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LECOURANTINTRO

Legrand ziet 2013 met 
vertrouwen tegemoet! 

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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eind 2013 opent het Meander Medisch centrum (MMc) de nieuwe locatie aan de Maatweg in amersfoort. 
het gebouw heeft een lichte en open uitstraling met een goed doordachte indeling. ondanks de enorme 
omvang van het ziekenhuis van 113.000 m2 inclusief de parkeergarage, kunnen patiënten hier straks 
gemakkelijk de weg vinden.
 
het MMc heeft een logische indeling in vier gebieden, namelijk: intensieve zorg, verpleegafdelingen, 
poliklinieken en een psychiatrisch centrum. het ziekenhuis krijgt een moderne afdeling voor radiologie, 
nucleaire geneeskunde en een hartcatherisatie afdeling. als topklinisch ziekenhuis heeft het Meander 
een eigen Meanderacademie en een roc voor de verpleegkundige opleidingen.

Meander Medisch centruM: nieuw 
topklinisch ziekenhuis in aMersfoort

 sTarT uiTVoeriNg bouw: augusTus 2010
 oPLeVeriNg: 13 sePTeMber 2013
 ProducTeN LegraNd: zucchiNi raiLkokersysTeeM eN P31 kabeLdraagsysTeeM
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Legrand is een 
goede partij om mee 
samen te werken

voor de bouw van het 
meander medisch Centrum 
hebben partijen zich 
verenigd in een voF 
bouwcombinatie, waarin 
Heijmans utiliteitsbouw, 
Burgers ergon en Ballast 
nedam elk voor een derde 
deelnemen. aanneemsom 
voor de gehele voF is 184.5 
miljoen euro. Burgers 
ergon is verantwoordelijk 
voor het ontwerp, de 
engineering en realisatie 
van alle technische 
installaties. technische 
unie verzorgt de 
bouwplaatslogistiek. 
Legrand nederland levert 
zucchini railkoker- en van 
geel p31 
kabeldraagsysteem.

p  dave bazuin, projectleider burgers ergon



heijmans heeft per 1 januari 
2013 de sectoren utiliteitsbouw 
en burgers ergon (‘Techniek’) 
samengevoegd tot één nieuwe 
organisatie met de naam 
‘utiliteit’. hiermee zijn ‘techniek’ 
en ‘bouw’ in één organisatie 
gebundeld. heijmans wil klanten 
op een efficiëntere wijze 
integrale oplossingen kunnen 
aanbieden. Ten tijde van het 
interview over het Meander 
project nam burgers ergon nog 
als aparte partij deel aan de Vof.

heijmans is een 
beursgenoteerde onderneming, 
die de activiteiten op het gebied 
van vastgoed, woningbouw, 
utiliteit, wegen en civiel 
combineert. heijmans is actief in 
Nederland, belgië en duitsland. 
de onderneming heeft ruim 
8.000 medewerkers en had in 
2011 € 2,4 miljard omzet. 

heijMans 
utiliteit 
vanaf 
januari 2013 
een feit
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p  V.l.n.r dave bazuin (burgers ergon) en Leendert Nugteren (Legrand) 
"Leendert Nugerteren en ik hebben samen de kar getrokken voor de railkoker." 
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VaN chiNese haNdeLsMissie ToT sTraTegische saMeNwerkiNg

Pas reforM eN hoLLaNder TechNiek 
saMeN sTerker iN TurN-key ProjecTeN

Pas reform werd in 1919 opgericht door een dorpssmid, gerrit Pas, die in een schuur bij zijn huis een 
houten petroleum gestookte broedmachine fabriceerde. inmiddels is het zeddamse bedrijf wereldwijd één 
van de grootste spelers in de markt van industriële broedmachines. de onderneming wil met innovatieve 
klimaattechniek bijdragen aan gezonde, robuuste eendagskuikens.

Pas reform profiteert van de wereldwijde groei van pluimveeconsumptie. de kip is populair op alle 
continenten: “een goedkoop, mager, religieneutraal kluifje”. ook uit ecologisch oogpunt is kip een goed 
product. Vergeleken met runderen of varkens heeft een kip relatief weinig voedsel nodig en kan er dus 
meer landbouwgrond voor agrarische doeleinden worden benut.

oNTwikkeLiNg highTech broedMachiNes 
Voor Pas reforM eeN eiTje



 

ons steeds vaker oplossingen 
voor andere technische kwesties 
in de broederij. samen met 
hollander techniek kunnen we nu 
ook deze klanten binden.” 

klantspecifiek en 
gestandaardiseerd
“door onze intensieve 
samenwerking bereiken we meer 
dan alleen”, vindt derk. “we 
kunnen de verschillende 
systemen integreren op een 
gestandaardiseerde en toch 

“het topsegment van onze 
klanten heeft wensen op het 
niveau van werktuigbouwkunde”, 
zegt derk Pijnenburg, hoofd 
engineering bij Pas reform. “Pas 
reform is een bedrijf dat 
investeert in de ontwikkeling van 
innovatieve broedmachines en 
klimaatbeheersing. onze kracht 
is standaardisatie. we doen het in 
één keer goed en daar steken we 
veel energie en resources in. dit 
brengt ook zekere beperkingen 
met zich mee. klanten vragen 

klantspecifieke manier. we 
werken nu samen voor de bouw 
van een volledig 
geautomatiseerde broederij voor 
ross breeders in Turkije. in 
eerste instantie hebben we daar 
in overleg een compleet ontwerp 
voor het gebouw neergelegd. Pas 
reform heeft de broedmachines 
en klimaatbehandeling rondom 
het broedproces ontworpen en 
geleverd. hollander techniek 
heeft de opzet van de verdelers, 
kabelgoten tot en met de 
wandcontactdozen toegevoegd en 
uiteindelijk ook geleverd. door de 
verdelers en de 
verlichtingsarmaturen zoveel 
mogelijk te standaardiseren, 
kunnen deze weer aan het 
bestaande leveringspakket van 
Pas reform worden toegevoegd.”

verdelers met stevige body
 “Voor de optimalisatie van onze 
installaties, hebben wij bij 
voorkeur één leverancier voor 
zowel de hoofdverdelers als de 
onderverdelers”, zegt edwin 
roeterdink, adviseur 
elektrotechniek bij hollander 
techniek. “je hoeft dan maar met 
één partij alles af te stemmen en 
dat komt het ontwerp en de 
communicatiesnelheid ten 
goede. bij Vsk kastenbouw 
komen de hoofdverdelers en 
onderverdelers uit één lijn. 
hierdoor is er uniformiteit in het 
ontwerp, de componenten en 
afwerking. Voor de eindgebruiker 
geeft dit een duidelijk en 
herkenbaar geheel. Legrand 
Nederland biedt hiervoor met de 
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wat twee jaar geleden tijdens een handelsmissie naar China 
begon als een aardig zakelijk contact tussen een technische 
integrator en een specialist in broedtechnologie, is inmiddels 
uitgegroeid tot een verregaande strategische samenwerking. de 
ondernemingen Hollander techniek en pas reform delen kennis 
en innovatie met elkaar en trekken ook commercieel in 
toenemende mate met elkaar op, om zo grote turn-key projecten 
te realiseren. met Legrand als vaste leverancier voor de 
verdelers kan in de gehele keten kwaliteit en productstabiliteit 
worden gegarandeerd.

