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LECOURANTINTRO

de tijd dat internet de bron voor statische productinformatie was, is 
definitief voorbij. internet draagt bij aan uitwisseling van informatie, 
hogere toegevoegde waarde van uw producten en diensten en lagere 
faalkosten in de keten. 

we hebben als legrand Nederland nu een eerste stap gezet door één 
centrale website in het leven te roepen, waar u alle 
productgerelateerde informatie kunt vinden. u vindt er onder andere 
calculatiesoftware en bestekteksten. Aan de hand van bijvoorbeeld 
tabellen van kabelleveranciers kunt u ondersteuningsafstanden 
berekenen voor de van geel P31 kabelgoten. onze distributiepartners 
kunnen te allen tijde productbeschikbaarheid en orderstatus 
opvragen. we starten binnenkort met een module om online 
calculaties rechtstreeks in uw orderboek van de geselecteerde eT 
groothandel te laten opnemen. Alle functionaliteiten zijn nu centraal 
te vinden op één plek in plaats van verspreid over verschillende 
applicaties en websites, namelijk op www.legrandservices.nl. 

we realiseren ons dat dit pas een eerste stap is naar een nieuwe 
manier van werken in de keten. het toekomstplaatje ziet er natuurlijk 
anders uit. in de toekomst zullen gezamenlijke webportals en virtuele
gemeenschappen ontstaan waarin bedrijven informatie uitwisselen 
met gebruikers. ketenintegratie krijgt zo een nieuwe dimensie. Zo 
zullen leveranciers niet alleen zicht hebben op hun afnemers, maar 
ook op de uiteindelijke gebruiker! 

wilt u meer weten over onze nieuwe service portal? 
kijk op dan op www.legrandservices.nl 

irving van Nes, Managing director 
e: i.vannes@legrandnederland.nl

Één interactieve website voor alle productinformatie
Legrand ServiceS portaL verder uitgebreid

voortaan zijn de hoofdartikelen uit lecourant ook via een digitale nieuwsbrief beschikbaar. wilt u zich hiervoor 
aanmelden? stuur dan uw e-mailadres o.v.v. ‘lecourant digitaal’ naar m.claessens@legrandnederland.nl.
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Zucchini railkokers en P31 kabelgoot op grote hoogte naast elkaar 

van Loon verzorgt eLektrotechniSche 
inStaLLatie nieuwbouw MajeStic
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 sTART iNsTAllATieweRkZAAMhedeN dooR vAN looN juNi 2010
 oPleveRiNg eiNd okToBeR 2010

 oPdRAChT vooR vAN looN: CoMPleTe elekTRoTeChNisChe iNsTAllATie, vAN dATA, 
BeveiligiNg ToT eN MeT de ToegANgsCoNTRole

 PRoduCTeN vAN legRANd: 300 MeTeR ZuCChiNi RAilkokeRsysTeeM eN P31 kABelgooT

t  v.l.n.r. jeffrey heijboer, daniël van der 
kleijn en Antoon van gestel (van loon)
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een goede werkdag voor
Mij iS wanneer ik veeL
MeterS heb geMaakt!
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Majestic levert persoonlijke beschermingsmiddelen 
aan een zeer uitgebreide klantenkring in diverse 
takken van de industrie, waaronder de (Petro) 
chemische industrie, laboratoria, 
metaalverwerkende industrie, voedingsmiddelen-
industrie en de land- en tuinbouw. het bedrijf is de 
laatste jaren sterk gegroeid. 

het huidige distributiecentrum in het Rotterdamse 
Botlekgebied voldoet niet meer. het pand is in de 
loop der jaren te klein geworden. “in eerste 
instantie hebben we geprobeerd in het 
Rotterdamse havengebied een passende locatie te 
vinden. dat is om diverse redenen niet gelukt. de 
twee hectare die we nodig hebben, was er gewoon 

niet. en in Bergen op Zoom wel. eigenlijk een 
ideale locatie. Als straks de A4 wordt 
doorgetrokken, ontstaat er tussen Rotterdam en 
Antwerpen een nieuw logistiek knooppunt. voor 
Majestic is die logistiek heel belangrijk, zegt 
Adjunct-directeur herman Alting.” 

de bouw van het nieuwe distributiecentrum op het 
industrieterrein Noordland in Bergen op Zoom zit 
mooi op schema. de verwachting is dat de 
nieuwbouw aan het eind van het jaar in gebruik 
kan worden genomen. “vanaf dat moment zijn we 
nog beter in staat om onze klanten van dienst te 
zijn”, aldus herman Alting. “en kunnen we onze 
beoogde groei in de export ook realiseren.”

