zijn er overi-
gens genoeg. De winkel toont, ver-
deeld over drie verdiepingen, een over-
donderend assortiment meubelen en 
decoratieartikelen. En voor wie  honger 
krijgt of moe wordt van al dat  winkelen, 
is er ook nog een restaurant in het 
gebouw en een hotel naast de deur, 
allemaal onderdeel van de Gaverzicht-
groep. Ook BD Grid, het installatie-
bedrijf dat de werkzaam heden uit-
voert, behoort voor een deel tot 
dezelfde bedrijven groep. Wij  hadden 
een gesprek met Bruno Deneef, 
installateur bij BD Grid, die verant-
woordelijk is voor de elektriciteits-
w er ken in  de meubel  w inkel . 
“We zijn drie jaar geleden begonnen 
met het plaatsen van een nieuwe 
 transformator, zodat we nu zowel 
400 V als 230 V in huis  hebben. Nu zijn 
we  stelselmatig alle elektriciteits-
kasten aan het  vernieuwen naar 
400 V. Daarnaast hebben we hier ook 

al  onnoemelijk veel producten uit 
de catalogus van Legrand geïnstal-
leerd. Verdeelborden,  kabelgoten, 
schakel materiaal , patchkasten, 
UPS-systemen, vloerdozen, nood-
verlichting … noem maar op. Waarom 
Legrand? Omdat het toch om een vrij 
groot project gaat, hebben we in het 
begin verschillende leveranciers uit-
genodigd. Legrand is er toen als beste 
uitgekomen, met een goede prijs-
kwaliteit verhouding en vooral met 
de nodige technische ondersteuning. 
Samen met de  vertegenwoordiger van 
Legrand  hebben we de hele catalogus 
 doorlopen, om te bekijken wat we alle-
maal nodig zouden hebben. Op basis 
van die lijst hebben we toen een goede 
deal  kunnen maken, zowel voor de 
prijs als voor de ondersteuning. Een 
extra voordeel van het werken met 
een enkele leverancier is dat je maar 
één aanspreekpunt hebt, wat het altijd 
gemakkelijker maakt.”

1.600 NOODVERLICHTINGEN 
De brandweer kan behoorlijk streng zijn 
als het over brandveiligheid gaat. En 
terecht. Een winkel die zoveel bezoe-
kers over de vloer krijgt, mag wat vei-
ligheid betreft niets aan het toeval 
overlaten. Daarom  hangen er nu al 
800 noodverlichtingen aan de plafonds. 

01 02
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Bruno Deneef: “De komende maanden 
komen er zeker nog 800 bij. Er werd 
gekozen voor het Ura One-systeem. 
Een van de voordelen van de Ura One is 
dat je dit zowel aan het plafond als aan 
de muur kunt bevestigen.” Het Ura One-
veiligheidsverlichtingsgamma biedt de 
installateur en de  gebruikers inderdaad 
nogal wat  voordelen. De  elementen 
zijn  gemakkelijk te installeren, te 
onder houden en te beheren. De picto-
grammen  kunnen  eenvoudig  worden 
bevestigd. Bovendien werkt dit veilig-
heidsverlichtings gamma met ledtech-
nologie. Het arbeidsintensieve vervan-
gen van buislampen is er dus niet meer 
bij. Extra voordelen: de leds  hebben een 
zeer lange levensduur (tot 150.000 uur) 
en verbruiken veel minder  energie. 
Twee keer winst dus. 