p  het project in aanbouw: een volledig 
geautomatiseerde broederij voor  
ross breeders in Turkije
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hebben we met Vsk ook 
afspraken gemaakt over de 
verpakking. alle pallets moeten 

bijvoorbeeld ontgast zijn. als je 
internationale ambities hebt, 
werkt het beter met een 
fabrikant, zoals Legrand, die zelf 
ook wereldwijd opereert. de 
documentatie of technische 

support moet lokaal beschikbaar 
zijn in de eigen taal en je moet de 
onderdelen lokaal kunnen 
bestellen. dat is ketenintegratie, 
iedere schakel functioneert 
optimaal op het eigen 
expertisegebied!”

ei van Columbus
“we gaan samen verder op deze 
weg en breiden het gezamenlijk 
pakket aan mogelijkheden uit 
wanneer de klant hierom vraagt”, 
vervolgt derk. “op dit moment 
wordt er een broederijproject in 

boxmeer gerealiseerd, waar 
hollander techniek naast advies, 
ontwerp, gebouwgebonden 
elektrotechnische installaties ook 
de werktuigbouwkundige 
installaties gaat realiseren. het 
eindresultaat is veel meer dan 
wat wij zelf alleen hadden kunnen 
betekenen voor de klant. het is 
het ei van columbus, om in ons 
jargon te blijven. een originele en 
vruchtbare samenwerking, die 
zomaar is ontstaan, doordat twee 
mensen op handelsmissie zijn 
geweest. zo werkt het tussen 
mensen. wanneer dit van boven 
wordt opgelegd door bijvoorbeeld 
een brancheorganisatie lukt het 
vaak niet. je moet elkaar door en 
door vertrouwen om kennis te 
willen delen.” 

XL3 verdelers een goede 
oplossing. het zijn degelijke en 
mooi afgewerkte verdelers, met 

een stevige body ruim van opzet 
en goed aan te sluiten.”

“het samenstellen van de 
behuizingen en bouwen van de 
Legrand verdelers gebeurt door 
Vsk kastenbouw uit best. Met 
frank van heerebeek van Vsk 
hebben we al een aantal jaren 
een prettig contact vanuit andere 
projecten binnen hollander 
techniek. als je wereldwijd gaat 
exporteren, krijg je in 
verschillende landen te maken 
met eigen eisen. Voor de 
internationale transporten 

we gaan samen 
verder op deze weg

t   V.l.n.r. derk Peijnenburg (Pas reform), 
herman kolkman en edwin roeterdink 
(hollander techniek)

hollander techniek is een technische dienstverlener, die (inter-)
nationale projecten realiseert op de markten utiliteit, retail en 
industrie. hollander staat bekend om haar passie voor techniek. 
als familiebedrijf is hollander techniek in 1974 opgericht door jan 
hollander en is sindsdien uitgegroeid tot een zelfstandige 
organisatie van formaat. Momenteel werken er ongeveer 400 
medewerkers verdeeld over het hoofdkantoor in apeldoorn en de 
vestigingen in almere, amersfoort en almelo. 

hoLLaNder TechNiek:
gedreVeN eN 
serVicegerichT



energieBesparing van 40% in produCtieruimte LaCo CrumBs

steenstra & Boersma instaLLeert 
BtiCino sturing Bij koopmans
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steenstra & Boersma 
elektrotechniek installeerde 
afgelopen najaar in een pilot 
project Led verlichting met 
bewegingsmelders in de 
fabriek van Laco Crumbs, een 
werkmaatschappij van 
koninklijke koopmans 
meelfabrieken in Leeuwarden. 
door de productieruimte in 
slimme zones te verdelen en 
de bewegingsmelders 
strategisch te plaatsen kon 
interessante energiebesparing 
worden gerealiseerd. Legrand 
leverde de Bticino sturing voor 
de Led verlichting.

de geschiedenis van koopmans koninklijke Meelfabrieken begint 
in 1846. uilke klazes koopmans is bakkersgezel bij zijn vader, 
maar wil op eigen benen staan. hij koopt een molen. Vijftig jaar 
later nemen zijn drie kleinzonen het bedrijf over van hun vader 
jan. het is vooral deze lichting koopmans, die zorgt voor een 
frisse wind in het bedrijf. de broers ontwikkelen de bekende 
koopmans bakproducten voor consumenten. deze 
consumentendivisie is echter in 2000 verkocht en behoort nu niet 
meer tot koopmans koninklijke Meelfabrieken.

koopmans koninkLijke 
meeLFaBrieken Leeuwarden



 bTiciNo My hoMe sTuriNg 
 40% eNergiebesPariNg door bewegiNgsMeLders 

 facTor TieN besPariNg door VerVaNgeN 
TL-LaMPeN door Led VerLichTiNg
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“koopmans is erg gericht op 
duurzaamheid. ze zoeken 
stelselmatig naar mogelijkheden 
om hun bedrijfsprocessen te 
optimaliseren en hiermee 
energie te besparen. Via dit pilot 
project wilden we een 
substantiële energiebesparing 
realiseren, dat ook meer comfort 
en hygiëne met zich meebrengt”, 
zegt Piet steenstra, eigenaar 
van steenstra & boersma 
installatietechniek. 

van tL naar Led
“Laco, het bedrijfsonderdeel 
waar de pilot plaats vond, wilde 
de verouderde TL verlichting 
vervangen door met 
bewegingsmelders geschakelde 
Led armaturen. in de 
productieruimte voor 
deegbereiding en het 
paneermeeltraject brandde 
voorheen 24 uur per dag 200 
TL-lampen. een armatuur met 
dubbele TL-lamp is ongeveer 
144 watt, dus 28 kw. dat is een 
behoorlijk vermogen”, zegt Piet. 
“Nu hangen er in plaats daarvan 
44 Led armaturen van 150 watt, 
dus 2,2 kw. dat scheelt veel 
energie en het contrast met Led 
verlichting is ook nog eens 
beter! een Led armatuur heeft 
een hogere aanschafprijs, maar 
we hebben minder armaturen 
nodig en Led heeft een 
levensduur van circa 15 jaar. dit 
in tegenstelling tot de 
TL-lampen, die ieder jaar 
vervangen moesten worden. en, 
wat in de foodomgeving heel 
belangrijk is: minder armaturen 

steenstra & Boersma instaLLatieteCHniek: 
BtiCino prominent in domotiCa sHowroom 
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betekent meer hygiëne. deze 
Led armaturen kunnen we 
binnen een handomdraai 
vervangen. het is een heel 
flexibele installatie.”

“wanneer de 
productieomgeving nu 
niet wordt gebruikt, 
gaat de verlichting 
zachter branden en 
geven de bTicino 
bewegingssensoren hiermee 
een besparing van 40%”, zegt 
Piet. “Via de bewegingssensoren 
heb ik zones ingesteld die aan 
de verlichting zijn gekoppeld. de 
ruimte is hiermee in functionele 
secties verdeeld. ik kan de zones 
heel gemakkelijk veranderen of 
aanpassen. we zijn hier nu nog 
bezig met een optimalisatie van 
de bewegingssensoren. elke 

lamp heeft zijn eigen besturing, 
die ik apart kan regelen. zo kan 
ik bijvoorbeeld de 
lichthoeveelheid per lamp 

dimmen. en ik kan hier nu via 
mijn mobiele telefoon alle 
armaturen bedienen.” 

