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—
Op 18 Mei 1966 opende Legrand Group
Frankrijk haar eerste buitenlandse vestiging in België. Ter ere van deze 50ste verjaardag presenteren we u de eerste editie
van Legrand Magazine. In dit magazine
willen we even terugkijken op de evolutie
die we meegemaakt hebben bij Legrand
Group Belgium.
Niet alleen blikken we terug op de afgelopen 50 jaar, maar we willen u op deze
manier ook informeren over Legrand
vandaag de dag. Een multi-specialist
met toonaangevende oplossingen op het
gebied van onder andere schakelmateriaal, audio-video, verdeelborden, domotica,
noodverlichting, UPS, kabeldraagsystemen
en datanetwerken.
Aan de hand van een aantal projecten en
getuigenissen van klanten laten we zien
hoe en waar onze producten gebruikt
worden. We hopen u in de toekomst vaker
te kunnen inspireren met interessante projecten en oplossingen.
Daar blijft het echter niet bij. We laten u
ook kennis maken met enkele van onze
nieuwste toepassingen op het gebied van
MyHOME domotica en de nieuwe vlakke
stopcontacten van BTicino.Tot slot gaan we
ook verder in op Building Information, de
toekomst binnen de bouwsector.
Al dit en nog veel meer in deze eerste
editie van Legrand Magazine.
Ik wens u veel leesplezier.

Ronny De Backer
Algemeen directeur
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PROJECTEN VAN
We zijn trots op de vele referenties die we hebben
en willen deze ook graag met jullie delen.
Meer projecten vind je op
www.bticino.be/nl/projecten
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NIEUWE IP66 RONDE VLOERDOOS KLEIN EN WATERBESTENDIG
De IP66 ronde vloerdoos van Legrand
heeft 4 modules voor bijvoorbeeld
twee stopcontacten en is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: één met
vast scharnierend deksel of met los
deksel. De keuze wordt bepaald door
de duur en de frequentie waarmee de
vloerdoos wordt gebruikt.
De nieuwe ronde vloerdoos is geschikt
voor installatie in holle ruimtes, be-

tonvloeren en vloeren in technische
ruimten. Denk hierbij aan de tuin, het
terras van een brasserie, een autoshowroom, loodsen, evenementenhallen en binnen- en buitenzwembaden.
Kortom, de compacte, waterdichte
vloerdoos IP66 (volgens de normen
IEC 60670-1 en IEC 60670-23) is ideaal voor plaatsing binnen én buiten.

KABELS TREKKEN NIET MEER NODIG
Werken met kabelgoten en het trekken van
kabels, het is de conventionele installatie
voor energiedistributie. Legrand biedt nu een
snellere manier om dergelijke projecten op
te leveren. Een manier, die de klant bij eventuele aanpassingen, ook na de oplevering,
geen overlast bezorgt. Het Zucchini Modulair Concept van Legrand is precies dat: een
installatie met behulp van geprefabriceerde
stroomrails!
Kabels trekken is hierdoor niet meer nodig. Gewoon de geprefabriceerde
stroomr ail ophangen en klaar. Ook wanneer de installatie aangepast moet
worden, is het niet meer nodig kabels te verlengen of te verkorten. Dat is
voortaan eenvoudig een kwestie van een stekker verplaatsen.

BTICINO LANCEERT GAMMA CCTV
Sinds 1 februari 2016 voert BTicino een assortiment AHD (Analogue High Definition) camera’s, recorders en kits voor CCTV. Hiermee opteert BTicino voor
een tussenoplossing die de manier van bekabelen voor analoog combineert
met de kwaliteit van IP.
Om de keuze voor de installateur eenvoudiger te maken, introduceert BTicino
domecamera’s, compacte camera’s met vaste of varifocale lens en recorders
van 4, 8 en 16 ingangen. Daarnaast worden nog twee basiskits aangeboden,
bestaande uit een recorder (4 of 8 ingangen) en 2 camera’s.
Een overzichtelijk en transparant gamma waarin de installateur steeds zijn
gading vindt. Voor het intuïtief benaderen van de CCTV-recorders vanuit mobiele apparatuur, is er de gratis app: BTicino CCTV.
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Niet alleen de installateur heeft baat bij dit nieuwe systeem. Voor de klant betekent het dat zijn bedrijfsproces gewoon kan doorgaan, met slechts een minimale verstoring.
Uiteraard betekent dit dat het geprefabriceerde stroomrailsysteem en het toebehoren wel snel geleverd moeten worden. Legrand garandeert u een levertijd voor het
complete project van 10 werkdagen, op voorwaarde dat u
de producten bestelt uit het Zucchini Modulair Concept.
Gebruik onze calculatietool om alle
technische aspecten te berekenen.

scan de qr-code voor meer informatie

—

—

VIDEOFONIE VIA SMARTPHONE
DANKZIJ CLASSE 300 X13E

VLAK STOPCONTACT VAN
BTICINO COMBINEERT
ESTHETIEK EN
FUNCTIONALITEIT

De markt van de videoparlofonie evolueert constant. BTicino pakt daarom uit met de nieuwe binnenpost Classe 300 X13E. Deze videofoon is een
oplossing die het beste haalt uit de combinatie van het vertrouwde BTicino-tweedraadssysteem en de koppeling naar smartphone via wifi en het
3G/4G-netwerk.
EENVOUDIGE INSTALLATIE IN DRIE STAPPEN

