
gelijk. We trokken met gemak 24
tot 30 kabels tegelijk en eenmaal
zelfs 36 kabels! En de metingen
gingen direct goed. Zo krijg je ver-
trouwen in een project, je
denkt ‘dat gaat lekker’.
Hoe verder we in het pro-
ject kwamen, des te
meer kabels we
tegelijk gingen
trekken. Hierdoor

konden we het project goed orga-
niseren, er zaten bij wijze van spre-
ken ‘geen kinken in de kabel’. Per
afdeling werkten we met vier man
snel door. Twee
trokken de ka-
bels, één deed de
afwerking op de
werkplek en de
laatste werkte
het materiaal af

in de patchkasten. We
waren steeds tegelijk
klaar en konden weer
naar de volgende ver-
dieping."

Buikgevoel
"Ook de patchpanelen
waren nieuw voor ons.
Bij het afmonteren gin-
gen we op buikgevoel
aan de slag, later
zagen we in de hand-
leiding dat we het pre-

cies volgens het boekje hadden
gedaan! Ik vond het prettig dat we
alles aan de voorkant konden
afwerken. Het was even wennen

om met het onderste paneel te
beginnen, maar al snel weet je niet
beter. Vooral over de connector van
Legrand zijn we erg enthousiast.
Wanneer je een foutje hebt
gemaakt, kun je hem zo weer ope-
nen en opnieuw afmonteren, je
hebt er geen speciaal gereedschap
voor nodig. Alles gaat in één han-
deling met een klik- en snij-
systeem. Door de connector dicht
te klikken, snijdt hij zichzelf in de
kabel en klaar. Iedereen snapt
direct hoe het werkt, bij een per-

Op 26 mei begon Wesley Smits
(HTC) aan een nieuw installatie-
project in een ministerie waar het
werk gewoon doorging. "Het oude
telefoon- en datasysteem van Justi-
tie voldeed niet meer aan de eisen.
Aan ons de opdracht om zo naad-
loos mogelijk een Cat. 6 netwerk,
compleet met glasvezel, te instal-
leren. We hebben uiteraard gepro-
beerd de medewerkers van
Justitie zo min mogelijk te
storen. Het Legrand VDI
systeem heeft ons hierbij
goed ondersteund." 

Chique spul
"Mijn eerste indruk was ‘dat
is chique spul’, het materi-
aal is met zorg ontwikkeld
en je ziet direct hoe je het
kunt verwerken", zegt Smits.
We begonnen met het trek-
ken van de kabels en waren
blij verrast over de handige kabel-
dozen van Legrand. Voor ons was
dit systeem nieuw. Vaak vallen de
dozen bij de laatste meters om.
Maar deze bleven gewoon uitrol-
len tot het laatste stukje. Dat
scheelt veel tijd. We konden de
dozen ruimtebesparend opstape-
len in de gang. Iedereen kon er
makkelijk langs en wij konden
gewoon ons werk doen."

Geen kinken in
de kabel
"Ook het mon-
teren van de
kabels in de
wandgoten ver-
liep soepel. Al
het materiaal
van Legrand is
binnen één
systeem op
elkaar afge-
stemd, het past

soneelswisseling in de ploeg
kon de nieuwkomer direct
meedraaien. Over 7 verdie-
pingen hebben we dataver-

bindingen gemaakt. In totaal 2750
aansluitingen, geen pijn in onze
vingers en we hebben in totaal
maar 2 foutjes gemaakt. Kijk dat

werkt lekker."

Eén leverancier
" Omdat we bij de
Dienst Justitiële
Inrichtingen een
gecertificeerd

netwerk moesten leggen, hebben
we een training bij Legrand gevolgd
in hun materiaal. Na zo’n training
geeft Legrand 20 jaar garantie op
het netwerk. Maar zelfs zonder een
training zijn de producten goed te
begrijpen. Zelf vind ik het belang-
rijk om al het materiaal in een pro-
ject van één leverancier te
betrekken. Je weet wie je moet bel-
len wanneer je bijvoorbeeld iets
moet bijbestellen. 
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HTC International B.V. is gevestigd in Rosmalen, nabij Den Bosch.
Het bedrijf, onder leiding van Henk Smits, richt zich met haar 40
medewerkers voornamelijk op telecom- en dataprojecten. De dage-
lijkse leiding van het project bij het Ministerie van Justitie, Dienst
Justitiële Inrichtingen lag bij Wesley Smits.

