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Legrand Group

Een toonaangevende
onderneming voor al
uw IT-netwerken
De bekabelingssystemen van Legrand bieden momenteel
hoogwaardige verbindingsmogelijkheden voor meer dan 200
miljoen toestellen. De Legrand Group is een wereldwijde
speler in communicatienetwerken. De Groep heeft dankzij
zijn investeringen in de ontwikkeling en het ontwerp van
gestructureerde bekabelingssystemen en oplossingen zijn
aanbod kunnen ontwikkelen en de hoogste prestatieniveaus
kunnen bereiken. Deze oplossingen zijn ideaal voor de
hedendaagse multimedianetwerken, technologieën en
toepassingen.
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ONZE MERKEN
• Legrand
• Minkels
• Raritan

WERELDWIJD ACTIEF
IN DATACOM IT
LEGRAND
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Producten en
systemen voor digitale
gebouwinfrastructuren.
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Onze
knowhow
op het vlak
van digitale
infrastructuur
De totaaloplossingen van Legrand voor data communicatie

bieden een perfect antwoord op de belangrijkste uitdagingen
voor digitale netwerken: optimale prestaties, schaalbaarheid
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en efficiëntie.

LOCAL AREA
NETWORKS

OPLOSSINGEN VOOR GESTRUCTUREERDE BEKABELING
• Behuizingen (19” vrijstaand en wandmodellen, open racks,
PDU's, microdatacenters)
• Koper (Patchpanelen, connectoren, bekabeling, RJ45 met
toegangscontrole)
• Glasvezel (connectoren, complete en modulaire panelen,
buigingsongevoelige kabels)
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DATACENTERS
EN SERVERRUIMTES

OPLOSSINGEN VOOR GESTRUCTUREERDE BEKABELING IN
SERVERRUIMTEN
• Behuizingen (serverkasten, 'aisle containment' en 'cold
corridor', open racks, PDU's)
• Koper (voorgemonteerd)
• Glasvezel (voorgemonteerd, intelligent patching,
oplossingen met optische vezels met hoge densiteit)

7

1

3 DIMENSIONS

OF EXCELLENCE
PERFORMANCE

SCALABILITY

EFFICIENCY

Optimale
prestaties
Bij de prestaties van een gestructureerd data netwerk
vormt de transmissiesnelheid (bit rate) het referentiepunt
- ongeacht de technologie die voor de geleiding (koper of
glasvezel) wordt gebruikt.
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Het LCS3 systeem van Legrand
biedt u:
1

Tot 40 Gbps ethernetapplicaties
KOPER NETWERK

2

Tot 100 Gbps ethernetapplicaties
GLASVEZEL NETWERK

3

MTP/MPO hoge densiteit en oplossingen tot Cat. 8
GLASVEZEL- EN KOPER NETWERKEN

GLASVEZEL NETWERKEN

KOPER NETWERKEN

NIEUWE MTP-connectoren en
cassettes:

NIEUWE RJ45-connectoren

• 40 Gbps – 100 Gbps
• Verkrijgbaar in 2 typen voor LC & SC-connectiviteit
• Insertion losses van 0,35 dB beste resultaten in deze klasse cassettes

• In Cat. 8, Cat. 6A, Cat. 6 en Cat. 5e
• Gemakkelijk vergrendelsysteem waarvoor geen gereedschappen
nodig zijn
• Kabel en snoeren van Cat. 5e tot en met Cat. 8

• OM3/OM4 connectoren met 12 vezels.
Elke connector telt 12 vezels
• OM3/OM4 verbindingskabels en kabels
• Verbindingskabels, voorgemonteerde kabels, PRE terms
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• Eenvoudig Push-Pull vergrendelmechanisme voor snel en
intuïtief aansluiten

MTP is een gedeponeerd handelsmerk van US Conec Ltd
Voorgemonteerd: Het glasvezel kabeleinde vormt de som van connectoren voor elke optische vezel in een kabel. De connectoren worden in onze fabrieken geassembleerd.
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EFFICIËNTIE

Hoge densiteit
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De patch- en glasvezel panelen zijn volledig opnieuw
ontworpen, zodat er nog meer connectoren kunnen
worden gemonteerd, en zodat alles eenvoudiger kan
worden geïnstalleerd.

