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Beste relatie,

De laatste jaren is het “Internet of Things” sterk in opmars. Binnen de 
huishoudens in Nederland verschijnen steeds meer eenvoudige draadloze 
oplossingen op het gebied van lichtsturing, temperatuur en beveiliging. Er zijn 
nu 14 miljard apparaten verbonden aan het internet, in 2020 zullen dit er maar 
liefst 50 miljard zijn. En zoals onze CEO Gilles Schnepp aangeeft “gebouwen 
vormen hierbij het hart van deze ontwikkeling”. Een ontwikkeling die we als 
sector moeten omarmen! Het zal er voor zorgen dat de lang gekoesterde droom 
van het intelligente huis nu ook echt waarheid wordt. Dit geeft nieuwe kansen 
voor u als installateur. Want al deze nieuwe apparatuur moet natuurlijk goed 
beveiligd en geschakeld worden.

Het is dus zaak om deze ontwikkelingen niet uit de weg te gaan, maar proactief 
uw aanbod aan producten en diensten uit te breiden. Want in alle eerlijkheid, 
veel van deze producten zijn niet ready to use voor consumenten. Zo zijn er bij 
de klimaatsystemen van nieuwe IoT-spelers nogal wat technische voorwaarden. 
En dan komt u als installateur aan bod, evenals de fabrikant met aanverwante 
producten. 

Onlangs heeft Legrand Group internationaal de campagne ELIOT gelanceerd. 
ELIOT staat voor Electricity & Internet Of Things, een bevestiging dat Legrand 
actief zoekt naar nieuwe mogelijkheden en samenwerking met partners op dit 
gebied. Met het doel om samen slimmere oplossingen te bedenken, die echt 
duurzame innovatie voortbrengt. Ook wij zullen mee moeten ontwikkelen met 
deze revolutie. De komende jaren zullen een enorme uitdaging vormen voor 
bedrijven als de onze! 

Voor meer informatie over Eliot kijk op www.legrand.com.

Met vriendelijke groet,

Ronny De Backer
Managing Director

E: ronny.debacker@legrand.nl
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GOEDE SAMENWERKING 
LINTHORST TECHNIEK
EN LEGRAND
VOOR NIEUWBOUW EATC
OP EINDHOVEN AIRPORT IS HET 9.000 M2 GROTE ONDERKOMEN VOOR 

HET EUROPEAN AIR TRANSPORT COMMAND (EATC) VERREZEN. DURA 

VERMEER EN PAUL DE RUITER ARCHITECTEN KREGEN VAN HET 

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF DE OPDRACHT VOOR DE ONTWIKKELING EN 

REALISATIE VAN HET KANTOORGEBOUW. HET NIEUWE EUROPESE 

COMMANDOCENTRUM BESTAAT UIT EEN MISSION CONTROL 

CENTRUM, FLEXIBEL INDEELBARE KANTOREN EN VERGADER- EN 

CONGRESRUIMTES. LINTHORST TECHNIEK IS VERANTWOORDELIJK 

VOOR DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES EN WERKTE NAUW 

SAMEN MET LEGRAND NEDERLAND. HET NIEUWE PAND WERD IN 

AUGUSTUS OPGELEVERD. 



Paul de Ruiter is de architect van het duurzame gebouw. Het 
klimaat wordt in het gehele gebouw aangenaam en constant 
gehouden dankzij betonkernactivering en klimaateilanden, die 
zorgen voor verwarming en koeling. Uit de ventilatielucht 
wordt warmte en vocht teruggewonnen. Een WKO en 
warmtepomp worden ingebouwd om in de energievraag te 
voorzien, waardoor het centrum extreem energiezuinig wordt.

START PROJECT: SEPTEMBER 2015
OPLEVERING: AUGUSTUS 2016
PRODUCTEN LEGRAND: KABELDRAAGSYSTEEM, WANDGOOT IN KLEUR, LCS2 CAT.6 DATASYSTEEM,  
MOSAIC SCHAKELMATERIAAL, SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING EN CUSTOM-MADE VLOERDOZEN
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“Wij kregen begin 2015 de opdracht van Dura Vermeer”, 
zegt Eddie Vleeming, projectleider bij Linthorst Techniek. 
“Als installateur werken we veel samen met Dura 
Vermeer en we hebben een goed concept kunnen 
neerleggen. Het project bestond uit drie fasen: voorlopig 
ontwerp, definitief ontwerp en uitvoerend ontwerp. Je 
moet in iedere fase akkoord hebben van het 
Rijksvastgoedbedrijf.” 

GROEIEND PROJECT
“Het project werd voor Legrand gaandeweg steeds 
omvangrijker. We zijn begonnen met de kabelgoten”, zegt 
Niek Lammersen, account manager bij Legrand 
Nederland. “Dat is uitgegroeid naar speciaal vervaardigde 
vloerdoos voor dit project, waarna we een oplossing voor 
de verdeelkasten hebben gemaakt met HG Industrial. 
Hierna hebben we het LCS2 cat. 6 datanetwerk van 
Legrand toegepast, met vier aansluitingen per werkplek. 
Verder zit er in het project rood en wit gepoedercoate 
wandgoot voorzien van Mosaic schakelmateriaal. Als 
laatste leveren we ook nog 350 voorgemonteerde 
bureau-units voorzien van Mosaic. Al met al kun je dit een 
totaalproject van Legrand noemen.” 

SPECIAAL ONTWERP VLOERDOOS
“We hebben fijn gewerkt met Legrand. Ze stonden open 
om echt mee te denken en met oplossingen te komen”, 
vindt Eddie. “We hadden in de vloer maar 6 cm ruimte en 
zochten een vloerdoos die laag was. De R&D afdeling van 
Legrand Nederland heeft speciaal voor deze situatie een 
vloerdoos ontworpen. Dennis Trott en Niek kwamen met 
een vloerdoos van 3,5 cm hoog, 25 x 25 cm, met daarin de 
aansluiting van de LCS2 cat. 6 connectoren en vier GST18 
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EUROPESE
SAMENWERKING
IN DE LUCHT 
Het EATC (European Air Transport Command) is een 
samenwerkingsverband tussen zes Europese landen. 
De operationele controle van het militaire 
luchttransport van België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Nederland en Spanje is ondergebracht in één 
commandocentrum, het EATC. Binnen het EATC 
werken de landen samen, onder meer op het gebied 
van militair luchttransport en het in de lucht bijtanken 
van militaire toestellen.

De medewerkers werken al ruim vijf jaar vanuit een 
tijdelijke voorziening. De nieuwbouw van het EATC 
biedt plaats aan 280 medewerkers. Vliegbasis 
Eindhoven is een militair vliegveld, met Eindhoven 
Airport als civiele medegebruiker. De belangrijkste 
taak is het uitvoeren van militair luchttransport voor 
wereldwijde militaire operaties, humanitaire missies 
en speciale opdrachten. De civiele luchthaven 
gebruikt dezelfde start- en landingsbaan als de 
militaire luchtverkeersleiding.



Wieland connectoren. De dozen zijn onderling ook weer 
door te koppelen. Heel efficiënt om direct een vloerdoos 
te plaatsen met data erin!”, zegt Eddie.

SNELLE LEVERING
“Wij zijn er blij mee hoe het hier is gelopen. Als we bij 
Niek aangaven dat we iets snel nodig hadden, dan regelde 
Niek dat voor ons. De samenwerking is heel goed. Dan 
kun je samen sparren om optimale oplossingen te 
verzinnen. Installatiepartner Intelectric heeft de data- en 
vloersystemen geïnstalleerd en paneelbouw partner HG 
Industrial de verdeelkasten. Ook dit is allemaal goed 
gegaan. De installatie en producten zijn goed. De kasten 
zien er netjes uit en de levertijden werden nagekomen!”
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LINTHORST TECHNIEK
“Linthorst Techniek is een 
dynamisch familiebedrijf, waar 
ondernemerschap en innovatie 
vanzelfsprekend zijn. Als 
kennisgedreven installateur zijn 
we continu bezig om zelf 
technieken te bedenken en 
ontwikkelen, zodat we onze 
toegevoegde waarde kunnen 
waarborgen”, zegt Eddie 
Vleeming, projectleider bij 
Linthorst Techniek. 

LINKS NIEK LAMMERSEN (LEGRAND NEDERLAND) 
EN RECHTS EDDIE VLEEMING

(LINTHORST TECHNIEK)



LECOURANT
PRAKTIJK8

TES Installatietechniek, 
verantwoordelijk voor het ontwerp, de 
engineering en de realisatie van alle 
binnen het hotel aanwezig 
elektrotechnische installaties, voldeed 
op perfecte wijze aan de gestelde 
duurzaamheids- en veiligheidseisen. 
“Het gehele gebouw is voorzien van 
LED-verlichting en energieverlagende 
installaties”, zegt Robert Feenstra, 
operationeel manager binnen TES. 
“Daarnaast hebben we diverse 
technische sturingen bedacht die 
voorkomen dat de verwarming, 
koeling en verlichting op de 
hotelkamers onnodig in werking 
worden gesteld. Alles gaat aan of uit 

EEN DUURZAAM EN
UITERST VEILIG 
HOTEL

MET EEN TOTALE OPPERVLAKTE VAN 8.950 VIERKANTE 

METER, 176 KAMERS, VIER GROTE VERGADERRUIMTEN, 

TWEE BOARDROOMS EN EEN BREED SCALA AAN 

HORECAVOORZIENINGEN IS HET NIEUWE COURTYARD 

BY MARRIOTT HOTEL EEN GROTE AANWINST VOOR DE 

BEZOEKERS VAN ATLAS ARENA AMSTERDAM. HET 

DOOR ARCHITEKTEN CIE. ONTWORPEN BOUWWERK IS 

HET EERSTE HOTEL IN NEDERLAND MET EEN BREEAM-

NL-CERTIFICAAT. DAARNAAST IS BINNEN HET IN JUNI 

2015 GEOPENDE ONDERKOMEN HOOG INGEZET OP HET 

CREËREN VAN EEN ZO GROOT MOGELIJKE VEILIGHEID 

VAN DE GASTEN. 
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op basis van aan- of afwezigheid van de gast. Verder stelt 
BREEAM dat de gebruiker invloed moeten kunnen 
uitoefenen op de installaties. Daartoe is bij de receptiebalie 
een paneel geplaatst, waarmee alle installaties handmatig 
kunnen worden bediend.”

Nadat het Marriott de zeer strenge veiligheidseisen had 
gedefinieerd, zorgde TES voor een vlekkeloze vertaling 
naar de praktijk. “De eisen op het gebied van veiligheid 
lagen zelfs nog op een hoger niveau dan wat in Nederland 
verplicht is”, vertelt Robert Robbemond, engineer bij TES 
Installatietechniek. “Daarin lag voor TES in samenspraak 
met de adviseur een geweldige uitdaging, zowel tijdens het 
ontwerp als de realisatie van de veiligheidsinstallaties.” 
Naast de toegepaste noodverlichtings- en 
ontruimingstechnieken noemt Robbemond de 
voorzieningen die in het geval van brand erger moeten 
voorkomen. “Zo zijn er onder meer elektrische ramen 
geplaatst die bij brand automatisch opengaan. 
Tegelijkertijd zorgen speciale ventilatie-installaties ervoor 
dat rook heel snel van de verdiepingen naar buiten toe 
wordt afgevoerd.”