at in Den Haag een graaf woont (met zoon Jantje) mag
algemeen bekend worden geacht. Minder bekend is dat het 
Legrand VDI systeem daar sinds kort in de Dienst Justitiële 
Inrichtingen huist. Installatiebedrijf HTC uit Rosmalen installeer-
de in enkele maanden tijd de volledige infrastructuur voor tele-
foon-, data- en beeldtransmissie in een ‘bewoonde’ Dienst Justitiële
Inrichtingen. Een project dat vlot en prettig is verlopen. Of zoals
Wesley Smits (HTC) het verwoordt: "Ook na het trekken en afmon-
teren van 197 km kabel heb je met Legrand geen pijn in je vingers".

D

■ 197 km kinkloze data-
kabel bij Dienst Justitiële
Inrichtingen

■ “Vooral over de con-
nector van Legrand zijn
we erg enthousiast”

NIEUW

HTC legt 197 km kinkloze datakabel in Den Haag

VDI missing link bij Dienst
Justitiële Inrichtingen



Een jaar geleden zag een com-
pleet assortiment VDI (Voice Data
Image) producten het ‘levenslicht’.
Met de Legrand systeembenade-
ring kunt u kleine en grote net-
werken aanleggen voor telefoon,
computer en beeld (ofwel VDI).
Alle producten passen in elkaar
als overzichtelijke puzzelstukjes.
En wilt u ondersteuning van 
Legrand? Wij geven gratis (pro-
duct)trainingen om gecertificeer-
de LCS netwerken aan te leggen.

De Connector: 
even kleppen dicht 
Onze connector kent een uniek
kliksysteem. Er komt geen spe-
cifiek gereedschap aan te pas! U
klikt de klepjes dicht en de con-
nector snijdt zich vanzelf in de
kabel, waardoor de verbinding tot
stand komt. U kunt twee paren
tegelijk aansluiten om de monta-
ge nog eenvoudiger en sneller te
maken. Ook na montage van de
kabel blijft het aansluitschema
goed zichtbaar, zodat controle
achteraf mogelijk is. En heeft u
toch een foutje gemaakt? Geen
nood, klepje weer open en onze
connector ‘klikt’ gegarandeerd tot
vijfmaal net zo goed als de eer-
ste keer. Heel betrouwbaar en vei-
lig. We hebben uiteraard de keuze

uit RJ 45 connectoren voor UTP,
FTP en STP. Wedden dat het met
u klikt!

Heel Patchbaar
Hoe groot is uw netwerk? Voor
kleine en grote netwerken hebben
wij alles in huis binnen het assor-
timent VDI. Hiermee kunt u alle
kanten op, van 10 aansluitingen tot
een hele campus met meerdere
gebouwen. Zo zijn er verschillen-
de maten en modellen wand- en
vloerkasten. Welk formaat ook, al
onze kasten zien er aantrekkelijk
uit, hebben een open karakter, en
zijn goed toegankelijk vanuit alle
invalshoeken. Op het 1U patchpa-
neel kunt u 24 dataconnectoren
kwijt. De patchpanelen zijn com-
pleet of leeg te bestellen en modu-
lair op te bouwen. Zodoende kunt
u een combinatie maken van deels
UTP, FTP, ISDN en zelfs glasve-
zelconnectoren. Montage is moge-
lijk vanaf de voor- of achterzijde. 

Door de eenvoudige opzet van het
Legrand Cabling System houdt u
alles mooi overzichtelijk. Hierdoor
kunt u later de netwerken makke-
lijk uitbreiden om te voorzien in
nieuwe behoeften. 

