
WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE  
EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN

HALOGEENVRIJE 
OPLOSSINGEN



Als multi-specialist in elektrisch materiaal hebben we 
verschillende halogeenvrije producten die naadloos op 
elkaar aansluiten. Zo kunnen we een esthetische en 
volledig halogeenvrije installatie aanbieden.
Wanneer de verschillende producten van dezelfde 
fabrikant komen, bent u verzekerd dat deze goed passen 
en een volledig geheel vormen.
Naast halogeenvrije producten biedt de Legrand Group 
eveneens een gamma van brandwerende modules  
(EZ-path) en een uitgebreid gamma kabeldraagsystemen 
aan met functiebehoud (voor vitale stroombanen).

LEGRAND GROUP 
IS EEN SPECIALIST 

IN COMPLEET 
OP ELKAAR 

AFGESTEMDE 
PRODUCTEN

Wat is halogeenvrij?

Halogeenvrije systemen zijn verschillend van traditionele systemen qua chemische 
samenstelling. Ze hebben namelijk geen halogenen in hun chemische structuur.  
Halogenen zoals fluor, chloor, broom, jodium en astaat vinden we terug onder 
groepsnummer 17 van het periodiek systeem. Het zijn bijzonder stabiele stoffen die bestand 
zijn tegen hoge temperaturen en hebben goede eigenschappen voor de onbrandbaarheid 
van materialen.

Het nadeel van deze chemische producten is echter wanneer ze vuur vatten, er donkere en 
corrosieve rookgassen vrijkomen. De rook kan nadelige gevolgen hebben voor de evacuatie 
van personen in een brandend gebouw.

Wanneer materialen worden gebruikt zonder deze halogenen hebben we deze nadelige 
gevolgen niet meer. Als deze materialen branden zijn er minder donkere en minder 
corrosieve verbrandingsgassen. Hier spreekt men dan van halogeenvrij materialen.

HALOGEENVRIJE
	 OPLOSSINGEN

Deze referenties bevatten geen halogeenhoudende brandvertragers, volgens de uitvoering van  
de Europese richtlijn 2002-95-CE (RoHS) gewijzigd door de beslissing 2005-618-CE van het RoHS.
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€ 4,6 miljard 
zakencijfer van 2013

70 dochterondernemingen en kantoren, 
met verkoopactiviteiten in bijna 180 landen

35 000 personeelsleden
wereldwijd

EEN WERELDWIJD 
ERKENDE GROEP

Legrand beschikt overal ter wereld over 
een compleet aanbod van systemen voor de 

verwezenlijking van elektrische installaties en 
informatienetwerken voor allerhande projecten. 

Legrand beschikt in totaal over een indrukwekkende 
catalogus van 200 000 referenties met meer dan 

4 800 actieve octrooien.

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 duurzame ontwikkeling van Legrand 
impliceert een engagement op drie domeinen: maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, 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.
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.
4. MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTEN
Legrand introduceert een ‘ecodesign’-benadering waarmee het bedrijf 
de globale impact van zijn producten op het milieu tijdens 
hun volledige levensduur wil beperken.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Vrijwillige initiatieven zoals de ondertekening van de Global Compact-
overeenkomst of de naleving van de strenge maatschappelijke en 
ecologische criteria van de FTSE4Good- en de DJSI*-index zijn 
voorbeelden van het algemene transparante beleid waarmee Legrand 
zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid 
benadrukt.

* Gebaseerd op een evaluatie van 2011, en elk jaar opnieuw geëvalueerd.
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WAT	IS	ART.104

• Op 4 juni 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 25 april 2013 tot wijzigingen van de 
artikelen 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200 en 207 van het AREI.

• Nieuwe elektrische installaties en belangrijke wijzigingen en uitbreidingen aan bestaande installaties 
waarvan de uitvoering aanvangt na 4 september 2013 moeten aan deze nieuwe regels voldoen.

• Het ART.104, voorzorgsmaatregelen tegen brand wordt anders gestructureerd. Een reeks nieuwe 
verplichtingen worden opgelegd aan elektrische installaties met betrekking tot de te nemen 
preventieve maatregelen tegen brand. Er is een nieuwe indeling van de elektrische leidingen, vitale 
stroombanen worden geïntroduceerd en legt hoge eisen op in verband met de compartimentering van 
de gebouwen.

ART.104  
VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND

WAT BESCHRIJFT 
HET ART.104

In het ART.104  
worden de elektrische leidingen ingedeeld  

met betrekking tot hun brandgedrag. 

