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—
De eerste vijf maanden van 2018 liggen 
alweer achter ons. Inmiddels werden de 
jaarcijfers van 2017 gepubliceerd en zijn 
de eerste kwartaalcijfers van 2018 bekend. 
Ik wil dan ook graag van de gelegenheid 
gebruik maken om u deze cijfers en onze 
laatste ontwikkelingen, die we mede dankzij 
u verwezenlijkt hebben, te presenteren.

2017 was een succesvol jaar voor ons. 
Ondanks de onzekerheden in een aantal delen 
van de wereld, zoals Rusland, het Verenigd 
Koninkrijk en Zuid-Amerika, steeg de omzet 
met 3,1% in organische groei. Dankzij 
de acquisitie van het bedrijf Milestone, 
specialist in audio/video-installaties voor 
conferentie- en vergaderzalen, steeg de 
omzet van vorig jaar zelfs met 10% t.o.v. 2016. 
Daarnaast kregen zowel onze operating 
income als de cashflow een aanzienlijke 
boost. De positieve cijfers van het eerste 
kwartaal van 2018 (wereldwijd 9,6% groei 
waarvan 3,9% organisch) geven alvast de 
aanzet voor een gunstig vervolg van dit jaar.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om 
de financiële resultaten. In de afgelopen 
maanden hebben we gezien dat we als 
bedrijf goede resultaten neerzetten op het 
vlak van corporate social responsability, 
waar we onze vijfjaarsdoelstellingen al in 
het 4de jaar behaald hebben, alsook op het 
vlak van strategische groei. Zo zagen we 
de omzet van IoT-gerelateerde producten, 
een belangrijke en strategische pijler, het 
afgelopen jaar met maar liefst 28% groeien. 

Ook dit jaar hebben we veel vertrouwen 
in onze resultaten voor zowel België als 
wereldwijd, en ook in de nieuwe producten 
en diensten die we voor u ontwikkelen. Zo 
hebben we op Light & Building 2018 het IoT 
partnership model ‘Works with Legrand’ 
geïntroduceerd. Dat model maakt het 
mogelijk om met onze producten en systemen 
te connecteren. We zijn ervan overtuigd dat 
we hierdoor nog efficiëntere en nog meer 
geïntegreerde oplossingen kunnen leveren. 

U kan onze uitgebreide toelichting op 
de financiële resultaten terugvinden 
op www.legrand.com.

Met vriendelijke groeten, 

Ronny De Backer
Managing director

WORKS WITH 
LEGRAND
DE TOPPER  
VOOR 2018 
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HOMETOUCH 
IS HET NIEUWE 
TOUCHSCREEN VAN 
BTICINO

LEGRAND INTRODUCEERT 
STOP & GO CONNECTED

scan de qr-code  
voor meer informatie

HomeTouch is het nieuwe 7” touch screen van BTicino. 
Voortaan beschikt de gebruiker over één toestel voor 
domotica en videofonie, intuïtief te beheren en mak-
kelijk te personaliseren vanuit de app op smartphone 
en tablet.

INTUÏTIEF GEBRUIK
Met HomeTouch haalt de gebruiker één toestel in huis 
voor MyHOME_Up en videofonie. Pure functionaliteit 
en flexibiliteit staan voorop. Het is de gebruiker zelf die 
bepaalt welke functies hij wil activeren. Gepersonaliseerd 
en gebruiksvriendelijk. Met HomeTouch zijn intuïtieve 
bediening van alle functies in de woning én doorschake-
ling naar de smartphone gegarandeerd.

De bediening van alle MyHOME_Up-videofoniefuncties 
gebeurt volledig van op het touchscreen. Bij aanbellen 
aan het deurstation wordt de oproep doorgeschakeld 
naar de smartphone via de gratis app ‘Door Entry for 
HomeTouch’. Een handige, ergonomische troef is de 
bewegingssensor die het touchscreen automatisch doet 
oplichten wanneer de gebruiker ervoor staat. 

ÉÉN REFERENTIE, MULTI-TOEPASBAAR
Het HomeTouch 7” touchscreen in antraciet is dis-
creet aanwezig in het interieur. Dit gestileerde toestel 
is geschikt voor zowel op- als inbouw. Wie kiest voor 
inbouw, kiest voor een extra strakke look. En er is nog 
goed nieuws. Connectiviteit is er niet alleen voor de één-
gezinswoning. HomeTouch is ook perfect geschikt om 
te gebruiken als deurcommunicatie in appartements-
gebouwen.

GEEN SOFTWARE NODIG
Software is niet meer nodig. De installateur zorgt voor 
de aansluiting en configuratie. Daarna volgt de automa-
tische synchronisatie met de MYHOMESERVER1. De ver-
binding verloopt via het LAN-netwerk of via wifi.

Met Stop & Go Connected stelt Legrand een volgende oplossing voor binnen 
Eliot, het Legrand-programma voor geconnecteerde elektrische appara-
tuur. Dit modulaire product is een veiligheidsinrichting gekoppeld aan de dif-
ferentieelschakelaar in de woning. Dankzij een geïntegreerde wifi- module 
en de speciale Legrand Power On-applicatie kunnen gebruikers de elektri-
sche installatie van de eigen woning van op afstand bedienen.

STORING!
Stel, door een onverwachte elektrische 
storing op het net is de differentieel-
schakelaar in de woning afgesprongen 
en is uw volledige installatie spannings-
loos. Wanneer niemand aanwezig is, 
kunt u bij uw thuiskomst wel eens voor 
onaangename verrassingen komen te 
staan. Denk bijvoorbeeld aan ontdooide 
voedingswaren in de diepvries. 

Niet alleen zal Stop & Go Connected 
u dan op de hoogte brengen van het 
probleem, het systeem zal ook de iso-
latietoestand van de elektrische instal-
latie testen om te checken of er sprake 
is van een permanente storing. Is die 
controle gebeurd, dan krijgt u via de 
Legrand Power On-app een signaal 
op uw smartphone. Geen permanente 
storing? Dan kan u de afgesprongen 
differentieelbeveiliging vanop afstand 
opnieuw inschakelen. Is er toch een 
permanente storing? Dan ontvangt u 
het signaal, maar u kan om veiligheids-
redenen niet zelf ingrijpen en moet uw 
installateur verwittigen.

CONTINUÏTEIT
Stop & Co Connected kan naar keuze 
worden gebruikt voor koppeling met de 
differentieelbeveiliging van de woning, 
of met één enkele kring, zoals een ver-
lichtingskring of de elektrische kring 
waar uw diepvries op staat. Wanneer 
u voor de eerste optie gaat (hoofddiffe-
rentieel), is het aangeraden een UPS te 
integreren zodat bij een stroompanne 
de continuïteit van het wifi-netwerk 
verzekerd is.

Stop & Go Connected is uitgerust met 
een wifi-module met geïntegreerde 
antenne. Hierdoor kan via het inter-
net met elke smartphone, waarop de 
app Legrand Power On is geactiveerd, 
worden gecommuniceerd. De app kan 
u gratis downloaden via Google Play 
en App Store en is in enkele intuïtieve 
stappen gemakkelijk te configureren.scan de qr-code 

voor meer 
informatie
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UPS’EN VOOR 
DE EINDGEBRUIKER

GREEN’UP 
LAADSTATIONS

NUVO® NIEUWE MOGELIJKHEDEN 
IN DE GECONNECTEERDE WONING

KEOR SP
Keor SP is de perfecte UPS voor 
IT-toepassingen thuis, maar ook in 
kantoren en op kassasystemen. Een 
geïntegreerde AVR (Automatic Voltage 
Regulator) zorgt er immers voor dat 
de spanning altijd op de goede hoogte 
blijft. Ook deze UPS is ‘line interac-
tive’ en geeft complete bescherming 
tegen het wegvallen van spanning, 
tegen overbelasting, kortsluiting en 
oververhitting.
Legrand heeft verschillende versies 
in het assortiment. Binnen elk van die 
versies worden vijf types aangeboden 
(600, 800, 1000, 1500 en 2000 VA). Een 
innovatieve led-strip geeft in groen, 
oranje en rood aan wat de actuele sta-
tus van de UPS is. Via de aanwezige 
USB-communicatiepoort kan de UPS 
bovendien van op afstand gemonitord 
worden. Wie gedurende lange tijd in de 
buurt van de UPS vertoeft, kan de beep, 
indien er stroompanne is, van de UPS 
uitschakelen met de ‘mute’-toets.

scan de qr-code 
voor meer 
informatie

scan de qr-code 
voor meer 
informatie

scan de qr-code 
voor meer 
informatie

Legrand stelt daarom verschillende 
oplossingen ter beschikking.