MajeStic bouwt aan de toekoMSt

je hoeFt geen gebruikS-
aanwijzing te Lezen

p  daniël van der kleijn, leidinggevend monteur van van loon
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ten tijde dat deze editie van Lecourant werd gedrukt, werd gemeld dat de 
voorgenomen ingangsdatum van de nieuwe energieprestatie-eis (epc) is uitgesteld 
van 1 januari 2011 naar de 2e helft van dat jaar. het normalisatie-instituut nen heeft 
nog geruime tijd nodig om tot een goede norm te komen. rekenkundige controles 
hebben verschillende uitkomsten laten zien en oud-minister van Middelkoop wilde 
een sluitende norm. 

aanScherping energiepreStatie-eiS epc 

de ePC verlaging van 0,8 naar 0,6 gaat echter wel in 
op 1 januari 2011! dit betekent dus nu al slimmer 
ontwerpen met nog slimmere installaties en 
hiervoor zijn 
recentelijk nieuwe 
kansen ontstaan! 
duurzame 
energiebronnen 
buiten de gebouwen 
mogen in de ePC van 
de gebouwen waar 
ze bij horen, worden 
verrekend! NeN publiceert hiervoor binnenkort de 
NvN 7125: energieprestatienorm maatregelen op 
gebiedsniveau, kortweg eMg. 

voorbeelden van collectieve maatregelen die bij een 
gebied kunnen horen zijn: een serie windmolens of 
zonnepanelen bij een woonwijk, industriële 
restwarmte voor kantoorverwarming, warmte- of 
koudenetten. Als het rendement hoog is en de 
distributieverliezen laag, zou zo’n maatregel de ePC 
van de aangesloten gebouwen met een paar tiende 
punten kunnen verlagen. daarmee zouden ze wel 
eens efficiënter kunnen zijn dan installaties per 
gebouw. 

ziet u het voor zich?
‘eerst zien, dan geloven’ is een veelgehoorde 
opmerking. want hoe komen deze mogelijkheden 
door de molen van ruimtelijke ordening? feit blijft 
dat er met de huidige technieken bijzonder veel 
kansen liggen in het structureel verlagen van de 
energiekosten. goed dat uneto-vNi in zijn laatste 

themadag met de titel “duurzame kansen 
verzilveren” installerend Nederland opriep om deze 
kansen ook nu te pakken. 

wij als legrand geloven heilig in deze ontwikkeling 
en zijn op zoek naar die bedrijven die deze stap met 
ons willen maken. in de tussentijd zitten wij niet stil. 
Zo bieden wij u sinds 1 juli dit jaar een compleet 
pakket aan energiebesparende railkokersystemen. 
wij zullen in 2011 een laadstation voor de 

elektrische auto 
introduceren. verder 
bestuderen we de 
mogelijkheden op het gebied 
van smart grids. we hopen u 
volgend jaar op de beurs 
elektrotechniek 2011 een 
staaltje van ons kunnen te 
demonstreren! 

wilt u meer weten over de nieuwe ePC eisen, kijk 
dan op www.nen.nl. 

frans spijkers 
Marketing manager 
e: f.spijkers@legrandnederland.nl

1 januari 2011
epc verLaging
van 0,8 naar 0,6
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afgelopen maart is het door architectenbureau paul de ruiter 
ontworpen kantoorgebouw transport op Schiphol opgeleverd. 
bouwbedrijf de vries en verburg bouwde deze nieuwe huisvesting 
van vliegmaatschappijen transavia.com en Martinair conform de 
hoogste eisen van het Leed platinum-certificaat. Schiphol real 
estate heeft als eerste een breaaM-nL certificaat behaald. dit is 
de nederlandse evenknie van Leed. Leed staat voor Leadership in 
energy and environmental design. dit is een internationaal erkend 
“green building” certificeringssysteem.

Soluflex is vaste grond onder voeten bij Martinair.com en transavia

tranSport na vLiegende Start 
duurzaaM op weg
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t  v.l.n.r. erwin simmer (legrand Nederland), francisco Roso (Croon elektrotechniek) en  
frans van weert (legrand Nederland)



 

in een recordtijd van een jaar 
moest het nieuwe kantoor klaar 
zijn. een project dat nauwe 
samenwerking van alle partijen 
vereiste. deerns Rijswijk was 
verantwoordelijk voor het 
installatie-advies. Croon 

elektrotechniek kreeg de 
opdracht voor de complete 
e-installatie. “TransPort was een 
speciaal project”, zegt francisco 
Roso, projectleider bij Croon 
elektrotechniek. het 
combineerde een hoge tijdsdruk 

met hoge eisen aan de 
organisatie en uitvoering. door de 
leed certificering moesten we op 
alle manieren rekening houden 
met duurzaamheid. dit vertaalt 
zich niet alleen in de keuze voor 
bepaalde producten, maar stelt 
ook bijzondere eisen aan af- en 
aanvoer van materialen en de 
afvalcomponent. je scoort binnen 
dit systeem punten voor 
duurzaamheid en er is veel te 
winnen door een geringe 
hoeveelheid afval te produceren. 
voor de e-installatie is verder een 
energiezuinige performance 
uiteraard belangrijk. ook stelt 
deze certificering extra eisen aan 
de administratie die je voert, je 
moet steeds per stap kunnen 
aantonen en bewijzen dat je 
energiezuinig en duurzaam hebt 
gehandeld.”

prijsvorming transparant
“wij werden door Croon 
elektrotechniek al in de 

commerciële fase bij de 
uitvoering betrokken om actief 
mee te denken in de 
uitvoering”, zegt frans van 
weert, business development 
manager bij legrand. 
“Normaliter gaat een project 
pas lopen als de afdeling 
Project Coördinatie en 
Realisatie de opdracht heeft. 
door de grote tijdsdruk en alle 
duurzaamheideisen dacht deze 
afdeling al in de voorbereidende 
fase actief mee met de 
planning, prijsvorming en 
uitvoering”, zegt frans. 
“hierdoor was ik beter 
voorbereid op de uitvoering en 
kon ik al heel vroeg een goede 
planning maken met onze 
onderaanneming”, vult erwin 
simmer, projectmanager bij 
legrand Nederland aan. “ook 
de prijsvorming was volledig 
transparant, alle partijen zaten 
om tafel, hierdoor kwamen er 
achteraf geen verrassingen. 