KABELDRAAGSYSTEMEN, RAILKOKERSYSTEMEN EN 
VERDELERS
Bij de bouw van het Courtyard by Marriott hotel op Atlas 
ArenA Amsterdam is een flink beroep gedaan op de 
kennis, kunde en producten van Legrand Nederland. “Wij 
hebben opdrachtgever TES Installatietechniek 
geadviseerd over de best passende kabeldraagsystemen, 
railkokersystemen en verdelers”, vertelt Kees Hertogs, 
verkoopleider Groothandel en Installateur van Legrand 
Nederland. “Vanuit onze eigen fabriek, maar ook via 
verschillende partnerbedrijven hebben we de producten 
vervolgens geleverd.”

“We hebben goed gekeken welke tracés zich het best 
lenen voor railkokersystemen en waar beter 
kabeldraagsystemen voorzien konden worden”, vertelt 
hij. “De railkokers zijn door onszelf gemonteerd, omdat 
deze systemen redelijk complex zijn qua maatvoering en 
engineering. Voor de montage van de kabeldraag-
systemen hebben wij advies uitgebracht aan de 
installateur. De verdelers ten slotte zijn gebouwd en 
gemonteerd door een paneelbouwer, waarmee wij vaker 
samenwerken. Legrand hield hierbij een vinger aan de 
pols, omdat optimale afstemming van de verschillende 
systemen een must is voor een goede werking”, vertelt 
Hertogs. “Ditzelfde geldt voor de deurcommunicatie, 
waarvan wij ook een deel voor onze rekening hebben 
genomen.”

Het Courtyard by Marriott hotel is niet het eerste project 
dat Legrand voor TES Installatietechniek uitvoert. Recent 
werd bijvoorbeeld ook het Stadhuis in Venlo opgeleverd, 
waarbij Legrand Nederland naast de 
kabeldraagsystemen, railkokersystemen en verdelers 
ook het datamateriaal inclusief Minkels oplossingen 
leverde.

PRODUCTEN LEGRAND: KABELDRAAGSYSTEMEN, DEURCOMMUNICATIE, RAILKOKERSYSTEMEN, 
SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN
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GACOM INSTALLEERT VEILIGHEID 
MET NIEUWE BTICINO CLASSE 
300 BINNENPOST

IN HET APPARTEMENTENCOMPLEX AAN DE KRAIJENHOFFSTRAAT IN 

VEGHEL BEANTWOORDEN DE BEWONERS DE DEURBEL MET DE NIEUWE 

BTICINO CLASSE 300 BINNENPOST. EN DIT NAAR VOLLE TEVREDENHEID: 

EEN GROOT TOUCHSCREEN SCHERM MET SCHERP CONTRAST EN UITERST 

VRIENDELIJK IN GEBRUIK. EEN VEILIG GEVOEL, ZEKER OOK VOOR DE 

OUDERE BEWONERS! GACOM UIT VEGHEL VERZORGDE DE INSTALLATIE 

VAN DE 16 APPARTEMENTEN.
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Gacom biedt innovatieve 
totaaloplossingen op het gebied van 
brandmeld-, inbraakbeveiligings-, 
camerasystemen, VoIP telefonie en 
geluids- en ontruimingssystemen. 
“Het is een specialistisch vak, waarin 
je veel met certificering bezig bent”, 
zegt mede-eigenaar Bas van Breugel. 
“Om je expertise te houden, moet je 
hier constant mee bezig zijn. Veel 
partijen leggen vragen over 
deurcommunicatie bij ons als 
specialist neer. Ons werk zit dicht 
tegen ICT aan. Kwaliteit vinden wij 
heel belangrijk. We werken daardoor 
vaak voor het wat hogere segment.” 

“We werken al jaren met de LCS2 
datanetwerken van Legrand”, zegt 
Bas. “Ik heb een goed contact met de 
account manager Dmitri Meijer. Hij 
heeft de deurcommunicatie van 
Legrand Nederland bij ons 
geïntroduceerd. Het zijn mooie 
producten van BTicino. Er is veel 
mogelijk! In dit project moest een 
verouderd intercomsysteem 
vervangen worden. Het was de klant 
zelf, die ons belde om een offerte uit 
te brengen. Aanvankelijk hebben we 
een BTicino Classe 100 type 
binnenpost aangeboden. Maar de 
klant wilde een grotere binnenpost 
met meer functionaliteit. Hierna 
hebben we de Vereniging van 
Eigenaren (VVE) laten zien wat er 
allemaal was met behulp van de 
demokoffer van Legrand. De VVE was 
erg enthousiast over de verschillende 
mogelijkheden en koos voor de 
Classe 300 binnenpost.”

“We zitten met drie personen in het 
bestuur van de VVE”, zegt voorzitter 
van de VVE, Paula van der Kaay. “Ik 
ben gaan googlen om een lokale 
installateur te vinden en kwam 

LINKS BAS VAN BREUGEL (GACOM) EN RECHTS 
PAULA VAN DER KAAY (VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN)
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Gacom tegen. Het oude systeem bood alleen audio en had 
er 19 jaar ingezeten. Het was echt helemaal niets meer. 
Niemand maakte de deur nog open ’s avonds. De mensen 
voelden zich onveilig. Met het nieuwe systeem kun je het 
gezicht van de persoon die aanbelt heel goed zien en dan 
weet je zeker of het een bekende is of niet. Ik heb de 
koffer hier zelf ook 1,5 week gehad”, zegt Paula. “Ik ben 
persoonlijk naar alle appartementen geweest om het de 
bewoners te laten zien.”
 
“De installatie is perfect gegaan”, vindt Paula. “Ik had 
gerekend op minstens een week, maar in twee dagen tijd 
was het gedaan. Die monteur maakte lange dagen om het 
snel af te maken! We zijn allemaal blij met het resultaat. 

Het is een eenvoudig toestel en dat is fijn! De 
beeldresolutie is goed, je kunt de gezichten scherp zien. 
Er waren hier wat kinderen aan het ‘belletje trekken’ en 
toen heb ik een foto van het scherm gemaakt en ze laten 
zien dat ze het maar niet meer moeten doen”, lacht 
Paula. “Ook de uitleg van het systeem is heel handig. Via 
de QR code op het scherm krijg je uitleg op je mobiele 
telefoon, heel handig. Ik ben inmiddels een goede 
ambassadeur voor de deurcommunicatie van BTicino 
geworden, zegt Paula. “Ik werd gebeld door de VVE van 
een groot appartementencomplex in Uden, die ook een 
nieuwe keuze wilden maken en ik heb ze uitgelegd dat ik 
heel tevreden was en waarom. Nu hebben zij ook voor 
BTicino gekozen!”

CLASSE 300 BINNENPOSTEN VAN BTICINO ZIJN NU OOK LEVERBAAR IN EEN VERSIE MET 3G/4G- EN WIFI-VERBINDING NAAR DE SMARTPHONE
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Tegelijkertijd groeit het wantrouwen van menig consument 
over de impact van deze slimme producten op de privacy. In 
deze wereld van big data vraag je je af of wetgeving onze 
privacy voldoende beschermt, welke voorwaarden worden 
gesteld aan de beveiliging van cloudnetwerken en wat we in 
de toekomst mogen verwachten.

WELKE PRIVACYWETGEVING IS VAN KRACHT?
Als basis kunnen we terugvallen op de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948, die privacy 
als universeel recht beschrijft. Maar in die tijd was nog 
geen sprake van big dataprofilering waaruit af te leiden valt 
of iemand bijvoorbeeld werkt of werkloos is, op de zaak of 
thuis is, veel of weinig energie verbruikt. Biedt de overheid 
dan houvast? Helaas, de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP) stelt slechts dat in het publieke 
domein informatie als bijvoorbeeld camerabeelden maar 
maximaal vier weken mag bewaren, maar zegt niets over 
het private domein. En juist in het private domein komen nu 
allerlei intelligente producten in huis, die data registreren 
en opslaan. Gelukkig heeft de Europese Gemeenschap niet 
stilgezeten. 

Vanaf mei van dit jaar is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Een jaar 
na de inwerkingtreding, vanaf mei 2018, is deze 
verordening verplicht en kunnen bedrijven hierop worden 
aangesproken. Bij niet naleving kunnen boetes worden 

opgelegd tot 20 miljoen euro of maximaal 4% van de 
jaaromzet. Behalve reputatieschade, dan dus ook een fikse 
boete. Wel iets om rekening mee te houden.

Op het gebied van privacybescherming bestaat er dus een 
relatie tussen klant en leverancier. Data mag niet worden 
misbruikt door de leverancier. De gebruiker moet zich 
maximaal inzetten om te voorkomen, dat zijn intelligente 
producten worden gehackt (bijvoorbeeld wachtwoordbeheer). 
Ook de tussenpartijen, zoals de installateur, die deze slimme 
producten installeren hebben de verantwoordelijkheid om 
zorgvuldig om te gaan met hun administratorrechten.  
IoT heeft dus invloed op de gehele keten.

LEGRAND RESPECTEERT DE PRIVACYVOORWAARDEN
Wat doet Legrand om de veiligheid van de data in een 
cloudomgeving te waarborgen? Binnen Legrand werken we 
met eigen zelfstandige cloudomgevingen, die op onze eigen 
servers draaien. Daarnaast bestaat er binnen iedere divisie 
een proactief beleid op privacy en beveiliging van gegevens. 
Voor ieder product worden de privacy- en beveiligings-
gegevens vastgelegd in de voorwaarden, die door de 
eindgebruiker worden geaccepteerd. We zorgen er voor dat 
onze slimme producten voldoen aan lokale privacy- en 
databeveiligingswetten. Dit wordt vastgelegd in de 
gebruiksvoorwaarden van iedere aan het product verbonden 
applicatie. Daarnaast doen we een risico-inventarisatie van 
de mogelijke impact van een cyberaanval. Ons beleid is 
er op gericht te zorgen voor maximale bescherming van de 
persoonsgegevens van onze gebruikers.

Wilt u meer weten, kijk dan op 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Frans Spijkers
Marketing director
E: frans.spijkers@legrand.nl

MET DE INTRODUCTIE VAN ONZE CLASSE 

300X VIDEO BINNENPOST MET SMARTPHONE 

KOPPELING BEGEEFT LEGRAND NEDERLAND 

ZICH OOK OP HET GEBIED VAN IOT 

PRODUCTEN. HET INTERNET OF THINGS (IOT) 

IS BEZIG AAN EEN ENORME OPMARS.

IOT VRAAGT OM AANPASSING 
PRIVACY WETGEVING!
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TOREN OVERHOEKS WERD DE AFGELOPEN 

TWEE JAAR FLINK ONDER HANDEN 

GENOMEN. INMIDDELS HEEFT DE TOREN NIET 

ALLEEN EEN ANDER UITERLIJK, MAAR OOK 

EEN ANDERE NAAM: A’DAM TOREN. 

