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—
Voor u ligt de nieuwste editie 
van Legrand Magazine. Langs 
deze weg wil ik het sociaal 
engagement van onze firma 
onder de aandacht brengen.

De Corporate Social Responsibility 
(CSR) van Legrand bevindt zich op 
het snijvlak van onze dagelijkse 
activiteiten, de strategische koers 
van onze onderneming en de 
wereld om ons heen. Dat zorgt 
voor een consequent beleid bij 
de vier duurzame pijlers: milieu, 
maatschappij, medewerkers en 
gebruikers van onze producten. 
Die vier pijlers vormen de basis 
van onze CSR-strategie en worden 
jaarlijks omgezet in concrete 
wereldwijde doelstellingen. 

Als belangrijke speler op het 
vlak van elektrische en digitale 
gebouweninfrastructuur wil 
Legrand ervoor zorgen dat 
iedereen op een duurzame 
manier gebruik kan maken 
van elektriciteit.

CSR is onlosmakelijk verbonden 
met de activiteiten van Legrand 
en maakt een essentieel deel 
uit van zijn ontwikkeling. 
Het is een antwoord op de 
milieu-, maatschappelijke en 
technologische uitdagingen 
waar we ons de afgelopen jaren 
sterk voor hebben ingezet. Ook in 
2019 staat dat engagement 
hoog op onze agenda.

Met het eindejaar in zicht 
wens ik u dat de komende 
maanden succesvol zullen 
zijn om uw doelstellingen 
voor 2019 waar te maken.

Rest mij nog, in naam van 
Legrand Group Belgium, 
u prettige feestdagen 
toe te wensen en het 
allerbeste voor 2019!
 

Ronny De Backer
Managing director

LEGRAND 
GAAT VOOR 
DUURZAAMHEID
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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
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EMS CX³ 
HET NIEUWE ENERGIEBEHEERSYSTEEM 
Er is een groeiend bewustzijn over 
de schaarser wordende natuurlijke 
energiebronnen. Op de markt neemt 
het belang van energie- efficiëntie 
dan ook toe. Daarom introduceert 
Legrand vandaag EMS CX³, een nieuw 
systeem dat instaat voor de  controle 
en het beheer van het energie-
verbruik in utilitaire en industriële 
gebouwen.

POLYVALENTE OPLOSSING
Het nieuwe EMS CX³ – Energy Manage-
ment System – is een laagdrempelig 
systeem waarmee tertiaire en industri-
ele installaties klaar zijn voor een effici-
ent energiebeheer. Het systeem bestaat 
uit een hardware- en softwaredeel. 

Parametrage is de eerste fase: keuze 
en instelling van individuele functies 
volgens de gegeven vereisten. In de 
configuratiefase worden alle appara-
ten geprogrammeerd zodat ze onder-
ling én met externe systemen kunnen 
communiceren. Tijdens de supervi-
sie ten slotte worden alles processen 
gecontroleerd om het energieverbruik 
overal en altijd te optimaliseren.

HARDWARE 
Voor een volledige supervisie zijn 
slechts 3 types producten nodig:
• Meetmodules  
Deze producten zonder uitleesvenster 
zijn volwaardige universele meters 
die een aanzienlijk aantal elektrische 
parameters kunnen opmeten tot 63 A 
( spanningen, stromen, vermogens, har-
mo nischen, …), met een gegarandeerde 
nauwkeurigheid van 0,5%. 
• Statusrapportagemodules 
Deze één-module brede modulaire 
componenten zorgen ervoor dat u 
vanop afstand zicht krijgt op de status 
van een bepaalde beveiligingscom-
ponent. De module is tevens voor-
zien van drie signaalleds (rood, geel, 
groen) waaraan diverse functies toe-
gekend kunnen worden voor lokale 
zichtbaarheid.
• Bedieningsmodules
Deze bieden de mogelijkheid om de 
motorbedieningen van beveiligings-
apparaten (modulaire en vermogens-
apparaten) vanop afstand aan te sturen. 

SOFTWARE 
De Legrand Supervisie-software is via 
licentiesleutels verkrijgbaar voor 32 of 
255 Modbus-adressen en kan worden 
geïnstalleerd op een specifiek toege-
wezen pc. 

Met deze software is het volgende 
mogelijk:
•  Simulatie van het elektrische 

verdeelbord met de te voorziene 
communicatiemodules

•  Adressering van de modules
•  Testen van de installatie (controle 

van de synchronisatie van de 
communicatiemodules naar het 
systeem)

•  Bedienen van de betrokken kringen 
(in-/uitschakelen)

•  Uitlezen in real-time van alle 
metingen, foutmeldingen, …

•  Consulteren van de 
eventgeschiedenis

•  Raadplegen per zone of per type 
gebruiker van de diverse informatie 
(verwarming, verlichting, …)

•  Exporteren van de data voor een 
vrij te kiezen periode met een 
‘samplesnelheid’ van 15 minuten 
tot een maand

•  Genereren van automatische 
rapporten (maandelijks of jaarlijks) 
op overhead- of detailniveau

INTELLIGENT VERDEELBORD
Dankzij EMS CX³ is er geen sprake meer 
van een passieve schakel- en verdeelin-
richting, maar wordt een ‘intelligent 
verdeelbord’ gecreëerd dat doelbewust 
gecontroleerd en gestuurd wordt. 

Waar voor huishoudelijke of kleine utili-
taire installaties de autonome configu-
ratie binnen het verdeelbord gebeurt, 
begeeft de installateur zich met dit 
systeem buiten het bord voor geconnec-
teerde configuratie. In dit geval loopt de 
communicatie vanuit de pc of webser-
ver over het LAN-/WAN-netwerk. Het 
systeem is bovendien geschikt voor de 
configuratie van heel grote installaties 
op meerdere sites.

EMS CX³ is hét systeem voor efficiënt 
energiebeheer dat installateurs, sys-
teemintegratoren en studieburelen …
•  … precies de juiste hoeveelheid 

energie levert waar en wanneer die 
nodig is

•  ... een verminderde 
energieconsumptie garandeert

•  ... helpt bijdragen aan de realisatie 
van ‘groene’ gebouwen met een 
verlaagde milieu-impact.

scan de 
qr-code  
voor meer 
informatie
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EZ-PATH: NU OOK  
IN BETONNEN MUREN

XL³S 4000 
VERDEELBORDEN

EEN OFFERTE IN ENKELE 
KLIKS MET DE  
STROOMRAIL-CONFIGURATOR

Het aanbod is vernieuwd met:
•  een enkelvoudige en brandwerende 

kabeldoorvoering
•  nieuwe afdekplaten voor 1-5 modules.

