
Datacenters
Geïntegreerde oplossingen



Het toenemende aantal commerciële 
en technische eisen die tegenwoordig 
aan datacenters worden gesteld, wordt 
steeds kritieker: hierbij moet immers 
rekening worden gehouden met functies 
zoals cloud computing, storagecapaciteit, 
de herconfiguratie van de installaties, de 
betrouwbaarheid, de herconfiguratie van 
de bestaande systemen en de controle 
van de exploitatiekosten.

Hoge prestaties op alle vlakken en een 
uitzonderlijke betrouwbaarheid zijn 
uitsluitend haalbaar als de elektrische 
installatie van bij het begin, van bij de 
ontwerpfase, heel nauwkeurig wordt 
ontworpen.  
Legrand staat wereldwijd tot uw dienst 
om u in iedere fase te begeleiden.

De prestaties 
en De betrouw
baarHeiD  
in de kern van 
de datacenters

€ 4,25 miljard
nettoverkoop in 2011

73 dochterondernemingen en 
kantoren, met verkoopactiviteiten 
in bijna 180 landen

33 000 personeelsleden 
wereldwijd 

wereLDwijDe reputatie
als wereldwijd actieve specialist van 
elektrische en digitale infrastructuren 
in gebouwen biedt Legrand een volledig 
assortiment systemen aan voor elektrische 
installaties en informaticanetwerken die aan 
alle soorten projecten aangepast zijn.
Legrand beschikt in totaal over een 
indrukwekkende catalogus van 170 000 
referenties met meer dan 4 800 actieve 
octrooien.



* Gebaseerd op een evaluatie van 2011, 
en elk jaar opnieuw geëvalueerd

Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen

vrijwillige initiatieven zoals de 
ondertekening van de Global 
compact-overeenkomst of de 
naleving van de strenge maatschap-
pelijke en ecologische criteria van de 
Ftse4Good- en de dJsi*-index zijn 
voorbeelden van het algemene trans-
parante beleid waarmee Legrand zijn 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en betrokkenheid benadrukt.

LeGranD en Duur
zaMe ontwikkeLinG
Legrand levert al jarenlang samen 
met zijn klanten en partners 
inspanningen in het kader van 
een continu verbeteringsproces 
dat een rendabele, duurzame en 
verantwoordelijke ontwikkeling 
van zijn activiteiten moet 
garanderen.
de Legrand Group wil op die 
manier een antwoord bieden op 
de ecologische, economische 
en maatschappelijke vragen van 
vandaag en morgen.

1. een globale benadering van 
duurzame ontwikkeling
Het beleid op het vlak van de duur-
zame ontwikkeling van Legrand 
impliceert een engagement op drie 
domeinen: maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid, milieu en goed 
bestuur. Op www.legrand.be vindt 
u meer hierover.

2. De ecologische impact van de 
sites van de groep verkleinen
Milieubeheer en bescherming 
van het milieu vormen sinds 1996 
een integraal onderdeel van de 
exploitatie van de industriële sites 
van Legrand.

4. Milieuvriendelijke producten
Legrand introduceert een 'eco-
design'-benadering waarmee het 
bedrijf de globale impact van zijn 
producten op het milieu tijdens 
hun volledige levensduur wil 
beperken.

3. Gebruik van chemische 
producten controleren
tijdens de fabricage van zijn 
producten zoekt de Legrand 
Group systematisch technische 
oplossingen ter vervanging van het 
gebruik van gevaarlijke producten.



enerGiezuiniGHeiD
Datacenters zijn grote energieverbruikers. 
Ze laten daardoor een steeds grotere ecologische 
voetafdruk na. 
energie-efficiëntie is intussen uitgegroeid tot 
een noodzaak en een prioriteit om de kosten te 
drukken. 
vanaf de ontwerpfase van een gebouw moet rekening 
worden gehouden met energie-efficiëntie. Het is 
hierbij van essentieel belang om het energieverbruik 
iedere dag te meten. Legrand beschikt over krachtige 
apparatuur die u kan helpen om deze doelstelling te 
bereiken. Legrand is lid van de Green Grid.

enerGiebeHeer
Managers van datacenters zien zich verplicht om te 
investeren in doeltreffende vermogens- en koeloplossingen 
om hun energiefactuur te drukken, niet alleen omwille van 
de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, 
maar ook door de stijging van de energiekosten. 
Gelijktijdig worden de servers steeds krachtiger en 
verbruiken ze steeds meer energie. Het wordt dan ook 
bijzonder belangrijk om de installaties zo nauw mogelijk te 
laten aansluiten op de behoeften. de installatie moet daarom 
van begin tot einde worden geoptimaliseerd. Hierbij moet 
vooraf een audit worden uitgevoerd over de analyse van het 
gedrag van het netwerk. voor die apparatuur en die diensten 
kunt u bij Legrand terecht.



