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Bij Legrand Nederland hebben klanten het 
voordeel van een ‘single point of contact’ 
voor het complete project. Alle systemen  
en oplossingen zijn op elkaar afgestemd.  
Één aanspreekpunt voor de gehele  
installatie, met maximaal installatiegemak, 
snelle oplevering en lage faalkosten.

Eén aanspreekpunt
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Marktleider 
Marktleider in meer dan 30 landen

4.600 patenten 
die 1.700 verschillende systemen en  
technologieën bevatten.  
En 36.000 medewerkers wereldwijd.

Een actieve en internationale 
beschikbaarheid met meer dan  
80 eigen vestigingen en kantoren.  
En aanwezigheid in bijna 180 landen.

Bijna

OVER LEGRAND

Legrand Group is de wereldwijde 
specialist voor de elektrotechnische en 
digitale infrastructuur in een gebouw. 
Legrand Nederland richt zich met de 
A-merken Legrand en BTicino op de 
utiliteitsbouw, machine- en paneelbouw 
en industrie. Zowel voor energiedistributie, 
communicatienetwerken als 
gebouwautomatisering. Alle systemen 
zijn optimaal op elkaar afgestemd en 
daardoor eenvoudig, veilig en snel te 
monteren. Legrand Nederland streeft een 
leidende positie na als totaalleverancier 
binnen de elektrotechnische en digitale 
markt.

ONZE MISSIE 
Het installatie- en gebruiksgemak voor 
eindgebruikers, installateurs, adviseurs 
en logistieke partners verhogen met op 
elkaar afgestemde systemen en diensten. 
Met innovatieve oplossingen een actieve 
bijdrage leveren aan de verbetering 
van energieconsumptie, communicatie, 
veiligheid en design binnen gebouwen. 
Legrand Nederland weet wat werkt 
voor uw elektrotechnische projecten. 
Samen met u zoeken we naar integrale 
projectoplossingen. Met zo laag mogelijke 
faalkosten en een optimale logistieke 

afstemming. Goede, snel te monteren 
producten zijn hierbij uiteraard een 
voorwaarde. Onze projectbenadering 
omvat calculatie, engineering, montage, 
logistieke afstemming met onze 
distributiepartners, certificering van 
installaties en after Sales services.  
Wij geloven dat alleen zo faalkosten 
kunnen worden geëlimineerd en de laagst 
mogelijke integrale installatiekosten 
kunnen worden behaald. Ook dit is Legrand!
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    DATA-communicatie

  INTEGRALE
projectoplossingen

WAAROM KIEZEN VOOR LEGRAND NEDERLAND?  

U bent op zoek naar:
- reductie van faalkosten, 
- verkleinen van de projectrisico’s,
-  snelheid in montage door op elkaar afgestemde  

systemen en oplossingen,      
-  maatwerk van combinaties van producten 
- en lagere integrale installatiekosten. 

De kracht van onze producten zit in  
de combinatie. Dit bewijzen we elke dag  
met onze integrale project approach  
in talloze projecten in Nederland. 
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ENERGIEdistributie
geïntegreerde oplossingen

Legrand Nederland weet wat werkt voor uw elektro- 
technische projecten. Samen met u zoeken we naar 
integrale projectoplossingen. Om dit te kunnen bereiken, 
helpen wij onze klanten iedere dag opnieuw op het gebied 
van energiedistributie en datacommunicatie.  
Dat doen we niet alleen, maar samen met onze partners 
op het gebied van certificering van netwerken, montage, 
inbedrijfstelling, engineering en nog veel meer. 

