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—
We lopen tegen het eind van 2017
en u bent ongetwijfeld al bezig
met nieuwe projecten voor 2018.
Wat dat nieuwe jaar betreft, hebben we alvast goed nieuws.
In de nieuwbouw utiliteitsmarkt (kantoren, commerciële
gebouwen, …) voorziet men voor
2018 een groei van 2,1%. En
ook de installatiesector toont
mooie tekenen van herstel. De
Nelectra-installatiebarometer
staat al 3 kwartalen op positief.
Dat betekent dat het aantal
installateurs die een positieve
omzetontwikkeling verwachten,
groter is dan zij die de toekomst
negatief inzien. Uiteraard is dat
in grote mate te danken aan de
verduurzaming en de netwerk
investeringen van geconnecteerde producten.

GOEDE
VOORUITZICHTEN
2018:
GROEI VAN 2,1%

Eigenaardig genoeg zou de
algemene bouwmarkt deze
trend niet volgen. Volgens de
bouwprognoses van Essencia
is er voor de bouwsector, vooral
dan voor de woningbouw, zelfs
een lichte terugval te verwachten in 2018.
Wij gaan in elk geval uit van
een positieve ontwikkeling
in uw sector. Vandaar dat
we in het laatste kwartaal
van 2017 twee innovaties
presenteren: het compleet
nieuw ontwikkelde LCS3datacommunicatieprogramma,
met diverse innovaties op
het gebied van glasvezel- en
kopernetwerken, en het
gespecialiseerde aanbod van
CP Electronics-detectoren voor
lichtsturing in vrijwel iedere
omgeving. Voor meer informatie
verwijzen we u door naar onze
website www.legrand.be.
Rest mij nog u prettige feestdagen toe te wensen en het
allerbeste voor 2018!

Ronny De Backer
Managing director
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in het kort_

NIEUWE, CONVENTIONELE

3-FASE UPSSYSTEMEN

Binnen zijn uitgebreide gamma oplossingen voor energiedistributie breidt Legrand het assortiment UPSsystemen uit met de gloednieuwe Keor HPE.
Een doordacht ontwerp én erg compacte afmetingen,
dat betekent een minimale MTTF1 en een zeer hoog
rendement.

scan de qr-code
voor meer
informatie

Het ontwerp van de Keor HPE, met
toepassing van een dubbele conversie,
zorgt voor een verlaagde Total Cost of
Ownership. Het resultaat? Een efficiëntie die kan variëren van 96% tot
99%, bij een powerfactor van 1. Het
batterijbeheersysteem waarmee de
Keor HPE is uitgerust, verlaagt de
TCO2 nog meer. Het systeem houdt de
batterijen in optimale conditie, bijvoorbeeld door de automatische instelling
van de laadstroom.
COMPACT

Alle kritische componenten zijn voortaan bereikbaar, terwijl het geïntegreerde koelsysteem zich bovenaan
bevindt. Essentiële elementen voor
een compacte Keor HPE. Zonder
interne batterij kan de UPS tegen een

COMMUNICATIE

Alle communicatiepoorten zitten in
de interne deur. Ze zijn geschikt voor
de meest gangbare protocollen, zoals
RS232-USB (standaard) ModBus-RTU
via RS485, ModBus TCP/IP en SNMP
via ethernet. Daarnaast is de UPS voorzien van droge contacten en een zeer
gebruiksvriendelijk display.
REDUNDANTIE

De Keor HPE kan tot zes keer parallel
geschakeld worden, waardoor het vermogen uit te breiden is naar maximaal
6 x 200 kVA. Meerdere series parallel
geschakelde UPS’en synchroniseren?
Daarvoor is er de synchronisatieset.
Een zeer betrouwbare installatie is
het resultaat.
TOEPASSINGEN

muur geplaatst worden, wat op geen
enkel moment ten koste gaat van de
prestaties. Voor toestellen met een
vermogen tot 80 kVA die wel worden
voorzien van interne batterijen, is er
geen extra batterijrack nodig. Bat
terijen wisselen? Gewoon de kantelbare batterijlades uitschuiven.

De Keor HPE varieert in vermogens
van 60 tot 200 kVA. De hoge efficiëntie,
powerfactor 1, de compacte opstelling
en de dual input maken deze UPS zeer
geschikt voor kleine tot middelgrote
datacenters, netwerken en telecommunicatie. Daarnaast behoort ook
gebruik in de zorg en bij tal van andere
toepassingen waar continue stroomvoorziening van ‘levensbelang’ is, tot
de mogelijkheden.
1 MTTF: Mean Time To Failure : gemiddelde
werkbare tijd voor een panne
2 TCO: Total Cost of Ownership

DRIE NIEUWE STANDAARDTYPES

ONDER XL³-S-NOEMER
Het bestaande XL³-gamma van
Legrand groeide de voorbije jaren
uit tot een marktreferentie. Vandaag
komt Legrand met een nieuwe aanvulling op dit assortiment. XL³-S is
een range systeemverdeelborden
die bij een grote meerderheid van de
installaties zonder specifieke technische voorwaarden toegepast moet
kunnen worden.

scan de qr-code
voor meer
informatie
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Met deze nieuwe range bieden we tertiaire laagspanningsborden aan op
maat van minder verregaande uitvoeringsvereisten. In vele gevallen is het
immers niet nodig om bijvoorbeeld het
bord te bouwen volgens een scheidingsvorm 2 of hoger of om vermogenapparaten te voorzien in uitrijdbare

versie of met achteraansluitingen. De S
in XL³-S staat dan wel voor standaard,
maar het betekent geenszins dat deze
borden minderwaardig zijn aan de
Premium-modellen binnen het XL³gamma. Het is gewoonweg de meest
economische oplossing zonder in te
boeten aan kwaliteit.