LECOURANTCOVER
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dit duurzame gebouw behaalt zijn energieprestaties onder meer door 
het daglicht ontwerp. het binnenklimaat wordt constant gehouden 
door een combinatie van warmte-koudeopslag in de bodem en 
betonkernactivering in de vloeren. daarnaast is de hoogbouw bekleed 
met zonnepanelen en heeft de laagbouw een gras-sedum 
vegetatiedak voor extra isolatie. ook vormt dit groendak een 
natuurlijke waterbuffer en neemt het Co² op. het soluflex Cable floor 
system van van geel draagt bij aan de duurzaamheid doordat het 
systeem flexibel en herbruikbaar is. de vloer kan volledig worden 
gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd.

tranSport voLdoet aan 
hoogSte duurzaaMheideiSen

legRANd leveRde AAN TRANsPoRT:
 2.100 MeTeR kABelgooT

 250 MeTeR kABellAddeR
 1.250 MeTeR wANdgooT

 350 M2 soluflex CABle flooR sysTeM 
 1.550 MeTeR soluflex seRviCe ChANNel

tranSport waS een 
SpeciaaL project
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bestaand project om te zien of 
hij het een goed systeem vond”, 
aldus francisco.

Stroken Soluflex
“het was prettig dat ik maar één 
aanspreekpunt had bij deze bouw 
voor het wandgootsysteem en het 
kabelvloersysteem, zo konden we 
de aansluiting van de service 
channel naar wandgoot goed 
regelen”, vervolgt francisco. “Als 
oplossing hebben we ervoor 
gekozen om stroken soluflex voor 

de distributie van de kabels te 
leggen. de wandgoot had legrand 
al op lengte voorbereid, zodat we 

niet ter plekke hoefden te zagen. 
de segmenten voor de kromming 
heeft legrand ook vast laten 
prefabben. dit werkte allemaal 
efficiënt.”

eigen pand
“het contact met erwin simmer 
en legrand Nederland is goed 
verlopen. de planning liep niet uit 
en we hebben nergens problemen 
gehad. het hele project kon 
rekenen op een grote 
betrokkenheid van alle partijen. 
Mijn montageleider, René de 
Boer, vertelde mij dat de mannen 
trots zijn op dit project. het is een 
speciaal gebouw, de vorm is niet 
alledaags. de architect had 
uitdagende dingen bedacht. op 
tekening kan alles, maar het goed 
uitvoeren is nog een tweede. dat 
hebben we goed gedaan met zijn 
allen. ik ben nu bezig met de 
renovatie van ons eigen pand 
samen met legrand Nederland. 
daar gebruiken we ook legrand 
wandgoot en de van geel P31 
kabelgoot. Zo bouwen we verder.”

legrand kon meedenken over 
de engineering. door deze 
vroegtijdige betrokkenheid 
konden wij een heldere en 
projectspecifieke oplossing 
bieden”, zegt erwin. 

technisch lastig
“Technisch bood het ronde 
gebouw nog wel de nodige 
uitdagingen”, vervolgt 
francisco. “legrand had met 
het soluflex Cable floor system 
de meest efficiënte oplossing 

hiervoor. de real estate 
eigenaar is zelfs persoonlijk 
mee geweest naar een 

sinds 1876 is Croon 
elektrotechniek niet meer weg te 
denken uit de top van de 
Nederlandse installatiebranche. 
Al meer dan 130 jaar staat Croon 
aan de basis van vele 
technologische ontwikkelingen. 
Ze is verantwoordelijk voor 
technische installaties in talloze 
gebouwen, schepen, industriële 
complexen en andere projecten in 
allerlei marktsectoren. Nationaal 
en internationaal. Croon 
investeert behalve in innovatie ook 
heel bewust in zijn mensen. 
Afgelopen september werd Croon 
door het effectory onderzoek zelfs 
erkend als één van de 50 beste 
werkgevers van Nederland.het 
bedrijf maakt onderdeel uit van 
TBi Techniek. 

over croon

de wandgoot had 
Legrand aL op 
Lengte voorbereid

t  het soluflex Cable floor system was de 
meest efficiënte oplossing
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t jeffrey heijboer, René van loon en Richard Clement (van loon)

“de ontwikkelingen gaan steeds 
sneller, zowel technologisch als 
maatschappelijk.” Aan het woord 
is René van loon, directeur van 
deze gelijknamige firma. “Neem 
nu het energievraagstuk en wat 
is duurzaamheid nu werkelijk? 
duurzaamheid heeft meerdere 
gezichten. de vele 
maatschappelijke thema’s 
hebben allemaal impact op 
woon- en werkbehoeften en dus 
op de bouwsector. wij vinden het 
belangrijk om een visie te 
hebben op installatiegebied. 
iedere klant komt voor een 
standaardoplossing, omdat hij 

onbekend is met wat kan. wij 
laten hem de vertaalslag van zijn 
echte vraag zien. van loon 
installeert visie!”, zegt René 
bevlogen. 