Wilt u weten hoe wij dit voor u kunnen invullen?  
Maak een afspraak met één van onze accountmanagers  
en we kijken samen met u naar de mogelijkheden.  
Of neem contact met ons op via telefoon 0411 - 65 31 11  
of e-mail info@legrand.nl.
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LICHTE INDUSTRIE EN FOOD

OEM

SCHEEPVAART/ MARITIEME INDUSTRIE

ZWARE INDUSTRIE
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SCHEEPVAART/ MARITIEME INDUSTRIE

ZWARE INDUSTRIE



8

DATACOMMUNICATIE (pag. 19)UPS-SYSTEMEN (pag. 16)

VERDELERTECHNIEK (pag. 14)RAILKOKERSYSTEMEN (pag. 13)KABELDRAAGSYSTEMEN (pag. 10)

CEE STEKKERMATERIAAL (pag. 18)

LICHTE INDUSTRIE, FOOD & OEM



9

TRANSFORMATOREN (pag. 12)

DATACOMMUNICATIE (pag. 19)

SCHEEPSLADDER (pag. 10) CEE STEKKERMATERIAAL (pag. 18)

SCHEEPVAART, MARITIEME & ZWARE INDUSTRIE

MOSAIC SCHAKELMATERIAAL (pag. 20)



10

KABELDRAAGSYSTEMEN

Cablofil draadgoot 
CF30 – CF150

  Met safe T-edge
  De wereldwijd voorgeschreven draadgoot 
voor de industrie en food sector.

  Conform IEC 61537
  UL keuring
  Functiebehoud volgens 4102-12 en NPR 
2576

  Wereldwijd dezelfde artikelen uit 4 
fabrieken onder hetzelfde artikelnummer

  Verkrijgbaar in 5 verschillende  
materiaalsoorten

  Horizontaal en verticaal te monteren
  Met autoclic koppeling en hulpstukken 
voor eenvoudige montage

  Hoogte van 30mm, 54mm, 80mm, 105mm 
en 150mm

  Breedte van 50 tot 600mm 
  Overspanning tot 2 meter
  Schroefloos te monteren
  Koud te monteren, slijpen hoeft niet meer.
  Compleet assortiment hulpstukken voor 
verschillende segmenten

Cablofil machinegoot 
TXF 35, G-MINI & CFC/CFG

  De wereldwijd voorgeschreven draadgoot 
voor de industrie en food sector.

  Wereldwijd dezelfde artikelen uit 4 
fabrieken onder hetzelfde artikelnummer

  Verkrijgbaar in 4 verschillende  
materiaalsoorten

  Horizontaal en verticaal te monteren
  Koud te monteren, slijpen hoeft niet meer.
  Compleet assortiment hulpstukken voor 
verschillende segmenten

Swifts industriële ladderbaan 
H100-H125-H150

  Wereldwijd voorgeschreven 
  Opgenomen in Intergraph & AVEVA PDS, 
Smartplant 3D, BIM 

  Conform IEC 61537 (load testtype 1)
  Verkrijgbaar in 4 verschillende  
materiaalsoorten

  Thermisch verzinkt volgens NEN EN 1461
  RVS onderdelen zijn standaard gebeitst 
en gepassiveerd

  Breedte van 150 tot 1000mm 
  Overspanning tot 8 meter
  Sportafstand 250mm
  Standaard lengtes van 3 en 6 meter
  Compleet assortiment hulpstukken voor 
verschillende segmenten

  Radii van 300mm tot 900mm

SSL kabelbaan (natobaan) 
H12

  Wereldwijd voorgeschreven 
  Revit families beschikbaar voor  
BIM projecten

  Hoogte van 12mm 
  Breedte van 50 tot 300mm 
  Lengte 2 en 3 meter 
  Verkrijgbaar in 3 verschillende  
materiaalsoorten

Scheepsladder 
H30

  Wereldwijd voorgeschreven 
  Conform IEC 61537
  Verkrijgbaar in 3 verschillende  
materiaalsoorten

  Thermisch verzinkt volgens NEN EN 1461
  RVS onderdelen zijn standaard gebeitst 
en gepassiveerd