Het gamma XL³-S bestaat uit drie
types en wordt in twee fases gelanceerd. Momenteel zijn dit de XL³-S 160
en XL³-S 630, in januari volgt dan nog
de XL³-S 4000 voor toepassing in grote
tertiaire en industriële installaties.

VERNIEUWD GAMMA

MINI-ZUILEN
Legrand vervangt het huidige gamma stalen mini-zuilen, de CL-1 Colonnettes, door de nieuwe CL-SO modellen. Smallere afmetingen, lagere hoogtes, een modernere vormgeving van voet en kap, én direct inklikbaar
schakelmateriaal: dat zijn de wijzigingen die het CL-SO
gamma typeren.
VOORDELEN

•H
 et gemak van het direct inklikbare Mosaicschakelmateriaal,
•a
 dapters en afdekplaten voor het
schakelmateriaal zijn niet langer
nodig,
• snellere montage,
• z iet er meer als één geheel uit,
• compacte, strakke mini-zuil,
•a
 lle onderdelen zijn perfect op
elkaar afgestemd,
• s chakelmateriaal en
deksel liggen
in één lijn,
• minder
onderdelen
nodig voor
hetzelfde
resultaat.

scan de qr-code voor
meer informatie

SMARTHER

GECONNECTEERDE
THERMOSTAAT VOOR COMFORT
EN ENERGIEBESPARING
Smarther is een gebruiksvriendelijke thermostaat
met geïntegreerde wifi.
De continue connectiviteit
garandeert maximaal comfort, ongeacht waar je bent.
De achterliggende technologie maakt de elegante
thermostaat functioneel
en makkelijk te gebruiken.

EEN NIEUW CONCEPT

BTICINO THERMAL APP

Voor het ideale comfort volstaat het
om de thermostaat aan te raken om
de verwarming of koeling te activeren
en de temperatuur aan te passen. Voor
een slim verwarmingsbeheer kunnen
programma’s op maat worden ingesteld in enkele eenvoudige stappen,
gewoon met de app op de smartphone,
thuis of op verplaatsing. Door een juist
gebruik en door het benutten van alle
mogelijkheden vermindert het energieverbruik thuis aanzienlijk.

Met de BTicino Thermal App stuur je de
temperatuur lokaal of van op afstand.
Dankzij de geo-locatiefunctie van de
app weet de thermostaat altijd waar je
bent. Handig wanneer je een tijdje weg
bent voor of na de geprogrammeerde
periode. In zo’n geval stuurt de thermostaat immers automatisch de vraag
of de verwarming/koeling gestopt mag
worden. Enkele dagen weg? Dan kan
de thermostaat via de app manueel
aangepast worden, onafhankelijk van
de programmatie.

ESSENTIEEL, MODERN DESIGN

LUCHTDICHT
%
-95
LUCHTLEKKAGE
De nieuwe inbouwdoos werd zo ontworpen dat ze aan de strengste eisen
op het vlak van energiebesparing voldoet: de elastische membranen passen strak rond de buizen of kabels,
waardoor je heel wat energie kunt
besparen (tot 15 kWh EP/m²/jaar).
Op die manier stijgt ook het warmteisolatieniveau van het gebouw.

scan de
qr-code
voor meer
informatie

Een witte look met glaseffect, een discreet maar helder display … Smarther
past in elk interieur. Het witte licht,
tegelijk decoratief en informatief,
ondersteunt bij het gebruik van de
functies. Het detail in metallic kleurt op
wanneer je de boost-functie kiest. Het
design van de Smarther-thermostaat
werd trouwens bekroond met de prestigieuze IF Design Award 2017.
BOOST, ÉÉN FUNCTIE VOOR MEER
COMFORT

Een exclusieve functie voor snel comfort; ze activeert de verwarming of
koeling voor een beperkte tijd, ongeacht het ingestelde profiel en de
kamertemperatuur. Geen verspilling
meer! De werkingstijd (30, 60 of 90
minuten) selecteer je door het activeren van de boost-functie op de thermostaat zelf of van op de smartphone.
Een verticale strook – rood voor verwarming en blauw voor koeling – toont
dat de functie actief is en geeft meteen
de resterende tijd aan.

Verschillende gebruikers kunnen elke
thermostaat sturen door installatie
van de app op meerdere smartphones.
Dankzij de BTicino Cloud kunnen persoonlijke gegevens en functies in alle
veiligheid worden beheerd. Met de app
kan je dus één of meerdere toestellen in
verschillende zones binnen je huis sturen, maar ook alle toestellen die zich
bijvoorbeeld bij je thuis en in je buitenverblijf bevinden. Internetverbinding
tijdelijk buiten werking? Smarther blijft
werken volgens het ingestelde programma en de app blijft lokaal werken
via het wifi-netwerk thuis.
De app kan gratis gedownload worden in
Google Play en Apple Store. Configuratie
gebeurt in 3 eenvoudige stappen.

scan de qr-code voor
meer informatie
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LEGRAND OP AVONTUUR
IN DURBUY
—
Durbuy noemt zichzelf de kleinste stad ter
wereld. Maar deze kleine stad aan de Ourthe is
wel de thuisbasis van La Petite Merveille, een
van de grootste vrijetijdsondernemingen van het
land. De groep die al een brede waaier activiteiten
en ontspanningsmogelijkheden aanbiedt, wil de
komende jaren nog sterk groeien.
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KEY PLAYERS