kiezen en delen
 “ons bedrijf heeft in 2000 een 
fundamentele keuze gemaakt. 
wij hebben ervoor gekozen om in 
drie markten de beste te willen 
zijn, namelijk: bedrijfsgebouwen 
(kantoren voor MkB), scholen 
met multifunctionele 
accommodaties en 
distributiecentra. in deze drie 
omgevingen willen wij samen 

met partijen die zich volledig op 
deze markten focussen de beste 
prestaties leveren. daarvoor 
investeren wij ook om onze 
partners succesvol te laten zijn”, 
vervolgt René. je kunt alleen 
maar vermenigvuldigen, als je 
ook kunt delen! wij werken hecht 
samen met alle marktpartijen die 
een rol spelen, zoals de 
aannemers, beleggers en 
gemeentes.”

Menselijk aspect
“door onze focus zijn we in staat 
de processen beter te beheersen. 
wij zijn altijd met deze drie types 

klanten bezig en bouwen 
hierdoor veel kennis op. hierdoor 
is ook het perspectief voor het 
personeel helder”, zegt René. 
“Bij van loon zijn momenteel 66 
mensen werkzaam en we 
groeien gestaag. we streven 
vooral kwalitatieve groei na, het 
resultaat hiervan is dat ook de 
omzet groeit. het menselijk 
aspect met de klant is voor ons 
belangrijk in dit proces. we 
hebben hier in dongen een 
informatiecentrum, waar we 
allerlei oplossingen kunnen laten 
zien. we willen de klant 
ontzorgen. ons doel is niet om de 
klant de goedkoopste oplossing 
te leveren, maar de 
voordeligste!” 

voorkant en achterkant
“we kiezen altijd voor A-merken, 
betrouwbare producten. Als een 
leverancier iets goed kan, hoeven 
we het zelf niet te doen. daarbij 
willen we met zo weinig mogelijk 
leveranciers, zoveel mogelijk 
doen. Als je aan de voorkant 
ontzorgt, moet je aan de 
achterkant leveranciers hebben 
die daar een bijdrage aan kunnen 
leveren. Met minder leveranciers 
krijg je betere prestaties. Met 
legrand kijken we op continue 
basis samen hoe we onze 
processen kunnen verbeteren”, 
besluit René. “voor ons zijn zij 
een gewaardeerde 
zakenpartner.”

van Loon uit dongen inStaLLeert viSie
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 sTART PRojeCT: Mei 2010
 oPleveRiNg: juli 2010
 PRoduCTeN: vAN geel gko-5 eN P31 kABelgoTeN, legRANd 2500A veRMogeNsAuToMAAT

de innovatieve marktleider
Thetford staat wereldwijd bekend 
als fabrikant van mobiele 
sanitaire systemen, 
koelsystemen en 
keukenapparatuur voor de 
kampeermarkt. Al meer dan 35 
jaar ontwerpt en ontwikkelt 
Thetford mobiele oplossingen 
voor de vrijetijdsmarkt. 

Met de overname van Tecma, een 
italiaanse fabrikant van toiletten 
voor luxe jachten, en spinflo, de 
belangrijkste Britse fabrikant 
van kookapparatuur, biedt 
Thetford een compleet 
assortiment innovatieve 
producten voor caravans, 
campers, vakantiehuizen en 
jachten. 

innovatieve 
MarktLeider

Legrand levert P31 en 2500a vermogensautomaat voor productiehal 

van Loon reaLiSeert eLektro-
techniSche inStaLLatie thetFord 

installatiebedrijf van Loon uit dongen verzorgde onlangs de totale 
elektrotechnische installatie voor de 1.200 m2 tellende nieuwe 
fabriekshal van thetford in etten-Leur. in deze nieuwe hal van het 
europese hoofdkantoor van thetford zal het bedrijf koelsystemen 
gaan produceren. Legrand leverde onder andere het nieuwe van 
geel p31 kabeldraagsysteem en de sterke 2500a Legrand 
vermogensautomaat. 

p  Al meer dan 35 jaar ontwerpt en ontwikkelt Thetford mobiele oplossingen voor de vrijetijdsmarkt



p v.l.n.r. Antoon van gestel, jeffrey heijboer (van loon) en jan schipper (legrand Nederland)

q de nieuwe fabriekshal van Thetford in etten-leur

Mooi hoe Legrand 
Staat voor zijn
producten

LECOURANTPRAKTIJK

13



“hoewel het hier gaat om 
tijdelijke bouw, heeft de 
nieuwbouw de allure van een 
permanent pand”, zegt een 
enthousiaste wim ippel, 
projectleider van BAM Techniek. 
“BAM Amsterdam is een vaste 
partner van het AMC. we hebben 
deze tijdelijke huisvesting naast 
het AMC gerealiseerd, zodat het 
AMC de plek waar de afdelingen 
nu zitten kan renoveren. dit 
gebouw blijft 5 tot 7 jaar staan en 
dan wordt het vervangen door 

permanente bouw. het wordt 
sjiek aangepakt. legrand levert 
mooi spul, dat geeft net die extra 
uitstraling.”