1_ Het toestel wordt rechtstreeks aangesloten net zoals een standaard
binnenpost op de tweedraadsinstallatie videofonie.
2_ De eindgebruiker installeert de app op zijn smartphone om deze als
tweede ‘virtuele’ interne unit te kunnen gebruiken.
3_ V ia wifi connecteert de videofoon met het lokaal netwerk en de smartphone, als je thuis bent. Een cloudservice zorgt, via de router en het
3G/4G-netwerk, voor de verbinding van de Classe 300 X13E met de
smartphone, wanneer die zich buitenshuis bevindt.
ALTIJD BEREIKBAAR

Belt iemand aan de voordeur, maar is er niemand thuis? Het signaal wordt
doorgestuurd naar de smartphone, ongeacht waar die zich bevindt. Op afstand de deur openen of de camerabeelden bekijken … het kan allemaal.
LAAGDREMPELIG

Dat was de insteek van BTicino bij de ontwikkeling van een nieuwe videofoon
met smartphoneconnectiviteit. Met de Classe 300 X13E is dat 100% gelukt;
voor het opzetten van dit type communicatie op afstand is geen specifieke
IT-kennis nodig, noch door de installateur, noch door de eindgebruiker.

scan de qr-code voor meer informatie

Architecten dragen esthetiek hoog in het vaandel, maar
blijven uiteraard ook altijd de functionaliteit van een woning nauw in het oog houden. Beide elementen kunnen
dus maar beter samensmelten. Het vlakke stopcontact van
BTicino is dan ook een perfect voorbeeld van de combinatie
van esthetiek en functionaliteit.
Het stopcontact ligt verzonken in de afdekplaat, wat een
erg minimalistische look oplevert. Het ronde gedeelte bevindt zich met andere woorden op hetzelfde niveau als de
afdekplaat. Pas wanneer een stekker wordt ingebracht,
schuift het ronde gedeelte naar achteren. Wordt de stekker
verwijderd, dan klapt het automatisch weer naar voren.
Met dit vlakke design brengt BTicino een handig en onopvallend stopcontact, dat bovendien de ophoping van stof
voorkomt.
Voor een perfect esthetisch resultaat kunnen de vlakke
contactdozen gecombineerd worden met de ultravlakke
afdekplaten van LivingLight Air en Axolute Air.

scan de qr-code voor meer informatie
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CLINIQUE NOTRE-DAME DE
GRÂCE GOSSELIES OPTIMAAL
COMFORT VOOR DE PATIËNT
—
In nauwelijks vier jaar tijd werd de Clinique Notre-Dame de Grâce in Gosselies volledig gerenoveerd. Het
ziekenhuis beantwoordt nu helemaal aan de wensen
van de hedendaagse patiënt. De oplossingen van
Legrand vergroten het comfort van patiënten en personeel en de energie-efficiëntie van het ziekenhuis.
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KEY PLAYERS

David Renaut
Directeur Infrastructuur
Clinique Notre-Dame de
Grâce Gosselies

Jean-Pierre Thonar
Key Account Engineer
Legrand

meer informatie over clinique

notre-dame de grâce gosselies op:
www.cndg.be

"Alle producten zijn gemaakt van antimicrobieel materiaal dat bacteriën
vernietigt zonder gewennings- of resistentie-effecten."
_Jean-Pierre Thonar
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Wie vandaag het ziekenhuis binnenloopt, kan nauwelijks geloven dat het
oorspronkelijke gebouw uit de jaren
70 stamt. Na de ingrijpende renovatie
is de Clinique Notre-Dame de Grâce
een eigentijdse zorginstelling geworden die alles biedt wat patiënten en
bezoekers van een dergelijk gebouw
verwachten: veel licht, een aantrekkelijke en kleurrijke inrichting en comfortabele kamers met de modernste
technologie. Opmerkelijk is dat tijdens
de renovatie het ziekenhuis gewoon is
blijven functioneren.
ENERGIEBESPARING

David Renaut: "Het ziekenhuis was
dringend aan renovatie toe. Zo hadden
we nog kamers zonder douche, was
het thermische comfort niet optimaal
en waren er heel weinig eenpersoonskamers. Het beantwoordde dus totaal
niet meer aan de verwachtingen van
de patiënt. Omdat het ziekenhuis tijdens de werkzaamheden gewoon
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bleef functioneren en de renovatie
dus moest gebeuren met een minimum aan lawaaihinder, hebben we
veel gebruik gemaakt van modulaire
constructietechnieken. Neem nu het
nieuwe administratieve gebouw van
2.000m2. Dat is hier ter plaatse in ongeveer een week geassembleerd en in
1,5 maand afgewerkt. De helft van de
kamers zijn nu eenpersoonskamers,
waardoor we grondig hebben moeten
nadenken over het optimale gebruik
van de ruimte.
Ook aan het rationele gebruik van
energie is veel aandacht besteed.
Dankzij onder meer warmtekrachtkoppeling was het energieverbruik in
2015 met 10% gedaald. Dat lijkt misschien weinig, maar vanaf het begin
hebben we ervoor gekozen een deel
van de energiebesparing te investeren
in comfort voor de patiënt. Zo hebben
alle kamers nu klimaatregeling met
thermische plafonds, zodat de temperatuur in de kamers ook tijdens de
zomer aangenaam blijft. Daarnaast
beschikken de kamers over alle moderne comfort: led-sfeerverlichting,
radio in de kamer en in de badkamer,
afstandsbediening voor de gordijnen
en de televisie, een extra opklapbed
voor de partner … De renovatie is nu
helemaal klaar, maar binnenkort beginnen we een volgend groot project:
de bouw van een nieuwe dagkliniek
van 2 verdiepingen, met een totale
oppervlakte van 3500m2.”
AANDACHT VOOR HYGIËNE