Deze range laat zich kenmerken door zijn uiterst sterke 
en robuuste behuizing en industriële looks. Deze confi-
gureerbare verdelers worden geassembleerd geleverd 
en betekenen daardoor een aanzienlijke tijdswinst voor de 
bordenbouwer. 
Ze zijn verkrijgbaar in 2 hoogtes (2.000 en 2.200 mm) en 
3 dieptes (400/600/800 mm) maar blinken vooral uit in het feit 
dat ze in drie functionele breedtes (16/24/36 mod.) beschik-
baar zijn. Met functioneel bedoelen we dat ze in die 3 breed-
tes mogelijk zijn met diverse montage-uitrustingen zoals 
DIN-rails, montage- en afdek platen. Daarnaast kunnen de 
kasten nog worden voorzien van externe kabelmantels. Bij 
de ontwikkeling van deze range werd vooral geopteerd voor 
een uitgebreide keuze energieverdelingsmogelijkheden met 
name op het gebruik van koperen en aluminium railstellen, 
zowel in horizontale als verticale positie, boven- of onderaan.
Zo ontwikkelde Legrand railstelhouders die zowel met ko-
peren als met alu C-staven kunnen worden uitgerust mits 
toevoeging van een aanpassingskit, waarbij rekening ge-

houden wordt met de 
dikte van de rails. 
Die ruime keuze wordt 
al snel duidelijk als u 
onze software XL Pro³ 
gebruikt, een handige 
professionele con-
figurator die u intuï-
tief aangeeft hoe het 
verdeelbord is opge-
bouwd met de daarbij 
horende interactieve 
 visualisaties.

SNELLE CALCULATIETOOL
De calculatie is gebaseerd op het 
Zucchini Modulair Concept, wat wil 
zeggen dat er gekozen kan worden 
voor standaard rechte elementen. 
Voedingskasten, aftakkasten en 
bevestigingstoebehoren worden 
automatisch berekend op basis van 
de selectie.
Wanneer u een aantal parameters 
invult, zoals het type railkoker, de 
opbouw en de leidinglengte, kunt u 
met deze calculatietool eenvoudig 
een berekening maken.

De modules EZ-Path kunnen nu ook toegepast worden in betonnen muren 
zonder afdekplaat. 

Met de introductie van het gamma XL³S 4000-verdeelbor-
den sluit Legrand zijn volledige lancering van de range 
systeemborden XL³S volledig af. Nadat eerder dit jaar 
de XL³S 160 en XL³S 630 hun intrede deden, volgen nu de 
hoofdverdeelborden tot 4000 A.

Sinds begin 2000 commercialiseert BTicino 
het alom bekende 2-draadssysteem. Naast zijn 
ongelooflijke performantie staat het systeem 
ook bekend om zijn aanpassingsvermogen. Zo 
kunnen installaties van meer dan 15 jaar oud 
probleemloos geüpgraded worden met de 
nieuwe Classe 300 met wifiverbinding.

De Zucchini stroomrail-calculator 
bestaat nu ook in een handige online 
tool. Net zoals voor de wandgoot en 
kabelgoot is het mogelijk om voor 
de stroomrails een volledig traject 
uit te werken en het spanningsver-
lies te berekenen.

scan de qr-code  
voor meer informatie

scan de qr-code  
voor meer informatie

scan de 
qr-code  
voor meer 
informatie

HOE WERKT HET?
Hebt u alle gevraagde gegevens inge-
vuld, dan verschijnt er een totaalover-
zicht van alle benodigde materialen, 
inclusief afbeeldingen, brutoprijzen 
en links naar technische documenta-
tie. Na enkele kliks hebt u nu snel en 
eenvoudig een volledige offerte.

COMPACTERE VOEDING CLASSE 300
Een echte waarde in al die jaren was de basisvoeding 346000. 
Na al die jaren dienst wordt die begin 2019 vervangen door de 
compactere voeding 346050. Het gebruik van de verdeler 346830 
is niet langer nodig,  aangezien zowel buitenpost als binnenpost 
rechtstreeks op de voeding kan worden aangesloten.

consulteer ectaleg.be voor meer informatie  
over aansluiting en mogelijkheden.
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Die reactie hoeft niet te verwonde-
ren. MyHOME_Up biedt de bewo-
ners van een huis of appartement 
enkel voordelen: het is gemakkelijk 
te programmeren, het is op afstand 
te bedienen en het verhoogt het com-
fort in belangrijke mate. Zo kunt u via 
een touchscreen in de woning en een 
smartphone of tablet waar ook ter 
wereld de verlichting, verwarming, 
muziek, rolluiken, videofoon, came-
ra’s, alarm en indien gewenst ook 
het fornuis in de keuken mee sturen. 
En u kunt de woning indelen in ver-
schillende zones. “Wij hebben hier 9 
zones die we elk afzonderlijk kunnen 
programmeren”, zegt zoon Nicola 
Zwaenepoel. “U kunt voor elke kamer 
een andere temperatuur instellen en 
in elke zone andere muziek beluiste-
ren als u dat zou willen. Het interes-
sante is ook dat u allerlei scenario’s 
kunt samenstellen. Bijvoorbeeld vanaf 
een bepaald tijdstip de verlichting op 
40%, de muziek in alle kamers op een 

Installateur Rik Zwaenepoel renoveerde een oude hoeve en voorzag ze van 
alle moderne comfort, waaronder een MyHOME_Up-domoticasysteem. 
Potentiële klanten die de woning bezoeken, reageren allemaal op dezelfde 
manier: “Zoiets willen we ook.”

radiostation, behalve in het salon want 
daar kijken we tv. Ons systeem is trou-
wens ook voorzien van de NUVO Hi-Fi 
Wireless-oplossing, waarmee we 
muziek via elk bestandsformaat dat 
de tablet of smartphone ondersteunt, 
kunnen afspelen.” 