Bart Maerten
Mede-aandeelhouder
La Petite Merveille

Dominique Durdu
Eigenaar
Durdu DPF SPRL

Rony De Pauw
Business Development
Manager Legrand

Pierre-Franck Durdu
Mede-eigenaar
Durdu DPF SPRL

Stephane Houlmont
Sales Engineer Legrand
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Bosklassen, vakantiekampen voor kinderen, een avonturenpark, een sport
hotel, een restaurant met topkok, een
snoepwinkel, een bekende hostellerie,
een evenementenbureau, een wellnesscentrum … La Petite Merveille
(LPM) biedt het allemaal. En het begon
een beetje zoals in een sprookje. Er
waren eens twee onderwijzers uit
Veurne, vader en zoon, die van mening
waren dat schoolkinderen tijdens de
vakantie recht hadden op wat gezonde
lucht in de Ardennen. Ze vonden een
huis in Durbuy en organiseerden in 1964
een eerste vakantiekamp voor 30 jonge
avonturiers. Dat eerste vakantiekamp
is vandaag uitgegroeid tot een hele
bedrijvengroep die elk jaar vele kleine
en grote klanten mag verwelkomen.
Bart Maerten, kleinzoon en zoon van
de twee oprichters, is vandaag algemeen directeur van LPM. “Ons bedrijf
heeft zich na die start snel uitgebreid
met allerlei andere activiteiten zoals
bosklassen, rotsafdalingen, speleo en
kajakverhuur. Later is er dan een concurrent bijgekomen, wat het natuurlijk niet gemakkelijker maakte. Maar
ondertussen waren we wel uitgegroeid
tot een stevige kmo met onder meer
30 man personeel, een hotel en een
restaurant. Tot op een dag onze concurrent me kwam vertellen dat hij zijn
zaak had verkocht aan Marc Coucke en
dat die heel grote plannen had. Ik wou er
onmiddellijk mee stoppen, want ik had
geen zin om nog eens 20 jaar te vechten

tegen het grote kapitaal. Maar iemand
stelde me voor om contact op te nemen
met Marc. Dat heb ik ook gedaan en ja,
de rest is geschiedenis.”
AVONTUUR IN DE NATUUR

Eind 2016 besloten Marc Coucke en
Bart Maerten te gaan samenwerken.
Sindsdien zijn ze partners in LPM, een
groep die heel grote plannen heeft en
die ook resoluut gekozen heeft voor
de natuur. “We doen inderdaad alleen
natuursporten”, zegt Bart Maerten.
“We proberen ecologisch te werken
en onze groep als goede huisvaders
te beheren. Daarnaast investeren we
volop in andere activiteiten en nieuwe
gebouwen. De bekende Sanglier des
Ardennes behoort nu ook tot de groep,
samen met twee andere hotels. En op
termijn willen we op 6 km van Durbuy,
in een prachtig natuurgebied, ook nog
de mooiste thermen van de Benelux
bouwen. We werken nu met 120 mensen, en als de thermen af zijn, komen
daar nog eens 20 personeelsleden bij.”
EERSTE SAMENWERKING MET LEGRAND

Renovaties, de uitbreiding van een
restaurant, nieuwe gebouwen, nieuwe
keukens … aan werk is er bepaald geen
gebrek in Durbuy. Dat ondervond ook
elektricien Dominique Durdu, die al
sinds de jaren 90 voor Bart Maerten
werkt en het bedrijf dan ook door en
door kent. In sommige gebouwen heeft
Dominique zelfs meerdere keren mee-
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gewerkt aan een renovatie. Samen
met zijn zoon stond hij ook dit keer in
voor de elektrische installaties in de
nieuwe en gerenoveerde gebouwen.
“Ze werkten voor het eerst met producten van Legrand”, zegt Stéphane
Houlmont, Sales Engineer bij Legrand.
“Op vraag van Rony De Pauw, Business
Development Manager bij Legrand,
had ik contact opgenomen met Laurent
Devoldere, die verantwoordelijk is voor
de gebouwen bij La Petite Merveille,
en tegelijkertijd ook met installateur
Dominique Durdu. Aan hem heb ik
ons assortiment producten voorgesteld die in aanmerking kwamen voor
de lopende projecten en bijgevolg een
prijsofferte aangeboden. Omdat hij
onder de indruk was van onze mogelijkheden heeft hij ons voorstel onmiddellijk aanvaard voor al onze producten
die in aanmerking kwamen.
Het gaat hier vooral over vermogensen datakasten, transfo’s, UPS en
waterdicht schakelmateriaal (Plexo)
voor de keukens. Ondertussen heeft
hij een zeer positieve ervaring opgedaan met onze producten en heeft hij in
ieder geval zijn tevredenheid bevestigd.

We gaan ervan uit dat hij ook in de toekomst met ons materiaal zal werken.”
Een belangrijke uitdaging zal onder
meer de uitbreiding van het hotel
Sanglier des Ardennes zijn. Met de
nieuwbouw van bijna 100 luxekamers
en suites kan Legrand / BTicino, naast
hun technologische ervaring in de
hotelsector, ook op esthetisch vlak een
belangrijke rol spelen met de designschakelaars van BTicino.
03

WERKEN OP ZONDAG

Dominique Durdu en zijn zoon PierreFranck zijn de ‘huiselektriciens’ van
LPM. En daar is een goede reden voor.
“Je kunt altijd op hen rekenen”, zegt
Bart Maerten over Durdu DPF sprl.
Dat LPM het meent met al zijn investeringen in en rond Durbuy, hebben ook
zij ondervonden. Dominique Durdu:
“De nieuwe brasserie en keuken in
Sanglier des Ardennes werden in nauwelijks twee weken gebouwd. Op 26 juni
werd de oude keuken gedemonteerd,
op 7 juli ging de vernieuwde zaak open.
Gemakkelijk werken is dat niet altijd.
Ik heb het geteld, en op een gegeven
moment waren we met 30 mensen aan