1

48 poorten per HE voor Hoge Densiteit
KOPER NETWERK

2

96 LC per HE voor Hoge Densiteit
GLASVEZEL NETWERK

3

144 LC per HE voor Ultra Hoge Densiteit
GLASVEZEL NETWERK

GLASVEZEL NETWERK

KOPER NETWERK

NIEUWE glasvezel panelen:

NIEUWE patchpanelen:

• 144 LC per 1U UHD - Ultra High Density - 1U, 2U, 4U

• 48 poorten per 1U

• 96 LC per 1U HD - High Density - Panelen

• Rechte en gehoekte uitvoeringen

• Voorgemonteerde microkabeloplossing biedt kleinere
diameters dan traditionele kabels

• Mogelijkheid om cassette snel uit te nemen
d.m.v. drukknop

• Combinatie van glasvezel- en koperoplossingen

• Schuifcassettes: gemakkelijker te
onderhouden

ONTWERP

• Innovatief modulair cassettesysteem
• Onderhoudsvriendelijk: verwijder één
connector zonder de verbindingskabels te
onderbreken
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• Markeringsopties

GEPATENTEERD
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Schaalbaarheid
en
onderhoud
Legrand ontwikkelde daarom op maat gemaakte
oplossingen voor u, zodat u kunt beschikken over een
infrastructuur die op alle niveaus schaalbaar is.
Deze oplossingen bieden u de mogelijkheid om vooruit te
kijken, aangezien ze toekomstige upgrades toelaten en
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alle onderhoudswerkzaamheden vergemakkelijken.

1

MODULAIRE PATCHPANELEN
EN GLASVEZEL VERDEELSCHUIVEN

2

MODULAIRE PANELEN MET
SCHUIFCASSETTES

3

CASSETTE MONTEREN EN DEMONTEREN
MET ÉÉN DRUKKNOP

GLASVEZEL NETWERK

KOPER NETWERK

Eenvoudig te upgraden

• Schuifcassette: gemakkelijker te onderhouden

• Modulaire blokken kunnen gemakkelijk worden toegevoegd:
LC, SC, ST, LC APC, SC APC

• Mogelijkheid om snel demonteren d.m.v. één drukknop

• Combinatie van glasvezel en koper: gemakkelijk te upgraden
of te wijzigen
Gemakkelijk te onderhouden
• Schuifcassette: gemakkelijker te onderhouden

• Innovatief modulair cassettesysteem
• Onderhoudsvriendelijk: verwijderen van één connector
zonder de verbinding te onderbreken
• Gemakkelijk te combineren met de
glasvezel oplossingen van Legrand

• Mogelijkheid om snel demonteren d.m.v. één drukknop
• Innovatief modulair cassettesysteem
• Kit voor geleiding en bescherming snoer

GEPATENTEERD
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ONTWERP

DATACENTER
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Kasten
en 'aisle
containment'

Prestaties,
schaalbare
en efficiënte
oplossingen

Legrand beschikt over een uitgebreid aanbod kasten
en 'aisle containment'-systemen voor uw datacenter en
serverruimte. Legrand kasten zijn ideaal voor de installatie
van (blade) servers, switches, patchpanels, routers en
opslagapparatuur. Modulariteit en flexibiliteit spelen altijd
een essentiële rol in het ontwerp van onze producten.

De 'server-andnetwerk racks' zijn
flexibel en modulair
opgebouwd. Welk
racktype het best
geschikt is, wordt
uiteindelijk door de
toepassing bepaald.
De 'server-andnetwerk racks' zijn in
meerdere hoogten,
breedten en diepten
verkrijgbaar.
Het 600 mm brede
rack is een compact
rack met een hoog
draagvermogen op een
klein oppervlak.
Het 800 mm brede
rack is ideaal voor
patching-, netwerken serverapparatuur
en biedt voldoende
ruimte voor stroom- en
netwerkkabels.