AANNEMER J.P. VAN EESTEREN B.V. GUNDE 

DIJKINK ELEKTRA VAN DE VAN LOSSER 

INSTALLATIEGROEP DE ELEKTROTECHNISCHE 

INSTALLATIE. LEGRAND NEDERLAND 

LEVERDE HET ZUCCHINI SCP 

RAILKOKERSYSTEEM AAN DIT 

SPRAAKMAKENDE PROJECT. 

A’DAM TOREN:
ZUCCHINI 
RAILKOKER
STIJGT TOT
GROTE HOOGTE
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A’DAM TOREN
NIEUWE TOERISTISCHE 
ATTRACTIE 
De 100 meter hoge A’DAM Toren aan de IJ-oever in 
Amsterdam Noord werd in 1966 ontworpen door de 
Nederlandse architect Arthur Staal in opdracht van 
Koninklijke Shell. Het gebouw was bij veel 
Amsterdammers dan ook beter bekend als de 
“Shell-toren”. Afgelopen zomer werd de toren na een 
renovatie van twee jaar onder architectuur van Claus 
en Kaan Architecten herdoopt tot A’DAM Toren. De 
toren doet nu dienst als kantoorruimte, 
uitgaansgelegenheden en observatiepunt met een 
ronddraaiend restaurant. Aannemer J.P. van 
Eesteren B.V. zorgde voor de transformatie.

Rond 1965 besloot de directie van Shell aan de 
IJ-oever een nieuw gebouw te laten bouwen voor de 
directie en de algemene diensten van het Shell-
laboratorium. Arthur Staal werd gekozen als architect. 
Staal ontwierp een kantoortoren die 45° gedraaid staat 
ten opzichte van de IJ-oever. Hieraan ontleent de toren 
zijn oorspronkelijke naam Toren Overhoeks. 

Op de nieuwe toren komt een zogenaamde kroon: een 
groot skydeck, dat één van de toeristische attracties 
van Amsterdam moet worden. Onder die kroon komt 
een restaurant met een ronddraaiende vloer. Net als 
bij de Rotterdamse Euromast kunnen bezoekers ook 
per lift meteen naar het skydeck. Verder komt er in de 
A’DAM Toren een hotel met 110 kamers en aan de 
muziekindustrie gerelateerde bedrijven.

Het gebouw uit de jaren zestig heeft 
als één van de eerste hoogbouw-
torens in Nederland prefab gevels. 
Tijdens de renovatie is alleen het 
betonskelet blijven staan. Als eerste 
werd de toren met prefab 
gevelelementen compleet met 
kozijnen steigerloos gebouwd. 
Voorjaar 2015 werd de ‘kroon’ erop 
geplaatst. Pas nadat de ruwbouw en 
de gevel van de toren klaar was, 
werd de parkeergarage aangelegd. 
Het was een renovatie uitdaging om 
dit bestaande gebouw optimaal te 
isoleren. 

PRODUCTEN LEGRAND: RAILKOKERSYSTEMEN, KABELDRAAGSYSTEMEN EN AFTAKKASTEN



RAILKOKER VOOR COMPACTE BOUW
Dijkink Elektra kreeg de opdracht voor de gehele 
elektrotechnische installatie. “In ons bestek stond al dat 
we railkoker moesten gebruiken. Het is een compacte 
manier van bouwen en dat is bij een toren noodzakelijk”, 
zegt Stefan Versteeg, projectleider bij Dijkink. “We 
hebben een aanvraag uitgeschreven en zijn er met 
Legrand Nederland uitgekomen vanwege de snelheid 
van levering en goede prijs vooraf. Maar zeker ook 
vanwege hun opzet en ontwerp! Als transportleiding 
omhoog hebben we de Zucchini railkoker type SCP 
toegepast. En in de schacht Zucchini type MR. Vanaf de 
schacht takken we af naar de verdeelkasten. Railkoker 
is op dit project gebruikt als voeding van alle kasten.”

“Vanaf het begin hebben we gewerkt in vol wederzijds 
vertrouwen”, zegt Stefan. “Normaal meet je railkoker ter 
plekke in. Hier moest het al op papier ingemeten 
worden. We hadden te maken met een korte bouwtijd en 
kwamen onder druk te staan, omdat we spanning 
moesten leveren in de toren voor de rest van de 
bouwactiviteiten. Onze engineering en die van Legrand 
hebben goed met elkaar meegedacht. We hebben zelfs 
een railkoker kunnen laten vervallen door te kiezen voor 
een hoger amperage van de andere railkoker. De 
railkoker zou eerst op de verdeler boven aangesloten 
worden, maar door hem beneden aan te sluiten konden 
we 25 meter aan railkoker besparen! Het was een heel 
spektakel om dit voor elkaar te krijgen. Er moesten 
gaten worden gemaakt in dragend beton in de wanden. 
Maar het is gelukt! De railkoker gaat nu mooi onder de 
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LINKS HENK-JAN ALTENA (DIJKINK ELEKTRA) EN 
RECHTS JAAP BAARS (LEGRAND NEDERLAND)



lift door, uiteraard wel met meer hulpstukken. We 
hadden hier te maken met bouwkundige restricties en 
mochten niet met de railkoker door de liftschacht. We 
zaten met een zeer beperkte bestaande ruimte en 
daarmee moesten we wat creëren. Samen hebben we 
gepraat om het voor elkaar te krijgen. Eerst zouden we 
achterop de verdeelkast aankomen en nu zitten we aan 
de zijkant van de verdeelkast, want de verdeler was 
inmiddels ook weer opgeschoven in de plannen.”

TECHNISCH PUZZELSTUK
“Een andere uitdaging zijn de verschillende commerciële 
activiteiten in het gebouw. De toren heeft veel kleine 
huurders, die allemaal andere wensen hebben en daar 

zitten weer andere vermogens aan vast. We hebben 25 
aftakkasten van 160A besteld, zodat we hier later alle 
kanten mee opkonden. Dit werkt efficiënter dan 
afwachten wat de wensen precies worden. En als laatste 
meesterwerk kwam de kelder. Er was nauwelijks ruimte 
en wat we moesten realiseren was een complexe 
legpuzzel! Tijdens de montage van railkoker heb je maar 
een bepaalde flexibiliteit. Je kunt niet even een stukje 
railkoker omknikken. Dat denken andere partijen nog wel 
eens. Maar het is allemaal gelukt. We zijn er trots op. De 
kelder is echt een mooi stukje engineering”, zeggen 
Henk-Jan en Stefan. Ik vind een technische puzzel leuk, 
maar op een bepaald moment ben je ook blij dat het 
aangesloten is en dat het allemaal werkt.”

17LECOURANT
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LEIDSE INSTRUMENT-
MAKERS SCHOOL (LIS):
KLAAR VOOR GROEI



Om de eisen vanuit de school voor de 
nieuwbouw in kaart te brengen, werd 
een adviesbureau ingeschakeld. De 
E-installaties en het loodgieterswerk 
werden uitbesteed aan Technisch 
Installatiebureau R. Hijkoop. Aan de 
hand van het ontwerp en de 
technische omschrijvingen van het 
adviesbureau werkte Ed van den 
Nouland, projectleider van 
Installatiebureau Hijkoop het 
definitieve ontwerp uit. Tijdens die 
uitwerking bleek dat het ingewikkeld 
was om alles goed op elkaar af te 
stemmen. Ed: “Je zit met een 
behoorlijk aantal disciplines; de 
verwarming, perslucht, het riool,
waterleidingen, verlichting en 
kabelgoten. Alles moet een plekje 
krijgen en dat kan alleen 
probleemloos wanneer je goed met 
elkaar blijft overleggen.”

ONOPGEMERKT HOOGTEVERSCHIL
Een extra uitdaging was het 
hoogteverschil tussen de 
verschillende bouwdelen dat aan het 
licht kwam tijdens het vertalen van het 
voorlopige ontwerp naar het 
definitieve ontwerp. “Dat zorgt voor 
een extra dimensie in de puzzel van 
railkokers, kabeldraagsystemen en 
wandgoten waar we op basis van het 
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DE LIS IS EEN KLEINSCHALIGE MBO-VAKSCHOOL VOOR 

PRECISIETECHNIEK. DE KLEINSTE MBO-SCHOOL VAN 

NEDERLAND. AL MEER DAN 115 JAAR LEIDT DEZE 

SCHOOL HOOGWAARDIGE INSTRUMENTMAKERS OP. DE 

SCHOOL HEEFT HAAR WORTELS IN DE UNIVERSITEIT 

LEIDEN, MAAR IS INMIDDELS GEHEEL ZELFSTANDIG 

EN HEEFT EEN EIGEN PAND OP EIGEN GROND. DE 

STUDENTEN LEREN INSTRUMENTEN TE MAKEN VOOR 

ONDER ANDERE WETENSCHAP, FIJNMECHANICA, 

LASERTECHNOLOGIE, LABORATORIA EN 

ZIEKENHUIZEN. STUDENTEN DIE DE LIS DOORLOPEN, 

WORDEN GETRAIND OP HET GEBIED VAN 

METAALBEWERKING, GLASBEWERKING, OPTIEK, 

LASERTECHNOLOGIE EN MICROMECHANICA.

PRODUCTEN LEGRAND: RAILKOKERSYSTEMEN, KABELDRAAGSYSTEMEN, WANDGOTEN,  
SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN
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voorlopige ontwerp geen rekening mee hadden gehouden. 
Na veel passen en meten en een heleboel overleg zijn we 
samen met alle disciplines tot een werkbare oplossing 
gekomen. 

TOEKOMSTIG VERMOGEN
De school is klaar voor de toekomst. De hoofdaansluiting is 
aangepast van 200A naar 1600A. Dit lijkt een zeer grote 
stap, en is op dit moment misschien nog wat ruim 
bemeten, hoewel de klimaatbehandeling ook een deel 
gebruikt. Ronald Hijkoop, directeur van Installatiebureau 
Hijkoop: “Met deze uitbreiding kan de school groeien, want 
je weet nooit wat er in de toekomst nog aan machinepark 
bij komt. Grotere machines, nog geavanceerdere 
machines, dan is het uiteindelijk voordeliger om wat hoger 
in te zetten dan wanneer je later aanpassingen moet 
maken.” 

DE KEUZE VOOR DE  
VERDEELKASTEN
In het bestek stonden railkokers voorgeschreven. Ed wist 
dat Legrand Nederland deze kon leveren en nam contact 
op met Ron van Kampen, account manager bij Legrand. De 
railkokers zouden worden gevoed vanuit de 
hoofdverdeelkast van 1000 kVa en 1600 ampère. Ron 
bracht de aanvraag voor de kast onder bij Thekobur, een 
paneelbouwer van Legrand. Dit heeft als voordeel dat de 
hoofdverdeler en de railkoker op elkaar zijn afgestemd wat 
KA-waarden betreft. De installatieautomaten zijn juist 
ingesteld en ook de aansluitvlaggen waarmee de railkoker 

op de hoofdverdeler moet worden aangesloten zijn op de 
juiste manier gemonteerd. De complete ontzorging gaf 
voor Ed de doorslag om te kiezen voor de combinatie 
Legrand & Thekobur. Ed: “Wandgoten en 
kabeldraagsystemen nemen we altijd al af bij Legrand, dus 
we kennen het bedrijf. Nu hebben we ook dit samen 
gedaan. Al het materiaal is prima afgeleverd en de 
railkokers zijn door Legrand gecertificeerd.”