02

01 Plexo
spatwaterdicht
schakelmateriaal
02 DPX3-vermogenautomaten
03 XL3-verdeelbord

het werken in dezelfde ruimte. Dat gaat
natuurlijk niet. Wat doe je dan? Je werkt
af en toe door tot 3 u ’s nachts of op zondag. Dan zijn we alleen en dan gaat het
vooruit. Wie ik ten slotte ook nog wil vermelden, is Jose Henrotte van het bedrijf
JHE. Hij heeft de bekabeling gedaan van
de vermogenskasten en leverde dan
ook een belangrijke bijdrage.”
VOETBAL LEIDT TOT ALLES

De manier waarop de samenwerking
tussen Legrand en LPM tot stand is
gekomen, is ook wel vermeldenswaardig. “Legrand is partner van KV
Oostende en daar hadden we al bewezen dat we op het vlak van elektriciteit goed kunnen samenwerken”, zegt
Rony De Pauw, Business Development
Manager bij Legrand. “We hadden daar
natuurlijk goede contacten met Marc
Coucke, de eigenaar en voorzitter van
KVO, en via hem zijn we in contact
gekomen met Bart. Bleef de vraag
natuurlijk of ook Dominique Durdu, die
al jarenlang huisinstallateur was van
Bart, met ons kon samenwerken. Maar
ook dat bleek geen probleem te zijn.”
Tot slot nog een pikant detail. Marc
Coucke is natuurlijk als voorzitter een
hevige supporter van KV Oostende.
Daartegenover is Bart Maerten, zijn
zakenpartner en mede-aandeelhouder
bij LPM, al sinds jaar en dag een even
overtuigde supporter van Standard
Luik. Als dat maar goed afloopt… !
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HOE IOT HET
DATACENTER
VERANDERT
—
De sterke opkomst van Internet of Things
(IoT) zal een grote impact hebben op ons
dagelijkse leven, alles is straks verbonden
met het internet. Wat minder zichtbaar is –
maar waar we in onze dagelijkse business
wel mee te maken hebben – is de veranderende wereld van het datacenter. In dit artikel kijkt Vincent Liebe (Marketing Manager
Minkels) naar de link tussen de ontwikkelingen op het gebied van IoT en de invloed op het
datacenterecosysteem.

SMART CITY
10_

VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

DE CORE EN DE EDGE

“De vierde industriële revolutie wordt
gekenmerkt door een samensmelting
van technologieën waardoor de grenzen
tussen het fysieke, digitale en biologische vervagen”, aldus KLaus Schwab,
de oprichter van het World Economic
Forum (WEF). Door deze vervagende
grenzen zal Industry 4.0 een enorme
impact hebben op ons leven; apparaten gaan steeds meer voor ons denken,
nemen meer van onze taken over en
raken beter geïntegreerd in ons leven.

Het is duidelijk dat IoT zal leiden tot
een aanzienlijke datagroei. Ook de
manier waarop we kijken naar data,
verandert. IoT vraagt om een andere
inzet van infrastructuur. Data zijn niet
langer informatie die we simpelweg
consumeren, het decentrale karakter
van IoT leidt ook tot decentrale dataverwerking en -analyse. Dit creëert
nieuwe uitdagingen. Een extra factor
is dat communicatie met IoT-apparaten
in sommige gevallen (ultra) lage latency-connectiviteit vereist. Momenteel
kunnen we twee niveaus van compute
onderscheiden: de ‘core’-laag met
big data analytics en de gedecentraliseerde ‘(near) edge’-laag met snelle
connectiviteit met de devices (things).
Elke laag heeft haar eigen datacenterinfrastructuur, bijvoorbeeld hyperscale en cloud datacenters in de core en
gedecentraliseerde micro-datacenters
in de (near) edge.

INTERNET OF THINGS

In 2014 waren er wereldwijd nog 14
miljard connected devices. In 2020 zullen dat er 50 miljard zijn (bron: Cisco).
Het Internet of Things zorgt ervoor dat al
deze devices kunnen communiceren en
interacteren met onder meer elkaar en
de externe omgeving. Voorbeelden op
dit gebied zijn projecten als ‘Connected
Industry’ en ‘Smart City’.

CORE

Hyperscale cloud
datacenters

‘High latency’
Fiber met hoge capaciteit
Langetermijn-data-analyse
Archivering
‘Enterprise’ applicaties

Colo/metro/
lokale
datacenters

NEAR-EDGE
Micro
datacenters

Cloudlets

EDGE
Telecom
gateways

SMART
CITIES

SMART
BUSINESS

Cloudlets

SMART
INDUSTRY

Micro
datacenters

Vincent Liebe
Marketing Manager
Minkels

VERANDEREND DATACENTERECOSYSTEEM

Het veranderende datacenterecosysteem creëert de nodige kansen voor
de spelers in zowel de core- als de
edge-laag:
Uitdagingen in de core
Hyperscale datacenters zijn supergroot en homogeen. Ze hebben één
doel: schaalvoordeel bieden. Deze
hyperscalers – denk aan Google of
Microsoft – werken voornamelijk met
eigen IT-equipment. De veranderingen in de markt dwingen hen om een
andere kijk te ontwikkelen op infrastructuur. Colocatie-datacenters zijn
juist heterogeen en werken met universele apparatuur.
Uitdagingen in de (near) edge
Deze relatief nieuwe laag in het datacenterecosysteem biedt kansen voor
diverse spelers. Applicaties die (ultra)
low latency vereisen, hebben wellicht

‘Ultra-low/low latency’
Bedraad en draadloos
(gsm, wifi, bluetooth
RF, enz.)

LOCAL DATA ANALYSIS
AND ACTION

THINGS

KEY PLAYER

Telecom
gateways

‘Low latency’
‘Medium latency’
Fiber & draadloos
(gsm, microgolf, enz.)