OOK EEN IDEALE OPLOSSING VOOR 
TWEEDE VERBLIJVEN
Precies omdat u alles op afstand kunt 
bedienen, is MyHOME_Up ook de aan-
gewezen oplossing voor vakantiehui-
zen. Rik Zwaenepoel: “Hier aan de 
kust richten we veel tweede verblij-
ven in. De eigenaars komen meestal 
alleen in het weekend of een paar 
keer per jaar voor een korte peri-
ode. Dan is het natuurlijk interessant 
als u enkele uren voor uw komst de 
verwarming al op de gewenste tem-
peratuur kunt instellen en de gordij-
nen kunt opendoen. We hebben zelfs 
een klant die in Hong Kong woont, 
hier een  appartement op de zeedijk 

01

—

MAAK KENNIS MET HET 
UNIEKE COMFORT VAN 
MYHOME_UP

06_

focusproject_



Rik Zwaenepoel 
Installateur

KEY PLAYERS
heeft en de verwarming op afstand 
aansteekt twee dagen voor hij komt. 
En heel belangrijk ook voor tweede 
verblijven: met het systeem kunt u de 
aanwezigheid van de bewoners simu-
leren.” De eigenaar van de woning kan 
als ‘administrator’ van het systeem 
ook andere mensen aanwijzen die 
het systeem, al dan niet op afstand, 
kunnen beheren. Nicola Zwaenepoel: 
“Onze poetsvrouw heeft enkel toegang 
via het touchscreen in de woning, niet 
op afstand. We hebben nog gehoord 
van klanten die hun kleine kinderen 
ook de toegang op afstand gaven, 
maar dat heeft niet lang geduurd. 
Ze lieten hun klasgenootjes dan via 
hun smartphone zien wat ze allemaal 
konden doen, waarna ze vergaten het 
licht uit te doen of de gordijnen weer 
te sluiten. Het maakt in elk geval dui-
delijk dat het hele systeem eenvoudig 
te bedienen is.”

BTICINO GAAT VERDER DAN ANDERE 
OPLOSSINGEN
Waarom koos Rik Zwaenepoel voor 
BTicino? “Aangezien ons toegangs-
hek vrij ver van de woning staat voor 
de videofonie, was het niet zo eenvou-
dig om een goed systeem te vinden. 
Als oplossing hadden we onder andere 
gekregen om het hek dichter bij de 
woning te plaatsen, maar dat vonden 
we er een beetje over. Met BTicino was 

de afstand geen probleem. Dekeuze 
was dan ook snel gemaakt. Ook al 
omdat we heel tevreden zijn over de 
service van Legrand Group. We stel-
len vast dat klanten steeds meer bud-
get vrijmaken voor hun elektriciteit. 
Dat biedt ons natuurlijk veel meer 
mogelijkheden, zoals een dergelijk 
MyHOME_Up-systeem. Als elektricien 
kan ik dat alleen maar toejuichen.”

01  HomeTouch van BTicino 
Nieuw, revolutionair touchscreen voor het volledige beheer 
van het domotica- en videofoniesysteem. Eenvoudig en intuïtief 
in gebruik. Beschikbaar in zwart of wit. 

02  LivingLight Air 
Ultrafijne (minder dan 5 mm dik) afdekplaten uit het 
LivingLight-assortiment. De axiale bedieningsmechanismen 
en vlakke contactdozen liggen verzonken in de afdekplaat en 
zorgen voor een mooi, egaal geheel. 

03  Door Entry App voor bediening van het videofoniesysteem via 
de smartphone, waar ook ter wereld.03

02

Pieter François 
Account Manager 
Residential Legrand
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“Dat heeft ongetwijfeld te maken met 
het subsidiebeleid van de Vlaamse 
overheid op dit vlak.” Aan het woord 
is Dimitri Van den Heuvel, Product 
Manager bij Legrand. “Wie een elek-
trische auto aankoopt, kan rekenen op 
een zero-emissiepremie. Het feit dat 
hybridewagens minder gesubsidieerd 
worden, is ongetwijfeld een belang-
rijke driver in het voordeel van de 100% 
elektrische wagen.”  

DE MARKT VOOR ELEKTRISCHE EN 
HYBRIDEWAGENS IS WELISWAAR NOG 
BEPERKT, MAAR KENT EEN STIJGENDE 
CURVE. WAAR PRECIES OP DIE MARKT 
PROFILEERT LEGRAND ZICH MET ZIJN 
LAADSTATIONS?
Er is het residentiële segment, met 
daarin de opsplitsing tussen de indivi-
duele woning en het appartementsge-
bouw. Als generalist werkt Legrand via 
de installateur, en dus is dat deel van 
de markt ideaal om de meerwaarde 
van een sterk product te introduceren. 
Daarnaast is er ook dat stukje privé-
domein in de tertiaire sector, waar we 
al aanwezig zijn met andere producten. 
Denk aan de parking van winkels en 

bedrijven. Onze troef hier is dat we ook 
aan dat type privé-investeerders een 
globale aanpak kunnen bieden. 

DAT IS TOCH AL EEN HELE HAP. WAT DOET 
LEGRAND DAN NIET?
We blijven weg van de oplaadfacilitei-
ten op openbare parkings en andere 
publieke infrastructuur, langs de weg 
of voor overheidsinstellingen. Met onze 
Green’Up Premium-oplaadunits en 
alle daaraan gerelateerde producten 
voor residentieel en tertiair gebruik 
schrijven we al mee aan een groot 
hoofdstuk van het ecologische verhaal.

LAAT ONS EVEN FOCUSSEN OP DE 
PRODUCTEN ZELF: WAARUIT BESTAAT 
ZO’N OPLAADSYSTEEM?
Enerzijds zijn er de contactdozen. Let 
op! Zo’n contactdoos lijkt op een gewoon 
stopcontact, maar is het helemaal niet. 
Legrand heeft de waterdichte (IP66) 
Green’Up Access Plexo-contactdoos 
in het assortiment. Daarmee kunt u 
thuis makkelijk, veilig en snel uw auto 
opladen. Om op te laden in gemeen-
schappelijke ruimtes is de IK10 Soliroc 
antivandaal-contactdoos geschikt. Een 

bijzondere troef trouwens om te vermij-
den dat de stroomsterkte beperkt zou 
moeten worden tot 10 A om beschadi-
ging te voorkomen, is het door Legrand 
gepatenteerde detectiesysteem dat 
zorgt voor magnetische herkenning 
tussen stekker en stopcontact. Een 
perfect alternatief om te kunnen blij-
ven laden bij 16 A. Door zo het maxi-
mumvermogen van de contactdoos 
aan te spreken, wordt de laadtijd heel 
wat korter. Voorwaarde is wel dat de 
laadkabel (mode 2) voorzien is van een 
Green’up-stekker.