SPECIFIEKE CONTACTDOZEN
Gewone huishoudelijke stopcon-
tacten zijn niet geschikt om een 
dagelijkse urenlange belasting te 
ondergaan. Daarom ontwikkelde 
Legrand de verstevigde huishou-
delijke contactdozen Green’Up 
Access. Die kunnen permanent een 
belasting aan van 16A en maken het 
dus mogelijk om een wagen op te 
laden in ongeveer drie uur. Hiervoor 
dient de mode 2-laadkabel, die bij-
geleverd wordt bij de wagen, wel 
uitgerust te zijn met een Legrand 
Green’Up-stekker (automatisch 
herkenningssysteem tussen stek-
ker en contactdoos). 

LAADPALEN 
Wenst u een snellere oplaadtijd 
en bijkomende functies, dan kan 
u gebruik maken van de Green’Up 
Premium-laadstations. De units zijn 
geschikt voor muur- of vloermon-
tage en bestaan in een kunststof of 
metalen uitvoering. Afhankelijk van 
het type, enkelfasig of driefasig, en 
het type van op te laden batterijen 
bedraagt de oplaadtijd 30 minuten 
tot 3 uur. 

Muziek, de ideale sfeerbrenger in huis. Wie houdt er 
niet van? Iedereen toch! Alleen, we hebben niet allemaal 
dezelfde smaak. De ene houdt van een streepje klas-
siek, de andere is helemaal gek van stevige rockgitaren. 
Met het muziekdistributiesysteem NUVO® biedt BTicino 
iedere inwoner online muziek naar zijn eigen voorkeur. 
Klassiek of rock, hiphop of jazz … de beste geluidskwa-
liteit is gegarandeerd, in alle kamers van de geconnec-
teerde woning.

Uw toegang tot muziek, dat is NUVO®. 
Een oplossing op maat voor de eind-
gebruiker én voor de installateur. Er is 
keuze uit verschillende types players 
en luidsprekers. Het systeem wordt 
verbonden met het netwerk via wifi of 
de kabel, en is geschikt voor toepas-
sing in residentiële en commerciële 
gebouwen.

Bedienen via smartphone of tablet 
is makkelijk, daar zorgt de gratis 
NUVO®-applicatie voor. Het systeem 
is compatibel met digitale muziek-
services, internetradio’s of uw eigen 
muziekbibliotheek in het netwerk.  
U kiest, NUVO® draait.
•  Players – deze toestellen staan in 

voor de verschillende (online) bron-
nen in de woning. Ze zijn beschikbaar 
in modellen voor één of drie zones.

•  Luidsprekers – beschikbaar in drie 
kwaliteiten en vermogens. Afhan-
kelijk van de toepassing en estheti-
sche wensen kan u kiezen voor in- of 
opbouw, ronde of rechthoekige uit-
voeringen.

•  Applicatie en bedieningen – één 
applicatie volstaat om het systeem 
eenvoudig en intuïtief te sturen. De 
app is gratis te downloaden in de 
App Store en Google Play. Naast de 
applicatie is het gemakkelijk om de 
muziek te laten spelen via een bedie-
ning van BTicino. Die bedieningen 
zijn verkrijgbaar in de verschillende 
LivingLight-afwerkingen.

Niets zo vervelend als het wifi-netwerk dat het laat 
afweten door een plotse stroompanne waardoor uw 
betalingstransactie aan de kassa in de supermarkt of 
in de online shop mislukt. Met Keor Multiplug en Keor 
SP, de nieuwe één-fase-UPS-en van Legrand, behoren 
die situaties definitief tot het verleden. 

KEOR MULTIPLUG
Legrand biedt deze multi-outlet UPS 
aan in 600 VA en 800 VA, met contact-
dozen conform de Franse standaard 
(penaarde). Beide versies zijn ideaal 
voor toepassing thuis, in home offices, 
winkels en hotels. De Keor Multiplug 
is een ‘line interactive’ UPS die een 
veilige en hoogkwalitatieve energie-
toevoer garandeert voor een feilloze 
werking van de modem, router, smart 
TV, het home entertainment system, 
POS en kassa’s. De zekering in het 
toestel kan eigenhandig vervangen 
worden. Led-indicatoren geven dui-
delijk aan of de UPS aan of uit staat. 
Deze UPS is extra uitgerust met een 
USB-oplader voor smartphone of 
tablet.

De prijs van elektrische wagens 
en hybrides daalt, hun actiera-
dius groeit en het aantal laadpun-
ten neemt toe. De laadstations in 
privéomgevingen, kantoren en 
ondernemingen zijn een interes-
sante groeimarkt voor onze instal-
lateurs.
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—
De afdeling Remote Sensing van VITO vernieuwde onlangs een deel van haar 
datacenter. Door omstandigheden moest het nieuwe UPS-systeem zeer snel 
geleverd en geïnstalleerd worden. Met de hulp van Legrand werd alles tot een 
goed einde gebracht.

NIEUW UPS-SYSTEEM
BINNEN DRIE WEKEN GELEVERD

06_
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VITO is een onderzoeksorganisatie 
die werkt voor overheden, bedrij-
ven en organisaties verspreid over 
de hele wereld. De organisatie, die 
gevestigd is in Mol, stelt 750 mensen 
tewerk en verricht wetenschappelijk 
onderzoek, maakt studies en levert 
adviezen over een brede waaier van 
onderwerpen zoals klimaatverande-
ring, voedselzekerheid, grondstof-
fenschaarste en duurzame energie-
voorziening. Dennis Clarijs is Team 
Manager Operations bij de afdeling 
Remote Sensing. “Onze afdeling ver-
werkt aardobservatiebeelden afkom-
stig van satellieten, vliegtuigen en 
drones. We krijgen onder meer per-
manent opnames binnen van de aarde, 
die gemaakt worden door de Belgische 
PROBA-V-satelliet, en verwerken die 
beelden tot bruikbare informatie. Zo 
hebben we opnames van de laatste 
twintig jaar in het archief opgeslagen. 
Met behulp van globale vegetatieop-
names kunnen wetenschappers bij-
voorbeeld de klimaatverandering of 
de toestand van het regenwoud bestu-
deren. Er zijn ongeveer 1200 organi-
saties rechtstreeks op onze distribu-
tieportalen aangesloten, waaronder 
de universiteiten van Harvard, Yale, 
Cambridge, de KU Leuven en UCL, 
om er maar enkele te noemen. Vorig 
jaar was een deel van ons datacen-
ter aan uitbreiding en vernieuwing 
toe omdat we nu ook de opnames van 

Tony Masure 
Business Development 
Manager UPS bij Legrand

Dennis Clarijs
VITO

Thibaut Marescau
PK ELECTRONICS

Freddy Huysmans 
werfleider bij Yvan Paque

Wim Schrijvers 
VITO

KEY PLAYERS het Europese Copernicusprogramma 
met de Sentinel-satellieten deels gaan 
hosten. Die maken om de vijf dagen 
een hoge-resolutiebeeld van het hele 
aardoppervlak. Uit al die verschillende 
bronnen krijgen we dus dag en nacht, 
het hele jaar door, gigantisch veel 
data binnen die we onmogelijk in een 
publieke cloud kunnen opslaan; dat 
zou veel te duur zijn. Daarom wordt 
alles hier bij ons opgeslagen en ver-
werkt tot bruikbare informatie. En 
daarom ook waren de nieuwe, krach-
tige UPS-systemen nodig. We kunnen 
ons geen enkele onderbreking in de 
stroomvoorziening veroorloven.” 