IoT GATEWAYS

Bron: 451 Research, 2017

een gedecentraliseerde micro-datacenterinfrastructuur nodig. De ondersteunende edge-infrastructuur voor
zelfrijdende auto’s moet bijvoorbeeld
snel en betrouwbaar zijn. Microdatacenteroplossingen – zoals de
MatrixCube en de MiniCube – kenmerken zich door hun kleinschalige,
gestandaardiseerde karakter. Ze zijn
heterogeen, bieden ruimte voor universele apparatuur en verwerken data
lokaal. De uitrolsnelheid, het installatiegemak en de verwerkingssnelheid
zijn de grootste uitdagingen voor deze
kleine datacenters.
HET VERSCHIL MAKEN

Kortom, IoT verandert onze wereld in
een snel tempo. Het heeft een grote
invloed op het datacenterecosysteem en de connectiviteit. Legrand en
Minkels bieden standaard, klantspecifieke en mass customised oplossingen
om met deze uitdagingen om te gaan.

Minicube ideale microdatacenteroplossing
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DE SUPERMARKT AUTOMATISEERT,
VOOR NOG MEER EFFICIËNTIE
—
Legrand is volop bezig de markt van de conventionele elektrische installatie
te veranderen in een digitale. De AD Delhaize van Thorembais-Saint-Trond
is daar een mooi voorbeeld van. Na een grondige renovatie zijn er heel wat
systemen geautomatiseerd, wat het werk een stuk gemakkelijker maakt.

De gerenoveerde supermarkt ziet er
prachtig uit. Nieuwe moderne kassa’s,
nieuwe vloer, veel ruimte en veel licht,
een plezier om er te winkelen. En hoewel de renovatie behoorlijk ingrijpend
was, werd het hele project uitgevoerd
in nauwelijks drie weken. Eigenaar
Charles Sneessens legt uit: “Op zaterdagmorgen zijn we begonnen met de
winkel leeg te halen. Enkele uren later
waren we daarmee klaar. Nog dezelfde
dag zijn de werkzaamheden begonnen
en drie weken later konden we de winkel alweer openen. Een mooie prestatie van onze aannemers.”
HET HELE SYSTEEM AANGESTUURD VIA
EEN SCHERM VAN 9 CM

Een van die aannemers was elektroinstallateur Batielec sprl. Zij hadden
al veel ervaring met de renovatie van

12_

Delhaize AD’s. “Het was onze 3de
sup ermarkt waar we MyHOME_Up
geïns talleerd hebben, het digitale
domoticas ysteem van BTicino”, zegt
installateur Eric Macors. “We zijn
overtuigde voorstanders van digitale
systemen en waar het kan, installeren
we die, ook bij particulieren. Het grote
voordeel ervan is natuurlijk de veel
hogere efficiëntie en het gebruikscomfort. De algemene verlichting en deze
van de vele koelkasten, de metalen
rolluiken en de lichtreclames van deze
winkel zijn erop aangesloten. Waar het
personeel vroeger alles moest aan- en
uitzetten met een reeks stopcontacten,
doen ze dat nu heel eenvoudig en snel
met het 3,5” touchscreen. En ja, die drie
weken was hard werken, soms dag en
nacht. Maar we begrijpen het wel. Als
zelfstandige franchisenemer kan de
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01-02	XL³ verdeelbord met MyHOME_Up
domotica actuatoren
03	Cablofil draadgoten

01

01

03

02

zaakvoerder het zich niet permitteren
om zijn winkel enkele maanden te sluiten. Gelukkig is het hier groot, zodat we
ons werk goed konden plannen met de
andere vaklui.”
EEN GEAVANCEERDE INTERFACE

Het 3,5” touchscreen van MyHOME_Up
is een geavanceerde interface waarmee een domoticasysteem beheerd
en gecontroleerd kan worden. Dat gaat
via een eenvoudig en direct menu. In
het geval van deze Delhaize zijn overigens niet alleen de verlichting en de
rolluiken op het systeem aangesloten,
maar ook het alarmsysteem van de vele
koelkasten en diepvriezers in de winkel. Wanneer het alarm van de koelkasten afgaat, wordt in het MyHOME_
Up-systeem een scenario opgestart
dat een waarschuwing stuurt naar de
smartphone van de eigenaar, zodat hij
de nodige maatregelen kan treffen en
veel schade kan v oorkomen.
5 JAAR GARANTIE

Eric Macors is overigens veel meer dan
een installateur, hij is ook een erkende
BTicino Expert. En dat is een extra en
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niet-onbelangrijk voordeel voor zaakvoerder Charles Sneessens. Een dergelijk certificaat krijg je alleen na een
opleiding en nadat je bewezen hebt
dat je de BTicino-producten door en
door kent. David Pirson is Application
Engineer MyHOME_Up bij Legrand en
was voor dit project de contactpersoon
voor de installateur. “Uiteraard geniet
een Expert bij Legrand veel voordelen.
Ze kunnen bijvoorbeeld gratis opleidingen volgen en worden als eerste op de
hoogte gebracht van alle nieuwe ontwikkelingen. Maar het grootste voordeel
gaat naar de klant. Precies omdat hij een
Expert is, kan Eric zijn klanten en dus
ook de heer Sneessens een extra lange
garantie op de producten bieden. In dit
geval is dat liefst 5 jaar!”

KEY PLAYERS

Charles Sneessens
Zaakvoerder Delhaize
Thorembais

David Pirson
Application Engineer
MyHOME_Up
Legrand Group Belgium

Eric Macors
Installateur en medeeigenaar BATIELEC

expertise_

OPLEIDINGSKALENDER

2018
Wij hechten grote waarde aan het aanbieden van praktijkgerichte opleidingen aan onze klanten.
Ook voor 2018 staat een groot aantal opleidingen gepland op het gebied van videofonie en
domotica.