Jean-Pierre Thonar: “Legrand was
hier eigenlijk totaalleverancier. Het
grootste deel van de benodigde installaties komen uit ons uitgebreide
productgamma. Eén van de produc-

KEY FACTS

4Duurjaar
van de totale
renovatie, ondertussen
werkten alle diensten
van het ziekenhuis
gewoon door.

45
mln.
Bedrag van de investering, de bouw van
een nieuw ziekenhuis
zou 80% meer hebben
gekost.

50%
privékamers
Hiermee wordt voldaan
aan de wensen van de
moderne patiënt.

100
m2
per bed
Een optimaal gebruik
van de beschikbare
oppervlakte, met een
betere energie-efficiëntie als gevolg.

ten die we in het hele gebouw hebben
gebruikt, is het antimicrobieel schakelmateriaal uit het Mosaic-gamma.
Dat is uitermate geschikt voor ziekenhuizen, waar hygiëne uiteraard prioritair is. De producten zijn gemaakt
van antimicrobieel materiaal op basis van zilverionen. Deze technologie
maakt gedeeltelijk de vernietiging van
de meeste bacteriën zonder gewennings- of resistentie-effecten mogelijk. De vernietiging gebeurt immers
fysiek en niet chemisch, wat de aanvullende garantie biedt op de niet-verspreiding van de bacteriën.
Op de dienst radiologie vinden we dan
weer het MyHOME-domoticasysteem:
terug. Een centraal besturingssysteem dat het mogelijk maakt persoonlijke instellingen te programmeren voor onder andere licht, geluid en
verwarming.
Dankzij MyHOME in de ruimte waar de
röntgenfoto’s worden bekeken, kan de
dokter of technicus de verlichting met
een druk op de knop bijsturen.
Ten slotte zijn er nog de Lighting Management Solutions. In kantoren,
scholen en ziekenhuizen zijn verwarming en verlichting de grootste energievreters. Het probleem deed zich in
Notre-Dame de Grâce vooral voor in
de kleedcabines van de dienst radiologie. Men vergat nogal eens het licht
uit te doen ’s avonds. Ook hiervoor
had Legrand de ideale oplossing. Nu
is er in elke cabine een detector die
het licht aansteekt als een patiënt de
cabine betreedt en het na verloop van
tijd weer dooft als er niemand meer
aanwezig is. Op die manier is men zeker dat op het einde van de dag alle
lichten in de cabines gedoofd zijn.”

01 Mosaicschakelmateriaal
geïntegreerd in
bedhoofdarmatuur
02 Geïntegreerde
bewegingsdetector
op de dienst
radiologie
03 Volledig uitgeruste
eenpersoonskamer
04 A
 ctuatoren
MyHOME voor
verlichtingsbeheer
05 M
 osaic
antimicrobieel
schakelmateriaal
voor de
rolluikbediening
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meer informatie over ons uitgebreide
assortiment op: www.ecataleg.be
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50 JAAR
LEGRAND BELGIË
—
Legrand ontstond in 1860 met
de oprichting van een porseleinwerkplaats aan de Route de Lyon
in Limoges (Frankrijk). In 1949
werd beslist om enkel nog elektrisch schakelmateriaal te produceren. Zo'n 20 jaar later zette
Legrand haar eerste stappen
buiten Frankrijk, naar België.
Op 18 mei 2016 vierden we onze
50ste verjaardag. Een terugblik
op 50 jaar Legrand Belgium.

1966
Het eerste gebouw stond in de Rue de
Russie in Sint-Gillis. 11 jaar later, in 1977,
verhuisden we naar onze huidige locatie in de
Kouterveldstraat te Diegem.

1977
Lancering DLP. Toen maar beperkte interesse
in dit product, maar intussen uitgegroeid
tot één van onze meest succesvolle
productgroepen.

BELANGRIJKSTE OVERNAMES

1967

De eerste catalogi werden verspreid in België.
Eén van de producten die we toen verkochten,
bestaat nog steeds in ons assortiment, nl. de
aardingsonderbrekers.
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1997

1989

2004

2005

Ura

BTicino

Van Geel

Cablofil

2005

2006

2012

2015

Zucchini

Vantage

Minkels

Raritan

1986

2010
Legrand Belgium viert haar 20ste verjaardag.
Op de foto: Edouard Decoster die het
personeel toespreekt op de viering.

Officiële persbericht ter ere van
'20 jaar Legrand Belgium'.

1988

Legrand Belgium en BTicino Belgium vormen
samen Legrand Group Belgium. Ronny
De Backer volgt Michel Vernaillen op als
algemeen directeur.

2016

Een klant die graag een fysiek product wou
zien alvorens aan te kopen? Dat kon! Onze
vertegenwoordigers kwamen graag langs met
de Legrand-camionette.