Optimalisatie van de luchtstroom
Datacenters maken steeds vaker
gebruik van energie-efficiënte
koeltechnieken zoals 'free cooling' en
'fresh air cooling'. De eerste stap in
dit proces bestaat erin om met behulp
van 'aisle containment'-oplossingen de
warme en de koude lucht van elkaar te
scheiden. De volgende stap bestaat uit
de optimalisatie van de luchtstroom in
het rack.
Deze stap wordt echter vaak

niet volledig of doeltreffend
geïmplementeerd, hoewel dit de
volgende stap vormt in de evolutie
naar energie-efficiënte datacenters.
De optimalisatie van de luchtstroom
is ook belangrijk voor een goede
werking van de server-, netwerken opslagapparatuur, voor de
temperatuurcontrole en voor de
algemene stabiliteit van een datacenter.

Kabeldoorvoerborstel

Schuimmateriaal kabelinvoer

Met de optimalisatie van de

luchtstroom kunt u de hoogste
luchtdichtheidsniveaus bereiken.
De afdichtingsplaat en het
afdichtingspaneel aan de zijkant worden
met folie bedekt. Elke opening in het
afdichtingspaneel aan de zijkant is
nog altijd bruikbaar, maar alle nietgebruikte openingen worden afgedicht
met folie, zodat er geen lucht kan
weglekken. De bodem- en de dakplaten
zijn eveneens luchtdicht. Rond de rails
op de bodem worden zelfs speciale
stukken schuimmateriaal geplaatst.
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Minkels server-andnetwerk racks

Kabelinvoerplaat
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'Top-of-rack'
bekabelingssysteem

Van gebouw naar kast
Voor een optimale infrastructuur van de bekabeling naar de kasten kunt u kabelbakken
gebruiken. De kabelbakken zijn flexibel en modulair, kunnen gemakkelijk worden
geïnstalleerd en kunnen naadloos in de kast worden geïntegreerd.
Doordat dit kabelsysteem rechtstreeks op de kasten bevestigd is, is het niet afhankelijk
van zijn omgeving. Als het datacenter uitbreidt, kan het kabeldraagsysteem dus
meegroeien zonder dat de constructie van het gebouw daarvoor moet worden gewijzigd
(wat wel moet gebeuren bij gebruik van plafondverankeringssystemen).
Van rackrij naar rackrij
Om een cold of warm corridor te doorkruisen kunnen kabelbruggen worden gebruikt.
Deze zijn zowel voor smalle als voor brede kabelgoten beschikbaar. Deze kunnen

ook in combinatie met 'aisle containment'-oplossingen worden gebruikt. Aangezien
kabelbruggen telescopisch zijn, hoeft er in het datacenter geen zaagwerkzaamheden
worden uitgevoerd. Hierdoor kan het stilleggen van kritieke apparatuur worden
voorkomen.
Van rack naar rack
Kabelgoten kunnen ook worden gebruikt voor bekabeling van het ene rack naar het
andere. In dat geval worden de kabels niet door de racks geleid, maar worden ze over
de racks, langs het dak naar de naburige racks geleid.

Cable
Management

Betrouwbaarheid
Een goede infrastructuur zorgt ervoor
dat de luchttoevoerpunten van de
apparatuur zo onbelemmerd mogelijk
worden gelaten.
Hierdoor kan voldoende lucht door de
apparatuur worden geleid, zodat ze goed
wordt gekoeld. Een goede koeling helpt
storingen in de apparatuur voorkomen
en zorgt ervoor dat deze langer
meegaat.

Optimale prestaties
Een goede infrastructuur zorgt ervoor
dat kabels niet beschadigd raken of
breken en dat ze met de juiste radius
worden gelegd. Een verkeerde radius
heeft een negatieve invloed op de
prestaties van de kabel. De radius
mag nooit kleiner zijn dan wat wordt
aanbevolen.

Flexibiliteit en toegankelijkheid
De bekabeling moet er verzorgd
en gestructureerd uitzien.
Op die manier kunnen kabels
gemakkelijker worden verplaatst of
toegevoegd.
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Beheeroplossingen binnen uw rack.
Gestructureerde bekabeling is
belangrijk voor de betrouwbaarheid
en de optimale prestaties van uw
datacenter of serverruimte.
Flexibiliteit en toegankelijkheid zijn
ook van essentieel belang wanneer
technische problemen moeten worden
opgelost of wanneer het systeem moet
worden uitgebreid.