MyHOME_Up Domotica

2-draads Audio-Video

11/01/2018

KORTRIJK

29/01/2018

DIEGEM

13/03/2018

DIEGEM

01/10/2018

DIEGEM

28/05/2018

HASSELT

11/09/2018

DIEGEM

20/11/2018

BEVEREN

Inschrijven kan via
training.be@legrandgroup.be
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LEGRAND ZORGT VOOR
EXTRA FLEXIBILITEIT
—
Over iets minder dan een jaar, op 15 oktober 2018, gaat
in Mechelen het nieuwe Algemeen Ziekenhuis SintMaarten open. De instelling is het resultaat van de fusie
van twee ziekenhuizen uit Mechelen en één uit Duffel.
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AZ Sint-Maarten zal 654 bedden tellen,
96 plaatsen in het dagziekenhuis en zowat
alle medische zorgen en specialiteiten
aanbieden. De vraag is welk gebouw je
daarvoor nodig hebt. Het antwoord bevindt
zich aan de noordkant van Mechelen. Een
rechthoekig complex van 100 bij 200 m,
bestaande uit zeven bouwlagen en een
totale vloeroppervlakte van 105.000 m2. Of
om het met nog enkele andere grootheden
uit te drukken: er is 600.000 m2 gipsplaat
gebruikt en daarvoor waren 5,250 miljoen
schroeven nodig. Best een indrukwekkend
gebouw dus, maar hoe begin je aan zoiets?
We vroegen het aan Jan Claesen, technisch

directeur van de huidige ziekenhuisgroep
en projectleider van Sint-Maarten. “De
voorbereidingen zijn gestart in 2006 en
met de ruwbouw zijn we begonnen in 2013.
Normaal moet alles klaar zijn tegen eind
2017 zodat we met de opleveringen kunnen
beginnen. We bevinden ons nu in de afwerkingsfase, maar tegen 1 mei 2018 moeten
alle aannemers hoe dan ook weg zijn. We
hebben dan nog vijf maanden de tijd om te
proefdraaien, dat betekent alles opstarten
en valideren, medische toestellen binnenbrengen en kalibreren. Zoals het er nu naar
uitziet, zal dat ook lukken. Op 15 oktober
2018 verwelkomen we de eerste patiënten.”

17_

focusproject_

01

02

03

ELKE PATIËNT AAN HET VENSTER

KEY PLAYERS

Jan Claesen
Technisch directeur
AZ Sint-Maarten

Jan De Ridder
Projectleider

Mitch Pauwels
Werfleider Engie

Sven Trossaert
Key Account Engineer
Legrand Group Belgium

Rony De Pauw
Business Development
Manager
Legrand Group Belgium
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01-02	Mosaic schakelmateriaal
in wandgoot Legrand
03 	
Zoneverdeeldoos
04-05 Datakast Minkels
06 	
Kabelgoten P31

04

Uiteraard wordt er in dit splinternieuwe ziekenhuis niets aan het toeval overgelaten voor het comfort van
de patiënten. Het complex telt 6 grote
patio’s waarrond alle kamers gelegen zijn. Resultaat: daglicht van de
kelder tot de bovenste verdieping.
Opmerkelijk is ook dat in de tweepersoonskamers de patiënten niet naast
maar tegenover elkaar liggen, allebei
aan het venster. Bovendien hebben ze
ook hun eigen sanitair en een eigen
televisie. En uiteraard is er ook, zoals
je dat van een modern ziekenhuis mag
verwachten, overal een wifinetwerk en
een 2G-, 3G- en 4G-netwerk beschikbaar waar patiënten en bezoekers
gebruik van kunnen maken met hun
eigen toestellen. Jan Claesen: “Omdat
er altijd veel verbouwd wordt in een
ziekenhuis, hebben we ook maximaal
ingezet op kabelgoten, zodat onze
eigen technici later de nodige aanpassingen kunnen doen.” De vele kilometers kabelgoten en ander materiaal werden geleverd door Legrand. De
samenwerking begon al in 2011, met
de eerste voorbereidende gesprekken.
KIEZEN VOOR LEGRAND

“Voor ieder project doen we een uitgebreide marktprospectie om te kijken
welke partijen in aanmerking komen.
Tegelijk was dat voor ons ook een ide-

ale gelegenheid om ideeën op te doen.
Op die manier zijn we in aanraking
gekomen met Legrand”, vervolgt Jan
Claesen. “Ze beperkten zich trouwens
niet tot het voorstellen van de producten die we nodig hadden. Ze hebben
ook samen met ons meegedacht over
mogelijke oplossingen en zelfs extra
ontwikkelingen gedaan. Ik denk hierbij onder meer aan de ‘stand alone
zuilen’ in de administratieve afdelingen die zorgen voor extra flexibiliteit
wanneer we bijvoorbeeld bureaus willen verplaatsen, en ook aan oplossingen voor eisen die onze ICT-divisie op
tafel hadden gelegd.” Rony De Pauw,
Business Development Manager bij
Legrand, sluit zich daarbij aan. “Het is
uiteraard onze taak om onze klanten
zoveel mogelijk informatie te geven en
oplossingen aan te reiken. Wij hadden
natuurlijk het voordeel dat ze op de
drie bestaande campussen in Mechelen en Duffel al vertrouwd waren met
onze producten en dat we over een heel
breed productassortiment beschikken
dat in aanmerking komt voor ziekenhuizen. Maar toch dat moet je als leverancier nog altijd geselecteerd worden,
niet alleen door de eindklant maar ook
door de installateur en het studiebureau. Hoewel onze producten beantwoorden aan de eisen en wensen van
het ziekenhuis, bestaat de kans toch
dat de aannemer of de elektro-instal-

05

06

lateur alternatieven vindt die bijvoorbeeld financieel interessanter zijn.
Maar gelukkig waren alle andere partijen, waaronder Engie, de aannemer
technieken, uiteindelijk van oordeel dat
Legrand de beste partner was.”