Bticino in de industrie
“het is een goede pilot 
geworden. ik verwacht dat we 
deze ervaring ook gaan 
toepassen op andere delen van 
de productie. ik kon binnen de 
bTicino productlijn alle op elkaar 

afgestemde componenten 
leveren voor de installatie van dit 
project. Voor mij betekent dit, 
dat ik dan weet dat ik dan de 

goede producten krijg 
op de goede manier. 
omdat ik veel ervaring 
heb met bTicino 
domotica, zie ik nu 
overal besparende 
toepassingen. Vaak 
denken mensen bij 

bTicino niet direct aan de 
industrie, want 
bewegingsmelders en dimmers 
zijn deel van het My home 
woningautomatiseringssysteem 
van Legrand Nederland. 
wanneer je echt weet waar het 
om gaat en wat er mogelijk is, 
kun je bTicino ook eenvoudig op 
andere terreinen inzetten zoals 
in de industrie en utiliteit.” 

Het is een 
HeeL FLexiBeLe 
instaLLatie

koopmans koninklijke Meelfabrieken in 
Leeuwarden heeft drie werkmaatschappijen: 
koopmans Meel bV, Laco crumbs en koopmans 
bakery Products. het uitgangspunt van de 
ondernemingen is samen duurzame waarde uit 
graan halen. koopmans Meel bV is een specialist 
in het vermalen van graan tot verschillende 
meelsoorten. Laco crumbs is de handelsnaam 

van Laco Paneermeelfabriek en is specialist op 
het gebied van paneermeel en allerlei 
aanverwante producten voor de foodindustrie. 
koopmans bakery Products is gespecialiseerd in 
de export van diepgevroren deegproducten. het 
assortiment bestaat onder andere uit 
slagroomsoesjes, diverse soorten taart en 
bladerdeegproducten.

duurzame waarde uit graan HaLen

 p  Piet steenstra (steenstra & boersma): 
“het is een goede pilot geworden.”
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13FaaLkostenreduCtie
in de Bouw door 

artikeLCLassiFiCatie
in deze moeilijke tijden is het belangrijk de kosten 
in de hand te houden. Misschien is dat wel de reden 
dat het thema faalkostenreductie hoog op de 
agenda staat van veel ondernemingen in de bouw. 
Één van de ontwikkelingen die in een 
stroomversnelling begint te komen is een uniforme 
artikelclassificatie voor de hele bouwsector. hierbij 
speelt de installatiebranche een leidende rol, en 
daar mogen we als sector best trots op zijn. 

de bouw heeft in dit digitale tijdperk dringend 
behoefte aan uniforme communicatieprotocollen en 
uniforme classificatie van artikelen. zeker vanuit 
het perspectief van biM is 
het belangrijk om vanuit het 
3d ontwerp straks de juiste 
producten te kunnen 
bestellen, monteren en 
onderhoud op te kunnen 
plegen, zonder dat hier 
sprake is van onbekende 
toleranties of technische specificaties, of een 
afwijkende maatvoering. deze stap moet er voor 
kunnen zorgen dat de door bouwkennis 
gerapporteerde faalkosten in de bouw van 
gemiddeld 6,5% voor een deel worden 
teruggebracht. 

op dit moment lijkt het fenomeen 
artikelclassificatie voor de bouw in een 
stroomversnelling te komen. de bir (bouw 
informatie raad) heeft zichzelf ten doel gesteld een 
uniform en onafhankelijk classificatiemodel te 
willen adopteren. heel concreet kijkt de bouw nu 
naar het classificatiemodel eTiM, dat al een aantal 
decennia in de installatietechniek wordt toegepast, 
ondersteund door fabrikanten, distributeurs en 
installateurs. dit is op dit moment het meest 

concrete uitgewerkte classificatiemodel in de bouw 
geschikt voor het communiceren van orders in de 
keten, uniforme calculaties, vergelijken van 
producten en zelfs als onderliggende informatie 
aan biM-objecten. 534 fabrikanten leveren in de 
installatiesector hun gegevens geclassificeerd aan, 
en zijn er in totaal maar liefst 8,5 miljoen artikelen 
geclassificeerd 

s@les in de bouw, gs1 (geeft eaN codes uit in NL) 
en eTiM NL hebben nu de handen ineengeslagen 
om in eerste instantie er voor te gaan zorgen, dat er 
uniforme communicatieprotocollen gaan ontstaan 

in de bouw waarmee 
producten/orders door de 
keten gaan. daarna moet 
worden bekeken of eTiM 
als classificatiestandaard 
bouwbreed kan worden 
toegepast. dit zou een 
doorbraak kunnen 

betekenen voor de gehele sector, want dan gaan we 
allemaal dezelfde taal spreken over producten. de 
installatiesector profiteert ook, want we kunnen 
zonder nieuwe investeringen blijven vasthouden 
aan de huidige manier van artikelgegevens 
uitwisselen, in plaats van dat we moeten investeren 
in wederom een nieuwe classificatiestandaard. 

Meer weten? u kunt dit artikel nog eens rustig 
nalezen op www.bouwkennisblog.nl. de blogsite 
van bouwend Nederland, met veel interessante 
nieuwsfeiten, of neem contact met ons op voor 
meer informatie. 

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

uniForme 
artikeL-
CLassiFiCatie



installatie doMotica 
vereist coMMunicatie
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p  op dit 10” multimedia touchscreen kunnen de bewoners de functionaliteiten eenvoudig 
zelf instellen



LECOURANTPRAKTIJK

15

Het is een geBruiks-
vriendeLijk systeem

BedieninG

u  Marc van blerk van Legrand Nederland 
(links) en aloys scheers van Michelbrink 
elektro (rechts) bezig met het 
perfectioneren van de ingestelde 
scenario’s en overige bedieningen
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ook dit is een voor-
deeL van domotiCa
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u  een tiental sleep- en duwboten hebben 
de tunneldelen één voor één van  
barendrecht naar amsterdam gebracht

p   in 2014 wordt  het volledige tracé opengesteld voor het verkeer en zal er  
letterlijk “licht zijn aan het einde van de tunnel” voor veel forensen

vlottere doorstroMinG rondoM aMsterdaM Met tweede coentunnel

croon elektrotechniek realiseert 
vollediGe elektrotechnische installatie

het verslepen en afzinken van de tunneldelen was een spectaculaire klus. 
de vier tunnelelementen van de Tweede coentunnel zijn namelijk 
gebouwd in een bouwdok aan de oude Maas bij barendrecht. de 
elementen zijn ieder 175 meter lang en bestaan uit zeven moten van 25 
meter lengte en een breedte van 26 meter. het traject van 160 kilometer 
over waterwegen liep vanaf barendrecht over de oude Maas, Maas, nieuwe 
waterweg, Noordzee, Noordersluis in ijmuiden en het Noordzeekanaal in 
drie dagen naar amsterdam. een tiental sleep- en duwboten hebben de 
tunneldelen één voor één naar amsterdam gebracht.

de elementen werden ter plaatse afgemeerd in een fuikconstructie, een 
afzinksleuf naast de bestaande coentunnel, waar een scheidingswand is 
geslagen om te voorkomen dat de bestaande tunnel zou verschuiven. 
Tijdens het afzinken hielden afzinkpontons en -containers het 
tunnelelement stabiel. Met behulp van lieren werd het element langzaam 
en gecontroleerd afgezonken naar de juiste positie. het afzinken van de 
elementen is precisiewerk. om het tunnelelement te laten zinken, worden 
de ballasttanks in het tunnelelement langzaam en gedoseerd volgepompt 
met water. Tussen de onderkant van het afgezonken element en de 
waterbodem is een kleine ruimte van ongeveer een halve meter. deze 

ruimte werd naderhand opgevuld 
met tegels en een zandlaag. deze 
vormt nu de definitieve fundering 
van het tunnelelement. Nadat het 
water tussen de twee 
kopschotten verwijderd was, 
konden de waterdichte deuren in 
de kopschotten worden geopend.