extra eisen
“het traject had een lange 
aanloopperiode. je zit hier met 
een medische ruimte waar 
handelingen in het menselijk 
lichaam worden uitgevoerd. 
daarom worden er aan het pand 
extra zware eisen gesteld. je 
hebt in de medische wereld te 

Nieuwe poli-apotheek najaar 2010 in gebruik

baM techniek inStaLLeert
Legrand totaaLpakket bij aMc

 sTART Bouw: 15 feBRuARi 2010
 oPleveRiNg: NA de BouwvAk 2010
  oPdRAChT: Poli-APoTheek vooRZieNiNg die 24 uuR PeR dAg oPeN is; dAARNAAsT oNdeRZoeksRuiMTe vooR  
kleiNe MedisChe iNgRePeN, dARMoNdeRZoek eN kANToReN vooR AlgeMeeN geBRuik
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het academisch Medisch centrum (aMc) is een nieuwe poli-apotheek rijker. de deuren van deze 
medische faciliteit zullen vanaf medio oktober open zijn. de poli-apotheek biedt dan 24-uurs 
apotheekservice. zoals de naam al zegt, is er in het gebouw een apotheek en een polikliniek gevestigd, 
voor onder andere darmonderzoek en kleine medische ingrepen, naast een kantoorgedeelte. baM 
techniek realiseerde deze nieuwbouw van 4.000 m² in een recordtijd van een half jaar. Legrand leverde 
een totaalpakket aan producten, waaronder ook de nieuwe van geel p31 kabelgoot.

p  v.l.n.r. Cor groeneveld (legrand Nederland) en wim ippel (BAM Techniek)



maken met veel meer 
beveiligingsaspecten. uiteindelijk 
was de bouwperiode maar een 
half jaar.”

eerste kennismaking p31
“voor onze monteurs was het 
een eerste kennismaking met de 
nieuwe P31 kabelgoot. volgens 
de monteurs Martijn dirkzwager 
en Rein evers waren de eerste 
meters zwaar. “je bent gewend 
aan het oude systeem, het viel 

eerst niet mee. Na verloop van 
tijd ging het makkelijker”, zegt 
Martijn. “we moesten de goot 
zelf van beneden halen, dan 
merk je wel dat hij een stuk 
lichter is. dat voordeel viel ons 
snel op! halverwege het traject 
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p  “Als je mensen serieus neemt, pakken ze zelf hun verantwoordelijkheid”, zegt wim ippel

t  v.l.n.r. Rein evers en Martijn dirkzwager 
(BAM Techniek)

 650 MeTeR vAN geel P31 kABelgooT (diveRse BReedTes)
 600 MeTeR vAN geel wANdgoTeN MeT 60 MosAiC sChAkelAARs

 20 MeTeR dlP wANdgooT 
 100 legRANd sChAkelAARs eN 500 wANdCoNTACTdoZeN 

 2 BTiCiNo video iNTeRCoMsysTeMeN 
 6 lexiC sChAkel- eN veRdeeliNRiChTiNgeN

sloeg het gevoel helemaal om, 
toen vonden we de P31 juist fijner 
dan het oude systeem”, vult Rein 
aan. “het gaat snel met 
monteren zonder al die 
schroeven.”

verantwoordelijkheid
“voor mij is het belangrijk dat 
mijn monteurs gemotiveerd zijn”, 
zegt wim. “ik ben tevreden over 
hoe de bouw hier is verlopen. in 
mijn vrije tijd ben ik 

voetbalscheidsrechter, ik geloof 
in goed luisteren naar de mensen 
en collegialiteit. ik kan iedereen 
wel mijn wil opleggen, maar dan 
trek je uiteindelijk aan het 
kortste eindje. Als je mensen 
serieus neemt, pakken ze zelf 

hun verantwoordelijkheid. Als ik 
aan een monteur vraag, waar 
staan we en dit is de deadline, 
hoe gaan we dat oplossen, dan 
komen ze vanzelf met oplossing 
waar ze achter staan. Ze werken 
graag met de producten van 
legrand. dat merk je aan alles.”

helemaal om naar Legrand
“ook menselijk gezien is het fijn 
werken met legrand. vanaf 

het gaat SneL Met 
Monteren zonder 
aL die Schroeven

eerste moment klikte het met mij 
en Cor groeneveld van legrand 
Nederland. vanaf 2007 nemen we 
alles af van legrand, een totaal 
pakket. Als je alles bij één 
leverancier kunt onderbrengen, 
kun je bijvoorbeeld oud materiaal 
met nieuw materiaal 
combineren. Alles past handig in 
elkaar. legrand is ook een snelle 
fabrikant die goed bereikbaar is. 
en het is voor ons belangrijk dat 
het schakelmateriaal extra 
brandwerend is. ik vond het een 
heel mooi gebouw om te maken 
en een fijn project.” 



p31 Mbr 60 Serie Sterk in
Machinebouw en retaiL
legrand Nederland introduceert 
een speciale serie van geel P31 
kabeldraagsystemen met minder 
perforatie voor toepassingen in de 
machinebouw en retailomgeving: 
de P31 MBR 60 serie.