En dan zijn er uiteraard de laadsta-
tions zelf. Het Green’Up Premium-
laadstation is er in een kunststof uit-
voering (IP 44) en een metalen (IP 55) 
versie. Zo’n laadstation wordt gebruikt 
om voertuigen op te laden in mode 2 
en mode 3.  

WAT MAAKT DAT LEGRAND ER OP DAT 
VLAK UITSPRINGT?
Opladen in mode 2 vereist twee polen 
en een aarding, maar ook een aparte 
kring vanuit de verdeelkast met daar-
achter een stopcontact beveiligd met 

Dimitri  
Van den Heuvel, 
Product Manager bij 
Legrand

KEY PLAYER

GREEN’UP PREMIUM:
LAADPALEN VOOR 
ELEKTRISCHE EN 
HYBRIDEWAGENS

—
Cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer bevestigen de stijging van het aantal 
ingeschreven elektrische auto’s. In 2015 waren er nog maar 282, maar dat aantal 
was in 2017  al gestegen tot 1.295. Die groei zette zich ook dit jaar door, met in 
september al 1.972 100% elektrische voertuigen. De prognose is 2.600 tegen 
eind 2018. Elektrisch rijden zit in de lift, maar het aandeel in vergelijking met 
auto’s op benzine en diesel blijft relatief klein. Datzelfde fenomeen geldt voor de 
hybridewagens, waarvan het aantal ingeschreven wagens (2.289 tot september 
2018) recent lijkt te stagneren.
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 differentieel en automaat. Precies dat 
laden in mode 2 maakt Legrand uniek. 
We zijn momenteel de enige aanbie-
der die daarvoor een speciale oplos-
sing heeft.

Het aandeel mode 3 opladen zal trou-
wens verder stijgen door de hogere 
oplaadsnelheid en omdat er meer infor-
matie van de wagen naar het laadsys-
teem wordt uitgewisseld. Daarom heb-
ben we de meeste van onze laadstations 
dan ook uitgerust met contacten voor 
zowel mode 2 als mode 3.

IOT IS EEN HOT TOPIC IN ONZE 
HUIDIGE SAMENLEVING. WIE NIET 
GECONNECTEERD IS, KAN NIET MEER MEE. 
HOE ZIT DAT MET DE GREEN’UP PREMIUM?
Dat is vandaag inderdaad een essen-
tieel gegeven. We hebben er dan ook 
voor gezorgd dat onze Green’Up-
oplossing helemaal past binnen onze 
eigen Eliot-filosofie (Electric Internet 
of Things).

WAT BETEKENT DAT IN DE PRAKTIJK?
Onze laadstations hebben een 
ingebouwde Bluetoothverbinding. 

Daardoor kan het opladen lokaal 
gebeuren met behulp van EV Charge, 
een app die we zelf ontwikkelden voor 
smart phone of tablet. Diezelfde app 
is echter ook geschikt voor werken op 
afstand. Concreet betekent dit dat een 
optionele IP-communicatiekit (elek-
tronische kaart) in de laadpaal wordt 
geplaatst om zo verbonden te wor-
den met het wifi- of 3G/4G-netwerk. 
Afstandsbediening is nu mogelijk 
vanaf een smartphone, tablet of pc.

TOEGANGSCONTROLE EN BESTURING VIA 
DE APP: CHECK! BIEDT HET SYSTEEM NOG 
MEER MOGELIJKHEDEN?
We kunnen effectief nog een stap ver-
der gaan. Een stap die helemaal past 
bij het principe ‘meten is weten’. Via 
de EV Charge app kunt u het verbruik 
van het laadstation aflezen per dag, 
week, maand of jaar*. Integratie van de 
Legrand-energiewebserver is daarbij 
essentieel. Aan die webserver worden 
meerdere laadpalen gekoppeld om zo 
het verbruik op te tekenen. Zo kunt u 
niet alleen het verschil tussen dag- en 
nachtverbruik zien, het systeem gaat 
ook meer in detail. Zo kan getoond 

worden wie oplaadt of hoeveel wordt 
opgeladen aan welk laadstation. Ook 
kan worden geregistreerd welke afde-
ling in het bedrijf hoeveel energie ver-
bruikt. Dat zijn zeker interessante data 
voor kostenberekening.Het laadsta-
tion kan ook voorzien worden van een 
RFID-badgelezer om de toegangscon-
trole en het verbruik te personaliseren.

DE GREEN’UP PREMIUM KAN DUS OOK EEN 
BIJDRAGE LEVEREN AAN HET ACTUELE 
DEBAT ROND DYNAMISCH OMGAAN MET 
ENERGIEBEHEER?
Wie werkt aan energiegerelateerde 
oplossingen, kan niet anders dan daar 
vandaag zijn steentje aan bij te dra-
gen. Een voorbeeld: onze EV Charge 
app is programmeerbaar om het 
laadvermogen aan te passen wan-
neer onvoldoende energie aanwezig 
is. Zo zou op een bedrijfsparking de 
beschikbare energie gelijkmatig ver-
deeld kunnen worden over de ver-
schillende laadpalen.

*  Voor grotere installaties, dus met 
meerdere laadstations, is het 
interessanter om met ons Energie 
Supervisie Systeem te werken.
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Wanneer beginnen de fabrikant en 
de installateur (in dit geval Decat 
Energy Technics) eigenlijk samen te 
werken om een dergelijke opdracht 
tot een goed einde te brengen? Vanaf 
het prille begin, zo blijkt. Jean-Luc 
Decroos is Key Account Manager 
Panelbuilding bij Legrand en was al 
vanaf de start bij het project betrok-
ken: “Het is niet alleen onze taak als 
fabrikant om onze materie heel goed 
te kennen, maar ook om de ideeën 
van de opdrachtgever en installa-
teur te verfijnen en ze permanent de 
nodige ondersteuning te geven, iets 
wat we voor deze grote werf hebben 
gedaan vanaf de aanbestedingsfase. 
Voor een dergelijk project is ook altijd 
een constante wisselwerking nodig. 
Er komen machines en aansluitingen 
bij en andere aansluitingen en hoofd-
borden moeten verzwaard worden. In 

samenspraak met alle partijen pro-
beren we altijd tot een zo optimaal 
mogelijke oplossing te komen.”