HET VOORDEEL VAN 
VLOERCONTACTDOZEN
Elke meubelwinkel toont de bezoeker 
graag wat hij of zij allemaal met de 
meubelen en decoratieartikelen kan 
doen. Interieur Avenue Gaverzicht is 
daarop geen uitzondering. Er staan 
letterlijk honderden voorbeelden van 
woonkamers, salons, kinder kamers 
en slaapkamers. Uiteraard zijn die 
allemaal voorzien van de nodige ver-
lichting. Het gevolg is dat er honderden 

schakelaars en stopcontacten uit het 
Niloé-assortiment moeten worden 
geïnstalleerd. In de afdeling met de 
verlichting, waar ontelbare staan- en 
hanglampen zich van hun mooiste kant 
laten zien, werd gekozen voor vloer-
contactdozen met beschermingsgraad 
IP 44. Die zijn voorzien van een extra 
dunne plaat van 2 mm, zijn beschik-
baar in ronde of vierkante vorm in 
2 modules of een  rechthoekige vorm in 
2 x 2-modules (hier werd gekozen voor 
de ronde vorm) en  hebben een blauw 
ledlampje. Dankzij hun tijdloze afwer-
king in geborsteld, roestvrij staal pas-
sen ze in elk interieur, wat natuurlijk 
altijd meegenomen is in een toonzaal 
van verlichtingselementen. Er zijn er 
ruim 200 geplaatst, waardoor de deco-
rateurs van Gaverzicht de hele vloer-
oppervlakte van de ruimte  kunnen 
benutten om de staande  lampen en 
andere verlichtingselementen  tentoon 
te stellen. Is het einde van de werk-
zaamheden al in zicht? “Nog lang 
niet”, besluit Bruno Deneef. “Het is 
niet alleen deze winkel, we hebben 
ook het magazijn aan de andere kant 
van de snelweg en de Be.Okay-winkel 
in Moeskroen. Nog werk genoeg dus. 
Ook voor Legrand.”

01  P31 kabelgoot 
met ophang-
systeem voor 
kabelverdeling 
in de showroom

02  Schakel-
materiaal Niloé

03  Hoofdverdeel-
bord XL³ 4000 
en UPS

04  Vloerdozen 
met schakel-
materiaal van 
Mosaic aan de 
kassa’s

05  Inox vloer-
contactdozen 
IP44 IK08 in de 
verlichtingsaf-
deling

06  DLP-kabelgoten 
in de burelen

07  Noodverlichting 
Ura One,  
P31 kabelgoot 
en kasten met 
automaten

08  Noodverlichting 
Ura One in de 
showroom

03 07

08

04 05

06
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KABELGOOT/WANDGOOT
CONFIGURATOREN

 Bespaar tijd   Beperk uw risico

GAMMA:

VOORDELEN:
• Eenvoudig zoeken, calculeren en offreren
• Beperkt fouten bij calculeren en bestellen
• Alle producten overzichtelijk bij elkaar
• Snel een overzichtelijke offerte
• Direct mailen, printen of exporteren
• Interactieve PDF met alle beschikbare informatie

Ontdek de configuratoren op 
www.ecataleg.be

• DLP Design
• DLP Halogeenvrij
• DLP Klik-in

• GWO 6
• GWO Klik-in
• P31 Kabelgoot

ad_LG_magazine_configuratoren_210x297mm.indd   1 11/05/17   11:19

expertise_



VRAAG UW MAGAZINE AAN
Hebt u dit magazine in handen gekregen en wilt u dit in de 
toekomst zelf ontvangen? Stuur ons een mailtje met uw gegevens 
op magazine.be@legrandgroup.be

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

Het Hemelvaartweekend is al enkele jaren steevast 1000 km-weekend. Dan gespen we onze 
fietshelm vast, klikken we onze schoenen in onze pedalen en fietsen we ten voordele van de 
strijd tegen kanker. Samen met duizenden zielsgenoten trappen we tegen kanker, en dat vier 
dagen lang! Dat is de 1000 km voor Kom op tegen Kanker!

Legrand nam dit jaar voor de derde keer deel met twee teams van 4 personen en zamelde maar 
liefst 11.225 euro in! In totaal bracht het evenement dit jaar 4.085.000 euro op. Tot volgend jaar!

LEGRAND RIJDT 1000 KM -  
IN TEAM …

23_

in beeld_