verzinken tweede coentunnel: 
een spectaculaire klus!
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de Tweede coentunnel telt drie vaste rijstroken richting zaanstad en 
twee wisselstroken voor de rijrichting, waarin het op dat moment het 
drukste is. Met de aanleg van de Tweede coentunnel en de nieuwe 
westrandweg (a5) zorgt rijkswaterstaat voor een betere 
bereikbaarheid van de noordelijke randstad en een betere 
ontsluiting van het westelijk havengebied van amsterdam. de 
a10-west wordt verbreed om een goede doorstroming te 
bevorderen van en naar de coentunnel. daarnaast worden de 
a8 en het coenplein aangepast. wanneer de Tweede 
coentunnel en de westrandweg klaar zijn, wordt de huidige 
coentunnel gerenoveerd. in 2014 wordt het volledige tracé 
opengesteld voor het verkeer en zal er letterlijk “licht zijn 
aan het einde van de tunnel” voor veel forensen.

“we zijn begonnen om een visie neer te leggen, zeg maar een 
‘tunnelvisie’. coentunnel company (ccy) heeft dit project 
aangenomen met aansluitend 24 jaar onderhoud”, zegt bert 
hoogendijk, hoofd uitvoerder bij croon elektrotechniek. de eerste 

jaren heeft croon besteed aan het vertalen van het contract naar 
een system design (definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp), 
daarna startte de realisatiefase. het is in alle opzichten een 

uitdagend project. infra 
is nog een redelijk 
nieuwe tak binnen 
croon. onlangs ben ik 
zelf van utiliteit naar 
infra overgestapt”, zegt 
bert. “de eerste paar 
maanden was dat best 
lastig. alles is anders, in 
de utiliteit schakel je 
sneller tussen projecten. 

hier ga je in alle opzichten volledig de diepte in met één project. 
we zitten hier letterlijk 15 meter onder het wateroppervlak en een 
tunnel vraagt heel wat op het gebied van de veiligheidseisen!” 
“wat het extra complex maakt, is dat de eerste coentunnel én de 

 sTarT bouw Tweede coeNTuNNeL: okTober 2011
 sTarT MoNTage zucchiNi raiLkokers: jaNuari 2012
 LegraNd NederLaNd LeVerde aL Meer daN ÉÉN kiLoMeTer zucchiNi raiLkokersysTeeM

de tweede Coentunnel ligt direct naast de bestaande Coentunnel, 
die landelijk bekend is vanwege de dagelijkse files op de a8 (in de 
ochtendspits) en de a10-west (in de avondspits). met de bouw van 
de nieuwe tunnel in combinatie met de westrandweg (a5) zal dit 
binnenkort verleden tijd zijn. de kosten worden geraamd op 2,1 
miljard euro. de tweede Coentunnel gaat naar verwachting in het 
voorjaar van 2013 open voor het verkeer. Croon elektrotechniek is 
verantwoordelijk voor de volledige (verkeerstunnel) technische 
installatie. Legrand nederland leverde meer dan één kilometer 
zucchini railkokersysteem aan dit uitdagende project.

Het is in aLLe 
opziCHten een 
uitdagend 
projeCt



LECOURANTPRAKTIJK

19

huidige weg operationeel moesten blijven voor het verkeer”, zegt 
benjamin Mooijaart, assistent projectleider bij croon 
elektrotechniek. 

veilige tunnel 
“wat betreft veiligheid is in deze tunnel met veel punten rekening 
gehouden. overal hangen straks camerasystemen met zichtmeting”, 
vervolgt benjamin. “de verkeerscentrale in Velzen houdt continue een 
visuele controle bij wat er ieder moment van de dag in de tunnel 
gebeurt. en het is verder zeer onwaarschijnlijk dat hier ooit de stroom 
zal uitvallen. we hebben extreme redundantie ingebouwd. als heel 
Nederland plat gaat, blijft de coentunnel draaien! wij kunnen ons 
geen veiligere tunnel ter wereld voorstellen.”

“betrouwbare energievoorziening is essentieel voor dit project”, zegt 
benjamin. “er zijn altijd wat dingen die tegenzitten, maar het was ook 
geen standaard levering van een paar railkokers. Legrand Nederland 
heeft hier meer dan één kilometer zucchini railkokersysteem 
geleverd en toegezien op de montage. de samenwerking is goed 
verlopen met Legrand. in de dienstgebouwen zijn de ruimten heel 
krap, grote stukken zijn aangelegd op kruiphoogte. en dit terwijl er 
systeemonderdelen van 150 kg bij zitten! het grote voordeel van 
railkoker is natuurlijk de compactheid van het systeem. zeker bij de 
enorme vermogens waar we het hier over hebben. een 
kabelinstallatie vraagt veel meer ruimte en die is hier gewoonweg 
niet overal beschikbaar.” 

maatwerk
“railkoker moet je wel altijd op locatie inmeten”, zegt benjamin. “je 
komt gaandeweg onvoorziene dingen tegen. in de praktijk blijkt het er 
toch anders uit te zien en dan was het weer opnieuw terug naar de 
tekentafel. Leendert Nugteren, Projectleider bij Legrand Nederland 
heeft dat, gezien de complexiteit, snel en vakkundig voor ons 
gerealiseerd. een railkoker is maatwerk. het is geen hightech 
product, maar het is wel een heel belangrijke installatie voor de 
energievoorziening. de railkoker moet volledig betrouwbaar zijn. dat 
begint al bij het voorwerk. je moet de installatie van railkoker op een 
fatsoenlijke manier doen. het zucchini railkokersysteem zit er 
gewoon netjes in!”, vindt ook bert. “we hebben hier allemaal veel 
geleerd. we gaan het nu afronden en testen en daarna mogen we het 
kunstje nog een keer doen voor de oude coentunnel, maar dan in 
korter tijdsbestek! het is dan ook fijn dat Leendert, de montageploeg 
en wij nu helemaal op elkaar ingespeeld zijn. dan kunnen we straks 
weer snel aan de gang.”

p  Leendert Nugteren (Legrand) laat zien hoe krap de ruimte soms  
was waar de railkoker geinstalleerd moest worden

p benjamin Mooijaart, croon elektrotechniek

p bert hoogendijk, croon elektrotechniek



wooN-zorgcoMPLeX de regeNT iN brabaNTs rijeN:

LegraNd NederLaNd LeVerde Via hageMeyer 
eeN ToTaaLProjecT MeT VaN dijNseN
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Midden in een woonwijk in het brabantse rijen wordt gebouwd aan 
het nieuwe woon-zorgcomplex de regent (voorheen verzorgingshuis 
Vita). op deze plek van 10.000 m² komt een bijzonder en functioneel 
gebouw met een goed doordacht ontwerp. in het woon-zorgcomplex 
staan sfeer en huiselijkheid centraal. een gebouw dat goed past bij de 
diverse gebruikers en perfect is afgestemd op de behoeften en 
beleving van de toekomstige bewoners. 