EEN MILIEUVRIENDELIJK MAGAZIJN 
Van Marcke is een flink uit de kluiten 
gewassen familiebedrijf (1.600 mede-
werkers en vestigingen in België, 
Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, 
Malta en de VS) dat installateurs, 
particulieren en de doe-het-zelfmarkt 
een brede waaier van oplossingen 
biedt in verband met water en warmte. 
Het gaat hier onder meer over bad-
kamers en wellnesstoestellen, keu-
kens en energiezuinige installaties 
voor verwarming en klimaatregeling. 
Alles samen heeft de onderneming 
bijna 30.000 artikelen permanent in 
voorraad, plus nog eens ongeveer 
250.000 producten die ze wanneer 
nodig bestellen bij de leveranciers. 

—
Onlangs nam Van Marcke, Belgisch marktleider in de distributie van sanitair en 
centrale verwarming, een nieuw distributiecentrum in gebruik. Het gebouw is 
gigantisch. De elektrische installatie is navenant.

EEN MAGAZIJN EN  
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
OM U TEGEN TE ZEGGEN

10_
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Het hoeft dan ook niet te verwonde-
ren dat het nieuwe distributiecen-
trum liefst 90.000 m2 groot is. In de 
zomer van 2019 komt daar nog een 
kantoorgebouw bij van 8.000 m2. 
Opmerkelijk is ook dat Van Marcke 
bij de bouw en het gebruik van EDC 
(Excellent Distribution to Customers) 
voluit de kaart trekt van de duurzaam-
heid en milieuvriendelijkheid. Aldric 
D’Oultremont is Project Manager van 
het EDC: “Het gebouw is inderdaad 
CO2-neutraal, waterneutraal en kli-
maatneutraal. We gaan bijvoorbeeld 
geen brandstoffen gebruiken maar 
halen alle warmte en koelte uit de 
grond via geothermische boringen. 
Waterneutraal betekent dat we totaal 
onafhankelijk zijn van het waternet. 
We filteren al het regenwater tot 
drinkwater.” En daar blijft het niet bij.
 
BREEAM-SCORES:  
VERY GOOD EN EXCELLENT
Duurzaamheid en milieuvriende-
lijkheid zijn bij Van Marcke geen loze 
woorden. Een van de doelstellingen 
van het bedrijf is ‘rekening houden met 
de grenzen van de planeet’. Ze kiezen 
er ook voor om ‘hun ecologische voet-
afdruk zo laag mogelijk te houden’. Die 

Aldric D’Oultremont  
Project Manager 
Van Marcke

KEY PLAYERS

Wouter Debruyne 
Projectleider 
Decat Energy Technics

Jean-Luc Decroos 
Key Account Manager 
Panelbuilding Legrand

belangrijke missieverklaringen uitten 
zich duidelijk bij de bouw van het dis-
tributiecentrum. “Tijdens de plan-
ningsfase hebben we besloten om een 
BREEAM-certificaat te halen”, vervolgt 
Aldric D’Oultremont. “Voor het distri-
butiecentrum mikken we op een ‘very 
good’ score en voor het kantoorgebouw 
gaan we zelfs voor ‘excellent’. Dat cer-
tificaat houdt een heleboel zaken in 
waarmee u zowel tijdens de bouw 
als tijdens het gebruik rekening mee 
moet houden. Milieuvriendelijkheid 
ligt voor de hand. Maar u moet ook de 
impact op de stakeholders, dat zijn 
bijvoorbeeld de buren, zo klein moge-
lijk houden. Dat betekent onder meer 
bouwen binnen bepaalde geluidsnor-
men, FSC-gelabeld hout gebruiken, 
de verpakkingen tot een minimum 
beperken, gebruik maken van minder 
vervuilende verven, enz. Dat allemaal 
maakt het bouwproces ingewikkelder 
en er hangt natuurlijk ook een prijs-
kaartje aan vast. Maar dat is nu een-
maal ons engagement. Voor ons is het 
welzijn van onze medewerkers, van 
onze stakeholders, buren en aanne-
mers heel belangrijk.” BREEAM staat 
voor ‘Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method’. 

12_
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Het is de meest gebruikte beoor-
delingsmethode om de duurzaam-
heidsmethode van een bouw project 
te  analyseren, te verbeteren en te 
bepalen.

AUTOMATISCH MAGAZIJN
80% van de orders die het EDC ver-
werkt, wordt automatisch afgehan-
deld. Denk daarbij aan lange trans-
portbanden waar bijna permanent 
dozen over rollen. Het distributiecen-
trum beschikt ook over een eigen ver-
pakkingsafdeling, waar Van Marcke 
producten verpakt of herverpakt en 
waar ook gewerkt wordt voor derden. 
De grotere stukken uit het assortiment 
worden manueel gepickt met een hef-
truck. Een grotendeels automatisch 
magazijn, laadpunten voor de vele 
heftrucks, een keuken, klimaatrege-
ling en dat allemaal in een magazijn 
van 300 m x 300 m, zonder het kanto-
rencomplex erbij te tellen. U begrijpt 
dat de elektrische installatie een 
behoorlijk groot project was en is. “Dat 
klopt”, zegt Ruben Maertens, mede-
werker van installateur Decat Energy 
Technics en samen met zijn collega 
Wouter Debruyne projectleider op 
deze werf. “Ja, we zijn hier met twee 

projectleiders, het is echt te groot om 
dit alleen te doen. We zijn begonnen 
in september 2018 en het einde is nog 
niet in zicht. We voeren hier zowat alle 
mogelijke technieken uit: bekabeling, 
databekabeling, inbraakbeveiliging, 
branddetectie en camera’s. Het is een 
heel boeiend project, ook al omdat de 
samenwerking met Van Marcke en 
Legrand heel goed verloopt. In totaal 
hebben we 200 km vermogenskabels 
en 35 km datakabels geplaatst, plus 
nog eens 35 verdeelborden, waar-
van 3 hoofdborden. De borden ont-
werpen en bouwen we overigens zelf. 
Daarbij maken we gebruik van de XL 
PRO³ Panel- en XL Pro³ Berekening-
software van Legrand, wat het werk 
een stuk gemakkelijker maakt. Je kunt 
er onder meer vrij snel aanpassingen 
mee doen en dat is soms nodig als op 
de werf blijkt dat de ruimte die oor-
spronkelijk voor een kast gepland was, 
plots enkele centimeter kleiner blijkt 
te zijn. Dan moet je snel kunnen scha-
kelen en met die software kan dat.” 
Heeft zo’n BREEAM-certificaat ook 
een invloed op het werk van de instal-
lateur? Ruben Maertens: “Uiteraard. 
Alles wordt gecontroleerd en alles wat 
we doen, moet zo energiezuinig moge-

lijk zijn. Elke gram afval die we pro-
duceren, wordt hier gewogen en ter 
plaatse verwerkt. Daarom ook heb-
ben we onze leveranciers gevraagd om 
hun producten zo optimaal mogelijk te 
verpakken. Gelukkig verpakt Legrand 
heel zuinig.”