KEY FACTS

HET VOORDEEL VAN EEN MULTINATIONAL

40km

Sven Trossaert was als vertegen
woordiger van Legrand heel nauw bij het
project betrokken. Hij wijst erop dat niet
alleen het technische aspect belangrijk
is bij de keuze van de leverancier, maar
ook de service die daarna wordt geboden. “Voor de klant is het belangrijk om
te weten dat hij later altijd een beroep
zal kunnen doen op zijn leverancier. Als
multinational die al jaren ervaring heeft
in de ziekenhuissector, wereldwijd actief
is en al bestaat sinds 1904, kan Legrand
die garantie bieden. In het geval van het
ziekenhuis Sint-Maarten is dat extra
belangrijk. Want zoals Jan Claesen al
zei, zullen ze ook na de ingebruikname
nog regelmatig verbouwingswerken
doen met hun eigen technische mensen. Op dat moment moet je voor de
elektrische producten altijd dezelfde
standaard kunnen bieden. Wij kunnen
dat.” Wereldwijd actief zijn, heeft overigens nog zijn voordelen. Op een gegeven
moment waren op de werf de aluminium
deksels van de kabelgoten verdwenen.
De normale levertermijn daarvan is 8
weken, maar daar kon de installateur

datakasten

87

kabelgoten

datakabel

+200km
connectoren

+10.000
O.K.

14 kamers

niet op wachten. Gezien het strikte tijdschema moesten ze zo snel mogelijk
geleverd worden. Sven Trossaert: “We
hebben toen onze collega’s in het buitenland gebeld en nog een voorraad gevonden in Denemarken. De deksels waren
binnen enkele dagen ter plaatse zodat
de installateur geen tijd heeft verloren.
Daarnaast is het voor een grote aannemer zoals Engie ook belangrijk dat ze
voor de belangrijkste producten met één
enkele fabrikant en dus een aanspreekpunt kunnen werken.”

installatie kreeg een nummer, zodat
je geen plannen meer nodig hebt om
alles snel terug te vinden. Ook hebben
alle stopcontacten een kleur. Rood is
bijvoorbeeld voor UPS en wit is een
standaardstopcontact. Maar het materiaal waar we het meest mee gewerkt
hebben, zijn de kabelgoten. Ik denk dat
we alleen al in de gangen 40 km kabel
goten hebben geplaatst. Tel daarbij nog
de kabelladers voor de verticale tracés
en de draadgoten in de kamers en het
zal niemand verbazen dat hier vrachtwagens vol kabelgoten zijn verwerkt.”

KILOMETERS KABELGOTEN

Het hoeft nauwelijks gezegd te worden dat er een behoorlijke hoeveelheid
elektrisch materiaal in het gebouw is
verwerkt.
Patiëntenoproepsystemen, televisie, brandsystemen en toegangscontrole, om maar enkele voorbeelden
te noemen, lopen allemaal over het
datanetwerk. De datakasten zijn van
Minkels, die het voordeel bieden dat
je ze op maat kunt samenstellen. De
klant kiest het formaat van de kast, de
types kabelinvoerplaten, deuren en zijpanelen en Legrand doet de rest. Het
schakelmateriaal is van Mosaic en alle
onderdelen daarvan dragen een nummer. “Niet alleen de schakelaars en
stopcontacten zijn genummerd”, zegt
Jan De Ridder, werfleider van Engie.
“Elke component van de elektrische

PERFECT OP SCHEMA

Opmerkelijk is dat deze complexe werf
netjes op tijd klaar zal zijn. We geven
technisch directeur en projectleider
Jan Claesen graag het laatste woord:
“Tot nu is alles goed gelukt, en dat is
opmerkelijk want er wordt van alle
partijen veel geëist. Ik denk dat je niet
veel werven van die grootte zult vinden die in dit stadium van het project
op schema zitten. En dat is niet alleen
de verdienste van ons team en van de
aannemers, maar ook van de leveranciers van producten. Als die niet volgen, breekt de logistieke ketting. Alle
puzzelstukken moeten in elkaar passen en dat is hier gelukt. Ik heb daar
veel bewondering voor.”
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LEGRAND LANCEERT NIEUWE GENERATIE
CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN MET

PRODUCTKENMERKEN
•H
 oge snelheidsoplossing (tot 100G)
•E
 envoudig vergrendelsysteem

—
Uitwisseling van steeds grotere hoeveelheden data, toenemende aantallen netwerken, de behoefte aan hogere snelheden
en de density van de apparatuur… Dit alles maakt betrouwbare,
veilige en hoogwaardige elektrische en digitale gebouw- en
datacenterinfrastructuur noodzakelijk. LCS3, Legrands nieuwe
gestructureerde bekabelingsreeks, is speciaal ontworpen om
tegemoet te komen aan deze behoeften.
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EFFICIËNTIE
•A
 utomatisch uitwerpen van een module
•S
 nelle ‘snap’-connectoren
•H
 oge dichtheid – tot 48 poorten
• Hoekoplossingen
•H
 oge dichtheid – 96 LC-1U
•K
 abelmanagement aan de achterzijde
•U
 ltrahoge dichtheid – t ot 144 LC-1U
•S
 mart Splicer
SCHAALBAARHEID
•P
 ush & Connect-oplossing
• K abelgeleiding
•M
 odulaire splicing-cassette
• Snoermanagementsysteem
•L
 ade met ruime mogelijkheden

GESTRUCTUREERDE KABELSYSTEMEN

De Legrand Group biedt momenteel
hoogwaardige connectiviteit aan meer
dan 200 miljoen devices. Legrand heeft
zijn aanbod uitgebreid door te investeren in de ontwikkeling en het ontwerp
van gestructureerde bekabelingssystemen en -oplossingen. Zo heeft Legrand
de switch weten te maken van standaard
naar premium koper- en vezeloplossingen voor gestructureerde bekabeling –
zowel voor datacenters als LAN.
KOPER- EN GLASVEZELOPLOSSINGEN
WERELDWIJD