het levensbestendige wooncomplex bestaat uit een parkeergarage, 
88 appartementen, 2 tijdelijke opvangkamers, 6 groepswoningen met 
een eigen huiskamer en logeerkamer, 2 ruimten voor dagopvang en 
zorginfrastructuur, zoals kantoren en keuken. op de begane grond 
komt een grand café en restaurant, naast verhuurbare ruimten voor 

onder andere een fysiotherapiepraktijk, thuiszorgwinkel, kapsalon en 
kinderdagverblijf.

uitdagingen
“het project kende vele uitdagingen, maar de grootste was toch wel 
dat alle leidingen hier in beton zijn gestort”, zegt john Tieleman, 
bedrijfsleider bij Van dijnsen. “alleen op de begane grond is er een 
systeemplafond. bij een dergelijke constructie moet je een strakke 
planning hebben aangaande de installaties. je kunt achteraf het 
plafond niet meer open maken om aan extra wensen te voldoen. 
uiteraard kwamen er toch nog wensen bij en zijn we hier heel 
inventief geweest om de klant tevreden te stellen! een andere, direct 
in het oog springende, uitdaging is het ruimtegebrek op de bouw. het 

van dijnsen installatiewerken B.v. kreeg van 
woonstichting Leystromen de opdracht om de volledige 
elektrotechnische installatie te realiseren voor de 
nieuwbouw van woon-zorgcomplex de regent in rijen. 
Legrand nederland leverde een totaalproject van het 
kabeldraagsysteem, de kunststof wandgoten tot en met de 
verdelers. Het gebouw ziet er speels uit met verschillende 
bouwhoogten en is van alle zijden toegankelijk voor 
buurtbewoners. de open structuur moet straks 
buurtbewoners uitnodigen ook gebruik te maken van de 
verschillende faciliteiten van de regent.

 sTarT ProjecT: sePTeMber 2010
 oPLeVeriNg: Medio 2013
  ProducTeN LegraNd: VaN geeL P31 kabeLdraagsysTeeM, kabeLLadders, cabLofiL draadgoTeN, dLP kuNsTsTof 
waNdgoTeN, VaN geeL gwo-5 waNdgoTeN, LegraNd schakeL- eN VerdeeLiNrichTiNgeN Voor 91 woNiNgeN eN  
6 groePswoNiNgeN: 3 hoofdVerdeLers eN 11 oNderVerdeLers
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project staat midden in een woonwijk met vrij smalle straatjes. heel 
gezellig straks voor de bewoners, maar lastig voor toeleveranciers en 
voor de opslag van bouwmaterialen! en uiteraard brengt ook de 
doelgroep van de woningen en de levensloopbestendige visie speciale 
eisen met zich mee. al met al 
een mooie uitdaging!”
 
“we hebben hier de volledige 
elektrotechnische installatie 
gerealiseerd. zeker als je de 
omvang en de complexiteit van het project bekijkt, verloopt het heel 
goed”, zegt john. “de verdelers van Legrand zijn ons goed bevallen. 
het zijn natuurlijk mooie kasten, maar ook praktisch. de grote ruimte 
voor achterinvoer is gemakkelijk bij de montage. het kunststof dLP 
wandgootsysteem van Legrand is voor ons een nieuw product en 
biedt hier een goede oplossing.” 

altijd goed antwoord op vragen
“jan schipper van Legrand Nederland heeft in het project goed en 
praktisch meegedacht en ook over de uitlevering van 

elektrotechnische groothandel hagemeyer zijn wij zeer tevreden”, 
zegt john. “Met beide partijen hebben we een zeer goede relatie. we 
krijgen op een prettige, eerlijke en efficiënte manier antwoord op 
onze vragen. wanneer het over kabelgoot gaat, denkt niemand na 

over het merk: Van geel is gewoon dé oplossing! 
jan schipper is bekend bij onze 
werkvoorbereiders en monteurs. ze weten dat 
ze hem kunnen bellen, als ze een vraag hebben. 
dat is heel wat waard voor ons!”

van dijnsen installatiewerken B.v. uit Breda:
adviserende totaalinstallateur vanuit een Groene Gedachte!

aL met aL een
mooie uitdaging

t   V.l.n.r. john Tieleman (bedrijfsleider) en rob de Lepper (directeur) van Van dijnsen



totaalinstallatie voor Gerrit de jonGe techniek: van dakBedekkinG tot deurBel 

Bax-shop.nl opent deuren 
MeGa Muziekshop
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Bax-shop levert via het internet alles voor de veeleisende 
muziekliefhebber en sinds kort ook via een nieuwe exclusieve 
winkel in goes. Het pand is nog het best te omschrijven als een 
snoepwinkel voor (ook oudere) jongeren. gerrit de jonge 
techniek kreeg de opdracht voor de volledige installatie op het 
gebied van elektrotechniek, sanitair, dakbedekking, 
brandmelding, inbraak en camerabewaking. alle producten zijn 
van topklasse. Legrand nederland leverde via de technische 
unie middelburg kabeldraagsystemen, vloergoten, dLp 
kunststof wandgoten, LCs2 data en mosaic schakelmateriaal.

Bax-shop.nl: van oordopje tot 
professionele Geluidsinstallatie
bax-shop.nl b.V. levert via internet – en sinds afgelopen herfst ook via 
een winkel in goes – een breed assortiment producten voor 
muziekliefhebbers en –makers. zij worden volledig op hun wenken 
bediend. het ruime aanbod loopt uiteen van oordopjes, gitaren en 
drumstellen tot volwaardige licht- en geluidsinstallaties voor 
evenementen. 

bax-shop.nl is in 2003 opgericht door de broers bax. hiervoor hielden 
zij zich bezig met dj-activiteiten en het verzorgen van drive-in shows. 
anno 2012 is er veel veranderd bij bax-shop.nl. het bedrijf is verhuisd 
naar een prachtig, ruim pand. in het nieuwe magazijn van 4.500 m2 
ligt een voorraad van ruim 19.500 producten en klanten kunnen in het 
winkel gedeelte de muziekinstrumenten zelf proberen. 

t   V.l.n.r. hans van deursen,  
directeur bax-shop en rini koets, 
directeur gerrit de jonge Techniek
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Het resuLtaat 
mag er zijn

totaalinstallateur
Gerrit de jonGe techniek: 
zaken doen Met relaties, 
niet voor euro’s
anders dan de naam doet vermoeden, bestaat gerrit de jonge 
Techniek al 80 jaar. Met een vestiging in goes en een kantoor in 
Terneuzen bedient het bedrijf klanten in heel zeeland en een stukje 
Noord-brabant. “het mooie van dit bedrijf is dat het anders is dan 
andere bedrijven”, zegt rini koets, directeur van gerrit de jonge 
Techniek. “we werken hier met 11 zelfstandige vakmensen op een 
zeer breed werkterrein, van loodgieterij, elektrotechniek tot en met 
beveiliging. we geven advies, installeren verwarmingsketels, 

energiezuinige verlichting, camerabewaking, complete badkamers en 
verzorgen inbraak- en brandbeveiligingsinstallaties. we kunnen alles 
voor de klant regelen en zelf uitvoeren. we werken voor particulieren, 
maar ook voor kleine en grote organisaties, zoals overheids- 
instellingen. we willen niet groeien, maar alleen maar steeds beter 
worden in wat we doen. we doen altijd zaken met relaties en nooit 
voor de zogenaamde euro’s.”