MOOIE TOEPASSING VAN XL3-GAMMA
35 verdeelborden, dat betekent ook 
35 kasten. Jean-Luc Decroos: “Dit pro-
ject is inderdaad een zeer mooie toe-
passing van het Legrand XL3-gamma, 
een assortiment wand- en vloerkas-
ten. Naast die kasten heeft Decat 
hier overigens ook de 2 MatrixCube-
datakasten van Minkels, een merk van 
Legrand, geïnstalleerd met een inge-
bouwde UPS. Wat de milieuvriendelijk-
heid betreft, het is ook de doelstelling 
van Legrand om onze voetafdruk zo 
klein mogelijk te houden en het milieu 
zoveel mogelijk te beschermen.” Ten 
slotte nog dit: waarom koos de instal-
lateur voor Legrand? We geven Ruben 
Maertens graag het laatste woord: “We 
werken veel met Legrand. Ze hebben 
een zeer uitgebreide catalogus, bieden 
een goede service en zijn een betrouw-
bare partner, waarmee we altijd heel 
vlot samenwerken.”

Project gestart in 
september 2017

Verbruik cms minimaal

Kabelgoot 100 breed: 

1.870 m 
Kabelgoot 200 breed: 

1.535 m
P31-kabelgoot:

3.405 m
Kabellader GLO-4:

712 m  
Investering:

70 
miljoen euro

Aantal verdeelkasten:

35
Vermogenskabels:

200 km

Datakabels:

35 km

MatrixCube:

2

KEY FACTS

01  Hoofdverdeelbord 
XL³ 6300

02 MatrixCube
03  Kabellader GLO-4
04  Atlantic verdeelkast +  

P31 kabelgoot
05  MatrixCube met PDU

01 02

03 04 05
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—
Universalis Park is een nieuw vastgoedproject in een groen park in 
Elsene. Het hele project voorziet op termijn in 1.200 wooneenheden. 
Een mooie uitdaging voor installateur CCELEC. En voor Legrand.

LEGRAND LEVERT NIET 
ALLEEN PRODUCTEN,  
MAAR BIEDT OOK 
OPLOSSINGEN
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Op dit moment zijn al 168 apparte-
menten en studio’s opgeleverd in drie 
verschillende gebouwen verspreid 
tussen de bomen van het park, vlak 
naast de campussen van de VUB en 
de ULB. Begin 2019 start de bouw van 
het resterende gedeelte. Het hele pro-
ject kan het best omschreven worden 
met enkele kernwoorden: rustge-
vend groen, op wandelafstand van 
bos en stad, veel licht dankzij de grote 
ramen, veel comfort binnen, zonover-
goten  terrassen en balkons buiten 
en een hoogkwalitatieve afwerking.  
Naast appartementen, penthouses 
en studio’s omvat Universalis Park ook 
enkele handelspanden. Voor de instal-
lateur van de elektrische installaties is 
een dergelijk omvangrijk nieuwbouw-
project altijd een hele uitdaging. 
U moet immers niet alleen reke-
ning houden met de bestekken van 

de architect, de bouwheer en het 
studie bureau, maar ook met de 
wensen en behoeften van 1.200 eige-
naars. Claudio Perrotti is Business 
Development Manager bij CCELEC 
en projectleider voor Universalis. 
“Het is de bekende challenge. 
Wanneer de appartementen zijn ver-
kocht, moeten er altijd aanpassin-
gen gebeuren. Een tweede stopcon-
tact of schakelaar erbij plaatsen, is 
meestal geen probleem. Maar soms 
wil de eigenaar meer en dan moet er 
opnieuw in de muren geboord wor-
den, terwijl de schilder al langs is 
geweest. Bovendien zijn de termijnen 
altijd heel kort. U bent nog niet klaar 
met het ene of u moet al beginnen 
met het andere. Maar goed, over het 
algemeen is alles heel goed verlo-
pen. Ook al dankzij de flexibiliteit van 
Legrand.”

LEGRAND MAAKT OOK PRODUCTEN 
OP MAAT
Hoewel Legrand zijn klanten een 
vuistdikke catalogus met meer dan 
21.000 referenties ter beschikking 
stelt, is het mogelijk dat die waaier 
aan producten niet voldoet aan de 
regels van de bouwheer. Voor de 
integratie van de video fonie moest 
er zo voor elk appartement een 
specifieke plaat ontworpen worden 
voor het paneel van de brievenbus-
sen. Stéphane Houlmont is Sales 
Engineer bij Legrand: “Het bestek 
van de architecten en het studie-
bureau vereiste een videofoniesys-
teem van een concurrerend merk, 
omdat het design ervan hen zeer 
beviel. Wilden we de keuze in het 
voordeel van BTicino doen kante-
len, dan moesten we eerst een inox 
videoplaat op maat maken volgens 
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hetzelfde design, en dat gaan presen-
teren. We hebben dat ook gedaan en 
ze waren heel tevreden met het resul-
taat. Uiteindelijk hebben ze voor onze 
oplossing gekozen.” Claudio Perrotti 
bevestigt dat. “Dankzij de flexibiliteit 
van Legrand hebben we de klant een 
gelijkaardig product kunnen aan-
bieden dat ook nog eens beduidend 
goedkoper was, het is echt een groot 
prijsverschil. En er is niet alleen de 
videodeurtelefoon. Dit maakt het ons 
mogelijk om in een complete video-
fonieoplossing te voorzien met even-
eens 168 videoschermen voor deze 
eerste fase. Zo kunnen we het aan-
bestedingscontract voor de 1.200 
appartementen naleven omdat het 
studiebureau hetzelfde materiaal 
vraagt voor het hele project. Nu zijn 
ook alle binnenposten van BTicino, niet 
alleen van de bestaande 128 apparte-
menten en studio’s maar ook van alle 
andere die in de nabije toekomst nog 
gebouwd moeten worden.” Voor het 
toetsenbord waarmee de buitendeur 
van elk gebouw wordt geopend, werd 
dan weer gekozen voor Soliroc, het 
antivandaal-schakelmateriaal van 
Legrand. Het toetsenbord is spatwa-
terdicht en slagvast (IK10), misschien 
geen overbodige luxe in deze ‘studen-
tikoze’ omgeving. 