Dit artikel kwam tot stand dankzij Jean-Pierre Thonar, Jean Derenne, Marc Mathijs en Pino Lancelotti.

Start ELIOT-programma (Electrical Internet
of Things) waarbij Legrand verbinding legt
tussen consumentenelektronica en de
elektrische installatie.
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EEN BLIK
OP DE TOEKOMST
—
Ontwikkelingen in de markt volgen
elkaar in hoog tempo op. Legrand
doet hier volop aan mee. We geven
in dit artikel een korte blik op onze
visie voor de toekomst.
COMMUNICATIE

Als Legrand Group Belgium willen
wij de ontwikkelingen op de Belgische markt mee vormgeven. Niet
alleen op gebied van energie-efficiënte installaties en duurzamer
energieverbruik, ook voor het verhogen van veiligheid en comfort in
de woning, op kantoor en onderweg
willen wij toonaangevend zijn. Ons
streefdoel is een geconnecteerde
wereld waarin apparatuur en installatie in de woning en daarbuiten
met elkaar kunnen communiceren.
Een wereld waar voor de Belgische
installateur enorme kansen liggen!

12_

ALLES GECONNECTEERD

TECHNISCHE EVOLUTIE

Als het gaat om de geconnecteerde
wereld wil Legrand graag mee evolueren met andere firma's. Ons doel is
om onze producten te laten communiceren met producten uit de netwerken van onder andere Google, Apple,
Samsung en zo verder, zodat de intelligente woning ook echt werkelijkheid
wordt.

We willen graag inspelen op de ontwikkelingen in de bouw op het gebied
van informatietechnologie zoals BIM.
Dat moet ons in staat stellen om in de
hele keten beter samen te werken en
faalkosten in de bouw te reduceren.
Zo dragen we ons steentje bij aan een
gezonde bedrijfstak.
NIEUWE STANDAARDEN

UITMUNTENDE SERVICE

Onze inspanningen doen we niet alleen met goede producten, maar juist
ook met diensten om onze klanten, de
installateurs, te kunnen ontzorgen.
Denk hierbij aan interventiediensten
in het geval van een dringende situatie zoals een stroomonderbreking,
service en onderhoud op een installatie, of het certificeren van een datanetwerk.

Met onze internationale en wereldwijde activiteiten willen we graag bijdragen aan nieuwe standaarden en nieuwe installatievormen die de kwaliteit
van installaties verder verbeteren.
Om dit te bereiken, zijn we actief in
diverse normcommissies zodat de
Belgische normen mee evolueren.

benieuwd naar onze evoluties binnen de sector? neem een kijkje op
www.legrand.be of neem contact met ons op voor meer info.

4,8

LEGRAND
IN CIJFERS
—
Legrand anno 2016 is een unieke
speler op de markt met een zeer
breed aanbod van producten en
diensten voor residentieel, tertiair en industrieel gebruik op het
gebied van laagspanningsinstallaties en datanetwerken. We zijn
een bepalende speler in de Belgische markt op het gebied van
kabellijsten, schakelmateriaal,
videofonie/parlofonie, verdeelborden, domotica en data-oplossingen. Onze sterke merken
zijn Legrand, BTicino, Minkels,
Vantage, Sarlam ...
In het kort stellen we graag de
Group aan u voor. Meer weten over onze internationale
activiteiten? Kijk ook eens op
www.legrand.com.

miljard
euro

551

miljoen
euro

volledige omzet van de groep
Legrand in 2015, waarvan in België
67,15 miljoen euro

netto resultaat van de groep
Legrand in 2015

in 180 landen

36.000

actief wereldwijd,
eigen organisaties in 80 landen

werknemers wereldwijd,
Waarvan 120 in België

4,6%

36%

van de omzet besteed aan
onderzoek en ontwikkeling

verkoop gerealiseerd
in nieuwe economieën

215.000

81

referenties, meer dan 25.000
referenties in België

productfamilies

omzet renovatie-nieuwbouw

omzet opgedeeld in drie domeinen
7%
industrie

52%

50%

48%

nieuwbouw

renovatie

utiliteit

43%
woningbouw

13%

20%

2/3

wereldwijd marktaandeel
in cable management

wereldwijd marktaandeel
in schakelmateriaal

van zakencijfer verwezenlijkt met
nummer 1 of 2 producten in hun markt

netto verkoop per geografische regio
19% frankrijk
10% italië
17% rest van europa
23% usa-canada
31% rest van de wereld
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PARK KEMMELBERG BERCHEM
LEGRAND BIEDT TOTAALOPLOSSING
VOOR ASSISTENTIEWONINGCOMPLEX
—
Assistentiewoningcomplexen rijzen tegenwoordig
als paddenstoelen uit de grond. Park Kemmelberg,
vlakbij de Driekoningenstraat en de Antwerpse ring
in Berchem, is daar één van. Toch biedt het project
meer aan senioren dan andere gebouwen, getuige de
snelle verhuring van alle woningen. Maar liefst zes
van de acht productgroepen van Legrand vinden we
terug in deze zorginstelling.

14_

15_

focusproject_

KEY PLAYERS

David De Taeye
Key Account Engineer
Legrand Group Belgium

Wim Nijs
Zaakvoerder Elektriciteitswerken Nijs Wim (E.N.W.)