Bij installaties waar kabels zoveel 
mogelijk beschermd moeten 
worden, zoals in de machinebouw, 
bestaat behoefte aan een 
kabelgoot met minder perforatie. 
het centrale perforatiepatroon 
van de P31 MBR 60 geeft 
voldoende mogelijkheden voor het 
bevestigen van bundelbanden of 
besturingsonderdelen.

zichtlocaties
in de retailsector gaat het vaak 
om zichtlocaties, waardoor 
minder perforatie gewenst is. 
daarnaast is er voor de retail een 
prima combinatie met de 
bestaande P31 wafelgoten (ref.nr. 
3401 35 en 3401 37). er blijft 
natuurlijk behoefte aan enige 
perforatie voor het bevestigen van 
armaturen, camera’s en speakers.

afmetingen
het nieuwe kabelgootsysteem is 
leverbaar is de de volgende 
breedtematen: 75mm, 100mm, 
150mm, 200mm en 300mm. 
uiteraard kan het gecombineerd 
worden met de standaard 
hulpstukken en ophangsystemen 
uit het P31 programma. 

de voordelen op een rijtje:
•  een specifiek perforatiepatroon voor toepassingen in de machinebouw
•  volledig schroefloos te bevestigen tot 300mm
•  Te combineren met alle standaard hulpstukken en ophangsystemen 

uit het P31 programma
•  Alle kabelgoten zijn voorzien van een  

verstevigde bodem voor extra sterkte

 P31 MBR 60 seRie sTeRk iN MAChiNeBouw eN ReTAil
 uiTBReidiNg oP P31 kABelgooTsysTeeM

nieuwe
Legrand producten
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Sneller en makkelijker werken met eDu multi-koppeling

uitbreiding op p31 kabeLgootSySteeM
legrand Nederland introduceert een praktische aanvulling op haar pakket hulpstukken voor het van 
geel P31 kabeldraagsysteem: de edu multi-koppeling. de monteur kan met deze koppeling direct 
doorwerken wanneer er onverhoopt een tekort aan koppelstukken is ontstaan. 
Met de universele edu multi-koppeling installeert u nog sneller en makkelijker. 

het koppelstuk is verkrijgbaar via de 
groothandel in de uitvoeringen sendzimir 
(350042) en Thermisch verzinkt (350043). 

de joker beugel (340183) en de edu 
multi-koppeling zorgen ervoor dat u onder 
alle omstandigheden door kunt werken.  
de edu multi-koppeling kent vele 
toepassingen:
•  koppelplaat van oude gko-5 naar nieuwe P31 kabelgoten
•  omgekeerd monteren van hulpstuk op goot
•  verloopplaat
•  scharnierende koppelplaat verticaal
•  eindschot (t/m breedte 200mm)
•  universele bocht
•  Aftakstuk
•  instelbare koppelplaat horizontaal
•  universele constructiebeugel
•  koppeling van kabelgoot P31  

op kabelladder glo-4



 CoMPleeT Nieuwe BTiCiNo weBsiTe

coMpLeet
nieuwe bticino webSite
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railkokers nu uit eigen koker van Legrand Nederland

zucchini:
duurzaaM, FLexibeL en coMpact 
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de Zucchini railkokersystemen bestaan uit compacte, plaatstalen 
behuizingen, waarin koper of aluminiumgeleiders kortsluitingvast en 
aanrakingsveilig zijn gemonteerd. het is een moderne, flexibele en 
veilige manier van transport en distributie van elektriciteit. de 
belangrijkste voordelen van het railkokersysteem ten opzichte van 
een conventionele installatie met kabels zijn de flexibele, snelle en 
compacte toepassingen. Railkokersystemen kunnen bijvoorbeeld 
worden toegepast in ziekenhuizen, data centra en de lichte tot zware 
industrie. het systeem is volledig demontabel en op duurzaamheid 
ontworpen. daarmee is het ook vanuit milieuoogpunt een interessant 

product. 

aftakken over gehele lengte
over de gehele lengte kan men de railkoker 
van aftakpunten voorzien om 
stroomafnemers of aftakkasten aan te 
sluiten. stroomafnemers zijn verkrijgbaar 

in een gezekerde en een ongezekerde 
uitvoering en zijn geschikt voor het aansluiten 
van bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen en 

kleine machines. Aftakkasten kunnen voorzien 
worden van smeltveiligheden, 

installatieautomaten of vermogensautomaten. 
Aftakkasten zijn geschikt voor het aansluiten van 

onder andere machines, pompen, onderverdelers of 
andere railkokersystemen. voor het kortsluitvast 

aansluiten van transformatoren, generatoren en verdelers 
heeft Zucchini 

speciale 
aansluitelementen met 
bijbehorende 
accessoires. 