LCS3 biedt voordelen op het gebied
van performance, schaalbaarheid en
efficiëntie. De nieuwe connectoren
komen tegemoet aan de meest kritische omgevingen, met koperoplossingen tot categorie 8 (CAT8). LCS3 bevat
ook een uitgebreid aanbod glasvezel,
waardoor snelheden tot wel 100 Gbps
mogelijk zijn. De nieuwe gestructureerde bekabelingsoplossingen zijn
modulair, eenvoudig (toolless) te
installeren in behuizingen en geoptimaliseerd voor onderhoud.
KOPERINNOVATIES

Met LCS 3 introduceer t Legrand
enkele belangrijke innovaties op zowel
koper- als glasvezelgebied. We kijken
nu naar enkele van de koperinnovaties
voor LCS3:
• Hogere snelheden
Categorienormen gedefinieerd door
ISO/IEC 11801 omvatten de features
van telecommunicatiebekabelingssystemen voor zowel ‘twisted pair’
als FO-bekabeling. De volgende
standaard in koperen kabels is de
CAT8-standaard (Category 8). Met
de implementatie van CAT8 is het nu
mogelijk om hogere datasnelheden te
ondersteunen: 25 en 40 Gbps.
• Hoge dichtheid
LCS3 biedt een hogere dichtheid per
rack unit (RU), met een maximum
van 48/RU. Het systeem is volledig
modulair en is verbeterd in termen
van onderhoud en installatiesnelheid.
• Airflow management
Legrand biedt hoekpanelen die kabelbeheer verbeteren. Ze zijn bijzonder
geschikt voor luchtstroombeheer – en
dus voor datacenteromgevingen.
• Gemak van installatie
De connectoren hebben een nieuw
design dat het installatiegemak ver-

hoogt. De connector is ook zeer
geschikt voor Power over Ethernetapplicaties (PoE). Dit komt mooi overeen met de sterke vraag naar deze
applicaties, vooral voor LAN.

GEPATENTEERD DESIGN

GLASVEZELINNOVATIES

Glasvezel maakt het mogelijk om een
grotere bandbreedte te gebruiken dan
met koperen kabels. We kijken nu naar
enkele glasvezelinnovaties voor LCS3:
• Hoge snelheid en hoge dichtheid
Bij het beschrijven van de performance van een gestructureerd kabel
systeem is de transmissiesnelheid
(bitsnelheid) het referentiepunt.
Legrands LCS3-systeem biedt een
compleet glasvezelsysteem met 40
Gbps en 100 Gbps voor applicaties in
het datacenter met hoge snelheid en
hoge dichtheid; een hoogwaardige
connectie met minder verliezen.
• Plug & play
LCS3 biedt voorgefabriceerde systemen op een plug&play-basis – met
behulp van MPO-/MTP-verbindingen.
• Smart Splicer
Legrand heeft de Smart Splicer ge
lanceerd om eenvoudige, betaalbare vezelverbindingen te maken.
Het innovatieve systeem is makkelijk
te hanteren, omdat het een van de
kleinste tools in de markt is. Het is
ook erg gebruiksvriendelijk dankzij
het programma met intuïtieve feedback – en het biedt een snelle ‘Return
On Investment’.
• Patch panels: gerenoveerd en
geredesigned
De patch panels zijn volledig gereno
veerd en geredesigned met optimaal
kabelmanagement. Ze zijn geschikt
voor modulaire cassettes en gelaste
verbindingen. Speciaal voor toepassingen in datacenters is er de mogelijkheid voor hoge en zeer hoge dichtheidsversies; van 96 connectoren per
unit tot 144 connectoren per unit.

Modulaire koperen patchpanelen:
48 poorten per HE en hoekpanelen

Smart Splicer

Combinatie van koper- en
vezelverbindingen op 1HE

VOLGENDE STAP

LCS3 is de volgende stap in het aanbod
van Minkels en Legrand; een complete
oplossing voor datacenter- en serverruimtetoepassingen. LCS3 kan in
racks worden geïntegreerd, waarbij
rekening wordt gehouden met luchtstroombeheer, energiebesparing en
kabelbeheer.

Innovatieve modulaire
cassettesystemen
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LEGRAND
ROADSHOW
2017
—
Met de MyHOME_Up-roadshow
wil BTicino op een leuke en originele manier de laatste nieuwigheden presenteren aan de hand van
demonstraties. Dit jaar staan het
domoticasysteem MyHOME_Up,
NUVO-muziekdistributie, het
nieuwe voorbekabelde stopcontact en de slimme thermostaat in
de spotlight.

“Originele demonstratie van het
voorbekabelde stopcontact.”

KEY FACTS

85

roadshows verspreid
over België
Meer dan

800
bezoekers
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“Voor mij was het de eerste
kennismaking met het
MyHOME_Up systeem.
Vooral de integratie met
derde partijen lijkt mij een
echte meerwaarde.”

“Eindelijk een
domotica
systeem dat
makkelijk te
installeren is.”
“Het gebruik van domotica is niet altijd even simpel uit te leggen aan een klant maar de eenvoudige
app van MyHOME_Up is zeer duidelijk en gebruiksvriendelijk. Hierdoor bespaar ik tijd in het
plaatsen van domotica en in de uitleg aan mijn klanten.”

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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3 DIMENSIONS

OF EXCELLENCE
PERFORMANCE SCALABILITY EFFICIENCY

DATA CENTER
LOCAL AREA NETWORK

GEPATENTEERD

ONTWERP

VAN CAT 5E TOT CAT 8

MODULAIRE PANELEN

NIEUW QUICK-FIX
SYSTEEM

HIGH SPEED
40/100 Gb

THE GLOBAL SPECIALIST
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