SYSTEEM NODIG MET ANDERE 
SPECIFICATIES 
Het nieuwe UPS-systeem dat eerst 
werd geïnstalleerd, voldeed echter 
niet aan alle gevraagde specifica-
ties. Wim Schrijvers, Facility Expert 
bij VITO, legt uit: “De opdracht aan de 
installateur was het datacenter te ver-
nieuwen omdat de capaciteit niet meer 
voldeed aan de nieuwe normen. Alles 
moest weg en alles moest vernieuwd 
worden: nieuwe koeling, nieuwe racks, 
nieuwe hoogspanningscabine en 
nieuwe UPS’en. Nadat alles geleverd 
werd, zijn we begonnen met testen 
en daaruit bleek dat de prestaties van 
de UPS’en niet volgens onze normen 
waren. Toen ze onder volledige belas-
ting werden geplaatst, kwamen er 

01
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01-04  Keor HPE UPS
02 Battery pack
03  Mobiele containeroplossing

02

03

Opslagcapaciteit 
datacenter 

7 Petabyte 
UPS

4 x 120 kVa

KEY FACTSplots allerlei problemen aan het licht. 
Ze voldeden niet aan de specificaties. 
Ik moet er wel aan toevoegen dat onze 
eisen zeer streng zijn, het gaat hier niet 
om UPS’en die je zomaar uit het rek 
neemt.” Freddy Huysmans, werfleider 
bij installateur Yvan Paque, bevestigt 
dat. “Tijdens extreme testen boden de 
UPS’en inderdaad niet helemaal wat de 
klant en wij gevraagd hadden. In eerste 
instantie hebben we nog geprobeerd 
het systeem te upgraden maar ook 
dat gaf geen goede resultaten. Omdat 
klantenservice ons nauw aan het hart 
ligt, hebben we dan maar beslist hele-
maal opnieuw te beginnen en op zoek 
te gaan naar een nieuw UPS-systeem. 
Maar hoe vind je dat in een periode van 
drie tot vier weken? We hebben contact 
opgenomen met Legrand en dat bleek 
een goede zet te zijn”. 

LEGRAND BIEDT DE OPLOSSING
De vraag was om vier 120KVA UPS 
units te vervangen en dit het liefst zo 
snel mogelijk, dat wil zeggen: binnen 
maximaal drie weken. “Het was dan ook 
alle hens aan dek”, zegt Tony Masure, 
Business Development Manager UPS 
bij Legrand. “Het voordeel is dat onze 
fabriek in Italië dergelijke systemen 
levert aan de hele wereld. Bovendien 
hadden we het geluk dat er net sys-
temen van dat kaliber in de productie 
stonden. Op anderhalve week hebben 
we het systeem aangepast, getest en 

op transport geplaatst richting Mol. 
In samenwerking met de productie- 
eenheid hebben we alles net op tijd 
klaar kunnen krijgen. Het was hard en 
snel werken voor onze service partner 
en voor de mensen van Yvan Paque. 
De oude USP’en moesten immers uit 
de container worden gehaald en de 
nieuwe moesten worden geïnstalleerd 
en getest. Er waren ook nog enkele 
aanpassingen nodig om de bestaande 
batterijen compatibel te maken met de 
nieuwe UPS’en. Maar goed, we hebben 
de deadline gehaald. Ik wil er wel nog 
aan toevoegen dat het hier om een heel 
hoogwaardig product gaat voor klan-
ten die echt weten wat ze willen. Het 
systeem moet aan extra eisen voldoen 
boven op de normale  specificaties.”

KEOR HPE, CONVENTIONELE 3-FASE-UPS-
SYSTEMEN MET HOOG RENDEMENT
Binnen het uitgebreide assortiment 
oplossingen voor energiedistributie 
van Legrand neemt de Keor HPE een 
speciale plaats in. Het ontwerp wordt 
gekenmerkt door zeer compacte 
afmetingen, Power Factor 1, robuust 
design, krachtig harmonische filter en 
zeer hoog rendement in online dubbele 
conversiemode tot 96%, zelfs bij een 
lage belastinggraad. Het batterijbe-
heersysteem waarmee de Keor HPE is 
uitgerust, verlaagt de TCO (Total Cost 
of Ownership) nog meer. Het systeem 
houdt de batterijen immers in optimale 

conditie, bijvoorbeeld door de automa-
tische instelling van de laadstroom. 
Het ontwerp is ook heel doordacht. Alle 
kritische componenten zijn gemak-
kelijk bereikbaar en het ingebouwde 
koelsysteem bevindt zich bovenaan. 
Zonder interne batterij kan deze UPS 
tegen de muur geplaatst worden zon-
der prestatieverlies. Toestellen met 
een vermogen tot 80 kVA zijn voor-
zien van interne batterijen; een extra 
batterijrack is dus niet nodig. En om 
batterijen te wisselen, volstaat het de 
kantelbare batterijladers uit te schui-
ven. Ten slotte bevinden alle communi-
catiepoorten zich in de interne deur. Ze 
zijn geschikt voor de meest gangbare 
protocollen: RS232-USB (standaard), 
ModBus-RTU via RS-485, ModBus 
TCP/IP en SNMP via Ethernet.

GESCHIKT VOOR KLEINE TOT 
MIDDELGROTE DATACENTERS, 
NETWERKEN EN TELECOMMUNICATIE
De Keor HPE varieert in vermogen van 
60 tot 200 kVA en binnenkort zelfs tot 
500 kVA. De hoge efficiëntie, power 
factor 1, de compacte opstelling en 
de dual input maken deze UPS zeer 
geschikt voor onder andere kleine tot 
middelgrote datacenters, netwerken 
en telecommunicatie.

01

Meer info: 
remotesensing.vito.be
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LEGRAND 
PROFILEERT ZICH ALS 
GESPECIALISEERD 
AANBIEDER VAN UPS’EN

—
Legrand kan snel schakelen. Precies 
daarom worden we vaak gekozen als 
voorkeurspartner voor de meest uit-
eenlopende realisaties in elektrische 
en digitale gebouwinfrastructuur. 
We spraken met Tony Masure en Lion 
Van Nuenen, respectievelijk Business 
Development Manager en Product 
Manager bij Legrand.

LEGRAND IS WELLICHT NIET HET 
BEKENDST VOOR ZIJN COMPETENTIE  
OP HET VLAK VAN UPS VOOR GROTE 
VERMOGENS. ZIJN ER PROJECTEN DIE 
LEGRAND OP DAT VLAK RECENT HEEFT 
GEREALISEERD?
Een recent voorbeeld was de urgente 
interventie bij VITO in Mol (lees ook het 
uitgebreide artikel op de pagina’s hier-
voor), waar Legrand in de bres sprong 
en er in samenwerking met zijn ser-
vicepartner en de installateur voor 
zorgde dat een vitale UPS-installatie 
met een totaal kaliber van 480 kVA (4 x 
120 kVA) toch nog tijdig opgeleverd kon 
worden. Een referentieproject!