p  V.l.n.r. jan schipper (Legrand), rini koets (gerrit de jonge Techniek)  
en Paul de Nooijer (Technische unie)



reNoVaTieProjecT geMeeNTehuis VeNray: VaN kLoosTer Naar fLeXPLek

cofeLy iNsTaLLeerT VoLLedig
Nieuw daTaNeTwerk iN VeNray
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Cofely kreeg in de zomer van 2011 de opdracht om voor de 
renovatie van het gemeentehuis in venray de complete 
e-installatie te verzorgen. Hoofdaannemer in het project is Hurks 
Bouw. technisch unie leverde alle materialen, waaronder de 
Legrand brandveilige muurdoorvoer ez-path en een compleet 
LCs2 met 1.100 data-aansluitingen. Het project is in september 
2012 opgeleverd. 

u   de vloeren waren niet overal even dik,  
maar Legrand had de potten in twee 
verschillende diepten. er is een  flexibele 
opstelling gemaakt met 150 vloerpotten
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het gemeentehuis in Venray dateert van het begin van de vorige 
eeuw. in de jaren vijftig is het pand deels herbouwd. doel van de 
gemeente was om het pand geschikt te maken voor de huidige tijd, 
zowel door een vergaande automatisering te realiseren als door het 
creëren van flexibele werkplekken. Van oorsprong is het 
gemeentehuis in Venray een klooster geweest. dit was nog duidelijk 
te zien door de lange gangen waaraan de kleine, voormalige 
slaapkamers lagen. 

Historisch karakter 
“in plaats van de gangen met 
slaapcellen, is er nu één grote ruimte 
gekomen voor flexibele werkplekken”, 
zegt Tim Tegels, senior projectleider 
bij cofely. “het was een uitdaging voor 
de constructeur. het hele gebouw 
moest gestut worden. ook wilde de 
gemeente de ornamenten en het 
historisch karakter behouden. de publieke ruimten moesten een 
exclusieve uitstraling krijgen. cofely heeft veel ervaring met 
renovatieprojecten. wij hadden hier de opdracht om de complete 
elektrotechnische installatie te verzorgen, van verlichting, de 

krachtinstallaties tot het hele beveiligingsgebeuren met 
toegangscontrole, camera’s met gezichtsherkenning en een 
risicomanagementsysteem. dat is nodig in een gebouw met een 
dergelijke publieke functie. als er op een intercom wordt gedrukt, 
worden automatisch de camera’s hierop gericht. er zijn uiteraard 
ook “paniekknoppen” voor medewerkers.”

Levering technische unie stipt en volledig
“de uitdaging om van oud naar nieuw om te bouwen in een historisch 
pand hebben we goed kunnen uitvoeren dankzij een intensieve 

samenwerking”, zegt Tim. “Technische 
unie is één van onze belangrijkste 
elektrotechnische groothandels, waar we 
al langdurig mee samenwerken. ze 
hebben hier alles volledig en stipt 
geleverd. “het was een uitdagend project 
voor zowel cofely als Technische unie”, 
zegt ook Martin van rooij, 

vertegenwoordiger bij Technische unie. “Maar door korte 
communicatie naar het projectteam van cofely verliep het project 
vlot. Technische unie kiest altijd voor één aanspreekpunt binnen de 
vestiging voor alle bestellingen. in dit project was dat Marco 

ze HeBBen aLLes 
voLLedig en 
stipt geLeverd
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Vlaspoel. ik ben de man voor de contacten en de bezoeken ter plekke 
en om de voortgang van het project te volgen. dat is de kracht van 
Technische unie Maastricht.”

“onze inkoop heeft goede contacten met Legrand Nederland”, 
vervolgt Tim. “ruim voor de uitvoering zijn er vaste afspraken 
gemaakt. we hebben Legrand in eerste instantie benaderd voor de 
vloerpotten om flexplekken te kunnen maken. de vloeren zijn hier 
niet overal even dik en Legrand had de potten in twee verschillende 
diepten. in totaal hebben we een flexibele opstelling gemaakt met 
150 vloerpotten. hier is gaandeweg ook het volledige Lcs2 
datanetwerk bijgekomen.” 

gecertificeerde ez-path muurdoorvoer
“de gemeente stelt uiteraard de hoogste eisen aan brandveiligheid. 
de ez-Path van Legrand zorgt voor brandwerende muurdoorvoeren 
waar we ook in de toekomst nog gemakkelijk aanpassingen kunnen 
doen door er extra bekabeling bij te leggen. de ez-Path schuimt de 
doorvoer dicht bij brand, waardoor het vuur niet naar de kamer 
ernaast kan doorslaan. op de conventionele manier wordt een 
doorvoer 
brandwerend 
afgesmeerd. Maar als 
er later een kabel bij 
moet, moet je de 
doorvoer weer kapot 
maken. uiteindelijk 
kost het onderhoud met de ez-Path minder tijd en levert het ook een 
vermindering van de kosten op. en de ez-Path is gecertificeerd als 
doorvoer, dat scheelt ook tijd bij de oplevering. de data-installatie 
moest ook gecertificeerd zijn. deze moest te combineren zijn met 
vloerpotten, zuiltjes en patchkasten. we zijn op zoek geweest naar 
een fabrikant die dit kan. Legrand was de enige die in alles kon 
voorzien en ook nog compatibel is met andere leveranciers.”

u V.l.n.r. frank de Vaan (Legrand)  
en Tim Tegels (cofely)

Legrand was de enige 
die in aLLes kon voorzien



Legrand serviCes is moBieL 
met de gratis app!

27

LECOURANTNIEUWS

Met de nieuwe app ‘Legrand services onderweg’ kunt u met een 
smartphone of tablet op de bouwplaats of onderweg snel alle 
relevante informatie van het totale assortiment van Legrand 
Nederland raadplegen. u kunt niet alleen technische specificaties, 
prijzen en montage-instructies van artikelen opvragen. ook is het 
onder andere mogelijk een favorietenlijst aan te maken en geleverde 
artikelen te scannen voor relevante informatie tijdens de montage. 
  
download nu de gratis app!
de app is als iPhone app beschikbaar in de app store. Voor een 
android smartphone kunt de app downloaden in google Play. scan 
één van de 2 Qr-codes om de juiste app voor u te downloaden. kijk 
op www.youtube.com/legrandnederland voor een animatie over de 
mogelijkheden van deze nieuwe app.

Vanaf heden kunt u op www.legrandservices.nl diverse reViT 
bestanden van Legrand producten vinden om te gebruiken tijdens het 
biM proces en in uw biM software. 