F Primaire brandreactie : kwalificeert de geschiktheid van de 
elektrische geleider of kabel om de vuurhaard te verspreiden 
en onderscheidt zich in twee subcategorieën met stijgende 
strengheid, als volgt gekenmerkt:

F1 Betreft de elektrische geleiders of kabels die, enkelvoudig 
gelegd en in de proefvoorwaarden, de vlam niet voortplanten 
en uit zichzelf doven op weinig afstand van de vuurhaard die 
hen doen ontvlammen heeft.

F2 Betreft de elektrische geleiders of kabels F1 in bundel en 
in verticale positie die in de proefvoorwaarden de vlam niet 
voortplanten.

S Secundaire brandreactie : kenmerkt de secundaire brandeffecten 
en kwalificeert de niet-metalen componenten van de elektrische 
geleiders of kabels met betrekking tot de lichtondoorlatendheid 
van de rookgassen (subcategorie SD) en de zuurtegraad van de 
verbrandingsgassen (subcategorie SA)

SD Kabel waarvan de verbrandingsgassen doorschijnend zijn.

SA Kabel waarvan de verbrandingsgassen niet corrosief zijn.

FR Brandweerstand : kenmerkt de geschiktheid van een 
elektrische geleider of kabel om in dienst te blijven in weerwil 
van een brandhaard. Deze categorie onderscheidt zich in twee 
subcategorieën :

FR1 Heeft betrekking op proeven die toelaten het 
behoud van de elektrische functie te beoordelen bij 
laboratoriumomstandigheden (kabel individueel getest)

FR2 Heeft betrekking op een proef die toelaat de tijdsduur 
te beoordelen gedurende dewelke het behoud van de 
elektrische functie verzekerd is (kabel getest met draagstel 
en bevestiging)

Wat zijn de nieuwe verplichtingen?
Verplichtingen in verband met kabels?

-  Volgens het ART.104 is het verplicht om in lokalen met 
classificatie BD2, BD3 en BD4 halogeenvrije kabels te 
gebruiken. Dit zijn kabels SA/SD volgens deze tabel.  
Deze lokalen worden bepaald door de risico-analyse van  
het gebouw.

Verplichtingen in verband met vitale stroombanen
-  Het KB bepaalt wat we onder de nieuwe naam van vitale 

stroombanen moeten verstaan. Deze vitale stroombanen 
dienen bij brand gedurende ten minste 1 uur operationeel te 
blijven. 

-  Vitale stroombanen moeten:
 - ofwel van het type FR2 zijn 

-  ofwel ondergebracht zijn in aanlegsystemen conform het 
vereiste brand-weerstandniveau

 -  ofwel verzonken zijn in vloeren en muren conform het 
vereiste brand-weerstandniveau

 -  ofwel ingegraven zijn
-  Niet alleen de leidingen, maar de hele installatie moet dan 

zodaning ontworpen zijn dat de functie ten minste voor 1 
uur gewaarborgd blijft.

Verplichtingen in verband met compartimentering
-  Compartiment: deel van een gebouw begrensd door wanden 

die de brandvoortplanting naar het aanliggend compartiment of 
compartimenten gedurende een bepaalde tijd dient te beletten.

Deze indeling gaat als volgt:
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WAT	IS	ART.104
ART.104  
VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BRAND

Volgende invloedsfactoren moeten in acht genomen worden bij het kiezen van elektrisch materiaal 
en van de te nemen voorzorgsmaatregelen voor de bescherming tegen thermische effecten.
Deze classificatie wordt gegeven na een risico-analyse van het gebouw. Hiervoor is de bouwheer 
en/of studiebureau verantwoordelijk.

• De ontruimingsmogelijkheden in noodgevallen 
BD1-BD4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de lokalen of plaatsen gekenmerkt door de uitwendige invloedfactoren BD2, BD3 en BD4 mogen 
slechts SA/SD kabels of geleiders geplaatst worden.

• De aard van de behandelde stoffen of opgeslagen goederen 
BE1-BE4

• Bouwmaterialen 
CA1-CA2

• Structuur van de gebouwen 
CB1-CB4

Gebouwen die plaatsen bevatten met een bijzonder brandgevaar, met de aanwezigheid van 
minstens één van de volgende uitwendige factoren: BE2, BE3, CA2 of CB2. hebben nood aan een 
compartimentering in het gebouw.

DE CLASSIFICATIE 
VAN DE 

VERSCHILLENDE 
TYPES 

GEBOUWEN
CODE ONTRUIMINGS-

MOGELIJKHEID
VOORWAARDEN

VOORBEELDEN
BEZETTINGSGRAAD ONTRUIMINGSVOORWAARDEN

BD1 Normaal Zwak Gemakkelijk
Woonhuizen met een 
hoogte kleiner dan 
25 m

BD2 Lang Zwak Moeilijk Gebouwen hoger dan  
of gelijk aan 25 m

BD3 Overbezet Groot Gemakkelijk Gebouwen voor het 
publiek toegankelijk

BD4 Lang en
overbezet Groot Moeilijk

Gebouwen hoger dan
25 m en voor het 
publiek toegankelijk

HOE MOET IK HET NIEUWE 
ART.104 INTERPRETEREN?