WAT IS DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN 
LEGRAND BIJ DIT SOORT PROJECTEN?
Legrand gaat verder dan enkel de 
verkoop van zijn producten. Door het 
samenleggen van de eigen product-
expertise met die van zijn servicepart-
ners kan aan de klant de beste oplos-
sing en service aangeboden worden.

WAT ZIJN VOLGENS JULLIE DE STERKTES 
VAN LEGRAND?
Het op elkaar afstemmen van ver-
schillende technische producten. Daar 
hoort dus ook een ruim aanbod van 
UPS’en bij. Naast de kleinere vermo-
gens profileert Legrand zich voortaan 
ook als specialist in de grotere ver-
mogens. Het was de joint venture die 
een tijd geleden werd aangegaan met 
Borri, die de deur opende naar grote 
UPS-projecten zoals datacenters. 
Legrand scoort hier met een combi-
natie van power en data. 
Bovendien ligt de verantwoordelijkheid 
voor de totale installatie bij één leve-
rancier, wat voor de klant uiteraard een 
belangrijk voordeel is. 

ENKELFASE

MODULAIR 

DRIEFASE

LEGRAND UPS-SYSTEMEN

WELKE ROL SPEELT LEGRAND BIJ DE 
IMPLEMENTATIE VAN GROTE UPS-
SYSTEMEN?
Bij dergelijke grote systemen bepaalt 
het technische luik het aanbod. 
De vraag moet met andere woor-
den gesteld worden of de UPS in de 
bestaande structuur past. Legrand 
kan hier op twee manieren een advise-
rende rol vervullen: als raadgever van 
studiebureaus die de benodigde UPS 
al in het bestek moeten beschrijven, 
of als de specialist die bij bestaande 
UPS’en de optimaal complementaire 
producten voorstelt.

WAT IS DE HUIDIGE EVOLUTIE DIE UPS’EN 
ONDERGAAN?
Die evolutie is duidelijk. UPS’en zijn 
steeds vaker gelinkt met het datanet-
werk en bevinden zich in het datacen-
ter. De belangrijkste vereiste is ook bij 
dit soort toepassingen evident: zo’n 
noodvoedingssysteem moet – onge-
acht het vermogen – betrouwbaar wer-

Lion Van Nuenen 
Product Manager bij 
Legrand

Tony Masure 
Business Development 
Manager UPS bij Legrand

KEY PLAYERS

scan de qr-code 
voor meer 
informatie
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ken, met name doeltreffende bescher-
ming bieden tegen stroomuitval en 
vervuiling van het net. De inschake-
ling van een UPS is in dat opzicht altijd 
een instantnoodoplossing die het best 
wordt gekoppeld aan noodgenerato-
ren die in werking treden wanneer de 
panne blijft aanslepen.

SPEELT LEGRAND DAAR MET ZIJN AANBOD 
OP IN?
Zeker. Meer zelfs, de modulaire, 
flexibele systemen in het Legrand-
assortiment munten uit op dat vlak. 
Denk daarbij aan het behoud van 
bescherming tijdens preventieve 
onderhoudssessies. 

HOE ZIT HET MET CONNECTIVITEIT?  
ZIJN ER NOG ANDERE TRENDS DIE 
VANDAAG BEPALEND ZIJN?
De vraag naar UPS’en – en dus naar 
continuïteit – wordt uiteraard ook 
gestuurd door de huidige opmars van 
connectiviteit. 

Een andere trend is de groeiende vraag 
om heel veel vermogen op een zo klein 
mogelijke footprint te realiseren, ter-
wijl vandaag ook de factor energiezui-
nigheid doorslaggevend is. Nieuwe, 
energie-efficiënte UPS’en die oude 
toestellen vervangen, dragen op die 
manier ongetwijfeld hun steentje bij 
aan het reguleren van de energiezui-
nigheid van gebouwen.

WERKT LEGRAND AAN DE UITBREIDING 
VAN ZIJN ASSORTIMENT?
Om op elke potentiële vraag te kun-
nen inspelen, werkt Legrand continu 
aan de ontwikkeling van nieuwe pro-
ducten in zijn UPS-assortiment. Daar 
horen oplossingen bij voor datacenters 
en de tertiaire sector, maar ook voor 
residentiële toepassing.
Met al die innovatieve producten is 
Legrand niet alleen uitstekend ge-
plaatst om nieuwe toepassingsgebie-
den aan te boren, maar ook de vervang-
markt biedt heel wat groeipotentieel.

ARCHIMOD 3:3 | 1:1

KEOR T 3:3

KEOR MOD 3:3 | 1:1 TRIMOD HE 3:3 | 1:1 MEGALINE 1:1

KEOR T EVO 3:3

MEGALINE RACK 1:1

DAKER DK PLUS 1:1 KEOR LP 1:1 KEOR LINE RT 1:1 NIKY S 1:1 KEOR SP 1:1KEOR S 1:1 MULTIPLUG 1:1

NIEUW

NIEUW

NIEUW

KEOR HP 3:3 KEOR HPE 3:3

WAT MET DE SERVICE INZAKE UPS’EN? 
KAN DE KLANT OOK HIERVOOR TERECHT 
BIJ LEGRAND?
Zoals gezegd, wil Legrand niet alleen 
UPS’en verkopen, maar ook de speci-
alist zijn die de klant opvolgt. De focus 
op het serviceaanbod is daarin een 
essentieel element.
De pre-sales service heeft een belang-
rijke adviserende functie en kijkt bij-
voorbeeld mee naar de specifieke 
omgevingsomstandigheden. Denk 
hierbij aan het draagvermogen van de 
vloer om het gewicht van de batterij te 
kunnen opvangen.
De after-sales service is een noodzaak 
en zorgt er mee voor dat UPS-systemen 
altijd optimaal blijven functioneren. De 
samenwerking met servicepartners en 
het aanbieden van servicepakketten 
(Classic Care, Premium Care en Elite 
Care/Elite Care +) voor conventionele 
en modulaire UPS’en zijn in dat opzicht 
het vertrekpunt voor een dienstverle-
ning die net dat stapje verder gaat.

11_



—
In het centrum van het Nederlandse Den Bosch wordt een monumentaal 
klooster omgebouwd tot een school voor ‘Data Entrepreneurship’, met 
woonruimte voor studenten. Alle verdeelborden in de schoolgebouwen 
en huurappartementen werden gemaakt en geïnstalleerd door een 
Belgisch bedrijf. Met behulp van het advies van Legrand gebeurde 
alles volgens de Nederlandse normen.

NEDERLANDSE NORMEN?
GEEN PROBLEEM

Het klooster Mariënburg werd ge-
bouwd aan het einde van de 19de eeuw, 
op de plek waar al sinds de 15de eeuw 
een klooster stond. Het gebouw was 
het moederhuis van de congregatie 
JMJ (Jezus Maria Jozef), die op haar 
hoogtepunt 1200 zusters en liefst 58 
andere kloosters telde, verspreid over 
heel Nederland. In 2015 besloten de 
nog enkele overblijvende zusters het 
pand te verkopen aan een project-
ontwikkelaar. Ze wilden het liefst een 
bestemming die goed zou passen bij 
het kloostercomplex waar tientallen 
jaren lang onderwijs werd gegeven 
aan duizenden kinderen. Hun wensen 
werden ingewilligd. In het beschermde 
15.000 m2 grote pand met zijn al even 
beschermde tuin (met onder meer 
de grootste plataan van Nederland) 
komt een Graduate School voor Data 
Entrepreneurship, een samenwer-
king tussen twee Nederlandse uni-
versiteiten, de stad en de provincie 
Noord-Brabant. Daarnaast komen er 
ook nog 77 studentenwoningen. Begin 
2018 startte de school met de lessen 
en namen de eerste bewoners hun in-
trek in de appartementen.