03

bij de realisatie of herconfiguratie 
van een datacenter heeft u voor een 
doeltreffende architectuur aangepaste 
technische oplossingen nodig. 
De installatie van een volledig gamma 
producten van hetzelfde merk is dan een 
veilige keuze.

Legrand beschikt over het nodige 
aanbod en de nodige knowhow.

ContinuÏteit Van aCtiViteiten
Legrand is het enige aanspreekpunt bij de opvolging van 
de activiteiten en de totale beheersing van processen en 
prestaties: studies, productie, leveringen en diensten. de 
constante aanwezigheid van een netwerk van geselecteerde 
partners, in elke fase, behoort eveneens tot de services en 
garanties die Legrand aan zijn klanten biedt. alles samen 
vormt dit een uniek aanbod en de garantie om over een 
volledig betrouwbare oplossing te beschikken die door een 
wereldwijd actieve leider op de elektriciteitsmarkt wordt 
gewaarborgd.

HoGere prestaties
via de verschillende productengamma's en 
oplossingen (cabling systems tot cat. 6a, 
vermogensbeveiliging (6 300 a), busbars, UPs, 
transformatoren, condensatorbatterijen en 
confinement) biedt Legrand de duurzaamheid 
en de prestaties die onmisbaar zijn voor 
datacenterinstallaties.
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aan de hand van metingen krijgt men rechtstreeks een 
zicht op de staat van zijn energieverbruik. Met behulp van 
corrigerende acties kunnen de energiekosten worden gedrukt.
Met behulp van i.communicerende meetcentrales en de energie-
meters die in het laagspanningsbord zijn geïntegreerd, kan het 
verbruik worden gecontroleerd en geanalyseerd. deze oplossingen 
helpen om de elektrische prestaties van de datacentertoepassingen 
te verbeteren doordat corrigerende acties kunnen worden 
uitgevoerd. de supervisie is mogelijk via software of webserver.

MetinG en superVisie

De reactieve energiecompensatiesystemen optimaliseren de 
prestaties van de elektrische installatie.

Met behulp van de condensatorbatterijen van Legrand kan het 
energieverbruik worden beperkt en kan de vermogensfactor van 
de installatie worden verbeterd. Bovendien wordt de levensduur 
van de installatie hierdoor verlengd.

kwaLiteit Van De enerGie

Legrand biedt veilige en krachtige transformatoren aan die aan 
de eisen van de datacenters beantwoorden.

de droge Hs/Ls-transformatoren zijn compact, gebruiks-
vriendelijk en verkrijgbaar tot 20 000 kva. Hiermee kan het ver-
bruik tijdens de fases van niet-activiteit van de gebouwen worden 
geoptimaliseerd. Ze zijn goed bestand tegen kortsluitingen en 
helpen de onderhoudskosten te drukken. Ze zijn recycleerbaar en 
vormen daardoor geen bron van verontreiniging.

DroGe transForMatoren

Het gamma automaten van Legrand (DX3, DpX3, DMX3) dekt 
niet alleen alle onderbrekingsvermogens, maar ook alle 
stroomsterkten tot 6 300 a.

doordat ze de hoogste prestatieniveaus garanderen, 
vergemakkelijken ze niet alleen de exploitatie en het onderhoud, 
maar zorgen ze er ook voor dat de installatie in de toekomst 
kan evolueren. de open automaten dMX3 met geïntegreerde 
meetcontrole beantwoorden aan de eisen op het vlak van 
veiligheid en van het beheer van energie.

VerMoGenautoMaten

zowel voor de modulaire als voor de conventionele modellen 
zijn de juiste dimensionering en het hoge rendement van de ups 
van essentieel belang.

Met het UPs-aanbod wordt een bedrijfscontinuïteit van de 
installatie gegarandeerd. Ook wordt het globale rendement 
verbeterd: dit bereikt 99 % in ecO-modus en 95 % in On Line-
modus.