TURN-KEY
“Als wij een project ‘turn-key’ aannemen, dan komt er 
vanuit de projectafdeling een team op te zitten,” vult Ron 
van Kampen aan. “Het project wordt helemaal ingemeten 
en de installateur krijgt een aanspreekpunt in de vorm van 
een projectleider vanuit Legrand. Turn-key betekent dat we 
de producten leveren en ook de montage voor onze 
rekening kunnen nemen. Voor de installateur heeft dit als 
voordeel dat de risico’s worden beperkt. Technisch 
Installatiebureau R. Hijkoop maakte gebruik van deze 
mogelijkheid met betrekking tot de railkokers.”

Ed: “Ik kreeg van Jaap Baars, de projectleider vanuit 
Legrand Nederland, een overzichtelijke planning van wat 
hij op welke dag van mij nodig had om verder te kunnen. 
Goedkeuringen, gegevens van de aansluitkasten, dat liep 
erg goed.” “Uiteindelijk is alles binnen planning en budget 
gerealiseerd”, vult Ronald Hijkoop aan. “Dat kun je lang 
niet van alle projecten zeggen.”

V.L.N.R. RON VAN KAMPEN 
(LEGRAND NEDERLAND), 

RONALD HIJKOOP
(INSTALLATIEBUREAU HIJKOOP) 

EN ED VAN DEN NOULAND 
(INSTALLATIEBUREAU HIJKOOP)
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SCHUURMAN GROEP:
ONDERNEMEN ZONDER DREMPELS

DE IN 1923 OPGERICHTE 

ELEKTROTECHNISCHE GROOTHANDEL 

GROEIDE IN DE AFGELOPEN 93 JAAR 

UIT TOT DE SCHUURMAN GROEP. HET 

BEDRIJF TELT 180 MEDEWERKERS EN 

BESTAAT UIT SCHUURMAN 

GROOTHANDEL IN ELEKTROTECHNIEK, 

SCHUURMAN 

CONSUMENTENELEKTRONICA, 

SCHUURMAN KEUKENS, 

ELEKTROKERN SOLUTIONS EN 

INDUTECC.
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Elektrokern Solutions bestaat uit twee clusters. Het ene 
cluster bedient de woningbouw, utiliteitsbouw en 
zorgsector met allesomvattende concepten op het gebied 
van verlichting en domotica en ondersteunt zo de 
installateur. Het andere cluster bedient de industrie met 
energiemanagement, industriële automatisering en 
besturing en aandrijftechniek. Indutecc levert duurzame, 
innovatieve oplossingen op het gebied van de opwekking en 
opslag van energie.

Willem Schuurman, de huidige directeur en kleinzoon van 
de oprichter van de Schuurman Groep, vertelt: “De 
Schuurman Groep is continu in beweging. We houden de 
vinger aan de pols bij onze klanten en we houden de markt 
goed in de gaten. Wanneer we een mogelijkheid zien, 
pakken we die aan.” Vijftien jaar geleden is de groep zich 
meer gaan richten op de industrie en op de professionele 
paneelbouwers. Willem: “Dat zien we echt als een aparte 
tak van sport met de toch andere technische vaardigheden 
die daar vereist worden. Daar kunnen we echt onze 
toegevoegde waarde laten zien. We onderscheiden ons op 
twee dingen. We doen net even meer voor de klant en we 
weten precies waar we het over hebben. In de industrie is 
dat helemaal belangrijk.” 

GESPECIALISEERDE LOGISTIEK
Samen met Legrand Nederland investeert de Schuurman 
Groep in gespecialiseerde logistiek en advies voor de 
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paneelbouwers. Willem: “We verpakken en vervoeren de 
kasten op een voor de bouwer zo handig mogelijke manier. 
We groeperen producten zodat alles overzichtelijk is en de 
montage soepel kan verlopen. We leveren op maat 
gesneden materiaal. Waar nodig denken we samen met 
Legrand mee in het voortraject en nemen we extra 
materiaal op voorraad. Alles om zo veel mogelijk drempels 
weg te nemen voor onze gezamenlijke eindklant.”

BLIJVEN ZOEKEN NAAR WAARDE
We zijn niet over een nacht ijs gegaan bij onze nieuwe 
logistieke aanpak. “In feite probeer je de gehele keten te 
integreren. Daarom zijn we met een aantal van onze 
klanten en Legrand Nederland om de tafel gaan zitten en 
hebben we samen gekeken waar we elkaar en onze 
afnemers beter konden bedienen,” vertelt Willem. “De 

WILLEM SCHUURMAN (SCHUURMAN GROEP)

FEGIME; GENERATING VALUE
Onder de vlag van FEGIME werken 18 nationale 
organisaties met meer dan 230 zelfstandige 
elektrotechnische groothandels samen. Een innovatieve 
kracht binnen de Europese elektrotechnische 
groothandels met meer dan 1.150 verkooppunten. 
FEGIME wil de kracht van de middelgrote 
groothandelsondernemingen bundelen ten voordele van 
de FEGIME-leden, hun klanten en leveranciers. In 
Nederland is de Schuurman Groep exclusief lid van de 
FEGIME-organisatie.
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en de deuren van de kantoren zijn van glas. De patio 
verbindt de kantoren, kantine en de distributie met elkaar. 

DUURZAAM
Willem: “We willen ook onze klanten kunnen laten zien wat 
er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaam 
energiemanagement.” Voor de klimaatregeling werd 
betonkernactivering toegepast in combinatie met een 
geothermisch systeem. Op een beeldscherm bij de receptie 
kan het volledig geïntegreerde gebouwbeheerssysteem 
(toegangscontrole, geluidsinstallatie, klimaatregeling, 
verlichting) worden bediend. “Inmiddels zijn we natuurlijk 
alweer verder,” vertelt Willem. “Lokale opwekking en 
opslag van energie. Daar moeten we naartoe. Dat zien we 
als een belangrijke ontwikkeling waar wij als groep een 
voortrekkersrol in willen vervullen. Daarom hebben we op 
1 januari van dit jaar Indutecc opgericht.” 

INDUTECC
Indutecc helpt utiliteit en industrie bij het duurzaam 
opwekken en opslaan van energie. Het opwekken gebeurt 
met glas/glaspanelen van Solarwatt en voor de opslag 
levert Indutecc Nilar-batterijsystemen. Deze 
nikkelmetaalhydridebatterijen zijn uitermate veilig, zeer 
milieuvriendelijk en extreem snel op te laden. Willem: “Met 
deze batterijen kun je letterlijk alle kanten op; 
gelijkstroom, wisselstroom, 110 volt, 220, 230, 380. 
Datacenters, ziekenhuizen, UPS, de mogelijkheden zijn 
eindeloos!”

GEÏNSPIREERD DOOR MENS EN TECHNOLOGIE
Duurzaam en mensgericht producten en totaaloplossingen 
ontwikkelen, daar draait het bij de Schuurman Groep om. 
Mens en techniek vormen een synergie; ze versterken 
elkaar. Willem: “Daar zijn we binnen de groep van 
doordrongen. Iedereen telt. Iedereen is even belangrijk. 
Mist er een schakel in de keten, dan wordt de keten minder 
waard. Het is zaak om al die individuele schakels zo sterk 
mogelijk te maken. Daarom krijgt iedereen bij Schuurman 
de grootst mogelijke vrijheid en verantwoordelijkheid.” De 
organisatie heeft een platte structuur die in het gebouw tot 
uiting komt door het ontbreken van drempels. Willem: “Die 
drempels proberen we eigenlijk voor iedereen weg te 
nemen: voor onze medewerkers, voor onze klanten en voor 
onze leveranciers. Betrokken en transparant ondernemen 
zonder drempels. Dat is waar de Schuurman Groep voor 
staat!”

buitendienst van Legrand en de buitendienst van 
Schuurman komen regelmatig bij elkaar om van elkaar te 
leren. Uiteindelijk gaat het erom dat je het samen doet en 
dat je blijft zoeken naar toegevoegde waarde.”

Die waarde werd onder andere gevonden toen in 2005 de 
gebouwbeheerssystemen aan hun opmars begonnen. 
Domotica en gebouwbeheerssystemen werden 
ondergebracht in Elektrokern Solutions. Willem: “De 
kennis en innovatie van Elektrokern Solutions vormen de 
sleutel om de ideeën van vandaag morgen tot realiteit te 
maken. Dat hebben we ook tot uiting willen laten komen in 
ons nieuwe kantoor.”

TRANSPARANT
Het nieuwe gebouw moest duurzaam zijn én de 
belangrijkste waarden van de Schuurman Groep 
vertegenwoordigen. “De beste overeenkomsten ontstaan 
wanneer mensen eerlijk en transparant zijn in hun doelen 
en bedoelingen. Dat wilden we met dit pand benadrukken,” 
vertelt Willem. Overal valt natuurlijk licht het pand binnen 
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DE WIJK AMSTELKWARTIER HEEFT MET HET NIEUWE HOTEL, DAT HOOG BOVEN DE ANDERE BEBOUWING 

UITTORENT, EEN NIEUW GEZICHT GEKREGEN. “HET HOTEL MOET VOLGENS OPDRACHTGEVER AMSTELSIDE BV DE 

NIEUWE STANDAARD WORDEN OP HET GEBIED VAN DUURZAME HOTELS IN DE WERELD”, ZEGT PROJECTLEIDER 

ANDRÉ PRAAT VAN INSTALLATEUR CROONWOLTER&DROS. SAMEN MET PROJECTLEIDER JOOST SANDERS VAN 

LEGRAND NEDERLAND GEEFT HIJ ONS EEN KIJKJE ACHTER DE BOUWSCHERMEN VAN HET BIJZONDERE HOTEL IN 

WORDING.

HET
‘DUURZAAMSTE 

HOTEL
VAN EUROPA’ 

VERLEGT OP ALLE 
FRONTEN DE 

GRENZEN

Het duurzaamste hotel van Europa! Dit is niet 
zomaar een titel die wordt meegegeven aan 
Hotel Amstelkwartier in Amsterdam. Op dit 
moment wordt er nog flink gebouwd aan het 
pand, dat straks op alle fronten zijn tijd ver 
vooruit is. Voor Legrand Nederland bijzonder 
om hier een steentje aan bij te dragen.

BEKIJK HET FILMPJE OVER DIT REFERENTIEPROJECT OP HTTPS://YOUTU.BE/SSSNHRTCSNU
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Voorlopig kunnen hier nog geen 
gasten inchecken. Maar in april 2017 
staat wel de oplevering gepland. Joost 
Sanders en André Praat vertellen over 
de E-installaties in het nieuwe hotel. 
Croonwolter&dros realiseert een 
ambitieus technologieplan, waarvoor 
Legrand de meeste materialen levert. 
André Praat: “Het gebouw krijgt 
slimme technologie, die op sommige 
onderdelen zelfs de wens van de gast 
voorspelt. Als een gast bijvoorbeeld 
iedere dag op een bepaald moment 
hetzelfde bestelt, kan slimme 
software dat voorspellen en zorgen 
dat de bestelling sneller klaar staat. 
Zoals Facebook en Google dat doen 
door data en input te gebruiken kan 
software voorspellen en zorgen dat de 
bestelling sneller klaar staat. Zo 
wordt de beleving van gastvrijheid 
optimaal.”