VERDEELBORDEN ‘MADE IN BELGIUM’
Opmerkelijk is dat alle elektrische 
verdeelborden in het hele gebouw 
werden gemaakt en geplaatst door 
SDM Technics, een bordenbouwer 
uit Heusden-Zolder en onderdeel van 
de SDM Groep. “Iemand bij ons in het 
bedrijf kende de aannemer nog van 
vroeger”, zegt Koen Schoefs van SDM 
Technics. “We hebben een aantal ver-
gaderingen gehad en in samenwerking 
met Legrand en de bouwheer hebben 
we dan alles uitgewerkt. We hebben 
alle borden gemaakt, voor het hele 
gebouw: groot en klein vermogen, 
borden voor verlichting en stopcon-
tacten op elke verdieping, plus een 
klein bord in elk appartement. Dat 
laatste gebeurde trouwens op vraag 
van de keukeninstallateur, die ons 
hier bezig zag en vroeg of we ook voor 
hem borden konden maken. Mond-
tot-mondreclame heet dat. Let wel, 
wij hebben alleen de borden geleverd. 
De rest van de elektrische installatie is 
geplaatst door een andere aannemer.”

WERKEN VOLGENS 
NEDERLANDSE NORMEN
Alle borden zijn gemaakt met materi-
aal van Legrand, de vaste leverancier 
van SDM Technics. Koen Schoefs: “We 
proberen zoveel mogelijk met Legrand 
te werken. Als we zelf een leverancier 
mogen voorstellen, dan nemen we 
Legrand. Waarom? De samenwer-
king is altijd optimaal en hun techni-
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sche ondersteuning is echt heel goed. 
Om maar een klein voorbeeld te geven: 
de Nederlandse klant vroeg om lades 
met zekeringhouders in de verdeel-
borden in te bouwen, iets dat in België 
nooit gedaan wordt. Het is geen pro-
duct van Legrand maar ze hebben ons 
wel de nodige technische ondersteu-
ning gegeven om dat in hun borden te 
installeren. Een ander voorbeeld van 
Nederlandse normen is dat er op elke 
verdieping een apart bord is voor de 
verlichting en één voor de stopcon-
tacten. In België zit dat allemaal in 
één bord. Een speciaal geval was het 
hoofdverdeelbord, dat liefst 4 meter 
breed is. Het moest in één stuk gele-
verd en geplaatst worden. Via de gang 
en de deur ging het niet, we hebben 
dan maar het dak eraf gehaald en het 
langs die weg met een werfkraan naar 
binnen gehesen. Gemakkelijk was dat 
niet, ook al omdat de vrachtwagen 
langs een smalle, bochtige straat en 
achterwaarts tot aan de werf moest 
rijden. Niet eenvoudig, maar moeilijk 
gaat ook.” Het blijft eigenaardig dat 
landen die al zolang tot de Europese 
Unie behoren, nog altijd verschillende 
normen hanteren. Volgens Jean-Luc 
Decroos, Key Account Engineer bij 
Legrand, beperkt zich dat overigens 
niet tot het gebruik van verdeelbor-
den. “Er zijn nog vele verschillen tus-
sen de landen in de EU. Een van de vele 
voorbeelden daarvan is dat alleen in 
België de huizen met 3 kA beveiligd 
worden. In de rest van Europa is dat 
4,5 kA. Voor Legrand is dat echter 

geen enkel probleem. Aangezien we 
bijna overal ter wereld aanwezig zijn, 
betekent dat ook dat we voor alle nor-
men de geschikte oplossing kunnen 
aanbieden.”

XL PRO3: DE IDEALE SOFTWARE OM 
BORDEN TE ONTWERPEN
Om zijn laagspanningsverdeelborden 
te ontwerpen, maakt SDM Technics 
gebruik van de XL PRO3 Panel-
software van Legrand. Die tool is 
exclusief ontworpen voor partners 
van Legrand (bordenbouwers, instal-
lateurs, competentiecentra, …). Dit is 
een extra voordeel die partners krij-
gen wanneer ze zich engageren met 
Legrand. XL PRO3 biedt alle func-
ties die daarvoor nodig zijn: het vol-
ledige productenaanbod tot 6300 A, 
beheer van de scheidingsvormen tot 
4b, geoptimaliseerde en traditionele 
railsystemen, industriële kasten en 
de materiaallijst voor de borden. En 
om het helemaal af te maken, stelt de 
software ook automatisch de types 
wand- en vloerkasten voor, berekent 
ze de kosten, stelt ze de bestelbon op 
en tekent ze het schema en de inplan-
ting van de productie. De door de bor-
denbouwer aangebrachte wijzigingen 
worden bovendien onmiddellijk weer-
gegeven, zodat het ontwerpen van ver-
deelborden bijna kinderspel wordt. 
Koen Schoefs: “Die software werkt 
inderdaad zeer goed en is ook heel dui-
delijk. Omdat je de borden visueel kunt 
weergeven, gebruiken we die al in de 
offertefase. Op die manier ziet de klant 

vooraf hoe het bord er zal uitzien.” 
Jean-Luc Decroos kan dat alleen maar 
bevestigen: “Met behulp van die soft-
ware kan je inderdaad een heel dos-
sier opstellen en dat voorleggen aan 
de klant met de vraag: ‘Is het dat wat 
u wenst?’ Als leverancier beschouwen 
we het als onze taak alle ondersteu-
ning te geven aan de bordenbouwer. En 
dat omvat ook de nodige opleiding om 
met die software te werken.”

XL3-VERDEELKASTEN EN  
DPX3-VERMOGENSBEVEILIGING
Tot slot nog wat productinformatie. De 
verdeelkasten die met behulp van de 
XL PRO3 software werden gebouwd, 
zijn van het XL3-type. Die systeem-
kasten zijn geschikt zowel voor ter-
tiaire als voor industriële toepassin-
gen en voldoen aan de internationale 
norm IEC 61 439-1/2. DX3 en DPX3 zijn 
dan weer het type van de ingebouwde 
automaten en vermogenscomponen-
ten. Dat is een breed assortiment dat 
de bordenbouwer in staat stelt borden 
samen te stellen met de hoogste kwa-
liteit op het gebied van betrouwbaar-
heid, prestaties en energie-efficiëntie. 
Uw Legrand-contactpersoon vertelt u 
er graag meer over.

Koen Schoefs
SDM Technics

Jean-Luc Decroos 
Key Account Manager  
Panelbuilding

KEY PLAYERS

Legrand biedt sinds dit jaar opLeidingen voor XL pro³ 
paneL. Meer inforMatie hierover vind je terug op:
www.legrand.be/nl/service-support/
legrand-group-academy

01  monumentaal 
klooster

02-03  
 studentenkamer 
04  hoofdverdeelbord

01

02 03

04
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Gordijnen dicht- of openschuiven, de juiste licht sfeer oproepen, de ther-
mostaat bedienen … Dankzij MyHOME_Up van BTicino kan het allemaal 
met één druk op de knop, ook wanneer u ver van huis bent. Het systeem 
biedt nog meer voordelen, zowel voor de gebruiker als voor de installateur.

MYHOME_UP
DE WONING AUTOMATISEREN 
WAS NOOIT GEMAKKELIJKER!