Aisle
Containment
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Prestaties, efficiëntie
en schaalbaarheid
Besparingen
op de
energiefactuur

Wanneer u uw datacenter op de juiste manier koelt,
kunt u uw uitgaven voor energie aanzienlijk verlagen.
Minkels heeft hiervoor een uitgebreid aanbod
energie-efficiënte koeloplossingen ontwikkeld.

Dit is echter niet de enige uitdaging
waarmee managers en eigenaars van
datacenters worden geconfronteerd.

Aangezien IT-apparatuur een korte
levenscyclus heeft, moeten managers
en eigenaars van datacenters vaker
apparatuur vervangen in hun datacenter.
Traditionele 'aisle containment'systemen bieden niet de flexibiliteit en
de modulariteit die nodig is voor deze
dynamiek. Bovendien worden managers
en eigenaars van datacenters steeds
vaker geconfronteerd met systemen

(bv. opslagapparatuur) die niet in een
standaard behuizing worden geleverd,
en die daardoor moeilijk in een
traditioneel 'aisle containment'-systeem
passen. Daarnaast bieden traditionele
systemen niet voldoende opties voor
een optimale integratie van sensoren,
enz. Deze uitdagingen vereisen 'aisle
containment'-oplossingen die niet alleen
een grotere flexibiliteit en modulariteit,

maar ook betere integratieopties bieden.
Met de Next Generation Corridor
bieden we managers en eigenaars
van datacenters toekomstgerichte
oplossingen die de flexibiliteit en de
modulariteit bieden die inspelen op de
dynamiek die in de moderne datacenters
heerst.
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AISLE CONTAINMENT
'Aisle containment' is de oplossing voor
de uitdaging waarmee datacenters
sinds het begin werden geconfronteerd:
de optimalisatie van de koelings- en
energie-efficiëntie door de scheiding
van warme en koude luchtstromen.
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NEXT GENERATION CORRIDORS
(afhankelijk van racks)
Minkels was de eerste leverancier van datacenters
in Europa die de Corridor-oplossingen op de markt
bracht. Sindsdien worden deze oplossingen in een
groot aantal datacenters gebruikt om luchtstromen op
een energie-efficiënte manier van elkaar te scheiden.
Het Next Generation Corridor-aanbod is het ultieme

antwoord op de steeds grotere vraag naar flexibele
en modulaire oplossingen.
Het Next Generation Corridor-aanbod tilt het
modulaire idee en het energie-efficiënte ontwerp van
datacenters naar een hoger niveau.

Belangrijke kenmerken van Next Generation Corridor:
MODULARITEIT
Dankzij het uitermate modulaire concept van
Next Generation Corridor kunt u bij Minkels
terecht voor verschillende manieren om een
Corridor-oplossing op een gefaseerde en dus
rendabele manier te implementeren.

FLEXIBILITEIT
Next Generation Corridor is wegens zijn
modulaire ontwerp een flexibele oplossing,
die aan de specifieke omgeving in het
gebouw kan worden aangepast.

INSTALLATIEVRIENDELIJKHEID
De modulariteit in de constructiedetails
staat er garant voor dat de oplossing op
een gemakkelijke en rendabele manier kan
worden geïnstalleerd.
ENERGIE-EFFICIËNTIE
Met Next Generation Corridor biedt Minkels
een oplossing die meer energie-efficiënt is
dan andere 'aisle containment'-modellen op
de markt.

OPTIMALE INTEGRATIE
Next Generation Corridor kan niet alleen
worden geïntegreerd in op rijen gebaseerde
koelsystemen waar de koeling dicht bij
de warmtebron wordt gebracht, maar
ook in traditionelere vormen van koeling,
waar de vloer van de te koelen ruimte
moet worden verhoogd. Bovendien biedt
dit concept plug & play-integratie met bv.
branddetectie- en onderdrukkingssystemen,
monitoringsensoren en toegangscontrole.