  Breedte van 75 tot 500mm 
  Overspanning tot 3 meter
  Sportafstand 250mm
  Compleet assortiment hulpstukken voor 
verschillende segmenten

GL0-4 lichte industriële ladderbaan 
H60-H100

  Conform IEC 61537
  Verkrijgbaar in 2 verschillende  
materiaalsoorten

  Thermisch verzinkt volgens NEN EN 1461
  Sendzimir verzinkt volgens NEN EN 10346
  Licht en middelzware uitvoering
  Verkrijgbaar met verschillende sport- 
hoogte en -afstand

  Breedte van 200 tot 600mm
  Overspanning tot 3 meter
  Sportafstand 100, 200 en 300mm
  Compleet assortiment hulpstukken 
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P31 kabelgoot
H25-H60-H75-H100

  Wereldwijd voorgeschreven 
  Revit families hiervan beschikbaar  
voor BIM projecten

  Conform IEC 61537
  UL keuring op CPC uitvoering
  Functiebehoud volgens 4102-12 en NPR 
2576

  Verkrijgbaar in 5 verschillende  
materiaalsoorten

  Eenvoudige klikkoppeling op veel 
modellen

  Sendzimir verzinkt volgens NEN EN 10346
  Hoogte van 25mm, 60mm, 75mm en 
100mm 

  Breedte van 75 tot 600mm 
  Overspanning tot 3 meter
  Schroefloos te monteren
  Leverbaar als blinde en geperforeerde 
goot

  Compleet assortiment hulpstukken voor 
verschillende segmenten

EZ-Path
Brandwerende muurdoorvoer

  Bestemd voor infrastructuren waarvan 
de elektrische bekabeling moet worden 
gewijzigd

  Bieden een garantie tegen de 
niet-conformiteit van brandwerende 
kabeldoorvoeren. Zo kunt u het hoofd 
bieden tegen opmerkingen tijdens de 
oplevering

  Brandweerstand EI 120 min met  
onbeperkte geldigheidsduur  
overeenkomstig classificatie EN 13501-2, 
test EN 1366-3, in alle types van muren

  FM-gekeurd, oplossing die aan de 
strengste kwaliteits- en veiligheidseisen 
ter wereld voldoet

CPC P31 kabelgoot
H60

  Wereldwijd voorgeschreven 
  Revit families beschikbaar voor  
BIM projecten

  Conform IEC 61537
  UL keuring 
  Hoogte van 60mm 
  Breedte van 75 tot 400mm 
  Overspanning tot 2 meter
  Schroefloos te monteren
  Compleet assortiment hulpstukken  
voor export
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TRANSFORMATOREN

Giethars transformatoren 
Duurzaam, hoog efficiënte, giethars 
transformatoren van Legrand 
(GREEN T.HE). 

Kenmerken:
  Gesloten giethars geïsoleerde transfor-
matoren 
  Toegekend vermogen van 100 kVA  
tot 3150 kVA(1) 

  Toegekend primair isolatieniveau  
tot 36 kV 

  Verliesklasse AoAk 
  Milieuklasse gecertificeerd E2 
  Klimaatklasse gecertificeerd C2 
  Brandklasse gecertificeerd F1 
  Hs spoelen ingegoten giethars, voorzien 
van alumina en  
versterkt met glasvezel 

  LS spoelen ingegoten in hars en 
gepolymeriseerd 

  Toegekende frequentie 50 Hz (overige fre-
quenties op aanvraag) 
  Op aanvraag leverbaar met behuizing 
IP21, IP31 of IP23 

  Onderhoud is beperkt tot het absolute 
minimum 

  Relatief compact
  8 jaar garantie

(1) Standaard, speciale transformatoren t/m 20 MVA

De transformatoren van Legrand  
zijn gecertificeerd door de meest  
belangrijke instanties, zoals:

ABS American Bureau of Shipping

DNV Det Norkske Veritas

 GL Germanischer Lloyd

RMRS 
 Russian Martime Register  
of Shipping

LR Lloyd’s register

RINA Registro Italiano Navale

CCS China Classification Society

ACAE 
 Associazione per la  
Certificazione delle  
Apparecchiature Elettriche
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Low Power (LBplus) 
25A - 63A

  Geschikt voor verlichtingslijnen en  
energieverdeling

  Aluminium geleiders
  IP55 met onverliesbare  afschermingen 
voor aftakopeningen en koppelingen

  IK07
  2 types: 
- Type A, bevestiging om de 3 meter(1) 
-  Type B, bevestiging om de 7 meter(1), 

halogeenvrij
  Versie met geïntegreerde databus is 
leverbaar

(1) afhankelijk van de belasting

RAILKOKERSYSTEMEN

Medium Power (MR) 
160A - 1000A

  Geschikt voor de verdeling en stijg- 
leidingen van energie in kantoor- 
gebouwen en industriële omgeving 

  Aluminium geleiders
  IP40, IP52 of IP55 met afschermingen 
voor aftakopeningen en koppelingen

  IK10
  Voorzien van veiligheidselementen  
t.b.v. juiste montage en werking van  
koppelingen en voedingskasten

  Speciale elementen voor rack voeding
  Brandwerend volgens EN 60332-3
  Zelfdovend (V1) volgens IEC 60695-2-10
  S120 vlamwerende barrière volgens  
IEC EN 1366

  RAL kleuren op aanvraag leverbaar

RCP IP68 giethars railkokers 
630A - 6300A

   Geschikt voor energietransport  
in extreme omgevingen, zoals: 
- Tropisch- en zeeklimaat 
- (Petro)chemische industrie 
- Industriële complexen 
-  In gebieden met kans op  

overstromingen
   Koppeling met SCP (IP55) railkoker 
mogelijk

   Aluminium of koperen geleiders
   IP68 – IK10
   Geen schoorsteen effect bij brand
   Beschermd tegen schimmels,  
(knaag)dieren en insecten

High Power (SCP) 
630A - 6300A

  Geschikt voor energieverdeling in 
gebouwen en industrie 

  Aluminium of koper geleiders
  IP55 met afschermingen voor aftak- 
openingen en koppelingen

  Brandwerend volgens EN 60332-3
  Zelfdovend (V1) volgens UL94 &  
IEC 60695-2-10

  S120 vlamwerende barrière volgens  
IEC EN 1366

  RAL kleuren op aanvraag leverbaar

Medium Power (MS)
63A - 160A

 Geschikt voor verlichtingslijnen en  
energieverdeling in o.a. werkplaatsen en 
laboratoria

 Aluminium of koper geleiders
 IP40/55 met afschermingen voor  
aftakopeningen en koppelingen

 Voedingskasten geschikt tot aders  
van 35 mm2

 Lege aftakkasten tot 32A
 Brandwerend volgens EN 60332-3
 Zelfdovend ( V1 ) volgens UL94 &  
IEC 60695-2-10

  RAL kleuren op aanvraag leverbaar

CONFORM EN 61439-6
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VERDELERTECHNIEK EN PANEELBOUW

DMX3 open vermogensautomaten (ACB) 
Van 800 tot 6300 A

  Vast gemonteerd of uitrijdbaar
  Elektronische beveiligingsunits  
met touchscreen

  Normaal/noodomschakeling  
tot 3 apparaten

DPX3 vermogensautomaten (MCCB)
Van 16 tot 1600 A

  Thermomagnetische en elektronische 
versies

  Kortsluitafschakelvermogens Icu: 16 kA / 
25 kA / 36 kA / 50 kA / 70 kA / 100 kA

  Met ingebouwde aardlekblok en/of  
meetfunctie

  Vaste, uittrekbare of uitrijdbare versie
  Omkeerunit via automatisatie-eenheid

Energiemeting en  
supervisie

  KWh meters en multifunctionele 
meetcentrales EMDX3

  Webservers voor energiemeting
  Supervisie software
  Stroomtransformatoren, amperemeters 
en voltmeters