“Bijna alle producten komen van Legrand,
dat maakt het makkelijk voor een installateur.
Bij vragen moet je slechts één aanspreekpunt
contacteren.”
_Wim Nijs

16_

Midden in de stad, tussen twee straten en verscholen achter een moderne gevel, liggen de 36 assistentiewoningen van Park Kemmelberg. Aan
de andere kant van de straat ligt het
woonzorgcentrum Residentie Moretus, waar al jaar en dag circa 150
senioren verblijven. Personeel van
Residentie Moretus staat de klok
rond klaar voor de bewoners van Park
Kemmelberg, waardoor er altijd zorg
beschikbaar is. “Letterlijk altijd”, stelt
installateur Wim Nijs. “De UPS Trimod
HE van Legrand voorkomt dataverlies en houdt met zijn noodbatterij de
belangrijkste functies zoals het verpleegoproepsysteem of de noodverlichting gedurende één uur actief in
geval van een stroompanne.”
OOG VOOR DE TOEKOMST

De filosofie van Park Kemmelberg
luidt als volgt: we bieden ouderen zo
veel mogelijk zelfstandigheid, maar

staan onmiddellijk klaar als ze ons
nodig hebben. De bewoners kunnen
zelfstandig wonen op hun appartement dankzij een volledig uitgerust
keuken met vaatwasmachine en kookvoorzieningen. Ook Legrand draagt
zijn steentje bij aan deze zelfstandigheid met zijn multimediakast. David
De Taeye: “Deze kast, die er hetzelfde
uitziet als de elektriciteitskast, bevat
alle data-aansluitingen. Ze is iets dieper zodat je elementen – zoals de modem – uit het zicht kan plaatsen. Via
het patchsysteem bepalen bewoners
welke aansluiting in het appartement
welk signaal moet krijgen. Met dit
systeem maken we komaf met aansluitingen en rommelige bekabeling
in het appartement.”
Naast twee buitenposten aan de ingangen installeerde Wim Nijs in iedere assistentiewoning een binnenpost
type Classe 100 V12B. Een videofoniesysteem met oog voor de toekomst,

01

03

02

zo stelt De Taeye. “Legrand biedt immers zowel binnen- als buitenposten
aan die het signaal rechtstreeks naar
een hoorapparaat kunnen sturen. Wil
Park Kemmelberg deze optie? Een
nieuw toestel op de 2-draadsaansluiting klikken en klaar!”
ECO SCHAKELMATERIAAL

De woningen zijn gemakkelijk in onderhoud en volledig afgestemd op
rolstoelgebruikers. Er mag echt geen
enkele drempel zijn in het huis. Niet
alleen de lavabo, maar ook de bijhorende spiegel moet laag hangen. En
de douche moet eenvoudig in te rijden
zijn.
Ook het Niloé-schakelmateriaal van
Legrand past binnen dit zorgplaatje,
of het nu gaat om stopcontacten, data-aansluitingen of drukknoppen. “We
geven deze schakelaars het predicaat
eco omdat er tijdens alle stappen van
04
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01 Niloé-schakelmateriaal
02 Verdeelkast XL³ 800

36
assistentiewoningen

03 Kabelgoot met ophangsysteem
04 I ntegratie van de buitenpost Sfera
Allstreet in de brievenbusmodule

telt Park Kemmelberg

05 Binnenpost Classe100 V12B

270
m.
kabelgoot mocht
Legrand leveren voor dit
project om bedrading en
kabels beschermd weg
te werken

gebruikte
producten:

Niloé-schakelmateriaal, XL³ 125
wandverdeelkasten, XL³
400 wandverdeelkasten,
XL³ 800
wandverdeelkasten,
Sfera-buitenposten,
Classe 100
binnenposten, S8
veiligheidsverlichting, P31
kabelgoten, VDI-kast

de levenscyclus van deze producten
rekening gehouden wordt met de
milieu-impact. Daarnaast blinkt dit
schakelmateriaal uit in onderhoudsvriendelijkheid en laat het zich eenvoudig reinigen. Niet onbelangrijk in
een zorgomgeving”, legt De Taeye uit.
ASSISTENTIE VOLGENS
PERSOONLIJKE NODEN

De verschillende assistentiewoningen
van Park Kemmelberg omsluiten een
gezellig aangelegd binnenplein dat op
heel wat bijval van de bewoners kan
rekenen. Een grote vijver en grasperkjes sieren de buitenruimte en bijna alle
bewoners kunnen genieten van een
ruim terras. In de zomer is er dus ook
veel leven in het complex. Kortom, een
buitenkans voor elke 65-plusser die
gesteld is op kwaliteit, bruikbare luxe,
zekerheid en veiligheid, en die – als het
nodig is – kan vertrouwen op assistentie volgens persoonlijke noden.
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BIM - SNELLER,
EFFICIËNTER,
MINDER FOUTEN
—
Ont werpen en bouwen met
BIM is the next new thing in de
bouwsector. De Scandinavische
landen, Groot-Brittannië en Nederland gaan ons voor en bewijzen in de praktijk de kracht van
Building Information Modelling.
In België zetten vooral de grote
architecten- en studiebureaus
en de grote aannemers al in op
BIM omwille van de vele voordelen.