2013
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EUROPEAN RACKS & CABINETS
ENTREPRENEURIAL COMPANY OF THE YEAR AWARD
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Eén referentienummer,
één oplossing

Microdatacenter
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De MiniCube
De IT-infrastructuur professionaliseren
Met de komst van cloud computing proberen
veel ondernemingen de omvang van hun
serverruimte te beperken en energiekosten te
drukken. Laat u tegenwoordig minder applicaties
vanuit uw interne serverruimte draaien dan in
het verleden? Wilt u alleen uw bedrijfskritieke
informatie ter plaatse houden? Dan is voor u
de tijd gekomen om een efficiënt kant-en-klaar
microdatacenter te installeren. De MiniCube
is daarvoor de ideale oplossing - ongeacht of u
sneller toegang wilt krijgen tot uw gegevens of u
uw serverruimte wilt optimaliseren. De MiniCube
heeft alles wat u nodig hebt voor een volwaardig
datacenter: behuizing, stroomtoevoer, monitoring
en koeling - en dit alles in één compact systeem.
De MiniCube is volledig voorgeconfigureerd en is
in alle opzichten een plug-and-play-oplossing.

Voordelen
• Betrouwbare en efficiënte oplossing voor serverruimten
• Onafhankelijk van het gebouw, gemakkelijk te installeren
• Efficiënte kasten of racks voor uw IT-infrastructuur
• Gebruik van beproefde technologieën
• Kant-en-klare oplossing, inclusief installatie en opstart

CONNECTIVITEITSRACK
Mighty Mo 20 4-post racks staan
in elk datacenter garant voor een
grotere flexibiliteit en een optimale
efficiëntie. De vaste racks vormen
een betaalbaar montageplatform
voor switches en servers,
terwijl het aanpasbare rack de
mogelijkheid biedt om alle vier de
montagerails aan te passen ook
nadat het rack op de vloer werd
vastgezet.
De vervalstukken vooraan en
achteraan laten patching van
apparatuur en servers toe. Alle
stijlen van het Mighty Mo 20
verticale beheersysteem kunnen
aan de voorkant of de achterkant
worden gemonteerd en er kunnen
luchtstroombaffles worden
gemonteerd om de luchtstroom te
beheren van apparatuur die aan
de zijkant 'ademt'. Zodat de juiste
radius wordt gerespecteerd.

LINKEO BEKABELINGSRACK
Rekening houdend met de snelheid waarmee ITtechnologie evolueert, is de keuze voor een flexibel
'future-proof' concept van essentieel belang. Het
bekabelingsrack werd specifiek ontworpen om aan deze
behoeften te voldoen en valt op door zijn flexibiliteit, zijn
installatiegemak en zijn gebruiksvriendelijkheid.
Het bekabelingsrack is een multifunctioneel systeem, dat
specifiek werd ontwikkeld met het oog op een maximale
installatievriendelijkheid. Het systeem is bijzonder geschikt
om patchpanelen, glasvezel laden, telefoonpanelen,
switches, routers en andere IT-apparatuur in onder te
brengen. Uiteraard kunnen daar ook een klein aantal
servers aan worden toegevoegd.
LINKEO WANDKAST
Deze kasten zijn te leveren als flatpack of gemonteerd met vier
diepterails en twee 19” stijlen.
Omkeerbare vlakke deur van veiligheidsglas en slot met
sleutel.
Aan boven en onder en achterzijde zijn er kabel toevoerplaten.
Aan bovenzijde ventilatierooster.
Linkeo is te leveren als flatpack of gemonteerd.
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Local Area
Netwerk

MINKELS 42 U RACKS
Rekening houdend met de snelheid waarmee ITtechnologie evolueert, is de keuze voor een flexibel 'futureproof' concept van essentieel belang. Het rack werd
specifiek ontworpen om aan deze behoeften te voldoen en
valt op door zijn flexibiliteit, zijn installatiegemak en zijn
gebruiksvriendelijkheid.
Het Minkles rack is een multifunctioneel systeem, dat
specifiek werd ontwikkeld met het oog op een maximale
installatievriendelijkheid.
Het systeem is bijzonder geschikt om patchpanelen,
glasvezelpanelen, telefoonpanelen, switches, routers en
andere IT-apparatuur in onder te brengen.