Lastscheiders en 
zekeringlastscheiders 

  Met zichtbare onderbreking tot 1600 A

Modulaire beveiligingen (MCB) 
Tot 125 A

  Kortsluitafschakelvermogen: Icu tot 25 kA
  B, C, D afschakelkarakteristiek
  Aardlekelementen type A en F
  Aardlekschakelaars type A en B
  Aardlekautomaten type A

Schakel- en verdeel- 
inrichtingen XL3

  Systeemkasten tot 6300 A
  Scheidingsvormen tot 4B
  Servicegraden tot IS 333

Planet Whattohm bedradingskokers
Type ST, BSI & HV

  Materiaalsoort: PVC & PC-ABS Halogeen 
vrij

  Kleur RAL 7030, Afnor 2525.blue,  
RAL 7035 Lichtgrijs

  Conform EN 50085 deel 2 & 3
  Breedte vanaf 15mm tot 150mm
  Hoogte 25mm tot 100mm
  Compleet assortiment hulpmiddelen
  Gereedschappen voor snelle en  
eenvoudige montage

Stuurstroom transformatoren
40VA - 8000VA

 UL keurmerk
 Hoge piekbelasting
 Compact
 Spanning aanpassing
 Standaard ‘ground’klem
 DIN-rail bevestiging tm 250 VA

Magneetschakelaars en 
motorbeveiligingschakelaars

  UL keurmerk
  CTX3 magneetschakelaars 
- Van 9 tot 800 A (AC3) 
- Thermische relais

  MPX3 motorbeveiligingschakelaars 
- Van 0,16 tot 100 A



15

Metalen kasten 
Atlantic 

  Staal / RVS (304L of 316L)
  Wandbehuizingen
 IP 66 - IK 10
 Keurmerken: UL, Bureau Veritas en TÜV
  Klimaatbeheersing

Rijgklemmen
1,5mm2 tot 300mm2

 UL, Lloyds en Veritas keurmerken
 Schroefverbindingen
 Steekverbindingen
 Railmontage
 Complementair aan CAB3 wereldwijd 
codeersysteem

Polyester kasten 
Marina

  Glasvezel versterkt polyester (UV 
resistent)

  Wand- en staande behuizingen
  IP 66 - IK 10
  Keurmerk: Bureau Veritas
  Klimaatbeheersing

Cortexon elektronica behuizingen

Cortexon B.V. (onderdeel van Minkels) 
levert via een innovatieve ‘early  
involvement’ benadering optimale en 
klantspecifieke elektronica behuizingen  
met bijbehorende koelingoplossingen  
voor de hightech OEM industrie. 
Toegenomen miniaturisatie van elektronica 
systemen vraagt om steeds meer functies 
in kleinere ruimtes. Dit stelt hoge,  
innovatieve eisen aan de elektronica  
behuizing en industriële elektronica 
modules en racks.
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UPS-SYSTEMEN
MODULAIRE UPS: FLEXIBELE, UITBREIDBARE EN REDUNDANTE OPLOSSINGEN

ENKELFASIGE  
UPS-SYSTEMEN

CONVENTIONELE ENKELFASIGE 
INTERACTIVE UPS-SYSTEMEN

ARCHIMOD HE 

Archimod HE is dé UPS met een moderne 
en uitbreidbare architectuur met een  
vermogen van 20 tot en met 480kVA. 

  Power factor = 1
  Geen Single Point of Failure 
  Compacte eenvoudig hanteerbare  
vermogensmodules (6,7kVA) 

  Hot swap 
  Geschikt voor besturing en beheer  
op afstand

KEOR LP - KEOR S - DAKER DK 

UPS met online dubbele conversie en 
DSP microprocessor voor een precieze en 
constante controle van alle metingen en een 
actieve arbeidsfactorregeling PDC. 