EEN XL3 125 MODULAIRE VERDEELKAST 
IN ELK APPARTEMENT
Legrand leverde alle schakelmate-
riaal voor de appartementen. Deze 
schakelaars en stopcontacten uit het 
LivingLight-assortiment combineren 
topdesign en technologische innova-
tie en zijn dan ook zeer op hun plaats 

in deze moderne, mooi afgewerkte 
appartementen. In elke wooneenheid 
en elke handelszaak vinden we ook een 
XL3 125-verdeelkast terug. Die stevige 
en esthetische verdeelkasten zijn ont-
worpen met het gebruiks gemak voor 
de installateur in gedachten. Het frame 
is ontgrendelbaar  z  onder gereedschap 
dankzij clips in de vier hoeken van de 
verdeelkast om de aaneensluiting van 
de kabels te vergemakkelijken. Die 
kabels worden binnengebracht via 
uitschuifbare kabeldoorvoerplaten die 
zich boven- en onderaan de kast bevin-
den. De kabeldoorvoerplaat klikt zich 

vast op de bodem van de kast, wat han-
dig is bij het plaatsen van de kast. Goed 
nieuws dus voor de installateur, die zijn 
gereedschap even aan de kant mag 
leggen. De XL3 125 biedt plaats voor 
1 tot 4 rijen van 18 modules. Claudio 
Perrotti: “Al die kasten worden bij ons 
in het atelier geassembleerd, genum-
merd en hier helemaal afgewerkt geïn-
stalleerd.” In de kelders, garages en 
andere gemeenschappelijke delen vin-
den we nog andere technische toepas-
singen terug van de kabelgoot P31, de 
distributiekasten XL3 400 en de Plexo-
uitrusting.

WIN-WIN
Voor een dergelijk omvangrijk bouw-
project met vele partijen die elk hun 
wensen en voorkeuren  hebben, is 
een optimale samenwerking tus-
sen installateur en leverancier 
natuurlijk onontbeerlijk. Alleen op 
die manier kan er snel en doeltref-
fend geantwoord worden op de vra-
gen van alle belanghebbenden. Over 
de samenwerking met Legrand is 
Claudio Perrotti alvast heel tevreden. 
“Met Legrand hebben we een goede 
samenwerking. Het is een betrouw-
bare en flexibele partner die ook 
oplossingen aanreikt die buiten zijn 
omvangrijke catalogus vallen. Het is 
dus niet zomaar een leverancier van 
producten, maar vooral een leveran-
cier van oplossingen. Ik beschouw 
onze samenwerking dan ook als een 
win-winsituatie.”

01  P31-kabelgoten
02  Soliroc- 

toegangscontrole 
03  Classe 100-  

binnenpost
04  L3 400- 

 verdeelborden

01 02

03 04

Claudio Perrotti
Business Development 
Manager bij CCELEC

Stéphane Houlmont 
Sales Engineer Legrand

KEY PLAYERS
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—
Steeds meer profileert Legrand zich bij installateurs en projectontwik
kelaars als gespecialiseerde aanbieder van geïntegreerde oplossingen. 
In die bedrijfsfilosofie is het ruime aanbod lichtsturingssystemen voor 
indus triële, tertiaire en residentiële toepassingen een belangrijke compo
nent. We spraken met Boudewijn de Graaf en Michael Vandermeerschen, 
respectievelijk Product Manager en Business Development Manager 
Sustainable Buildings bij Legrand.

NA DE OVERNAME VAN 
CP ELECTRONICS:  
BEWEGINGSDETECTIE 
ALS NIEUW SPECIALISME

LEGRAND IS SPECIALIST IN 
ELEKTRISCHE EN DIGITALE 
GEBOUWINFRASTRUCTUREN. HOE PAST 
CP ELECTRONICS IN DAT PLAATJE?
CP Electronics is een ervaren speler 
op het vlak van energiebesparende 
besturingssystemen. Na de overname 
in 2016 door Legrand evolueerde CP 
tot de specialist verlichtingsbeheer 
binnen de Legrand Group. Sindsdien 
kunnen we bogen op een toonaange-
vende expertise in aan- en afwezig-
heidsmelders. 

OP WELKE MARKTEN RICHT LEGRAND 
ZICH MET DAT ASSORTIMENT?
Wie aan- en afwezigheidsmelders 
zegt, denkt in eerste instantie wellicht 
aan applicaties in kantoorgebouwen, 
maar het toepassingsgebied is zoveel 
ruimer. Denk bijvoorbeeld aan scho-
len met klaslokalen die niet altijd con-
tinu in gebruik zijn. Industriële omge-
vingen komen ook in aanmerking, 
waarbij dan wel rekening gehouden 
moet worden met de stof- en vocht-
bestendigheid van de melders. Ook 
in logistieke centra stelden we een 
opvallende groei vast. 

WELKE TECHNOLOGIEËN LIGGEN AAN DE 
BASIS VAN DE MELDERS DIE LEGRAND 
AANBIEDT?
Vroeger had Legrand enkel PIR 
en ultrasoon in het assortiment, 
maar dankzij de integratie van CP 
Electronics bieden we nu ook een 
ruime keuze HF-melders. PIR-
melders (Passief Infrarood Detector) 
reageren op temperatuurverschillen, 
terwijl HF-melders (Hoge Frequentie) 

dat doen op enkel beweging. Onze 
PIR- en HF-oplossingen sturen de 
verlichting, maar kunnen ook wor-
den gebruikt om het verwarmings- 
en ventilatiesysteem te sturen. Dat 
het installeren van een doordacht 
systeem van bewegingsmelders een 
positieve invloed heeft op het energie-
verbruik, hoeft niet te verwonderen.

WELKE VOORDELEN BIEDEN DIE 
SYSTEMEN?
Een ultieme energiebezuiniging en 
dus belangrijke kostenbesparing 
zijn essentiële troeven, maar ook 
de factor comfort is een onmisken-
baar voordeel. Naast de gewone aan/
uit-functie is het eveneens moge-
lijk een dimfunctie in te stellen die 
automatisch rekening houdt met de 
lichtinval van buiten, ofwel via een 
afstandsbediening of een drukknop. 
Bij het verlaten van de ruimte kan de 
verlichtingssterkte trapsgewijs wor-
den teruggebracht. Bijvoorbeeld: de 
lichtsterkte eerst verminderen naar 
10% om daarna helemaal uit te scha-
kelen. Programmeren gebeurt via één 
type afstandsbediening voor alle CP 
Electronics-melders.