Zucchini biedt een 
oplossing op maat van 25 
tot 5000A. kies de 
lB-serie voor de low power range (25-40A), de Ms en MR serie voor 
de Medium power range (63-1000 A) en de sCP voor de high power 
range (630-5000A). Alles systemen zijn snel te installeren en hebben 
goede elektromagnetische eigenschappen. 

gemakkelijk ontwerpen
door het toepassen van standaard componenten is het eenvoudig om 
een elektrotechnische installatie met Zucchini railkokersystemen te 

het SySteeM
iS voLLedig
deMontabeL

zucchini was de afgelopen jaren al onderdeel van de internationale 
Legrand group. in de vorige Lecourant heeft u kunnen lezen dat 
Legrand nederland vanaf 1 juli de verkoop van zucchini 
railkokersystemen van eta-com heeft overgenomen. door het plug 
& play systeem is de montagetijd kort. Legrand biedt met de 
zucchini railkokersystemen een flexibele en milieuvriendelijke 
oplossing. railkokers zijn kabel- en draagsysteem ineen en bieden 
daarmee een ruimtebesparende aanvulling op onze 
kabeldraagsystemen.

 lB seRie vooR low PoweR 25 - 40A
 Ms seRie vooR MediuM PoweR 63 - 160A

 MR/MRf vooR MediuM PoweR 160 - 1000A
 sCP vooR high PoweR 630 - 5000A



20

LECOURANTNIEUWS

ontwerpen. de nominale 
stroom is gegarandeerd bij 
een gemiddelde 
omgevingstemperatuur van 
40°C, terwijl de norm maar 
35°C eist. standaard is het 
systeem opgebouwd uit vier 
geleiders (drie fasen en nul) 
en een behuizing die dienst 
kan doen als 
beschermingsgeleider. Bij 
het MR en sCP systeem kan 
men zelfs kiezen voor vijf 
geleiders (drie fasen, nul en 
Pe). Na het bepalen van het 
traject wordt de lijn 
opgebouwd uit de 
beschikbare Zucchini 
elementen (aansluit-, 
rechte- en hoekelementen). 
Naast de standaard 
stroomafnemers en 
aftakkasten is er ook een 
totaaloplossing met 
installatie- en 
vermogensautomaten 
mogelijk.

veilig
Bij de opbouw van een railkokersysteem worden nauwelijks 
brandgevaarlijke materialen, zoals kunststof gebruikt. die geringe 
hoeveelheid kunststof is bovendien moeilijk ontvlambaar, 
halogeenvrij en heeft een zelfdovende eigenschap (van v0 tot v2). de 
plaatstalen behuizing zorgt voor een lage elektromagnetische 
emissie en fungeert als “de kooi van faraday”. Als zodanig werkt dit 
als een afscherming tegen het uittredende magnetische veld. dit is 
een groot voordeel ten opzichte van kabel. 

zucchini Lb railkokersysteem
voor het voeden van lichte energiegebruikers tot 16 A in de utiliteit of 
industrie kunt u het best kiezen voor het lB railkokersysteem. 

we zetten de belangrijkste voordelen op een rijtje:
•  snelle en simpele montagewijze (plug & play)
•  flexibel door het plug-in systeem
•  Toepasbaar onder een verlaagde plafond en onder verhoogde 

vloeren
•  Toepasbaar in industriële omgeving vanwege de 

beschermingsgraad van iP 55
•  uitvoering in overeenstemming met de europese normering ieC 

60439-1 en 2
•  geschikt voor toepassing in ruimten met een gemiddelde 

temperatuur van 40°C (norm houdt rekening met 35°C)
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zucchini MS railkokersysteem
Ms is een ideaal railkokersysteem voor elektrische energiedistributie 
in kleine en middelgrote industrie en laboratoria. het is ook geschikt 
voor toepassing in data centra voor de energievoorziening van 
patchkasten en kleine onderverdelers.

de belangrijkste voordelen:
•  snelle en eenvoudige montagewijze
•  flexibel door de vele aftakmogelijkheden, elke 0,5 m een 

aftakopening
•  kleine buitenafmeting, sterke constructie
•  grote keuze uit stroomafnemers en aftakkasten
•  gemakkelijk te combineren met legrand installatieautomaten en 

vermogensautomaten
•  de aftakkasten zijn voorzien van Cee-contactdozen (met randaarde 

en fast connector)
•  voldoen aan de europese norm (ieC 60439-1 en 2)

zucchini Mr railkokersysteem
voor de energiedistributie in de middelgrote en zware industrie en de 
utiliteitsbouw (als stijgleiding) en voor het voeden van onderverdelers 
kunt u het best kiezen voor het Zucchini MR railkokersysteem. 
dankzij de grote flexibiliteit en compacte bouwwijze is dit systeem 
zeer geschikt voor bijvoorbeeld het voeden van patchkasten in 
computercentra.

de belangrijkste voordelen:
•  snelle en eenvoudige montagewijze
•  flexibel door de vele aftakmogelijkheden, elke 0,5 m een 

aftakopening
•  Beschikbaar vanaf 160A t/m 1000A, geleidermateriaal is vertind 

aluminium
•  Aftakkasten zijn te voorzien van een scheider (geen lastscheider) en 

mespatroonhouder
•  de aftakkasten zijn te voorzien van legrand installatieautomaten 

(lexic) en vermogensautomaten (dPx) en vermogensschakelaars 
(dPx-i)