MEGALINE 

Megaline is een uniek 1 fase semi 
modulair systeem, waardoor een hoge 
betrouwbaarheid gecombineerd wordt  
met een lage MTTR. 

  Leverbaar als tower en rack model
  Geschikt voor besturing en beheer  
op afstand

TRIMOD HE 

Trimod HE is een UPS met een hoge  
efficiëntie en een vermogen van 10 tot en 
met 80kVA. Het systeem bestaat uit 1 of 
meerdere besturingsmodules waardoor 
een hoge betrouwbaarheid ontstaat. 

  Power factor = 1 
  Geen Single Point of Failure  
(Multicontrol versies) 

  Compacte eenvoudig hanteerbare  
vermogensmodules (6,7kVA) 

  Aanpasbare autonomie per fase 
  Voedingen in/uit - 3F/3F - 3F/1F - 1F/3F 
- 1F/1F 

  Geschikt voor zowel 1-fase als 3-fase 
voedingen. Ook dubbele voedingen  
zijn mogelijk

  Hot swap 
  Geschikt voor besturing en beheer  
op afstand

KEOR LINE RT - NIKY - NIKY S

  Door de beperkte afmetingen zijn ze 
gemakkelijk te installeren en te  
configureren.

  Dankzij de elektronische stabilisator, 
led-signalisatie en telefoonbeveiliging 
garanderen ze een totale en betrouwbare 
beveiliging van de installatie. 

  Ze bieden een hoge prijs/kwaliteit- 
verhouding en de garantie op een  
bedrijfszekere investering op lange  
termijn.
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CONVENTIONELE UPS

KEOR HP 

De serie van driefasige conventionele 
UPS-systemen is beschikbaar in 3 type 
behuizingen, voor een totaal vermogen  
tot 4,8 MV.

  Compact volume met de ideale  
verhouding tussen afmeting en vermogen 

  Installatie- en onderhoudsvriendelijk 
  Plaatsing in parallel tot 4,8 MVA 
  Geïntegreerde transformator voor de  
galvanische scheiding tussen AC en DC 

  Hoog rendement tot 95%  
(TÜV gecertificeerd) 

  Arbeidsfactor aan uitgang: 0,9

KEOR T 

De KEOR T is het enige model tot een  
vermogen van 60 kVA met interne batterijen 
op de markt, en is geschikt voor vermogens 
van 10 t/m 120kVA

  Kan worden gevoed door twee aparte  
wisselstroombronnen

  Power factor = 0,9
  Hoge efficiëntie 96%
  Plaatsing in parallel mogelijk

KEOR HPE 

De Keor HPE UPS is volledig ontworpen 
voor een eenvoudige indienststelling en is 
geschikt voor vermogens van 60 t/m 200kVA 
(Parallel 1,2MW) 

  Power factor = 1 
  Hoge efficiëntie 96% in bedrijfsmodus 
  Met geoptimaliseerd koelsysteem
  Geavanceerd batterij laadsysteem en slim 
batterij management

  Optimale bereikbaarheid



18

CEE STEKKERMATERIAAL

P17 Tempra Pro 

Segment: o.a. industrie, plezier- en  
jachthavens en in mobiele units

  Materiaal: kunststof 
  Assortiment: 16-63A- IP 44 – 20-50Vdc en 
24Vac/110Vac/230Vac/400Vac/500Vac 
16-125A – IP 66/IP 67 – 24Vac/110Vac/ 
230Vac/400Vac/500Vac

Het P17 assortiment wordt aanbevolen voor 
omgevingen zonder specifieke  
beperkingen.