In het nieuwe ART.104 heeft men het steeds enkel over kabels  
en geleiders. Dus oorspronkelijk heeft het halogeenvrij-verhaal  

enkel invloed in de keuze van de kabels. 
Maar omdat het andere installatiemateriaal ook invloed kan hebben 

op de rookontwikkeling bij brand kunnen we logischerwijs ook de 
halogeenvrije keuze van deze materialen begrijpen.

De Legrand Group heeft een zeer uitgebreid aanbod van halogeenvrije 
installatiematerialen met onder andere: wandgoten, lijsten, 

schakelmateriaal, aftakdozen, inbouwdozen, kabelbanden, ...
 
 

Download onze whitepaper:
www.legrand.be

COMPARTIMENTERING

EZ-Path

Ideale	oplossing	
voor	kabeldoorvoer	
in	brandwerende	
compartimenten.
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DE HALOGEENVRIJE 
OPLOSSINGEN

MEER INFO: www.legrand.be

Deze referenties bevatten geen halogeenhoudende brandvertragers, volgens de uitvoering van  
de Europese richtlijn 2002-95-CE (RoHS) gewijzigd door de beslissing 2005-618-CE van het RoHS

 Colring
kabelbanden

Plexo
aftakdozen

Inbouwdozen Colson
kabelbanden

NiloéLivingLight PlexoMosaic

 INSTALLATIEMATERIALEN

 CABLE MANAGEMENT SOLUTIONS

 SCHAKELMATERIAAL

Aluminium kolom
klik-in

Transcab 
bedradingskokers

DLP wandgoten
halogeenvrij

Kabeldraagsystemen
met functiebehoud

GWO wandgoten
staal

DLP wandgoten 
aluminium

Zucchini  
Geprefabriceerde stroomrails
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IDEAAL VOOR  
OPENBARE RUIMTEN  
WAAR VEILIGHEID BELANGRIJK IS 
VOOR PERSONEN EN  
ELEKTRONISCHE APPARATUUR.

HALOGEENVRIJ 
WANDGOOT SYSTEEM

Bij brand bieden de halogeenvrije  
lijsten en wandgoten belangrijke  
voordelen:

   er komen geen giftige dampen vrij 
   er komt weinig bijtende rook vrij
   de rook is niet zo dicht
   weerstand tegen hoge temperaturen

Lijsten voor distributie, wit Wandgoten, wit

Doorsnede in mm 25 x 25 25 x 40 40 x 60 50 x 85 50 x 100 50 x 130 50 x 190

Configuratie 25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*190

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*190

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*190

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*100

50*190

80

80

80

80 80

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*100

50*190

80

80

80

80 80

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*100

50*190

80

80

80

80 80

25*25

25*40

40*60

85*50

50*130

50*100

50*190

80

80

80

80 80

VOLLEDIGE 
LIJSTEN/

WANDGOTEN

Kabelgoot (2 m) + deksel (2 m) 637100 637110 637120 611707 611710 611708 611709

Tussenschot (2 m) - - - 611706 611706 611706 611706

AFWERKINGS- 
TOEBEHOREN

Einddeksel 637104 637114 637314 611741 638035 611743 611745

Binnenhoek 637101 637111 637311 611731 638031 611733 611735

Buitenhoek 637102 637112 637312 611721 638032 611723 611725

Platte hoek 637103 637113 637313 611711 638033 611713 611715

T-aftakking 637106 637116 637316 - - - -

Kabelgootafdichting - - - 611751 638036 611753 611755

Dekselafdichting 637105 637115 637315 611796 611796 611796 611796

MONTAGE 
APPARATUUR

Mosaic 
opklikbare 

houder

Enkel (2 modules) - - - 611797 611797 611797 611797

Dubbel (4 modules) - - - 611798 611798 611798 611798

Drievoudig (6 modules) - - - 611799 611799 611799 611799

Contact- 
dozen 
Mosaic

Enkel 1 x 2P+A - - - 077301 077301 077301 077301

Dubbel 2 x 2P+A - - - 077302 077302 077302 077302

Drievoudig 2 x 2P+A - - - 077303 077303 077303 077303

Andere 
apparatuur

Houder 1 mechanisme - - - 611788 611788 611788 611788

Isolatiedoos - - - 611789 611789 611789 611789



Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
T. :  +32 (0)2 719 17 11
F. :  +32 (0)2 719 17 00
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