ContinuÏteit Van De 
DienstVerLeninG

EMDX³ meetcentrales

Condensatorbatterijen

EDM transformatoren

Vermogen verdeelkasten - XL³

Modulaire en conventionele UPS
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De 'technical room', één van de essentiële 
elementen in een datacenter, moet zo zijn 
ontworpen dat ze de elektrische infrastruc-
turen van het gebouw tot aan de servers 
verdeelt en beschermt. en dit alles met het 
oog op een optimale energiekwaliteit en 
beperking van het energieverbruik.

teCHnisCHe 
ZaaL
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Geïntegreerde kabelgeleiding

HR en SCP geprefabriceerde stroomrails

Kabelgoot voor optische vezel

De IT cooling-oplossingen

Vingerafdruk lezer CCTV camera

LeGranD CabLinG systeM2

producten om de prestaties van de datacenters te 
optimaliseren.

Legrand biedt totaaloplossingen met prestatiegaranties aan voor 
toepassingen tot 10 Gpbs voor koperleidingen en 40 tot 100 Gpbs 
voor toepassingen met optische vezels.

busbars

De geprefabriceerde stroomrails zucchini vormen een veilige 
en betrouwbare oplossing voor de verdeling van sterkstroom.

Legrand biedt totaalsystemen aan voor de verdeling van 
sterkstroom tot 5 000 a. Zowel voor de verbinding tussen 
de transformator en het aLsB als voor de voeding van de 
verlichtingstoestellen of de server racks kunnen geprefabriceerde 
stroomrails snel worden geïnstalleerd en bieden ze een grote 
flexibiliteit voor eventuele nieuwe configuraties.

kabeLGeLeiDinG

De kabelgoot- en leidingssystemen van Legrand zijn voor alle 
toepassingen verkrijgbaar in staalplaat of in draadgoot.

als wereldwijd leider op de markt van kabelgeleiding biedt 
Legrand volledige gamma's van staalplaat en draadgoot voor 
koperen kabels en optische vezels aan, die op een veilige manier 
kunnen worden geïnstalleerd. deze oplossingen scoren zowel op 
mechanisch als op elektrisch vlak hoog.

ContainMent

Legrand biedt koeloplossingen aan waarmee koude  
en warme corridors kunnen worden gegarandeerd.

de it cooling-oplossingen hebben een koelcapaciteit van 
maximaal 30 kW per kast en kunnen tot 1 200 kg dragen.

VeiLiGHeiD  
(CCtV & aCCess ControL)

Datacenters zijn gevoelige plaatsen. Daarom zijn betrouwbare 
en doeltreffende veiligheidsoplossingen vereist.

Legrand biedt met zijn krachtige en evolutieve oplossingen 
op het vlak van toegangscontrole en videobewaking een 
totaaloplossing waarmee de toegangen kunnen worden beveiligd 
en de lokalen of de server racks kunnen worden bewaakt.

se
rV

er
 r

OO
M

06



4

2
5

1

3

De 'server room' vormt het hart van het 
datacenter. Daar is de koeling van de 
servers van essentieel belang om een 
optimale werking te garanderen.

serVer 
rOOM



Tentoonstellingsruimten  
en producten in levensechte  
scenario's overal ter wereld

Presentaties en opleidingen  
worden door professionals  
gegeven

Een dagelijkse bijstand, een  
gespecialiseerd designkantoor,  
uitgebreide productgaranties



Presentaties en opleidingen  
worden door professionals  
gegeven

Gecertificeerde producten -  
LOVAG – ACAE, certificatie IEC 60439-2 

Dimensioneringssoftware  
van de installaties en indienststelling  
van de producten. 

Ondersteunende documentatie  
over verschillenden thema’s - catalogi,  
technische brochures, website ....

tot uw Dienst
Waar OOk ter 
WereLd

Legrand stelt alles in het werk om u een 
verzorgde bijstand en advies te verlenen 
- vanaf het concept tot de installatie en 
exploitatie.
Bij iedere ontwerpfase van uw project 
voor een datacenter, zal de Legrand 
Group u tijdens het volledige traject 
begeleiden en u de technische knowhow 
en de bijstand bezorgen die u nodig heeft.
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Legrand Group Belgium nv
kouterveldstraat 9
1831 diegem
tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
e-mail: info.be@legrandgroup.be