DUURZAAMHEID STAAT CENTRAAL
Veel duurzame maatregelen moeten 
logischerwijs gezocht worden in 
W-installaties. Zo zorgden 
Architectenbureaus Paul de Ruiter en 
Mulderblauw architecten er samen 
met technisch adviesbureau Arup voor 
dat alle cirkels - CO2, afval, water en 
energie – gesloten zijn. Hiervoor zijn 
een wko, een bio-wko en een 
warmtepomp geïnstalleerd. 
Aannemingsbedrijf J.P. van Eesteren 
heeft bij dit project de leiding in 
handen. De twee architectenbureaus 
bedachten in samenwerking met het 
technisch adviesbureau een circulair 

START PROJECT: OKTOBER 2014
OPLEVERING: APRIL 2017
PRODUCTEN LEGRAND: RAILKOKERS, KABELDRAAGSYSTEMEN, SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, 
UPS EN CCTV

concept, waarin afval wordt hergebruikt, eigen stroom 
wordt opgewekt en een groentekas op de bovenste 
verdieping de uitgestoten CO2 opneemt. Verder worden er 
lokale materialen gebruikt en bestaat het toegepaste beton 
voor een groot deel uit gerecycled beton. “Dit is echt een 
bijzonder pand”, vindt André Praat. “Mooi dat we hieraan 
mee mogen meewerken.”

Maar ook op het gebied van de E-installaties werden er 
grenzen opgezocht. Dat er overal led-verlichting is 
toegepast, vindt André Praat al niet eens zo bijzonder 
meer. Relatief nieuw in Nederland zijn de UPS-units 

NIEUW VERDIENMODEL
André Praat: “Wij hebben het oude verdienmodel 
losgelaten. We redeneren niet meer dat je tien euro 
hebt aan materiaal en een uur tijd om er aan te 
besteden. Voortaan is een zak geld beschikbaar en 
daar moeten we het met z’n allen voor doen. Een 
nieuwe manier van denken, die echt niet altijd even 
eenvoudig is in een markt waarin iedereen denkt in 
oude patronen. Maar als je krijgt wat je kreeg, dan 
verandert de wereld niet en dat willen we juist wel 
met zijn allen. Dan heb je wel lef nodig. Ik denk dat dit 
nieuwe verdienmodel in de toekomst het succes 
bepaalt. Het is een concept waarin je vooral 
samenwerkt.”

LINKS 
ANDRE PRAAT 

(CROONWOLTER&DROS) 
EN RECHTS 

JOOST SANDERS 
(LEGRAND NEDERLAND)
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een auto, die al jaren in de fabriek worden gemaakt en 
vervolgens alleen nog in elkaar hoeven te worden gezet. 
Dat zien we ook in de bouw steeds vaker. Plug en play!”
Joost Sanders knikt bevestigend. Legrand Nederland 
levert voor dit hotel een totaal energiedistributie concept, 
waaronder de hoofdverdeler, het railkokersysteem, de 
onderverdelers, de kabelgoten, draadgoten, schakel- en 
verdeelinrichtingen, UPS en CCTV. Joost Sanders: “We 
werken in zogenaamde werkmodules waarin bepaalde 
zaken worden gerealiseerd. De draadgoten worden door 
ons bekabeld en prefab aangeleverd. In het hotel hoeven ze 
alleen nog te worden aangesloten door stekkers in elkaar 
te klikken. Dat werkt heel goed. Ik denk dat het in de 
toekomst steeds vaker op deze wijze wordt gedaan in de 
bouw.”

SAMENWERKING
André Praat is erg te spreken over de samenwerking met 
Legrand Nederland. “Op een nieuwe manier zijn we samen 

(noodstroom) en CCTV (camerabeveiliging) die het hotel 
straks krijgt. Deze worden in een latere fase geïnstalleerd. 
André Praat: “Er komen drie units voor noodstroom en de 
camerabeveiliging is beperkt in omvang, omwille van het 
gevoel van privacy bij de gasten. Heel bijzonder is de gevel, 
met luiken die voor de ramen kunnen schuiven. André 
Praat: “Wanneer de hotelgast afwezig is of slaapt, past de 
gevel zich automatisch aan het buitenklimaat aan en wordt 
warmteverlies en oververhitting voorkomen. Hierdoor 
bespaar je veel energie. Al willen we ook niet dat het ten 
koste gaat van de beleving van onze gast, die na 
afwezigheid in een koude kamer komt. Gastvrijheid staat 
altijd bovenaan.”

PREFAB
Opvallend is dat ook in de manier van bouwen stappen 
worden gezet. Er wordt bijvoorbeeld steeds vaker met 
geprefabriceerde onderdelen gewerkt, zegt André Praat. 
“Dat is zeker een nieuwe trend. Zoals de onderdelen van 
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op pad gegaan. Natuurlijk zijn wij 
als installateur opdrachtgever, 
maar we proberen vooral samen 
te werken. Wij verwachten van 
Legrand dat ze meedenken en 
proactief met oplossingen komen 
voor allerlei zaken die op ons pad 
komen. Om samen tot een goed 
werkend hotel te komen. Dat 
kunnen ze en dat blijkt in de 
praktijk voortreffelijk te werken. 
Legrand heeft meegedacht over 
de invulling van de werkmodules. 
Wij denken het uit en samen 
perfectioneren we de montage 
en assemblage. We vullen elkaar 
aan.” 

Het Amstelkwartier wordt het 
eerste hotel met een LEED 
Platinum certificering. Joost: 
“LEED is een wereldwijd systeem 
waarmee de duurzaamheid van 
een gebouw wordt vastgesteld. 
De toevoeging Platinum is bij 
hotels uniek. Het begrip 
duurzaamheid komt voort vanuit 
een ‘pure visie’ van de 
opdrachtgever.”

“GROENTEN VERBOUWEN 
OP HET DAK”
De kengetallen van het hotel zijn indrukwekkend. Met 18.500 
vierkante meter, 22 verdiepingen, 300 hotelkamers, twee 
restaurants, een spa/wellness, een ‘rooftopbar’ op de bovenste 
verdieping en een groente- en fruitkas op het dak krijgt 
Amsterdam-Zuid er een nieuwe locatie bij. In de groentekas 
worden de groenten verbouwd, die in de keuken van het hotel 
weer worden verwerkt. En het keukenafval dient als compost. Het 
gebouw bestaat uit een compacte kern met allerlei faciliteiten, 
met daaromheen hotelkamers met veel aandacht voor daglicht.
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MEER STUDIEPLEKKEN
VOOR STUDENTEN

SOCIALE WETENSCHAPPEN IN LEIDEN



Hij bracht een bezoek aan het Pieter de la Courtgebouw 
en het viel hem op dat eigenlijk alles waar een 
stopcontact zit, kan dienen als studieplek. Ernst: 
“Natuurlijk kennen we het gebouw wel, maar voor zo’n 
specifieke vraag ga je toch kijken hoe het gebouw door 
studenten gebruikt wordt. We zagen dat er naast de 
toiletten op de begane grond een paar wandcontactdozen 
zaten. Daar – op de grond naast de ingang van de toiletten 
– hadden zich dus ook studenten geïnstalleerd met hun 
laptops op schoot.”

VAN RUIMTEVRAAG NAAR TOEPASSINGSVRAAG
Voor Hoek & de Wit Architecten veranderde de 
ruimtevraag op dat moment in een toepassingsvraag. 
Ernst: “We hadden al zo veel aan de inrichting gedaan. 
Het kwam er nu eigenlijk op neer dat we in het gebouw op 
de een of andere manier gewoon voldoende 
stopcontacten moesten realiseren. De ruimte was er. De 
plekken waren er. Nu de stroom nog.”

CUBES & TUBES
Het moest een systeem worden dat eenvoudig kon 
worden uitgebreid en doorgeschakeld. Als uitgangspunt 
koos de architect voor een houten kubus met aan 
weerszijden stroomuitgangen. Ernst: “Het kubusidee was 

HOEK & DE WIT ARCHITECTEN 

REALISEERDE DE AFGELOPEN 15 

JAAR AL VERSCHILLENDE 

PROJECTEN IN OPDRACHT VAN DE 

UNIVERSITEIT LEIDEN. IN 2014 

BENADERDE DE FACULTEIT HET 

ARCHITECTENBUREAU MET DE 

VRAAG OF ZE STUDIEPLEKKEN IN 

HET GEBOUW KONDEN 

REALISEREN. ERNST HOEK: “ALS IK 

ZO’N VRAAG KRIJG, GA IK ME DUS 

EERST AFVRAGEN WAT EEN 

STUDIEPLEK TEGENWOORDIG 

EIGENLIJK IS.”
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LINKS RENE VAN RIJ 
(LEGRAND NEDERLAND) 

EN RECHTS 
ERNST HOEK (HOEK & 
DE WIT ARCHITECTEN)



naar mijn idee prima te combineren 
met een ontwerp dat we een jaar of 
vijf eerder al voor TNO hadden 
gemaakt.” Het verzoek van TNO was 
om een bestaand gebouw uit te 
rusten met nieuwe elektrotechnische 
voorzieningen. Hoek & de Wit stelde 
voor om aluminium buizen – met 
daarin stopcontacten en schakelaars 
– aan de muren te bevestigen en 
realiseerde dit in nauwe 
samenwerking met René van Rij, 
technisch adviseur bij Legrand 
Nederland. 

“Dus nu zat ik met een houten blok 
en het idee van die aluminium buizen 

in mijn hoofd en toen heb ik René 
maar gebeld”, zegt Ernst. René 
kwam langs, zag het blok en 
adviseerde ons om te gaan werken 
met staal in plaats van te kiezen voor 
hout. René: “Legrand Nederland 
heeft de machines en de mensen in 
huis om precies de kubussen te 
vervaardigen, die voor dit project 
nodig waren. Dus we zijn prototypes 
gaan maken.” Uiteindelijk zijn er zes 
versies gemaakt. De definitieve 
versie moest voldoen aan de 
NEN-1010 norm. “Je kunt niet 
zomaar iets maken en dan zeggen: 
nou, dit is het”, lacht René. “Het 
moet wel allemaal veilig zijn.” 

230 VOLT EN USB, HET MOSAIC 
CONCEPT
Hoek & de Wit Architecten paste het 
integrale Mosaic schakelmateriaal 
van Legrand toe. Dit programma 
bevat complete oplossingen om een 
utiliteitsgebouw mee uit te rusten en 
is optimaal te integreren in 
wandgoten, energiezuilen en 
vloersystemen. In zeventig kubussen 
werd platinum Mosaic 
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schakelmateriaal gemonteerd met daarin een 
USB-lader. In de aluminium buis – met een totale lengte 
van 120 meter – zijn meer dan 100 wandcontactdozen 
voor 230 volt gemonteerd.