  IP 44 en IP 66/67/69 
  LS van 16 tot 125 A en ZLS tot 32 A 
  Polariteit: 2P, 2P+A, 3P+A, 3P+N+A 
  Frequentie 50/60 Hz 
  IK 09 

IEC penbezetting (norm EN 60309-1 en 
2 en IEC 60309-1 en 2) en huishoudelijke 
penbezetting. De P17 contactdozen zijn 
beschikbaar als half-inbouwcontactdozen, 
opbouwcontactdozen, rechte stekkers, 
haakse stekkers, faseomschakelende  
stekkers en toestelcontactdozen.

Hypra

Segment: o.a. zware industrie, petro -/
chemische industrie, industriële havens en 
agrarische omgevingen

  Materiaal: kunststof, rubber en metaal 
  Assortiment: 16-32A- IP 44 – 24Vac/ 
110Vac/230Vac/400Vac/500Vac 
16-125A – IP 66/IP 67 – 24Vac/110Vac/ 
230Vac/400Vac/500Vac

Het Hypra assortiment wordt aanbevolen 
voor omgevingen waar strenge eisen 
worden gehanteerd (stof, waterstralen...), 
zoals in de industriële, agrarische en mari-
tieme omgevingen.

  2 afdichtingniveaus: IP 44/55 en IP 66/67 
  3 materiaalsoorten: kunststof, metaal en 
rubber

  LS van 16 tot 125 A en ZLS tot 32 A
  Polariteit: 2P, 2P+A, 3P+A, 3P+N+A
  Frequentie 50/60 Hz
  IK 09 kunststof en rubber, IK 10 metaal. 

Penbezetting volgens IEC (norm EN 60309-1 
en 2 en IEC 60309-1 en 2) en huishoudelijke 
penbezetting. De Hypra contactdozen zijn 
beschikbaar in geschakelde contactdo-
zen, half-inbouwcontactdozen, opbouw 
contactdozen, rechte en haakse stekkers, 
koppelstekkers en toestelcontactdozen.

P17 CONTACTDOOSEENHEDEN

Zijn in de volgende versies beschikbaar: 
  uitgeruste meervoudige contactdozen  
van 16 tot 32 A 

  uitgeruste enkelvoudige contactdozen  
van 16 tot 63 A 

  samen te stellen vanaf een basis +  
afdekplaat.

  Met installatieautomaat, aardlek- 
schakelaar en transformator.

DATACOMMUNICATIE

LCS2 connectoren 

Systeemprestaties van datasystemen zijn 
voor gebruikers cruciaal. Om hierop in te 
spelen, is het belangrijk zorgvuldig aan-
dacht te besteden aan de eisen en wensen 
van gebruikers en IT-operators. Eisen voor 
snelheid, mobiliteit en aanpassing. Om het 
meest geschikte systeem te kunnen kiezen, 
brengen we eerst elke werkplek exact in 
kaart.

LCS2 datasysteem 

Complete koper- en glasvezelsystemen van 
klein kantoor tot datacenter
Het Legrand Cabling System2 (LCS²) staat 
garant voor optimale prestaties en de 
juiste keuze. Eén datasysteem, waarin alle 
uitgekiende onderdelen perfect op elkaar 
zijn afgestemd en u zorgeloos en snel laat 
installeren. 
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MINKELS DATAKASTEN

Serverkasten

Minkels serverkasten zijn leverbaar in 
diverse hoogte- en breedtematen en zijn 
standaard 1000 of 1200 mm diep. De kasten 
bestaan uit een aluminium demontabel 
basisframe met een geïntegreerde  
ventilatiesokkel inclusief stelvoeten.  
De serverkasten zijn voorzien van 65% of 
80% geperforeerde deuren. Er zijn zowel 
stand-alone kasten als koppelkasten 
verkrijgbaar in de kleuren RAL 7047 en  
RAL 9011.

Row-based koeling

Minkels biedt een compleet ‘row-based’ 
koeling portfolio. Deze ‘row-based’  
koelunits worden geplaatst tussen de 
19-inch (server)kasten en bieden op zeer 
efficiënte en flexibele wijze betrouwbaar 
koelvermogen. ‘Row-based’ koeling helpt u 
om high density uitdagingen zo energie- 
zuinig en kostenefficiënt mogelijk op te 
lossen.