Iedere bouwdiscipline – van opdrachtgever over architect en studiebureau tot aannemer en installateur – krijgt in de nabije toekomst te maken met één of andere vorm van BIM. Building Information
Modelling (of BIM-men) is de overtreffende trap van 3D ontwerpen. Het staat voor het verrijken
van een virtueel model doorheen de verschillende fasen van het bouwproject. In welke mate en
met welke informatie de leden van het bouwteam het model verrijken, dienen de partijen bij de
start van het project af te spreken. BIM-men is een methodiek, het is een manier van procesmatig
denken en werken en die heel wat voordelen biedt.
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DE KRACHT VAN BIM …

De grote kracht van Building Information Modelling is dat de foutenlast
en bijgevolg de faalkosten veel lager
komen te liggen. Dit omdat fouten al
in de ontwerpfase op te sporen zijn.
Wanneer het bouwteam ook de planning aan het BIM-model koppelt, krijg
je als het ware een 4D-model. Dat laat
toe de timing van het bouwproces te
versnellen en de productiviteit te verhogen. Bijvoorbeeld omdat het nodige
materiaal tijdig besteld kan worden.
en de nodige mankracht gereserveerd
kan worden. Verder is het mogelijk de
onderhoudskosten en de total cost of
ownership al in het ontwerpproces
nauwkeurig te bepalen. Zelfs het onderhoudsplan kan in deze fase al beschikbaar gemaakt worden voor de
facility manager.
… EN DE HINDERNISSEN

BIM-men zal vooral doorbreken in
de grote bouwteamsamenwerkingen, zoals de verschillende design &
buildformules. Softwarefabrikanten
en ingewijden verwachten niet dat de
methodiek zal voorkomen in de woningbouw of de klassieke aanbestedingen. In de huidige bouwcultuur zijn
we gewend risico’s individueel uit te
sluiten, zo laag mogelijk in te schrijven en met meerwerk de marges naar
een gezond niveau te tillen. Het zal
nog jaren duren voor we geleerd hebben integraal samen te werken, zoals
de geest van de bouwteamformule
het ziet. Gelukkig is het delen van
kennis voor de jongere generaties al
gemeengoed. Onder hun impuls zal de
ontwikkeling ongetwijfeld een boost
krijgen.
Belangrijk is wel dat we de huidige
juridische context loslaten. Vandaag
proberen we nog elk individueel risico
via het contract uit te sluiten.
STAP 1: 3D ONTWERPEN

In de BIM-methodiek stappen doe je
als bedrijf of organisatie niet in één
keer. Een gezonde aanpak is de stapsgewijze introductie van het BIM-men.
De eerste stap is het leren ontwerpen
in 3D. Het komt erop aan het model te
kunnen ontwikkelen én beheren. De
meeste fabrikanten – ook Legrand
– bieden hiervoor bibliotheken met
specifieke Revit-bestanden aan. Denk
daarbij op technisch vlak aan kritische
installatiedelen zoals kabeldraagsystemen, koeling en ventilatie, leidingen

of sprinklerinstallaties. In principe kan
tot ieder gewenst detailniveau gemodelleerd worden, tot aan de laatste
schakelaar. Ook dit detailniveau – Level of Detail of kortweg LOD – dient bij
de opstart van het project binnen het
bouwteam te worden afgesproken.
STAP 2: INFORMATIE TOEVOEGEN

Na het leren werken in een 3D-model kan de gebruiker in een volgende
fase leren om bijkomende informatie
aan de verschillende gebouwdelen
toe te voegen. Voor een deur kan dat
bijvoorbeeld de RF-waarde zijn, voor
een lamp kan dat het aantal branduren
zijn. Sommige eindgebruikers schrijven voor om alle toegepaste materialen in het BIM-model vast te leggen.
Dat laat toe om het onderhoud en beheer van het gebouw in het model te
plannen. Die informatie kan eventueel
via een export (IFC) worden overgezet
naar de onderhoudssoftware.

STAP 3: INFORMATIE VERFIJNEN

Het BIM-model wordt van teamlid
naar teamlid doorgegeven en ieder
lid voegt er zijn informatie aan toe.
Het studiebureau zal in het architectuurontwerp de stabiliteitsinformatie
en de ontwerpen van de elektrische
en HVAC-installatie aanvullen. De
hoofdaannemer voegt op zijn beurt
planningsinformatie toe. Ook tijdens
het bouwproces wordt het model
aangepast aan de wijzigingen die dan
nog gebeuren. De onderaannemers
en installateurs kunnen op hun beurt
het detailontwerp van de technische
installaties modelleren. Hoe specifieker het ontwerp en de maatvoering
in het model, des te kleiner de kans op
fouten tijdens uitvoering.
BIM-MEN ALS INSTALLATEUR?

Meestappen in het BIM-proces vraagt
kennis en vaardigheden. Die opbouwen
vraagt forse investeringen in software
en opleiding. Belangrijk is ook dat er
een doorgedreven standaardisering

van uitwisselingsformaten komt om
de informatie van het BIM-model foutloos in verschillende softwarepakketten te gebruiken. De grote uitdaging
voor de implementatie van BIM ligt
voor installateurs in de integratie van
de werkmethode in de bedrijfsprocessen. Calculatie, werkvoorbereiding en
uitvoering dienen samen te werken in
hetzelfde 3D-model.
KAN DE OVERHEID FACILITEREN?