PDU's
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Oplossingen voor elke
configuratie

Een breed
universeel
assortiment

Dit nieuwe PDU-assortiment combineert de kwaliteit en de innovatie van Legrand
met een hele reeks toepassingsmogelijkheden.
Dit assortiment vormt een standalone oplossing die naadloos in elke installatie kan
worden geïntegreerd en die garant staat voor de conformiteit met de toepasselijke
normen.

ALGEMENE KENMERKEN
• Behuizing van geanodiseerd aluminium:
Licht en hoogwaardig materiaal
• Modulair ontwerp: Uitbreidbare stopcontact- en
functiemodules
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VEILIGHEID
•
•
•
•

Hoge elektrische veiligheidsclassificatie
Hoogwaardige aansluiting
Stopcontacten uitgerust met kinderbeveiliging
Snoervergrendelsysteem

VOEDING
• 16 A tot 32 A éénfasig of driefasig
• In PDU’s zijn diverse standaarden te integreren

NORMEN
IEC 60950 - Apparatuur voor informatie techniek Veiligheid
IEC 60297-3 - Afmetingen van mechanische
constructies in de 482,6 mm (19 in)-reeks
IEC 60320-2-2 - Toestelkoppelstopcontacten
(C13 en C19) voor huishoudelijke en soortgelijke
toestellen
IEC 60884-1 - Contactdozen en contactstoppen
voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik
(Frankrijk, België en Duitsland)
BS 1363-2 - Britse norm contactdozen en
contactstoppen
IEC 60309 - Stopcontacten voor industrieel gebruik
Certificatie: CE, TSE, CCC
Milieuvriendelijke producten
Milieuvriendelijk ontwerp

VOOR DATACENTERS/SERVERRUIMTEN
Voor gebruik in kasten:
- met een hoge densiteit van actieve apparatuur;
- waar de kwaliteit van de energie verdeling van
essentieel belang is

VOOR VERTICALE INSTALLATIE

19” 1-U PDU's

10” 1-U PDU's

VOOR COMPUTERRUIMTEN
Voor gebruik in server- en patchkasten:
- met een lage densiteit van actieve apparatuur
die moet worden gevoed;
- waar installatiegemak een voordeel is

VOOR KLEINE IT-OMGEVINGEN
Voor gebruik in kleinschalige commerciële
toepassingen met een beperkt aantal IT-punten
en waar een 10"-kast volstaat:
- Kleine ondernemingen, freelancers,
administratieve dienstverleners, SOHO, enz.

HORIZONTALE PDU

VOOR VERTICALE OF HORIZONTALE INSTALLATIE

10”

19”
Zero-U

1U

1U
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Zero-U PDU's
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Cord Locking Systeem
Innovatie in de kern van PDU's

26

Voor C13en C19contactdozen

De C13- en C19-contactdozen vormen een belangrijke
aanvulling van het assortiment en zijn een exclusiviteit van
Legrand. Ze zijn voorzien van een vergrendelsysteem voor
de stekkers, dat voorkomt dat deze per ongeluk worden
uitgetrokken. Het systeem zorgt op die manier voor
geringe kans op spanningsonderbreking.

EEN INNOVATIEVE OPLOSSING

1

AANSLUITING

2

ZELFVERGRENDELING

3

UITTREKKEN

1

2

SNOERVERGRENDELSYSTEEM
Zeer gemakkelijk te herkennen dankzij de oranje
knoppen naast elk stopcontact

SNOERAANSLUITING
Het snoer wordt in één vlotte
beweging en op een natuurlijke
manier op het stopcontact
aangesloten

SNOER WORDT OP ZIJN PLAATS
GEHOUDEN
Zodra het stroomsnoer aangesloten
is, wordt het automatisch op zijn
plaats vergrendeld en kan het niet
worden verwijderd

GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN
U kunt het snoer gemakkelijk uit het
stopcontact verwijderen wanneer u
op de ontgrendelknop duwt.