De kracht van het uiteindelijke systeem zit hem in de 
flexibiliteit en de esthetiek. Je kunt het volledig naar 
eigen inzicht en in elke gewenste richting opbouwen. De 
elektrotechnische voorzieningen hoeven niet te worden 
weggestopt, maar mogen als element in de ruimte 
worden gezien. Ernst: “De kleur van deze faculteit is 
rood. Daarom hadden we rode cubes voorgesteld, maar 
uiteindelijk is de rode variant maar op één plek 
toegepast. Bij de realisatie heeft de faculteit op alle 
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overige locaties voor grijs gekozen, want ze waren bang 
dat het anders te veel zou overheersen.”

WENSEN EN VERWACHTINGEN
Naast de faculteit, moest ook het vastgoedbedrijf dat het 
Pieter de la Courtgebouw in beheer heeft toestemming 
geven voor de uitvoering van het project. Daar was nog 
een kleine hobbel te nemen, want voordat het systeem 
kon worden aangelegd, moesten de bestaande 
elektriciteitsvoorzieningen worden verzwaard. Ernst: 
“Gelukkig is het vastgoedbedrijf enthousiast over het 
resultaat en inmiddels zijn er ook al andere faculteiten 
die hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in dit 
systeem.”
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DE IMPACT VAN
INTERNET OF 

THINGS
EN BIG DATA

APPARATEN ZIJN STEEDS VAKER AANGESLOTEN OP 

HET INTERNET. DE VERWACHTING IS DAT ER IN 2020 

VEEL MEER APPARATEN OP INTERNET ZIJN 

AANGESLOTEN DAN DAT ER MENSEN ZIJN. DIT KOMT 

VOORAL DOORDAT NIEUW GEPRODUCEERDE 

APPARATEN IN DE TOEKOMST STANDAARD OP HET 

INTERNET ZIJN AANGESLOTEN, OFTEWEL ‘SMART’ 

ZIJN. DE HOEVEELHEID BRUIKBARE DATA, DIE WE UIT 

DEZE APPARATEN KUNNEN HALEN, NEEMT DUS OOK 

TOE. WELKE KANSEN BIEDEN DEZE TOEPASSINGEN 

VOOR DE BOUWSECTOR EN WAT BETEKENT DIT VOOR 

DE WERKWIJZE VAN DE INSTALLATEUR?
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Internet of Things, ofwel het ‘internet der dingen’, 
verwijst naar apparaten die met elkaar communiceren via 
het internet. Het gaat verder dan alleen de verbinding. 
‘Smart devices’ (slimme apparaten) zijn namelijk ook in 
staat om gegevens op te slaan en hierop te reageren. De 
gegevens worden verkregen op basis van chips en 
sensoren die in en rondom apparaten zijn aangebracht. 
Het koppelen en analyseren van deze grote hoeveelheden 
data (ook wel big data genoemd) kan betekenisvolle 
inzichten over producten, processen en gedrag opleveren. 
Met deze inzichten kunnen processen en producten in de 
bouw verbeterd worden. Dit zal ook invloed hebben op de 
werkzaamheden van de installateur.

INSTALLATEUR ALS HOOFDAANNEMER 
Doordat er steeds vaker en meer slimme technologie in 
gebouwen wordt verwerkt, wordt de rol van de installateur 
belangrijker. De kans is groot dat er een moment komt dat 

de installateur de rol van hoofdaannemer op zich neemt. 
In dat geval zal de installateur ook veel actiever betrokken 
zijn bij het gehele bouwproces. Ook zou de installateur 
degene kunnen zijn die de slimme systemen ontwerpt. 
Naast het plaatsen en installeren van de bijbehorende 
sensoren en apparaten in gebouwen, moeten deze slimme 
installaties ook optimaal ingeregeld worden. De 
werkzaamheden van de installateur zullen zich dus 
verbreden. 

OPTIMAAL GEBRUIK VAN GEBOUWEN
Wat is het voordeel van deze slimme technologieën voor 
gebruikers en beheerders van gebouwen? Allereerst kan 
het gebruik van installaties met het koppelen en 
analyseren van systemen en data geoptimaliseerd worden. 
De mogelijkheden van slimme toepassingen in gebouwen 
lijken eindeloos. Sensoren kunnen bijvoorbeeld worden 
ingezet om het binnenklimaat te beheersen. Daglicht-, 
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temperatuur-, infrarood- en bewegingssensoren kunnen 
de prestatieniveaus van een gebouw realtime monitoren. 

Komt er in een ruimte voldoende daglicht binnen, dan 
wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld. Is het te 
warm, dan wordt er automatisch een raam opengezet. 
Slimme toepassingen op basis van nieuwe technologieën 
en grote hoeveelheden data kunnen dus leiden tot een 
zeer duurzaam gebruik van gebouwen en installaties. De 
installateur zou degene kunnen zijn die de data van deze 
systemen uitleest en de gebouwbeheerder of 
woningeigenaar helpt om het systeem zo optimaal 
mogelijk te gebruiken.

VAN PREVENTIEF NAAR PREDICTIEF ONDERHOUD
Naast de optimalisaties die slimme installaties teweeg 
brengen, kunnen chips en sensoren ook 
procesverbeteringen realiseren. Een voorbeeld hiervan is 
het uitvoeren van predictief onderhoud. Preventief 
onderhoud aan installaties geschiedt momenteel vooral 
naar aanleiding van periodieke metingen of de gemiddelde 
levensduur van een installatie. Predictief onderhoud zorgt 

ervoor dat er precies op het juiste moment onderhoud 
wordt gepleegd. Niet te vroeg, zodat (delen van) 
installaties niet vervangen worden terwijl ze nog niet aan 
het einde van hun levensduur zijn. Maar ook niet te laat, 
zodat storingen worden voorkomen. 

ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN
Een andere toepassing van Internet of Things waarbij de 
installateur een rol kan spelen, is het koppelen van 
metingen rondom prestaties van installaties aan 
gebruikersdata. Het ene huishouden heeft een ander 
gebruikspatroon dan het andere. Hoe vaak een installatie 
wordt gebruikt, is van invloed op de termijn waarop deze 
vervangen moet worden. Op basis van de intensiteit van 
het gebruik kan een gepersonaliseerd 
onderhoudscontract aangeboden worden. Zo worden 
onderhoudscontracten afgestemd op het gebruik van de 
klant. De lijst met voorbeelden van slimme toepassingen 
en de voordelen hiervan kan nog veel verder worden 
uitgebreid. Dat Internet of Things en big data impact op de 
bouwsector en het werk van de installateur hebben, mag 
in ieder geval duidelijk zijn.

CLASSE 300 BINNENPOSTEN VAN BTICINO ZIJN NU OOK LEVERBAAR IN EEN VERSIE MET 3G/4G- EN WIFI-VERBINDING NAAR DE SMARTPHONE
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WAT IS ETIM RT?
EEN INTERVIEW MET

JAN AL VAN UNETO-VNI
DE ARTIKELCLASSIFICATIE ETIM IS 

UITGEBREID MET ETIM RT. 

OFTEWEL MET REKENEN EN 

TEKENEN. AAN DE MEEST 

GETEKENDE PRODUCTEN WORDEN 

REKENKUNDIGE PARAMETERS 

TOEGEVOEGD, ZODAT ZE STRAKS 

3D IN HET BOUW INFORMATIE 

MODEL (BIM) TE GEBRUIKEN ZIJN. 

DE FABRIKANTEN ZIJN NU AAN ZET 

OM DE UNIFORME OBJECTEN 

BIBLIOTHEEK TE VULLEN. EEN 

GESPREK MET 

PROGRAMMAMANAGER JAN AL 

VAN UNETO-VNI OVER DE 

VOORDELEN VAN ETIM RT. 

Jan Al, programmamanager BIM bij UNETO-VNI pakt er 
een schema bij, waarop duidelijk te zien is dat de 
arbeidsproductiviteit in de bouw de laatste jaren - anders 
dan in de industrie - nauwelijks gegroeid is. “Kijk, daar 
kunnen we met BIM en de nieuwe ETIM RT een slag gaan 
maken. We zouden daarmee het aantal bouwplaatsuren 
van de installateur kunnen halveren. Dat is heel realistisch. 
En datzelfde geldt voor de engineeringstijd bij projecten. Er 
zijn al installateurs, die zeggen - als ze helemaal volgens 
BIM werken- dat zelfs in een kwart van de tijd moet 
kunnen.” De nieuwe ETIM RT is afgelopen zomer als open 
standaard beschikbaar gesteld via de website van ETIM. De 
letters RT staan voor Rekenen en Tekenen en 

JAN AL OVER DE 
VOORDELEN VAN ETIM RT:

“ENGINEERINGSTIJD EN 
BOUWPLAATS-UREN 

HALVEREN”
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vertegenwoordigen een nieuwe stap in de wereld van het 
Bouw Informatie Model (BIM). Programmamanager Jan Al 
daarover: “De oude ETIM-standaard was meer een 
artikelproductclassificatie. Met de versie ETIM RT hebben 
we rekenkundige parameters en een 3D-model 
toegevoegd. Via de website van ETIM hebben we ruim 360 
verschillende productmodellen gepubliceerd. Fabrikanten 
zijn vanaf nu aan zet om die bibliotheek te vullen met 
producten en de daaraan gekoppelde geometrische data. 
Zodat je ze daarna 3D kunt toepassen. Vanaf begin 2017 
kan de installatiesector hiermee aan de slag. Diverse 
softwareleveranciers zijn betrokken bij ETIM RT. Op hun 
websites communiceren ze al dat ze ETIM RT Ready zijn.”

Maar voor de installateur zijn er toch al allerlei bibliotheken 
met componenten voor 3D?
Jan Al: “Dat klopt. Maar die zijn door software- of 
dataleveranciers ontwikkeld. Niet door de installatiemarkt 
zelf. Er zijn CAD-leveranciers die nu nog werken met vijf tot 
zeven verschillende standaarden. Met ETIM RT kunnen ze 
zich beperken tot één standaard met daaraan gekoppeld 
één uniforme bibliotheek van componenten voor 3D. 
Doordat er nu nog veel datamodellen van verschillende 
standaarden door elkaar worden gebruikt, ontstaan er in 
de praktijk grote problemen en aansluitverlies. Toen ik nog 
bij BAM werkte, draaiden er al bakken met software om 
alle verschillen tussen de informatie van BAM Installatie 
en BAM Bouw op te lossen. Met als gevolg dat je veel tijd 
verloor en voortdurend achter de feiten aanliep. Met de 

introductie van ETIM RT kunnen softwareleveranciers 
straks met één standaard gaan werken. Wij gaan ETIM RT 
ook rechtstreeks koppelen aan IFC, de overkoepelende 
standaard zoals die geadopteerd is in de internationale 
bouwwereld. Ook naar de rest van de bouw is het 
belangrijk dat wij één taal spreken!” 

Allemaal leuk dat BIM, maar een derde van de installateurs 
heeft er nog nooit van gehoord, aldus Bouwkennis. 
“Dat zijn van die onderzoeken waar ik mijn vraagtekens bij 
zet. Uit een ander onderzoek, van de Universiteit Twente, 
blijkt dat het de goede kant opgaat. In de installatiebranche 
is BIM de laatste jaren echt in een stroomversnelling 
terechtgekomen. Dat komt ook doordat wij in onze branche 
gewend zijn om ons werk tot in detail uit te pluizen. En om 
goed vergelijkingen te kunnen maken en beter te 
selecteren op basis van productclassificatie, werken we al 
25 jaar met ETIM. In de bouwsector is zoiets nog maar 
beperkt ontwikkeld. Dus daar hebben we als installateurs 
een voorsprong.”