Momenteel hebben we reViT bestanden beschikbaar van de volgende 
productgroepen:
•  Van Geel P31 kabeldraagsystemen,
•  Cablofil draadgoten,
•  Van Geel GLO-4 kabelladders,
•  Van Geel GWO-5 stalen wandgoten en
•  Legrand DLP kunststof wandgoten.

u kunt deze bestanden downloaden, nadat u bent ingelogd, bij de 
pagina downloads. scan de Qr-code om de animatie hierover te 
bekijken.

nieuw: 
revit Bestanden van 
Legrand produCten!

t  V.l.n.r. app voor apple 
en app voor android



de roi (return on investment) calculator van Legrand Nederland op 
www.legrandservices.nl geeft u de mogelijkheid om voor ieder 
willekeurig product op het gebied van energiebesparende oplossingen 
de terugverdientijd voor uw klant te berekenen.

of het nu gaat om: 
•  Legrand Energy Management Network (LEMN) draadloze 

energiemanagement systeem.
•  Mosaic, Plexo IP55 en BTicino aanwezigheidsmelders.
•  OmniRex en AstroRex3 tijdschakelaars.
•  EMDX3 energiemeters.
•  Zonnepanelen of producten van collega fabrikanten.
Met deze generieke calculatietool rekent u op basis van investering, 
rente en afschrijvingkosten eenvoudig de terugverdientijd uit. 

eenvoudig en to the point. ook 
dit is Legrand! scan de Qr-code 
om heel eenvoudig naar de roi 
calculator te gaan.

roi CaLCuLatietooL 
op LegrandserviCes.nL!
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bezoek de facebook pagina van 
Legrand Nederland en blijf op de 
hoogte van onze activiteiten. 
de bezoekers die ons liken, 
ontvangen nu als dank een gratis 
Legrand jokari datastripper. dus 
ga naar facebook.com/LegrandNL 
en kom meer te weten over 
Legrand Nederland.

*= zo lang 
de voorraad strekt 

op verzoek van onze 
paneelbouwers en zelf 
assemblerende installateurs 
heeft Legrand Nederland de XL 
Pro² calculatietool op de 
producten- en service portal 
www.legrandservices.nl 
ontwikkeld. dit hulpmiddel stelt 
u in staat om vanuit ons 
teken- en ontwerppakket voor 
verdeelinrichtingen (XL Pro²) een 

koppeling te maken met ons 
actuele assortiment en prijzen. 
scan de Qr-code om deze 
handige tool te bekijken.

Met deze XL Pro² calculatietool 
koppelen we uw ontwerpen in 
ons ontwerppakket XL Pro² direct 
aan het actuele prijzenbestand 
en assortimentssamenstelling. 
dat levert aanzienlijke snelheid 

in het calculeren, in het updaten 
van prijzen en uiteraard minder 
foutkansen. Via Legrand services 
leest u het bestand in, de 
individuele artikelen worden 
gecheckt op beschikbaarheid en 
prijzen. u geeft uw conditie in, 
voegt eventueel artikelen toe en 
exporteert het bestand naar uw 
eigen offertesysteem. u bent 
altijd verzekerd van een actuele 
offerte!

Legrand introduCeert 
CaLCuLatietooL
voor sCHakeL- en 
verdeeLinriCHtingen

like leGrand
nederland 
op faceBook, 
en ontvanG 
een welkoMst-
Geschenk*



LegraNd weer sPoNsor VaN derde ediTie VaN euroskiLLs 
iN beLgische sPa-fraNcorchaMPs

kLaas brakke wiNT broNs eN goud oP 
euroskiLLs MeT bTiciNo My hoMe iNsTaLLaTie
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team installatietechniek een 
gouden medaille. ook won hij 
individueel brons in zijn eigen 
vakgebied elektrotechniek in 
gebouwen. “ik dacht even dat ik 
de opdracht niet af zou krijgen” 
aldus een lachende klaas. het 
goud in teamverband was een 

klaas brakke, student 
elektrotechniek bij het 
alfa-college in hoogeveen en 
werkzaam bij bakker Technisch 
installatie bureau in Meppel, 
heeft een gouden en bronzen plak 
behaald tijdens de euroskills 2012 
in belgië. klaas haalde met zijn 

grote verrassing. “wij wisten niet 
eens dat er een medaille voor de 
beste teamprestatie was.” 

ook het Nederlandse programma 
“skills Masters” gaat in 2013 weer 
van start. in diverse voorrondes 
door het gehele land worden de 

eerste selecties gehouden. het 
beroepskeuze-evenement “skills 
Masters” wordt dit jaar gehouden 
van 14 t/m 16 maart in ahoy 
rotterdam. het programma is 
ontwikkeld om leerlingen te 
ondersteunen in hun 
beroepskeuze. Tijdens deze 
wedstrijden worden er 
ongeveer 25.000 jongeren 
verwacht. Tijdens skills 
Masters 2013 in ahoy 
vinden ook weer de 
vakwedstrijden voor de 
Nationale 
kampioenschappen 
plaats binnen de diverse 
categorieën. kijk voor 
meer informatie op www.
skillmasters.nl.

in de eerste week van oktober 2012 streden 430 jonge vakmensen 
tegen elkaar in de derde editie van de europese wedstrijd 
“euroskills”. de internationale deelnemers kwamen uit 23 landen 
en gingen de strijd aan binnen 44 onderdelen op het circuit van 
spa-Francorchamps. Hoofddoel van de wedstrijden is de promotie 
voor ambachtsberoepen. Legrand nederland is vanaf het begin 
betrokken als materiaalsponsor binnen het onderdeel 
elektrotechniek. dit keer leverde Legrand ook Bticino my Home 
producten voor woningautomatisering. klaas Brakke uit staphorst 
won bij het onderdeel elektrotechniek in gebouwen de bronzen 
medaille en met het nederlandse team de gouden plak.

Legrand Nederland heeft niveau drie behaald op de co2 prestatieladder 
van de stichting klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen 
(skao). Na de succesvolle audit op 6 december jl. zal certificeerder 
bureau Veritas Legrand Nederland voordragen voor de officiële 
certificering. dit zal binnen zes weken gerealiseerd zijn. Met de 
toekenning is een belangrijke stap gezet op weg naar verdere 
co2-reductie in zowel de producten zelf als binnen de activiteiten van 
Legrand Nederland en richting de partners in de keten. algemeen 
directeur ronny de backer: “duurzaam ondernemen is een 
kernwaarde van Legrand. wij zijn uitermate kritisch op onder meer het 
gebruik van grondstoffen, energie en co2 in de gehele waardeketen tot 
en met de recycling van eindproducten.”

Legrand heeft maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen 
hoog in het vaandel staan. zo zijn al 85% van de europese 
productielocaties iso 14001 gecertificeerd en heeft recent ook de 
Nederlandse productielocatie in boxtel dit certificaat behaald. het 
bereiken van niveau drie op de co2 prestatieladder is een bevestiging 

van de initiatieven die Legrand Nederland de afgelopen jaren genomen 
heeft. al in 2008 is het bedrijf gestart met een programma waarbij de 
uitstoot van co2 door energieverbruik, het wagenpark en vliegreizen 
jaarlijks gecompenseerd wordt. deze compensatie vindt plaats door de 
co2-reductieprojecten van climate Neutral group, waarmee Legrand 
een bijdrage levert aan het 
tegengaan van 
klimaatverandering. Via de 
website www.legrand.nl is het 
mogelijk de co2-footprint van 
Legrand Nederland op te 
vragen.