UNIVERSEEL SYSTEEM
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Werkt met alle snoeren voor standaard C13- en
C19-stopcontacten

EXCLUSIVITEIT VAN LEGRAND

"Raritan, wereldwijde
specialist in intelligente
PDU’s en KVM over IP"

Support
waarop u kunt
rekenen
U hebt meer nodig dan alleen geavanceerde
technologische oplossingen om
internationale projecten op een succesvolle
manier te managen.
Wat u echt nodig hebt, is de allesomvattende
en gespecialiseerde support van een
ervaren partner: vanaf het projectontwerp
en de keuze van de juiste oplossing tot de
logistiek, de installatie en de configuratie
ter plaatse, inclusief herstellings- en
onderhoudswerkzaamheden achteraf.
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Legrand is ideaal geplaatst om dit soort
support aan te bieden, aangezien het al zijn
producten en oplossingen in nauw overleg
met zijn klanten ontwikkelt en produceert.
De onderneming biedt ook een hele reeks
speciale diensten en supporttools aan die
een echte meerwaarde bieden doordat ze de
dagelijkse activiteiten van de klanten in hoge
mate vergemakkelijken. Deze support is in
elke fase van het project beschikbaar.
Neem contact op met Legrand voor meer informatie

Een uitgebreid assortiment digitale tools inclusief websites, sociale media en newsfeeds,
zodat u op elk moment contact kunt opnemen met Legrand en zodat u op de hoogte kunt
blijven van al het essentiële nieuws dat relevant is voor uw projecten.

CPR
Construction Products
Regulation
• a = acides, zuurgraad, waarmee het
risico wordt gedefinieerd van de dampen
voor mensen en de corrosiviteit voor
voorwerpen. Varieert van a1 tot a3
• s = smoke, ondoorzichtigheid van de rook.
Varieert van s1 tot s3
• d = droplets, neervallen van gloeiende
deeltjes die de brand zouden kunnen
helpen verspreiden. Varieert van d0 tot d2

Niet brandbaar
(bv. met mineraal
isolatiemateriaal)

Aca

EN ISO 1716
Brutoverbrandingswarmte

Extra
criteria

AVCP-systeem

(Assessment and Verification
of Consistency of Performance)

'1+', inclusief:
• initiële typetests en continu
toezicht

B1ca
Laag brandgevaar
kabels
(meerdere niveaus)

B2ca

EN 50399
Warmteafgifte
Vlamverspreiding

Cca

EN 60332-1-2
Vlamverspreiding

Dca

Standaard kabels

In de tabel hieronder krijgt u een overzicht van de classificatie
van kabels conform de testvereisten van de CPR en de relatie
tussen de kabelclassificatie en de meest representatieve
installatieruimten.

Classificatiecriteria

Geen prestaties
bepaald

Eca

EN 60332-1-2
Vlamverspreiding

Fca

EN 60332-1-2
Vlamverspreiding

Rookontwikkeling
(s1a, s1b, s2, s3)
EN50399/EN61034-2
Zuurgraad
(a1, a2, a3)
EN 50267-2-3
Gloeiende druppels
(d0, d1, d2)
EN 50399

Nota: In België worden de Euroklasse B2ca t/m Eca gebruikt

• Audit en testen van stalen
door externe certificatie-instelling
Fabrieksproductiecontroles
door fabrikant

'3', inclusief:
• initiële typetests
door extern laboratorium
Productiecontroles door fabrikant
'4'
initiële typetests
en fabrieksproductiecontroles
door fabrikant
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De kabels worden op het vlak van hun
brandreactie in 7 verschillende klassen
ingedeeld: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en
Fca, herkenbaar aan het subscript 'ca' (kabel)
als functie van hun afnemende prestaties.
Naast deze hoofdclassificatie hebben de
Europese instanties ook het gebruik van de
volgende extra parameters geregeld:

Euroklasse
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NOTA’S

03
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NOTA’S
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FOLLOW US ALSO ON
www.legrand.be - www.bticino.be
www.ecataleg.be

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

PLG1709LCS3IN

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