14_
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Wim Van Acker
Zaakvoerder  
Elektro WVA

KEY PLAYERS

Tom Vergote 
Application Engineer 
Home Automation & 
Door Entry Systems

01  Het hart van het 
MyHOME_Up-systeem ( 
metMYHOMESERVER1)

02  LivingLight-schakelmateriaal 
met vlakke contactdoos en 
USB-lader

03  Sfera-buitenpost in All Metal-
afwerking

04  MyHOME_Up-applicatie voor 
het gemakkelijk bedienen en 
installeren van de domotica

01

02

04

03

Domotica in huis maakt het leven een 
stuk aangenamer en comfortabeler. 
Vooral wanneer een dergelijk systeem 
geen ingewikkelde zaak is, met veel 
knoppen en moeilijke programmaties. 
MyHOME_Up, de nieuwe oplossing voor 
slimme domotica van BTicino, gebruikt 
geen software voor het programmeren. 
Alles gebeurt met een intuïtieve app op 
een smartphone of tablet, zowel voor 
het configureren van alle apparaten 
als voor het bedienen van de functies.  
Nooit was het automatiseren van de 
woning gemakkelijker en gebruiks-
vriendelijker. En omdat de klant het 
hele systeem bedient met een mobiel 
apparaat, kan hij dat ook op afstand 
doen. Zo kan hij op zijn vakantiebe-
stemming, via een internetverbinding, 
nog eens controleren of alle lichten 
wel degelijk uit zijn en de gordijnen wel 
gesloten (of open) zijn. En dat uiteraard 
ook aanpassen indien nodig.

DE OPLEIDING VOOR DE INSTALLATEUR: 
EEN HALVE DAG
Wim Van Acker is zaakvoerder van 
Elektro WVA. Zijn bedrijf installeerde 
MyHOME_Up in enkele nieuwe appar-
tementen in de buurt van Gent. “Het is 
echt een eenvoudig systeem. BTicino 
heeft bij ons een opleiding van een 
halve dag gegeven; al mijn medewer-
kers kunnen het systeem nu installe-
ren en instellen. Het leuke van dit sys-
teem is ook dat de klant zelf scenario’s 
kan aanmaken. Een van mijn klanten 
hier wil bijvoorbeeld dat alle lich-
ten aan zijn in de keuken wanneer hij 
kookt. Met behulp van de app stelt hij 
een scenario ‘Koken’ in en wanneer hij 
op de knop drukt, gaan alle lichten aan. 
Een ander scenario zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn: ‘televisie kijken’. Je geeft 
aan dat de gordijnen dicht moeten en 
dat enkele spots gedimd moeten wor-

den. Met één druk op de knop zal dat 
ook gebeuren. Nog een voordeel is dat 
het een heel modulair systeem is, dat 
steeds uitbreidbaar is.” 

VERWARMING AUTOMATISCH AAN OP EEN 
INSTELBARE AFSTAND VAN DE WONING
Nog beter: de gebruiker moet zelfs niet 
meer op een knop drukken om bepaalde 
scenario’s te activeren. Scenario’s kun-
nen ook automatisch geactiveerd wor-
den op basis van tijd, een voorwaarde 
of de geolocatie. Wil je dat alle lichten 
doven op een zeker tijdstip, de gordij-
nen dichtgaan bij een bepaalde buiten-
temperatuur of de verwarming aanslaat 
wanneer je de woning nadert vanaf een 
bepaalde afstand? Gewoon instellen en 
het systeem doet de rest. MyHOME_
Up doet het allemaal en geheel auto-
matisch. Tom Vergote, Application 
Engineer Home Automation & Door 
Entry Systems, heeft ten slotte nog een 
toepassing: “Iedereen die een zorgbe-
hoevend familielid heeft, kan via dit sys-
teem ook op afstand zien of alles nog 
in orde is. Als je ‘s morgens ziet dat de 
lichten aan en de gordijnen open zijn, 
dan is dat al een hele geruststelling.”

Nuvo®-muziekdistributie is bovendien 
perfect integreerbaar met MyHOME_Up

16_
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—
Legrand organiseert regelmatig oplei-
dingen voor installateurs en groot-
handels. Op 13 en 15 maart kwam 
MyHOME_Up aan de beurt, de app om 
van op uw tablet of smartphone alle 
apparaten in het domoticasysteem te 
beheren. Tom Vergote, productspeci-
alist van dienst, leidde de druk bijge-
woonde opleiding in goede banen.

Tom Vergote: “Handleidingen of programmeer-
ervaring zijn niet nodig. Alles loopt heel in tuïtief. 
Eindgebruiker en installateur gebruiken de-
zelfde app, elk vanuit zijn profiel.”
Daarmee had Tom meteen de aandacht van de 
deelnemers te pakken. De sfeer was ontspan-
nen, de interesse groot.

OPLEIDING MET MEERWAARDE
Eric Monteny is specialist domotica bij groot-
handel ELEC-LIGHTIN’ART. “De opleidingen die 
Legrand/BTicino aanbiedt, dragen zonder twij-
fel bij aan de meerwaarde en het gefundeerde 
advies dat we onze klanten kunnen bieden.”
Patrick Umungeli van Ecotec: “Als installateur 
wil ik altijd nieuwe ideeën opdoen en verschil-
lende systemen leren kennen. Alleen op die 
manier kan je vragen van de klant goed beant-
woorden.” De grootste troef van zo’n opleiding? 
“Dat ze praktijkgericht is,” zegt hij zonder aar-
zelen.

Pieter Torbeyns is bij Smartbizz verantwoor-
delijk voor het maken van de offertes. “Ik ken 
MyHOME_Up van horen zeggen, nog niet van in 
de praktijk. Precies daarom neem ik vandaag 
deel aan deze opleiding.” Gezien zijn job binnen 
het bedrijf is het element prijs voor hem belang-
rijk. “Ik ben vooral benieuwd wat de mogelijkhe-
den zijn binnen de projectmarkt.”

Geert Rooselaer, zaakvoerder van Rooselaer 
Technics, staat naar eigen zeggen open voor 
alle ideeën die tijdens dergelijke opleidingen 
steevast opduiken. “Wij werken hoofdzakelijk 
voor high-end klanten, en de eisen die zij stel-
len, behoren tot onze belangrijkste drijfveer om 
bepaalde systemen aan te bieden. De informatie 
die uit dit soort opleidingen voortvloeit, is in dat 
opzicht dan ook essentieel.”

OOK IETS VOOR U?
OPLEIDINGEN BIJ LEGRAND  
KENNEN SUCCES BIJ 
INSTALLATEURS EN GROOTHANDELS

schrijf u in! 
Deze opleiding gemist? Geen nood, wellicht bent u geïnteresseerd in de thema’s die 
tijdens onze volgende opleidingen aan bod komen. Raadpleeg ons programma en 
schrijf u vandaag nog in via e-mail naar training.be@legrandgroup.be of surf naar 
onze website www.bticino.be/opleidingen voor meer informatie.

 11/09/2018  DIEGEM

 20/11/2018  BEVEREN
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CRÉAGORA:
EEN AVANT-GARDE-ARCHITECTUUR TEN 
DIENSTE VAN SOCIALE INNOVATIE
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—
In april heeft de Christelijke Mutualiteit in de heuvels van Namen, in 
Champion, een nieuw gebouw ingehuldigd: Créagora. Deze infrastruc-
tuur, die haar naam dankt aan de samentrekking van Création (schep-
ping) en Agora (verzamelplaats), huisvest verscheidene diensten van 
het ziekenfonds en maakt er een deelplek van, waar sociale innovatie 
centraal staat. Voor dit project werd het bedrijf Lamelec onder de arm 
genomen, dat heel wat apparatuur van Legrand heeft geïnstalleerd, 
met name om het gebouw te beveiligen.

Créagora is perfect zichtbaar vanaf de 
E411 en profileert zich als een baken 
in het landschap van Namen. Met haar 
bijzondere volume maakt de construc-
tie verstandig gebruik van de ligging 
door in verschillende ingangen vanaf de 
begane grond te voorzien. Het gebouw 
is het laagst aan de straatkant en wordt 
sterk opengetrokken naar het land-
schap achteraan. Als u naar de opper-
vlakte kijkt, had het een zeer massief 
bouwwerk kunnen zijn. Maar de archi-
tectenbureaus Atelier d’Architecture 
en Atelier 4D hebben het een opmer-
kelijk design gegeven. Het gebouw ziet 
er zeer organisch uit, alsof het één is 
met de omgeving. De zinken gevelbe-
kleding, die het bedekt als een dunne 
huid, zorgt voor een lichte uitstraling.