•  Aftakkasten kunnen naar behoefte samengesteld worden
•  de railkoker elementen zijn standaard voorzien van een koppeling 

met een iP 55 afscherming
•  voldoen aan de europese norm voor railkokersystemen ieC 60439-1 

en 2

zucchini Scp railkokersysteem
sCP is een prima railkokersysteem voor het transporteren en 
distribueren van elektrische energie. Transport is de verbinding 
tussen de transformator en de verdeler of verbindingen tussen een 
noodstroomaggregaat (NsA) en de schakel- en verdeelinrichting. Bij 
distributie moet u denken aan een stijgleiding met aftakkasten in een 
schacht of voor het voeden van onderverdelers. Railkokersystemen 
worden toegepast in stijgleidingen in combinatie met aftakkasten of 
voor het voeden van onderverdelers. high power railkokersystemen 
vinden vooral hun weg naar de industrie, ziekenhuizen, data centra en 
andere installaties waar transport van hoog vermogen gepaard gaat 
met de eis van een flexibele en betrouwbare installatie.

de belangrijkste voordelen:
•  snelle, flexibele en eenvoudige montagewijze (plug & play) en 

ontwerp
•  het sCP systeem bestaat uit een range van 630A t/m 5000A, met als 

geleidermateriaal vertint aluminium of koper
•  de compacte bouwwijze heeft een gunstige invloed op de weerstand 

tegen grote kortsluitstromen
•  de bouwwijze heeft ook een gunstig effect op het spanningsverlies, 

dit ten opzichte van een soortgelijke installatie in kabels
•  de aftakkasten hebben een nominale waarde van 63A t/m 1250 A 

(400v)
•  het sCP systeem voldoet aan de huidige europese normering voor 

railkokersystemen ieN eN 60439-1 en 2
•  het sCP systeem is getest bij een gemiddelde 

omgevingstemperatuur van 40°C. dit is hoger dan de norm die 
rekening houdt met een gemiddelde omgevingstemperatuur van 
35C°

•  sCP railkokersystemen zijn onderhoudsvrij. de periodieke en 
verplichte inspectie, in overeenstemming met de europese norm ie 
60364, dient wel uitgevoerd te worden

•  inspectie op het aandraaimoment van de koppelingsbouten kan 
uitgevoerd worden door bevoegd personeel. deze inspectie kan 
worden uitgevoerd wanneer het systeem in bedrijf is. de constructie 
van de koppeling is na installatie conform montage-instructie 
aanrakingsveilig.

Bent u ge nteresseerd geraakt in het Zucchini railkokersysteem en 
wilt u meer weten? vraag dan nu de legrand Zucchini deelcatalogi of 
brochures aan via het antwoordformulier. op kijk op 
www.legrandnederland.nl/documentatie.



 

 legRANdseRviCes

Mooi, makkelijk, compleet en praktisch

LegrandServiceS.nL
oM u van dienSt te zijn!
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www.legrandservices.nl is dé portal voor alle product- en 
systeemgerelateerde informatie voor installateurs, adviseurs en 
de groothandel voor alle merken van legrand. u vindt er 
informatie over de productenranges van geel, legrand, Cablofil en 
Planet wattohm. Alles staat nu handig op één plaats. 

Seintje
de site is is voorzien van Rss feed, een technisch hulpmiddel 
waarmee u zich eenvoudig op de vernieuwingen van een website 
kunt “abonneren”. Zodra er bijvoorbeeld een nieuw artikel op 
legrandservices.nl verschijnt, krijgt u daarvan direct een seintje. 
Zo hoeft u niets te missen.

voor alle gebruikers
we hebben aan alle gebruikers van de site gedacht, met als 
resultaat een zeer dienstbare site. via de site kunt u nu 
bijvoorbeeld datasheets genereren in Pdf voor uw administratie. 
de groothandel krijgt via de site direct inzicht in de orderstatus en 
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productbeschikbaarheid. voor installateurs zijn er verwijzingen 
naar montage-instructies en veel technische informaties. Naast 
een uitgebreide productspecifieke classificatie, zijn er handige 

tools om te calculeren, specificeren, voor te schrijven en te 
bestellen. deze tools zijn deels vrij toegankelijk en deels 
bereikbaar nadat u ingelogd bent. 
 
wij nodigen u van harte uit op www.legrandservices.nl. Meld u nu 
aan en maak maximaal gebruik van de voordelen. 

aLLeS Staat nu
handig op één pLaatS

 e-CATAlogus
 BesTekkeN
 CoNveRsies

 CAlCulATies
 MijN logisTiek



Flexibiliteit in 
energieverdeling

zucchini raiLkokerSySteMen van 25 t/M 5000a 

het assortiment Zucchini railkokersystemen bestaat uit vier 
productseries. het betreft de lB-serie uit de low power range 
(25-40A), de Ms- en MR-serie uit de Medium power range  
(63-1000A) en de sCP-serie uit de high power range (630-5000A).  
het railkokersysteem kan over de gehele lengte worden voorzien 
van aanrakingsvrije aftakpunten. de compacte bouwwijze is 
ruimtebesparend en dankzij ‘plug en play’ is de montagetijd kort. 
de railkokersystemen bieden een flexibele installatie, zijn duur-
zaam en volledig her te gebruiken. 

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@legrandnederland.nl
i www.legrandnederland.nl
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