MatrixCube

   Compact, maar compleet micro  
datacenter voor het MKB.

   Eén betrouwbare en overzichtelijke 
oplossing voorzien van stroomverdeling, 
koeling, behuizing en monitoring.

MiniCube

   Het heeft alle facetten van een volledig 
datacenter: behuizing, stroomvoor- 
ziening, monitoring en koeling, in een 
zo compact mogelijke uitvoering.

   De kant-en- klare MiniCube is volledig 
voorgeconfigureerd en daadwerkelijk-
plug-and-play.

    Betrouwbare en kostenefficiënte 
oplossing voor serverruimtes.

Wandkasten 

Minkels wandkasten zijn als flat pack 
leverbaar in diverse hoogte-, diepte-  
en breedtematen en  
bestaan uit een aluminium demontabel 
basisframe met een geïntegreerde  
ventilatiesokkel inclusief stelvoeten.  
De wandkasten zijn verkrijgbaar in  
de kleur RAL 7047.
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Legrand is wereldwijd marktleider op  
het gebied van schakelmateriaal.  
Door de aanwezigheid in 160 landen heeft 
Legrand een zeer breed assortiment in 
schakelmateriaal voor allerlei toepassingen. 
Voornaamste soort is hierbij het 45x45  
modulair schakelmateriaal Mosaic.  

Voor de OEM markt geeft dit schakelmateriaal 
ongekende voordelen. Door gebruik te maken  
van verschillende inbouwmogelijkheden kan  
voor bijna iedere toepassing (binnen- en buiten-
gebruik) een oplossing worden gevonden,  
waarbij men afhankelijk van het exportland  
het juiste component selecteert.  

LEGRAND INTERNATIONAAL 
MOSAIC  SCHAKELMATERIAAL

Frans/Belgisch stopcontact Zwitsers stopcontact

Israelisch stopcontact Australisch stopcontact

Euro/Amerikaans stopcontact

Amerikaans stopcontact Engels stopcontact

Duits stopcontact

Eén standaard,
    overal ter wereld
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Het Mosaic schakelmateriaal kan toegepast  
worden in wandgoten, met in- en opbouwdozen,  
in vloerdozen, opbouw, spatwaterdicht IP55 en 
IP66 schakelmateriaal. Er is ook een vandaal- 
bestendige variant beschikbaar. Ook de vele  
andere “standaard” oplossingen maken deze lijn 
tot de meest complete wereldstandaard  
in schakelmateriaal.

Zuid Afrikaans stopcontact

Chinees stopcontact

Duits/Italiaans stopcontact Braziliaans stopcontact

Italiaans stopcontact Deens stopcontact
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Wij installeren railkokersystemen, 
kabeldraagsystemen, datacommunicatie-
netwerken met door ons gecertificeerde 
montagepartners.

Wij rekenen uw project uit en zorgen voor 
de meest optimale invulling.

Bespaar tijd en verklein uw risico’s door 
gebruik te maken van ons ruime aanbod aan 
ondersteunende diensten.
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TOT UW DIENST
WAAR OOK TER WERELD
Legrand stelt alles in het werk om u service en advies te verlenen - 
vanaf het concept tot de installatie en exploitatie.
Bij iedere fase van uw project zal Legrand Nederland u volledig 
begeleiden en u de technische knowhow en de ondersteuning  
bieden die u nodig hebt.

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

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

Download onze BIM/Revit bestanden of 
laat uw ontwerp voor railkokersysteem, 
verdeler of transformator toetsen door 
onze specialisten.



VOLG ONS OOK VIA:
www.legrandservices.nl

www.twitter.com/legrandnl

www.youtube.com/legrandnederland

www.facebook.com/legrandnl

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrand.nl
I www.legrand.nl
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