INSTALLATIES BEVATTEN EEN MIX VAN 
VERSCHILLENDE MELDERS 
Inderdaad. Zo kunt u opteren voor een 
hybride toepassing, zijnde een mix 
van bedrade en draadloos commu-
nicerende melders. Het is maar één 
van de vele mogelijkheden. De veel-
zijdigheid in ons aanbod creëert extra 
flexibiliteit voor de meest diverse toe-
passingen. Bewegingsmelders zien 

er dan misschien vaak hetzelfde uit, 
binnenin kan wel een andere techno-
logie schuilgaan of ze voldoen aan een 
ander protocol. Zo bijvoorbeeld kan de 
dimfunctie ingesteld zijn conform het 
1-10V-, DALI- of KNX-protocol.
Trouwens, het is niet altijd noodzake-
lijk te investeren in de meest hoog-
technologische oplossing om de groot-
ste besparing te kunnen realiseren. 
In functie van de toepassing en het aan-
tal branduren zoeken we met de klant 
naar de meest efficiënte oplossing. 

FLEXIBILITEIT IS DUIDELIJK EEN VAN DE 
USP’S. ZIJN ER NOG MEER?
Door de spreiding van het vermogen 
over de verschillende draadloze mel-
ders zijn geen extra relais nodig. Onze 
bewegingsmelders praten met elkaar. 
Eigenlijk is zo’n installatie een demo-
cratisch systeem – of althans de tech-
nische interpretatie ervan – waarbij 
iedere stem zijn zegje mag doen.

Daar blijft het niet bij. Met ons assor-
timent bewegingsmelders zi jn 
ook retrofit-installaties mogelijk. 
Be staande armaturen kunnen met 
andere woorden geüpgraded worden 
door integratie van een melder in de 
aanwezige verlichtingselementen. De 
melders kunnen bovendien worden 
geplaatst tot een hoogte van 20 meter 
zonder aan functionaliteit in te boeten. 
Ook voor koelruimtes in de voedings-
industrie tot -30°C heeft Legrand een 
gepaste oplossing. De extreem lage 
temperaturen brengen de werking 
van het lichtsturingssysteem geens-
zins in gevaar.

Boudewijn de Graaf
Product Manager bij 
Legrand

Michael 
Vandermeerschen
Business Development 
Manager Sustainable 
Buildings bij Legrand

KEY PLAYERS
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LEGRAND DATA CENTER 
SOLUTIONS & PARTNERS

UW VOORDELEN
  U hebt één aanspreekpunt met 
jaren ervaring.
  U krijgt advies van specialisten 
met specifieke expertise en een 
op maat gemaakt innovatief 
productportfolio voor uw 
complete datacenteraanvraag.
  U maakt uw datacenter beter 
schaalbaar, zodat u beter kunt 
inspelen op veranderende 
behoeften.
  U haalt alles uit uw bestaande 
en toekomstige IT-apparatuur.
  U profiteert van een 
betrouwbaar datacenter.

—
Datacenterprojecten worden 
door de toenemende globa
lisering steeds complexer. 
On der steuning van een deskun
dige, betrouwbare partner is dan 
ook essentieel; het is de echte 
sleutel tot succes!

Sinds begin dit jaar werken we bij 
Legrand Data Center Solutions met 
één geïntegreerd team. Samen kozen 
we voluit voor een hervorming van 
de partnerrelaties. Dat uitte zich in 
april 2018 in een gespecialiseerd 
LDCS-partnernetwerk, bestaande uit 
Certified- en Expert-leden. Momenteel 
telt ons netwerk 11 partners, waarbij 
een wederzijds engagement centraal 
staat. Dankzij de intensieve producttrai-
ningen en tools die wij ter beschikking 
stellen aan onze partners, geven wij hun 
de opportuniteit autonoom te functione-
ren en zelf oplossingen te formuleren 
naar hun klanten. Als kers op de taart 
organiseerden we voor onze partners in 
september een uitstap naar onze pro-
ductiesite in Saint-Marcellin, de bron 
van alle kennis.

UPS

KVMlades

KVMoverIP

Gecentraliseerde
servertoegang

en controle

Seriële
consoles

Busbar

LCS³  gestructureerde 
bekabelingssystemen

Serverracks

LCS³ open 
racks

Micro 
datacenters

Actieve 
koeling

Intelligente
PDU’s

Aisle 
containment

BETROUWBARE, EFFICIËNTE 
EN SCHAALBARE 
DATACENTERINFRASTRUCTUUR

Network 

Installation Team
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Naam: Thierry Mossay
Functie: Account Manager 
Data Solutions
Ervaring: 30 jaar in 
account management, 
voornamelijk in de 
telecomsector.
Specialiteit: Wan nationaal 
en internationaal, WLAN 
en streaming.
Doel: Mijn ervaring 
gebruiken om de eindklant 
te overtuigen van de 
kwaliteit van de globale 
offerte van Legrand Data 
Center Solutions.

Naam: Kevin Colin
Functie: Account 
Manager Residential
Ervaring: Commercial 
bij een grote fabrikant 
van elektrische 
gereedschappen voor 
professionals in de 
bouwsector.
Doel: Klantrelaties 
ontwikkelen en echte 
partners worden door 
hand in hand te werken. 
Constant beschikbaar 
zijn en luisteren.

OPLEIDINGSKALENDER 

InschrIjven kan vIa 
training.be@legrandgroup.be

MyHOME_Up

 07/02/2019 KORTRIJK

 20/03/2019  ANTWERPEN

 25/04/2019  GENT

 16/05/2019  HASSELT

 12/09/2019  BRUGGE

 21/11/2019  BEVEREN

Videofonie

 30/01/2019 DIEGEM

 28/03/2019  HASSELT

 03/10/2019  KORTRIJK

XL Pro³ Borden

Beginner:

 13/03/2019 DIEGEM

 16/10/2019  DIEGEM

Gevorderd:

 14/03/2019 DIEGEM

 17/10/2019  DIEGEM

XL Pro³ Berekening

 22/10/2019 DIEGEM

Wij vinden het heel belangrijk om praktijkgerichte opleidingen aan te bieden aan 
onze klanten. Voor 2019 staat alweer een groot aantal opleidingen gepland op het 
vlak van videofonie en domotica.

2019

19_

nieuwe medewerkers_



www.bticino.be

DESIGNED BY AUDIOPHILES.  
INSTALLED BY PROFESSIONALS.
APPLAUDED BY CUSTOMERS.

M U S I C  D I S T R I B U T I O N
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