Niet alleen werd de ecologische voet-
afdruk van dit nieuwe gebouw zo klein 
mogelijk gehouden, het wil ook het for-
mele en informele contact tussen de 
gebruikers bevorderen. Daarvoor zijn 
er onder andere grote plateaus, verga-
derzalen, co-working- en opleidings-
ruimtes. Het geheel komt samen in een 
aangename en spectaculaire centrale 
as. De Christelijke Mutualiteit heeft de 
ideale ruimte gevonden om contact en 
sociale innovatie te ontwikkelen.

“�Wij�hebben�de�
elektriciteitsvoorzieningen�
van�het�gebouw�beveiligd.”

_Didier Lamaire

SOCIAAL DOEL
Hier verscheen installatiebedrijf 
Lamelec ten tonele. “Wij hebben 
gewerkt voor rekening van de aanne-
mer die het gebouw heeft gezet”, aldus 
Didier Lamaire, gedelegeerd bestuur-
der van dit bedrijf van 45 personen, dat 
hij samen met zijn zoon Olivier leidt. Om 
het contract binnen te halen moest er 
eerst een charter worden ondertekend 
dat paste in het kader van het sociale 
doel van het gebouw. “Wij moesten ons 
immers engageren om mensen aan het 
werk te zetten die een traject van pro-
fessionele re-integratie volgden”, legt 
de installateur uit. “Daarom hebben 
wij samengewerkt met een gespeci-
aliseerde organisatie om minstens 
10% van de uren van de werf aan die 
arbeidskrachten toe te vertrouwen.”
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ENERGIEZUILEN
Het bedrijf Lamelec heeft eerst alle 
schakelborden en de aftakkingen 
ervan geplaatst (twee borden per 
verdieping). “Stroom en data worden 
naar de werkplekken verdeeld via 
energiezuilen en verlengsnoeren”, 
vertelt Olivier Lamaire. “Op die manier 
wordt elk kantoor bediend, terwijl de 
esthetische uitstraling van de inrich-
ting van de kantoren behouden blijft.” 
Lamelec heeft ook de distributie van 
de sterkstroom en de zwakstroom 
gerealiseerd door middel van P31-
kabelgoten en DLP-wandgoten.

CONTINUE STROOM
Ook de elektriciteitsvoorziening in het 
gebouw was het werk van Lamelec. 
Zo hangt er in de kelders, naast de 
ALSB van het XL3 4000-gamma, een 
UPS Keor T van 60 kVA, aldus Olivier 
Lamaire. “Een indrukwekkende instal-
latie, bestaande uit een reeks batte-
rijen die bij een stroomstoring onmid-
dellijk de nodige stroom leveren.” U 
moet weten dat er in het gebouw met 
name een callcenter van de mutua-
liteit gehuisvest is, waarvan de wer-
king nooit mag worden onderbroken. 
De leden van het ziekenfonds moeten 
antwoorden krijgen op hun vragen, die 
vaak te maken hebben met ernstige 
persoonlijke problemen. 

Nog op het gebied van de beveiliging 
van het gebouw heeft Lamelec ook 
noodverlichting van URA One en alle 
videofonie van BTicino geplaatst om 
de toegang tot het gebouw te contro-
leren. Ten slotte werden er, om ener-
gie te besparen, bewegingsmelders 
geplaatst, waardoor het licht in de 
verschillende ruimten automatisch 
uitgaat. 

“�Om�verder�te�gaan�moeten�
wij�de�noden�van�de�klant�
analyseren�en�hem�de�beste�
oplossing�voorstellen.”

_ Dominique Brisbois,  
Key Account Manager bij Legrand
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Didier Lamaire
gedelegeerd bestuurder 
Lamelec

Olivier Lamaire 
gedelegeerd bestuurder 
Lamelec

Dominique Brisbois 
Key Account Manager bij 
Legrand

KEY PLAYERS
EEN GROTE WERF
De eerste steen van Créagora werd in 
augustus 2015 gelegd en het gebouw 
werd in april 2018 ingehuldigd. Dat 
is een hele krachttoer voor een con-
structie van zo’n omvang. “Onze inter-
ventie heeft een jaar geduurd en er 
zijn zesduizend werkuren in gekropen. 
Wij hebben een team van vier werk-
nemers ingeschakeld en de mensen 
die een traject van sociale re-inte-
gratie volgden, hebben het zware 
werk gedaan, zoals kabels trekken, 
zuilen plaatsen, kabelgoten leggen, 
enzovoort.” 

“Natuurlijk, hoe dichter de deadline 
naderde, hoe meer nieuwe apparatuur 
er van ons werd gevraagd”, glimlacht 
Didier Lamaire. “In het begin waren er 
tien datapunten besteld. Uiteindelijk 
werden het er dertig. Maar de ople-
veringsdatum schoof geen seconde 
op. Wij moesten ons snel aanpassen! 
Dat hoorde erbij. Maar wij moesten 
ook kunnen rekenen op onze leve-
rancier, die ons snel het bijkomende 
materiaal moest kunnen leveren. Op 
dat vlak verloopt alles altijd goed met 
Legrand. Wij konden rekenen op de 
flexibiliteit en het snelle reactiever-
mogen van de onderneming.” 
“Wij werken al zo’n zeven jaar met 
Legrand aan grote projecten”, bena-
drukt Didier Lamaire. “Enkele van de 
realisaties die wij in samenwerking met 

de groep tot een goed einde hebben 
gebracht, zijn de Procoplast-fabriek 
in Lontzen en het gebouw van Média 
Sambre in Charleroi (RTBF).” 

SAMENWERKING MET DE 
OPDRACHTGEVER 
“Wij konden hand in hand samenwer-
ken met de opdrachtgever, die wel oren 
had naar onze voorstellen”, benadrukt 
Didier Lamaire. “Wij hebben ook nauw 
samengewerkt met Legrand om hem, 
snuisterend in de catalogus, de beste 
technologieën voor te stellen. Zo heb-
ben wij de oplossing van de zuilen in de 
kantoren bedacht om de stroom naar 
de werkplekken te brengen.”

Dominique Brisbois, Key Account 
Manager bij Legrand, treedt hem bij: 
“Voor de keuze van het beste product 
is een nauwe dialoog met de eindklant 
een must. Er moet altijd een algemeen 
laagspanningsbord (ALSB) zijn, maar 
om verder te gaan moeten wij de noden 
van de klant analyseren. Op die manier 
hebben wij de oplossing van de zuilen 
en de verlengsnoeren uitgedokterd. 
En in die samenwerking is het altijd de 
installateur, in dit geval Lamaire, die de 
rol van ambassadeur van Legrand op 
zich neemt.”
Dominique Brisbois is formeel: eerst 
moet de geknipte technische oplossing 
worden gevonden, waarna de installa-
teur ze voorstelt aan de opdrachtgever. 

“Onze ervaring leert ons dat die laat-
ste ze in 90% van de gevallen aanvaardt 
omdat het nu eenmaal de beste techni-
sche oplossing is.”