Wat zegt u tegen een installateur die de meerwaarde van BIM 
niet ziet? 
“Het probleem is dat je op een gegeven moment niet meer 
meetelt. Niet alleen grote installateurs, maar ook 
middelgrote installateurs worden door hun opdrachtgevers 
gedwongen om met BIM te werken. Dan is het geen vraag 
meer of je het gaat doen, maar is het gewoon een eis. Als 
je met een grote klant aan tafel zit, zit je alleen maar te 

ETIM RT WORDT ETIM MC
Een werkgroep binnen brancheorganisatie UNETO-VNI heeft zich sinds 2014 
beziggehouden met de uitbreiding van de standaard ETIM naar ETIM RT. 
Oftewel ETIM Rekenen en Tekenen. De belangrijkst toevoegingen zijn de 
rekenkundige parameters en de mogelijkheid om de ruim 360 verschillende 
productmodellen ook 3D te gebruiken. Fabrikanten zijn nu bezig om de 
Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) te vullen met hun producten en de 
daaraan gekoppelde geometrische data, zodat ze 3D kunnen worden 
toegepast. Vanaf begin 2017 kan de installatiesector ermee aan de slag. Door 
gebruik van één uniform informatiemodel neemt de kans op fouten en 
vertraging af. Dit komt de productiviteit van de sector ten goede, aldus 
programmamanager Jan Al van Uneto-VNI. Het project gaat overigens ETIM 
MC heten om internationaal gebruikt te kunnen worden. MC staat voor 
Modelling en Calculation.
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praten in dat soort termen. Over de informatie die je 
aanlevert, of je compleet bent en dat je binnen de 
bouwkolom bij zo’n project kunt kijken naar integrale data. 
Als je die informatie niet kunt aanleveren via een Bouw 
Informatie Model, heb je op de bouwplaats alsnog een 
hoop ellende. Met BIM zit je als installateur volwaardig aan 
tafel met de opdrachtgever!”

Maar voor de wat kleinere installateur met veel particulier 
werk zal het toch nog niet zo’n vaart lopen? 
“Nou, vergis je niet. Als je in het onderhoud en beheer zit 
en je werkt bijvoorbeeld veel voor woningcorporaties, dan 
gaat het er ook steeds meer naartoe dat je via een Bouw 
Informatie Model werkt. Via BIM wordt dan bijgehouden 
hoe de installaties in de verschillende woningen zijn 
opgebouwd. Rapportages van onderhoud moeten eveneens 
steeds meer via BIM worden bijgehouden. Ook andere 
grote opdrachtgevers, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, zijn 
hier al mee bezig. En in de utiliteit, zoals in de 
ziekenhuiswereld, gaan die ontwikkelingen nog veel 
sneller. Natuurlijk kun je als installateur blijven werken 
zoals je dat 25 jaar geleden deed, maar over vijf jaar is de 
wereld wel veranderd!”

Maar ben je met BIM niet veel meer tijd kwijt? 
“Ha, ha… Ja, dat is vaak de eerste reactie. Maar door de 
inkoop en de engineering meer op elkaar af te stemmen en 
je bedrijfsprocessen anders te organiseren, kun je heel 
veel tijdwinst behalen. Bij BAM hebben ze dat gedaan. En 
werken ze meer in modules en in scenario’s. Als bedrijf 
word je een stuk productiever als je meer modulair werkt. 
Daarbij moet je in de engineering meer denken in 
standaardcomponenten. Dus niet voortdurend alle 
variaties gebruiken. Als we het over de kabelgoten van 
Legrand hebben, dan kun je die voortdurend aanpassen op 
elke omvang van bekabeling, maar je kunt ook met een 
paar standaardmaten werken. Aan de inkoop- en 
engineeringkant maak je het daardoor een stuk 
eenvoudiger. Misschien levert dat wel meer op dan 
wanneer je altijd maar de maat neemt die je op dat 
moment nodig hebt. Maar dat vraagt wel een andere 
manier van werken.”

Wat gaat ETIM RT concreet voor de installateur opleveren? 
“Als je in de branche met één standaard gaat werken, met 
daaraan gekoppeld één uniforme bibliotheek van 
componenten voor 3D, dan scheelt dat heel veel tijd. Als je 

eens wist hoeveel uren we in de branche verliezen door het 
oplossen van al die verschillen door de vele standaarden 
die er nu nog gebruikt worden. Middelgrote 
installatiebedrijven zijn op jaarbasis meerdere fte’s kwijt 
aan dit probleem. Dat kost honderden fte’s in de branche! 
Dat kan allemaal veel efficiënter. Anderzijds kan een 
installateur door ETIM RT en BIM nog beter zijn 
toegevoegde waarde in de keten laten zien. Daar wordt 
door de installateur dikwijls over geklaagd, dat hij in de 
bouwkolom te weinig aan bod komt. Met ETIM RT maken 
we de installateur ook sterker in het bouwproces!”

FABRIKANTEN NU AAN ZET
Gekoppeld aan ETIM RT is een Uniforme Objecten 
Bibliotheek (UOB). In totaal zijn er ruim 360 verschillende 
productmodellen. Fabrikanten zijn vanaf nu aan zet om 
hun producten digitaal - inclusief rekenkundige data 
- aan te leveren voor deze bibliotheek, zodat ze straks 3D 
kunnen worden gebruikt. Jan Al daarover: “Er is een 
kleine groep van zo’n tien gerenommeerde fabrikanten, 
waaronder Legrand, die koplopers zijn. Zij zijn goed 
georganiseerd en kunnen gemakkelijk inspelen op dit 
soort ontwikkelingen. UNETO-VNI probeert samen met 
ondernemersorganisaties zo veel mogelijk andere 
fabrikanten ook zo ver te krijgen dat ze meedoen aan de 
UOB. Anders missen ze de boot. Anderzijds is het in het 
belang van de markt dat de Uniforme Objecten 
Bibliotheek straks zo volledig mogelijk is.”

Meer informatie: www.openuob.nl



NIEUWE EMDX³
MEETCENTRALES
VAN LEGRAND
DE VERBRUIKER IS STEEDS VAKER EEN VRAGENDE PARTIJ VOOR DE 

INVOERING VAN DOELTREFFEND ENERGIEBEHEER. LOGISCH, ALS JE 

WEET DAT METEN EN VISUALISEREN VAN HET STROOMVERBRUIK DE 

EERSTE EISEN ZIJN VOOR HET EFFECTIEF REALISEREN VAN EEN 

AANZIENLIJKE ENERGIEBESPARING. LEGRAND HEEFT HAAR 

ASSORTIMENT EMDX³ MEETCENTRALES VERNIEUWD!

Meetcentrales kwantificeren niet alleen het verbruik. Ze 
geven ook een compleet beeld van het type energie dat 
wordt verbruikt. Ze meten niet alleen de klassieke 
parameters, zoals stroom, spanning, vermogen (actief-
reactief en schijnbaar), maar ook de hoeveelheid 
verbruikte en geproduceerde energie, de werkingstijd, de 
power factor (cos φ) en de graad van harmonische 
vervorming.

De nieuwe Legrand meetcentrales zijn in twee 
uitvoeringen beschikbaar: een modulaire versie voor 
inbouw op rail in de kast en een serie voor montage op 
kastdeur of volle afdekplaat. Beide types hebben dezelfde 
functie, namelijk de verbruiker de nodige informatie 
aanleveren voor de realisatie van een duurzaam 
energiebeleid. De modulaire meetcentrale (breedte 4 
modules) is standaard uitgerust met een RS485 
communicatiepoort, die aansluiting op een netwerk 
toelaat en de mogelijkheid biedt voor overdracht van 
gegevens via impulsen.

De modellen voor montage op kastdeur of volle 
afdekplaat worden aangeboden als EMDX³ Access 
(instapmodel) en EMDX³ Premium. Op deze laatste versie 
kunnen extra modules worden geïnstalleerd, zodat 
gegevens lokaal afgelezen kunnen worden. Bovendien 
kan hierdoor ook informatie worden overgedragen buiten 

de verdeelinrichting. De modules, die op de 
achterzijde van de EMDX³ Premium centrale 
geplaatst kunnen worden, combineren 
functies zoals RS485 communicatie (Modbus 
protocol), geheugenopslag, 
temperatuurmeting en analyse van 
harmonischen.

SOFTWARE EN WEBSERVER
Legrand biedt een dubbele oplossing voor het 
communiceren en het centraal beheren van 
de meetgegevens van een 
laagspanningsinstallatie. Uitgangspunt is dat 
iedere verdeelinrichting een IP-adres krijgt 
toegewezen.

Specifieke software op een PC, gekoppeld 
aan een privénetwerk, zorgt dat de 
meetwaarden van iedere teller of centrale 
bekeken, bewaard of geëxporteerd kunnen 
worden. De gegevens worden gegroepeerd 
per dag, per maand en per jaar. Een andere 
mogelijkheid is de installatie van een 
webserver. Hierdoor kunnen op afstand, op 
elk moment en via bijvoorbeeld een PC, 
smartphone of tablet, de meetwaarden 
worden bekeken.
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DE IP66 VLOERDOOS VAN 
LEGRAND: KLEIN, ROND 
EN WATERBESTENDIG
De nieuwe ronde IP66 vloerdoos van 
Legrand Nederland heeft vier modules 
voor bijvoorbeeld twee wandcontactdozen 
en is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 
met een vast scharnierend deksel of met 
een losse deksel. Afhankelijk van de duur 
en de frequentie waarmee de vloerdoos 
wordt gebruikt, kiest men voor één van 
beide. Voor frequent gebruik gedurende 
een korte tijd is de dekselset met vast 
scharnierend deksel de beste keuze. Voor 
tijdelijk gebruik van lange duur is de 
dekselset met losse deksel de beste 
keuze. De dekselset kan worden 
gecombineerd met een IP55 kabeluitvoer, 
waardoor de kabels extra beschermd 
worden. De compacte, waterdichte 
vloerdoos IP66 voldoet aan de IEC 
60670-1 en IEC 60670-23 normen en kan 
zowel binnen als buiten geïnstalleerd 
worden. 

www.legrand.nl 
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DEURCOMMUNICATIE VIA DE SMARTPHONE:
BTICINO HEEFT DE OPLOSSING
De nieuw BTicino Classe 300 X13E binnenpost van Legrand Nederland 
haalt het beste uit de combinatie van het vertrouwde BTicino 
2-draadssysteem en de koppeling naar smartphone via Wi-Fi en het 
3G/4G-netwerk. De met een IF-design award 2016 bekroonde Classe 300 
X13E biedt de gebruiker betaalbare topklasse en koppelt design en 
esthetiek aan ruime online gebruiksmogelijkheden.

STEEDS IN CONTACT MET DE WONING 
Via de speciale app kun je heel eenvoudig zien wie voor de deur staat, 
ook als je niet thuis bent. De intercom wordt, net als bij een standaard 
binnenpost, rechtstreeks aangesloten op het bekende en gemakkelijk te 
installeren 2-draadssysteem. Deze oplossing kan zowel in nieuwbouw- 
als in renovatieprojecten gebruikt worden. De configuratie gebeurt op 
basis van verbinding met de standaard internet-router in de woning. 