De overheid kan een stimulerende
houding aannemen om het gebruik
van BIM te promoten. Bijvoorbeeld
door BIM als ontwerpvoor waarde
te stellen in overheidsprojecten. In
Groot-Brittannië doet de overheid dit
al, in Frankrijk is het verplicht vanaf
1 januari 2017.
Legrand doet al het mogelijke om BIM
te faciliteren. Onder meer door het
aanleveren van 3D Revit-objecten of
het integreren van onze kennis en expertise in het model. Denk daarbij aan
speciale eisen op het gebied van functiebehoud, draaglast van ophangconstructies, ontwerp van stijgleidingen
in schachten, trafo-bordverbindingen
in de technische ruimte, enz. Alleen zo
delen we kennis en maken we betere
projecten, die ook nog eens sneller
gebouwd kunnen worden.

ONTDEK ONZE BIM-BIBLIOTHEKEN!

u vindt een overzicht van onze huidige revit-files voor
onder andere kabeldraagsystemen op:
www.legrand.be onder 'service

& support'
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ESTHETISCHE EN
TECHNISCHE UPGRADE
VOOR STATIG HERENHUIS
IN NAMEN
—
Hoe oud een woning ook is, ze hoeft niet van hedendaags comfort beroofd te blijven. Dat bewees BTicino
aan de oever van de Maas in Namen. We loodsten er
samen met installateur Home Transform een statig
herenhuis deze eeuw in. Het MyHOME-domoticaconcept biedt de bewoners alle comfort op vlak van sfeer
en energiebeheer.
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01

02

De elektrische materialen en systemen van Legrand Group zijn geschikt
voor alle markten: industrieel, tertiair
en residentieel. Als design én comfort belangrijk zijn, schuift Legrand
Group de producten van BTicino naar
voren. MyHOME, de domotica-oplossing van BTicino, biedt ongebreidelde
mogelijkheden om het wooncomfort
en de veiligheid te verhogen. Dat was
ook één van de uitgangspunten die de
eigenaar had voor de renovatie.
“De eigenaar pakte het statige herenhuis grondig aan”, begint David Pirson, vertegenwoordiger bij
BTicino. “Op de gevels en binnenmuren na is de woning volledig vernieuwd. Het interieur kreeg een
strakke en moderne uitstraling. Op
technisch vlak was domotica een
must.” De eigenaar wist perfect wat
hij wilde en ging meteen mee in het
voorstel van Home Transform’ om
MyHOME domotica te integreren. De
techniek sloot perfect aan bij zijn wensen en het Axolute-schakelmateriaal
matcht naadloos met het interieur.
“Ook voor Home Transform’ was de
keuze voor onze oplossing een aangename ervaring. De domotica laat
zich volledig via pc programmeren,
wat een enorme tijdswinst betekent.”
MAXIMAAL GEZINSCOMFORT

Met de keuze voor domotica transformeerde de eigenaar de herenwoning
tot een slimme woning. Hij kan de
technieken flexibel laten mee evolueren met elke levensfase of nieuwe
verwachtingen binnen het gezin. David Pirson: “De eigenaar kan MyHOME
op ieder moment uitbreiden of aanpassen. Dat vraagt slechts enkele
beperkte en kostenefficiënte aanpassingen. Verder biedt het domoti-

casysteem vooral veel comfort voor
een vader met opgroeiende kinderen:
het systeem voert heel wat dagelijkse
handelingen automatisch uit. Andere
voert de domotica op aanvraag uit met
een eenvoudige druk op de knop of via
het MyHOME Screen_10 touchscreen.
De eigenaar kan ook nog de bijhorende app installeren op zijn smartphone
of tablet.”
MyHOME is vandaag de dirigent van de
verlichting, de rolluiken, de audio-installatie en verwarming in de volledige woning. De gebruikers sturen de
verschillende punten individueel of
samen aan via het touchscreen. Er
zijn ook enkele scenario’s geprogrammeerd om gepaste sferen te creëren
voor bepaalde, vaak terugkerende situaties. Met de ‘alles uit’-functie vergewissen de bewoners zich ervan dat
er geen onnodige energie verbruikt
wordt wanneer ze de woning verlaten.
“Het touchscreen fungeert overigens
ook als videofoon”, weet David Pirson. “Via een camera aan de voordeur
heeft de eigenaar altijd een goed beeld
van wie er voor de deur staat of wat er
zich daar afspeelt.”
ITALIAANS DESIGN

Voor het schakelmateriaal liet de eigenaar zijn oog vallen op de Axolute-reeks. MyHome en Axolute vormen
een perfecte tandem. “Met Axolute
kan de bediening van licht, rolluiken,
ver warming, audio en video in de
ruimte zelf gebeuren. Maar tegelijkertijd is een integratie in MyHOME mogelijk. Bovendien ademen de vormgeving, de materialen, het kleuraanbod
en de afwerkingsgraad Italiaans design uit. De eigenaar koos uit de in
totaal 41 verschillende afwerkingen
voor Axolute White in twee varianten:

03

met een witte metalen en met een
glazen afdekplaat. De schakelaars en
stopcontacten sluiten zo naadloos aan
bij de strakke interieurvormgeving.
Naast het MyHOME Screen_10 touch
screen in de leefruimte koos de eigenaar voor een Local Display op de
eerste verdieping. Met dit compacte
1,2”-touchscreen kunnen de bewoners ook op de verdieping muziek,
verwarming en scenario’s aansturen.