Legrand Bereikt niveau drie op Co2 prestatieLadder

u  rené schmeitz (r) van bureau Veritas 
feliciteert erik van avendonk (midden) 
en Norbert van uitert (links) van  
Legrand Nederland



nieuwe
Legrand produCten

Legrand energy Management Network (LeMN) is een nieuw 
draadloos netwerk voor het monitoren en schakelen van alle 
verlichting en apparatuur. Met de opbouw- en inbouwmodules 
bepaalt u wat in het netwerk wordt opgenomen. Met de LeMN kit 
office* en LeMN kit building* kunt u vanaf één werkplek alle 
apparaten naar gelang uw wensen schakelen, groeperen én hun 
energieverbruik monitoren en beheren. en wilt u het netwerk 
uitbreiden met nog meer modules of sensoren? ook dat kan heel 
eenvoudig, draadloos en flexibel. Met Legrand energy Management 
Network bespaart uw klant substantieel (al gauw 20 tot 30%) op zijn 
energiekosten. wilt u weten hoe het werkt? bekijk de animatie op 
www.legrandenergymanager.nl of scan de Qr code.

de voordelen:
•  Eenvoudig beheer van en inzicht in het verbruik van energie, 

temperatuur en luchtvochtigheid.
• Terugverdientijden voor uw klanten zijn korter dan drie jaar.
• Energiemanagement met het hoogste comfortniveau.
• Instelbaar op individuele wensen en gedrag van uw klanten.
•  Online inventarisatie- en calculatietools maken het u eenvoudiger 

om een offerte te maken.
•   Aanvullende toekomstige omzet voor u is gegarandeerd (o.a. 

uitbreidingen, installatie en renovatie werkzaamheden).
• Uw antwoord op de toenemende druk van nieuwe concurrenten!
• Plaatst u in een centrale rol van gebouwbeheerder.

dit is alles wat u nodig heeft voor een compleet energiemanagement 
systeem, in slechts drie stappen:
 1. Modules aansluiten, 
 2. software installeren, 
 3. Modules groeperen en u bent klaar!
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Livinglight is de nieuwe lijn 
schakelmateriaal van bTicino. 
in deze serie combineert 
bTicino technologische 
innovatie met design, 
energiebesparing en flexibiliteit. 
Livinglight biedt één universele 
basis die bedrijven en 
consumenten naar eigen inzicht 
kunnen combineren met 
verschillende afdekramen en 
bedieningsmechanismen. deze 
keuzemogelijkheden leveren 
een oneindige reeks aan 
ontwerpvarianten op, waardoor 
Livinglight past in elk interieur. 
de serie is leverbaar als 
traditioneel schakelmateriaal, 
als draadloze oplossing en als 
domotica oplossing. 

keuzevrijheid staat bij bTicino 
Livinglight voorop. de 
afdekramen zijn in diverse 
vormen, kleuren en materialen 
leverbaar. klanten kunnen kiezen 
voor rechthoekige of ovale 
afdekplaten en ook een mix van 
beide is mogelijk. de afdekramen 
zijn verkrijgbaar in 
technopolymeer, in gekleurd of 
gegalvaniseerd zamak en in hout. 
ook in de bedienings- 

mechanismen zijn er 
verschillende mogelijkheden. 
Livinglight is zowel leverbaar met 
een traditionele wipschakelaar 
als met een axiale bediening, 
waarbij de wippen altijd gelijk en 
vlak staan. beide uitvoeringen 
zijn te verkrijgen in de 
basiskleuren wit, antraciet en 
tech en kunnen eventueel 
voorzien worden van 
ledverlichting. 

LECOURANTNIEUWS

easy ControL met Het
Legrand energy 
management network!

BtiCino LivingLigHt: stijLvoLLe ComBinatie van innovatie en design!
scan de Qr code om de 
Livinglight animatie te zien. of ga 
naar www.bticino.nl

Maak nu gebruik van de speciale LeMN introductiekits en ervaar zelf wat u per werkplek kunt besparen!
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de digitale tijdschakelklokken van de alpharex3 serie maken u het 
leven gemakkelijker! de nieuwe serie alpharex3 is voorzien van extra 
functies, toegenomen gebruikersgemak, een ergonomisch ontwerp 
en een hoog resolutie display. Vanaf nu is er één datasleutel voor alle 
alpharex3 producten, behalve voor de alpharex3 dy64. hiermee 
programmeert u op eenvoudige en snelle wijze het gewenste 
programma in meerdere klokken.

welke voordelen biedt de nieuwe alpharex3 serie nog meer?
•  Hoog resolutie display met achtergrondverlichting.
•  Tekst gestuurde universele programmering voor alle klokken.
•  Alle klokken hebben een pincodebeveiliging en een 1h-test.
•  Hoge nauwkeurigheid van +/- 0,1 sec/dag.
•  Blokvorming mogelijk bij het programmeren.
•  EEPROM geheugen voor beveiliging van uw schakelprogramma.
•  Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd.
•  Wisselcontact als schakeluitgang.
•  Zero Switch Cross Switching (nulpunt schakeling) technologie 

beschermt de contacten en verhoogt de levensduur.
•  Het uitnemen van de batterij is mogelijk zonder de AlphaRex3 uit de 

verdeler te bouwen.

microrex3: analoge tijdschakelklok
de Microrex3 is een analoge klok uit de rex 
familie met digitale eigenschapen. de bekende 
Microrex3 serie biedt een eenvoudige bediening 
en programmering door het instellen van de 
analoge schakelschijf. de Microrex3 suwi 
klokken hebben een volledig automatische 
zomer-/wintertijdomschakeling en een hoge nauwkeurigheid. de klok 
loopt automatisch naar de actuele tijd bij het installeren.

welke voordelen biedt de microrex3?
•  Eenvoudige installatie met Plug&Play (alleen de SuWi versie).
•  Automatische tijdinstelling met snelloop-modus (ook na 

spanningsuitval) (alleen de suwi versie).
•  LED-statusweergave.
•  Precisie-uurwerk: gangnauwkeurigheid +/- 0,2s per dag.
•  Onverliesbare schakelsegmenten.
•  EEPROM geheugen voor beveiliging van uw schakelprogramma.
•  Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd.
•  Wisselcontact als schakeluitgang (3-module brede MicroRex3).
•  NO contact als schakeluitgang (1 module brede MicroRex3).

Legrand vervangt haar gwo-4 
en gwo-5 wandgootsystemen 
door één nieuw systeem, 
genaamd gwo 6. de gwo 6 
heeft het uiterlijk en de 
vertrouwde kwaliteit van de Van 
geel gwo-5, maar met meer 
functionaliteiten en 
installatiegemak! vanaf 1 mei 
2013 is de gwo 6 wandgoot 
leverbaar bij uw 
elektrotechnische groothandel. 

wij houden u o.a. op de hoogte 
via een speciale eNieuwsbrief! 
scan de Qr code voor extra 
informatie.

Het CompLete programma aLpHarex3 en miCrorex3 

van geeL gwo 6 staLen wandgoot: 
meer FunCtionaLiteit en instaLLatiegemak

ga voor meer informatie naar www.legrandservices.nl

Leverbaar 

vanaf 1 mei
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Zo eenvoudig  
kan energie 

besparen zijn!

Een nieuw draadloos netwerk voor het monitoren en schakelen van alle 
verlichting en apparatuur. Met de opbouw- en inbouwmodules bepaalt 
u wat in het netwerk wordt opgenomen. Met de dongel en software 
kunt u vanaf een werkplek alle apparaten naar gelang uw wensen 
schakelen, groeperen én hun energieverbruik monitoren en beheren. 
En wilt u het netwerk uitbreiden met nog meer modules of sensoren? 
Ook dat kan heel eenvoudig, draadloos en flexibel.

Met het Legrand Energy Management Network bespaart u al 
gauw 20 tot 30% op de energiekosten. wilt u weten hoe het werkt? 
Bekijk de animatie door de QR-code te scannen of ga naar www.
legrandenergymanager.nl. Ook dit is Legrand!

EASy CONTROL MET hET 
LegraNd eNergy MaNageMeNt NetwOrk

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.legrandservices.nl Lg
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