01  Videofonie: buitenpost Sfera 
02  UPS KEOR T van 60 kVA
03  ALSB: XL3 4000
04  Kabelgoot P31 voorzien 

van Ura One led-
veiligheidsverlichting

05  Energiezuil

01

03 04

02

05
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LEGRAND 
SPONSORT 
ELECTRODÉFI

—
Het is vrijdag 4 mei 2018, 9 uur. De deelnemers aan 
Electrodéfi stromen binnen in het Lycée Provincial Hornu – 
Colfontaine. Leerlingen elektrotechniek uit verschillende 
scholen in Wallonië, Brussel en Luxemburg gaan hier van-
daag en morgen de uitdaging aan om helemaal zelfstandig 
én van a tot z een elektrische installatie te realiseren. Bij 
het begin van de opdracht overhandigde Philippe Cardinal, 
organisator van de wedstrijd en leerkracht aan het Lycée, 
aan hen een schema als leidraad voor de opdracht. Op dat 
moment nemen de tweedegraadsstudenten ook afscheid 
van hun leerkrachten. Zij krijgen in een ander lokaal een 
opleiding MyHome_Up. Het startschot voor de tweedaagse 
competitie is gegeven.

BRUG NAAR SCHOLEN
Philippe Cardinal en David Pirson, 
productspecial ist domotica bij 
Legrand, nemen me op sleeptouw. 
Samen lopen we langs de werkstations 
waar de leerlingen al volop aan de slag 
zijn. Van bij het begin is te merken wie 
de doeners en de denkers zijn; terwijl 
de ene nog volop bezig is met afme-
ten en uittekenen, is de andere al in de 
weer met het plaatsen van de eerste 
contactdoos.
“Fantastisch om die jongens aan het 
werk te zien”, klinkt Philippe Cardinal 
enthousiast, terwijl hij een grote ther-
mos koffie laat aanrukken. “Ze zijn bij-
zonder gemotiveerd om de opdracht tot 
een goed einde te brengen. Heel leer-
gierig ook.”
Dat ervaar ik zelf wanneer ik even later 
vraag aan Florent Papier waarom hij 
deelneemt. “Voor de ervaring. Winnen 
is niet belangrijk.” Hij kijkt alweer 
sluiks naar het schema dat hij heel 
slim op de muur heeft bevestigd. Of 
het een moeilijke opdracht is, vraag ik 
nog. “Ça va”, antwoordt Florent en hij 
duikt in zijn materiaalkoffer.
Die koffers zijn geleverd door Legrand. 
David Pirson: “Als toonaangevende 
marktspeler op het vlak van elektro-
technisch materiaal is het voor Legrand 
uitermate belangrijk dergelijke lovens-
waardige initiatieven te ondersteunen. 
Het is slechts één manier om de banden 
tussen de bedrijfswereld en de scholen 

aan te halen en te versterken.” Hij bena-
drukt: “Natuurlijk vraagt dat de nodige 
investeringen, maar die komen Legrand 
uiteindelijk alleen maar ten goede. De 
leerlingen van vandaag zijn immers de 
installateurs van morgen, en dus poten-
tiële klanten van onze producten.”

DERDE EDITIE
Electrodéfi is – naast Défibois (schrijn-
werkers), Défibrick (metselaars) en 
Déficolor (schilders) – een van de vier 
onderdelen van Pluridéfis, de over-
koepelende naam voor het succes-
verhaal dat de wedstrijd geworden 
is. Philippe Cardinal: “We zijn toe aan 
de derde editie. Voor Electrodéfi heb-
ben we vandaag 25 deelnemers. Door 
plaats gebrek hebben we zelfs leer-
lingen moeten teleurstellen.” Hij gaat 
verder. “Mijn droom is om verder te 
groeien. Ik ben blij dat we daarvoor zo 
genereus ondersteund worden door 
Legrand. Niet alleen zorgt het bedrijf 
voor de levering van materialen voor 
onze werking tijdens het schooljaar, 
voor de wedstrijd zelf schenkt Legrand 
naast de gevulde koffers ook nog gulle 
prijzenpakketten. ”Ik ga nog even langs 
bij enkele leerlingen. 
Alex Messina uit La Louvière: “Mijn 
school stelde me voor om deel te 
nemen. Ik ben blij dat ik daarop ben 
ingegaan, de wedstrijd is een waarde-
volle ervaring in de aanloop naar mijn 
beroep later.”

Bij Dorian Daubry, leerling aan het 
Lycée in Hornu en dus thuisspeler, is 
er toch wat spanning merkbaar. “Je wilt 
het natuurlijk zo goed mogelijk doen”, 
zegt hij. “Het is een test hoever je staat 
en een manier om meer zelfvertrou-
wen te krijgen.”

PARTNERS
“We zijn in de scholen om leerkrach-
ten en leerlingen te leren alle nieuwe 
technologieën onder de knie te krij-
gen”, zegt David Pirson. “Dat doen we 
ondertussen al dertien jaar. Legrand 
werkt alleen met leerkrachten die 
gepassioneerd zijn door hun vak. Hun 
motivatie is de eerste voorwaarde om 
geprivilegieerde partner te worden 
en gecertificeerd te worden met een 
Legrand-label.”
Die aanpak werpt zijn vruchten af. 
Niet alleen zijn de leerkrachten die 
hier vandaag een informatiesessie of  
opleiding volgen, erg tevreden, ik ont-
moet ook een leerling uit het zevende 
jaar die al een stap verder staat dan de 
deelnemers aan de wedstrijd.
Lucien Beukenne geeft vandaag 
demonstraties MyHome_Up aan colle-
ga-leerlingen. “Ik vind dit hele project 
echt top! Mijn interesse gaat verder 
dan de traditionele installaties. Ik wil 
me vervolmaken in alles wat digitaal 
is. Geconnecteerde gebouwen zijn de 
toekomst.”
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Naam: Michael 
Vandermeerschen
Functie: Business 
Development manager 
sustainable buildings
Ervaring: 
elektrotechniek, 
duurzame energie, 
KNX woning- en 
gebouwoptimalisatie 
en energie-efficiënte 
oplossingen.
Doelstelling: Het 
versterken van de positie 
van Legrand in energie-
efficiënte toepassingen 
voor gebouwen.

Naam: Peter Vercammen
Functie: Key Account 
Manager – Project 
Development 
Ervaring: B2B- en 
B2C-klantrelaties 
onderhouden voor een 
erkend keuringscentrum
Doelstelling: 
Studieburelen, 
eindklanten en 
investeerders van 
tertiaire projecten de 
nodige ondersteuning en 
begeleiding geven met als 
doel voorgeschreven en 
opgenomen te worden in 
grote projecten.

Naam: Roel Leysen
Functie: Account Manager 
Distribution regio 
Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant
Ervaring: 1,5 jaar Sales 
Representative bij een 
grote leverancier van 
ijzerwaren en gereed-
schappen voor de bouw 
Doelstelling: 
De relatie met de 
groothandels in 
Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant optimaal 
houden en de klant zoveel 
mogelijk ontzorgen.

Naam: Lieven 
Vansteenkiste
Functie: Sales Manager 
Legrand Datacenter 
Solution Belux
Ervaring: 3 jaar technical 
consultant voor home 
and building products, 
7 jaar sales manager 
bij elektro groothandel 
afdeling data en 6 jaar 
business development 
manager in sector design 
and build data centers.
Doelstelling: Mijn 
ervaring en kennis 
gebruiken om van 
Legrand Data Center 
Solutions marktleider te 
maken.

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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HomeTouch is het nieuwe 7” touchscreen van BTicino.
Voortaan beschikt de gebruiker over één toestel voor domotica 
en videofonie, intuïtief te beheren en makkelijk te personaliseren 
vanuit de app op smartphone en tablet. HomeTouch maakt deel 
uit van het MyHOME_Up domoticasysteem en kadert volledig in 
het ELIOT- programma van BTicino, waarin de ontwikkeling van 
geconnecteerde apparaten centraal staat.
 
App “Door Entry for HomeTouch” (AppStore / GooglePlay)

HomeTouch

MyHOME_Up
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