DE VOORDELEN OP EEN RIJ:
•  De oproep kan overal ter 

wereld worden beantwoord.
•  Met de smartphone kan de 

binnenpost worden 
opgeroepen. 

•  Op afstand de voortuin/portiek 
bekijken met de smartphone.

•  De tuinverlichting en sproeiers 
op afstand activeren. 

•  Geen specifieke IP kennis 
nodig voor het configureren 
van het toestel. 

•  De nieuwe Classe 300 X13E is 
opvallend discreet. De 
handsfree binnenposten zijn 
uitgerust met een 7” LCD 
touchscreen en hebben een 
heel dun profiel van slechts 
22,5 mm. 

Kijk voor meer informatie op  
www.bticino.nl.
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NIEUWE LCS² 
VOORGEMONTEERDE 

GLASVEZELOPLOSSINGEN 

Naast snelheid heeft glasvezelbekabeling nog verschillende 
andere voordelen ten opzichte van koperverbindingen. De 
glasvezel kabels zijn compact. Het voordeel is dat de 
doorvoeren in de muur en het plafond dan ook kleiner zijn. 
Legrand Nederland biedt een keur aan oplossingen voor 
glasvezelverbindingen.

GLASVEZEL PREFAB OP MAAT
De glasvezel prefab oplossingen worden voor de gebruiker 
speciaal op maat gemaakt. Dit assortiment is inmiddels 
uitgebreid, onder andere met de MPT-connectoren. Een 
glasvezelkabel van hoge kwaliteit, in de juiste lengte en met 
het gewenste type connectoren, kan vooraf gemonteerd 
binnen zes werkdagen bij de gebruiker geleverd worden. 

BIJ HET AANLEGGEN VAN EEN DATA-

INSTALLATIE IS DE KEUZE ALTIJD LASTIG: 

GAAN WE VOOR KOPER OF GLASVEZEL?

Voor verzending meten we de glasvezelkabel helemaal door 
en het meetrapport leveren we uiteraard mee. Zelf meten of 
de glasvezelconnectoren goed gemonteerd zijn, is dus niet 
nodig.

STANDAARD PREFAB OPLOSSINGEN
Andere optie om een glasvezelverbinding tot stand te 
brengen, zijn de standaard prefab oplossingen. Ze hebben 
een eigen artikelnummer en zijn te bestellen bij de 
elektrotechnische groothandel. Vanaf nu heeft Legrand een 
nieuw assortiment standaard LCS² glasvezelkabels, die in 
de fabriek afgemonteerd zijn. Deze zijn ideaal voor 
verbindingen tussen twee serverkasten. Zo zijn er de 
‘Fan-out – Fan-out’ microkabels OM3 en OS2, met  
12 glasvezels en 6 LC Duplex connectoren. De lengte 
varieert van 10 tot 50 meter. Deze kabels zijn ook 
verkrijgbaar met 24 glasvezels. 

Het gebruik van MTP-connectoren neemt toe, daarom zijn 
ook een aantal glasvezelkabels met deze connectoren 
verkrijgbaar. Bijvoorbeeld: de MTP-MTP microkabel OM3 en 
OS1/OS2 met 12 glasvezels. Ook hier varieert de lengte van 
10 en 50 meter. Voor verbindingen tussen gebouwen of in 
een gebouw, biedt Legrand een assortiment OM3, OM4 en 
OS2 kabels van 100, 200 en 300 meter. Dit geleverd met 
MTP, met LC- of zonder connectoren.

Kijk voor meer informatie op www.legrandservices.nl.



DE LEGRAND GROUP STREEFT ETHIEK, INNOVATIE, KLANTGERICHTHEID EN 

DUURZAAMHEID NA IN HAAR DAGELIJKSE HANDELEN. LEGRAND HECHT DAN OOK GROTE 

WAARDE AAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). HAAR CSR-STRATEGIE RICHT 

ZICH OP VIER DOMEINEN: MEDEWERKERS, MILIEU, MAATSCHAPPIJ EN GEBRUIKERS. 

Momenteel heeft de Legrand Group 10 
focuspunten binnen deze domeinen. 
Door aan deze punten te werken, weet 
Legrand een dynamiek te creëren die de 
ontwikkelingen en prestaties van de 
groep ten goede komen, maar ook de 
elektrotechnische sector in zijn geheel.

De CSR-Roadmap die internationaal 
binnen de Legrand Group wordt 
gehanteerd, geldt uiteraard ook voor alle 
nationale vestigingen. Duurzaamheid en 
veiligheid zijn in deze Roadmap twee 
aspecten die erg belangrijk zijn in onze 
dagelijkse bedrijfsvoering. Legrand 
Nederland heeft onlangs op beide 
gebieden belangrijke stappen gezet.

FOCUSPUNT DUURZAAMHEID
Het FIRA-platform is een digitaal 
register waar bedrijven (leveranciers) 
hun MVO-prestaties zichtbaar maken 
aan klanten (inkopers). Verificatiebureau 
FIRA verifieert deze MVO-informatie van 
bedrijven en verleent op basis daarvan 
een status.

“Dat klanten aan deze status wel 
degelijk waarde hechten, werd een tijdje 
geleden duidelijk toen Legrand 
Nederland naar aanleiding van een 
tender de vraag kreeg van een grote 
klant of de onderneming iets deed met 

FIRA”, zegt Erik van Avendonk, Quality & HSE Manager bij 
Legrand Nederland & Minkels.

Die vraag was voor Legrand Nederland de aanleiding om 
hierop actie te ondernemen. Een brainstormsessie in 
samenwerking met FIRA toonde aan dat op gebied van 
beleid, acties en ‘best practices’ al veel werd gerealiseerd. 
Kwestie was om alle ‘bewijzen’ te verzamelen, de 
informatie te structureren en dit op 
het FIRA-platform te plaatsen. Eind 
april 2016 werd alle informatie 
gescreend en gevalideerd door FIRA. 
Zowel Legrand Nederland als Minkels 
kregen op dat moment de status 
Brons/Basic CSR Report toegekend.

FOCUSPUNT VEILIGHEID
Vanuit de veiligheidsfilosofie die de onderneming hanteert, 
waarbij alle medewerkers onder alle omstandigheden veilig 
en zonder ongevallen moeten kunnen werken, besloot 
Legrand Nederland zich ook te laten certificeren voor VCA 
(Veiligheid Checklist Aannemers). Legrand Nederland voert 
zelf geen montagewerkzaamheden uit, maar werkt 
hiervoor nauw samen met montagepartners. 

Erik van Avendonk: “De monteurs van onze 
montagepartners zijn al VCA-gecertificeerd. Legrand 
Nederland wilde nu ook op 
bedrijfsniveau gecertificeerd 
worden en kreeg hiervoor 
het niveau VCA** 
toegekend.”
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) VAN LEGRAND TOEGELICHT
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BESTEL VIA LEGRANDSERVICES.NL 
DIRECT ONZE PRODUCTEN BIJ UW GROOTHANDEL

LEGRANDSERVICES NIEUWS

OP WWW.LEGRANDSERVICES.NL BIEDEN WIJ U DIVERSE CALCULATIETOOLS 

AAN. OM HET GEMAK VAN DE GWO WANDGOOT CALCULATOR EN DE P31 

KABELGOOT CALCULATOR NOG VERDER TE OPTIMALISEREN, IS HET NU OOK 

MOGELIJK OM NA EEN BEREKENING DIRECT DE PRODUCTEN IN DE 

WINKELWAGEN VAN UW GEWENSTE GROOTHANDEL TE PLAATSEN.

Rexel en Technische Unie 
hebben zich al aangesloten, 
andere groothandels zullen 
snel volgen! Na deze drie 
eenvoudige stappen heeft u 
snel en eenvoudig uw bestelling 
geplaatst.

VERBETERDE P31 KABELGOOT CALCULATOR

Op legrandservices.nl is de P31 
kabelgoot calculator vernieuwd! 
Vanaf nu is het ook mogelijk om een 
speciale kleurafwerking te 
selecteren. Kies daarnaast de 
gewenste uitvoering, breedtematen, 
ophangsysteem en hulpstukken. 
Voeg vervolgens de gewenste 
aantallen toe en wij geven u een 
compleet overzicht van alle 
benodigde materialen en 
accessoires. Probeer het zelf op 
www.legrandservices.nl/
calulcatietool/p31.
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Wij begrijpen de vraag van 
installateurs naar een actieve rol van 
fabrikanten in het ontwerpproces en 
willen dit ook specifiek ondersteunen 
met onze producten en systemen. Wij 
bieden drie niveaus van ondersteuning 
aan:

•  Beoordelen van uw BIM model, 
alvorens wij een offerte uitbrengen 
op de gewenste systemen.

•  Beschikbaar stellen van Revit 
families, waardoor ontwerpers op 
onze specificaties kunnen 
ontwerpen.

•  Het actief inbrengen van 
oplossingen in het model door onze 
BIM-engineers.

SAMEN SUCCES
Om transparant en succesvol samen te 
werken, dienen we helder te zijn in wat 
u van ons kunt verwachten in onze 

dienstverlening. Ons BIM-protocol 
geeft duidelijk weer aan welke 
voorwaarden wij voldoen bij het 
leveren van Revit family bestanden tot 
aan onze rol en verantwoordelijkheid 
van het bewerken van een BIM model 
met railkoker en kabeldraagtracé’s. Zo 
weet u vooraf precies wat u kunt 
verwachten.

STANDAARDISERING
De BIM applicaties groeien en de 
markt vraagt om standaardisering. Iets 
wat wij als fabrikant volledig 
ondersteunen. Om die reden proberen 
wij al onze bestanden van het 
keurmerk DRS 2.5.2 te voorzien. Een 
garantie voor universeel gebruik in de 
meest voorkomende BIM-pakketten en 
juiste exportparameters voor IFC. 
Mocht u onverhoopt toch tegen 
problemen aanlopen, schroom dan 
niet om contact met ons op te nemen. 

NIEUWE UPDATE REVIT FILES
Wij proberen al onze bestanden zo 
actueel mogelijk te houden, daarom 
hebben we onze Revit bibliotheek 
voorzien van een volledige update. Alle 
vernieuwde files zijn vanaf nu te 
downloaden op legrandservices.nl. Om 
een nog beter beeld te krijgen van 
onze Revit files hebben we een demo 
video gemaakt. In deze video krijgt u 
meer zicht op de Revit files voor 
steunen en consoles van Legrand 
Nederland. Bekijk de video op ons 
YouTube kanaal: www.youtube.com/
legrandnederland.

NIEUWE UPDATE BIM REVIT FILES VERKRIJGBAAR
OP LEGRANDSERVICES.NL



 

W I FI

3G / 4G

De nieuwe Classe 300 X13E binnenpost maakt 
van uw huis een verbonden woning. Eenvoudig 
te bedienen met smartphone, waar u ook bent. 
De binnenpost kan geïnstalleerd worden op 
elke 2-draadsinstallatie van BTicino en wordt 
via een WiFi- of 3G/4G verbinding verbonden 
met het netwerk.

www.btic ino.nl
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