01 Met het MyHome
Screen_10
touchscreen kan
de bewoner voor
elke ruimte een
gepersonaliseerde
sfeer creëren.
02 Axolute White met
glazen afdekplaat.
03 Afhankelijk van de
configuratie kan
de Local Display
verschillende
functies uitvoeren.

bezoek onze concept store op
www.conceptstore.be

meer weten?

neem een kijkje op www.bticino.be
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—
THE INTERNET OF THINGS
VEROVERT WONING EN
INDUSTRIE
Steeds meer apparaten zijn op het internet aangesloten. Dit zogenaamde ‘internet of things’ zal de komende jaren sterk blijven groeien, vooral in de bouwsector. Het Eliot-programma, dat Legrand onlangs
wereldwijd lanceerde, speelt op deze ontwikkeling
in. En dat biedt heel wat perspectieven, zowel voor
professionele als particuliere gebruikers.
Het ‘internet of things’ of ‘internet der dingen’ betekent dat niet alleen pc’s en servers op het internet
zijn aangesloten, maar ook andere apparaten zoals
bijvoorbeeld wasmachines of verlichtings- en verwarmingssystemen. Een eerste voordeel is meteen

duidelijk: die toestellen kunnen nu op afstand gecontroleerd en zo nodig bediend worden. Legrand heeft
trouwens nu al producten die dat kunnen. De ECO
2-noodverlichtingssystemen kunnen op afstand gemonitord worden. Via MyHOME wordt de elektrische
installatie (verwarming, gordijnen en verlichting) in
de woning bestuurd met smartphone of tablet en met
de Eco Meter wordt het elektriciteitsverbruik afgebeeld op een webpagina. En er komt meer.
ELIOT, EEN INNOVATIEF PROGRAMMA

Eliot, de samentrekking van ELectricty en Internet Of
Things, is een nieuw programma waarmee Legrand
haar innovatieve, klantgerichte aanpak nogmaals
onderstreept. Het programma wordt ontwikkeld in
samenwerking met topspecialisten als Google en
Samsung, wat het mogelijk maakt om van nieuwe
én bestaande netwerken gebruik te maken. Het uiteindelijke doel is een assortiment nieuwe, hoogtechnologische en betrouwbare producten op de markt
te brengen die gebruiksvriendelijk zijn, gemakkelijk
te onderhouden, complexe functies voor iedereen
toegankelijk maken en beantwoorden aan de wensen, behoeften en gewoonten van de gebruikers. En
uiteraard zijn alle toepassingen zeer goed beveiligd.
De bescherming van de privacy en de gegevens is
immers altijd de eerste bekommernis geweest van
Legrand.
MEER COMFORT, MEER VEILIGHEID,
MINDER ENERGIEVERBRUIK

Op het internet aangesloten apparaten worden
steeds meer gebruikt in woningen en in zowat alle
economische sectoren: gezondheidszorg, transport,
handel, energie, vrije tijd, industrie … In 2014 waren
er wereldwijd ongeveer 14 miljard geconnecteerde
toestellen. Tegen 2020 zouden dat er 50 miljard zijn.
Verwonderlijk is dat niet, want het internet der dingen
biedt nogal wat voordelen:
1_ Meer comfort, in het gebruik van elektrische functies binnen- en buitenshuis. Men hoeft bijvoorbeeld
niet meer thuis te zijn om een apparaat af of aan te
zetten.
2_ Meer veiligheid, in woningen en op werkplekken
doordat producten ook op afstand geconsulteerd en
bediend kunnen worden
3_ Minder energieverbruik, omdat men op elk moment en op elke plaats een inzicht heeft in de toestand van de verlichting en de temperatuur en commando’s kan uitsturen om deze aan te passen.

meer info
www.youtube.be /legrandgroupbelgium
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LEGRAND RIJDT 1000 KM IN TEAM …
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 tegen kanker! En
dat vier dagen lang! Dat is de 1000 km voor Kom op tegen Kanker!
Legrand nam dit jaar deel met twee teams van 4 personen. In totaal bracht het evenement
dit jaar 3.510.000 euro op. Tot volgend jaar!

... EN SOLO
Mathieu Sennesael, Key Account Engineer DIY bij Legrand, verloor zijn moeder aan kanker en besloot daarom zich nog meer in te zetten in de strijd tegen de ziekte. Onder het
motto ‘Ik, jij, hij én zij” besliste hij zijn koersfiets op te blinken, zijn wielerschoenen in de
pedalen te klikken en met zijn deelname geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker.
volg zijn avontuur op: www.1000kmsolo.be.

"Ik rij deze uitdaging solo, 1000 kilometer lang
zonder aflossing. Een kankerpatiënt kan immers ook
geen aflossing vragen …" _Mathieu Sennesael

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
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FEELING CONNECTED
De nieuwe videofoon Classe 300 X13E maakt van
elk huis een geconnecteerde woning. Eenvoudig
te bedienen met smartphone, waar u ook bent.
De binnenpost kan geïnstalleerd worden op elke
2-draadsinstallatie van BTicino en wordt via een
wifi-verbinding verbonden op het netwerk.