Heeft u een Kabel-baan?
Ons LCS assortiment kabels is
niet kinderachtig. Wij leveren ze
in vele soorten en maten: van de

meest toegepaste 4-twisted
pair UTP kabel, tot en

met de FTP, STP en
SFTP kabel in Cat. 6

en Cat. 5e. Glas-
vezelkabel wordt

door zijn
snelhe id
en capa-
citeit nog

hoofdzakelijk gebruikt
voor de verbindingen
tussen gebouwen, of
als onderlinge ver-
binding (backbone)
tussen patchkasten of
verdiepingen. Onze
glasvezelkabels zijn
op specificatie voor-
gemonteerd, zodat u
er direct mee aan de
slag kunt. 

De installateur, die
een netwerk wil door-
meten, maar niet de
beschikking heeft
over de juiste appara-
tuur, bieden wij ver-
schillende mogelijk-
heden. De metingen
kunnen worden uitge-
voerd door een onaf-
hankelijk bedrijf of wij
kunnen u onze netwerk analyzer
ter beschikking stellen.

Het onafhankelijke, internatio-
naal erkende meetinstituut 3P
(Denemarken) heeft het volledi-
ge Legrand Cabling System uit-
voerig getest en gecertificeerd.
Hierdoor  kunnen wij een abso-
lute kwaliteitsgarantie geven van
20 jaar op een Legrand Cabling
System in Cat. 6 of Cat. 5e, dat
voldoet aan de geldende nor-
men. 

Makkelijke optelsom
De voordelen van Legrand 
service op een rijtje:
■ Trainingen om zelf een 
Legrand netwerk aan te leggen,
al dan niet gecertificeerd.
■ Het Legrand Cabling System
is door een erkend instituut
gecertificeerd.
■ 20 jaar garantie op een LCS
netwerkinstallatie, in Cat. 6 
of Cat. 5e, volgens Legrand 
specificatie.
■ Duidelijkheid over datanetwer-
ken, u weet waar u aan toe bent.
■ De benodigde meetappara-
tuur kan u ter beschikking 
worden gesteld.

■ De juiste
ondersteuning 
tijdens het gehele
traject van het
project, van
bestek tot 
uitvoering.
■ Korte lijnen; uw
Legrand contact-
persoon kunt u
altijd zelf direct
even bellen. 

Wilt u meer informatie
over Legrand Totaal-
Concept, bel. 0411-
612061. ■
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TotaalConcept
Daar bent u mooi klaar mee

In deze rubriek vindt u 
in iedere uitgave informatie 

over de mogelijkheden 
binnen het TotaalConcept. 

De geïntegreerde 
product-lijnen worden hier 

om beurten beschreven. 
Dit keer is VDI aan de beurt.

Voice Data Image uitgelicht
DI staat voor een compleet programma dataproducten.

Hier maken we ruim baan voor het ‘Legrand Cabling System’
(LCS). Dit zijn de producten binnen VDI waarmee een gecertifi-
ceerd datanetwerk wordt aangelegd. Op de voorpagina van deze
Lecourant kunt u lezen hoe dit uw collega’s in de praktijk bevalt. 

V

Het TotaalConcept, mooi eenvoudig 

Bij Legrand doen we niet graag duur en ingewikkeld. 
Eenvoud blijft voor ons het sleutelwoord. Eenvoud voor
onze klant in gebruik, installatie en distributie.

Al onze producten vormen simpel sluitende onderdelen
binnen één systeem, waarmee u onmiddellijk aan de slag
kunt. Het TotaalConcept biedt u ruime keuze binnen alle
geïntegreerde productlijnen: 

■ VDI en het Legrand Cabling System
■ Lexic schakel- en verdeelinrichtingen tot en met 1600 A
■ Schakelmateriaal (Creo, Tenara, Plexo 55 en Mosaic)
■ DLP wandgoot

voice data image

Bent u geïnteresseerd geraakt in ons 
Legrand Cabling System? 
U kunt nu geheel vrijblijvend een offerte 
aanvragen voor het aanleggen van een 
datanetwerksysteem. Dit aanvraagformulier
is bij Legrand Nederland B.V. telefonisch 
of per e-mail verkrijgbaar. Daarnaast kunt 
u het downloaden via onze website 
www.legrandnederland.nl. Hierbij ontvangt 
u een leuk presentje.



Vervolg voorpagina

We hadden een keer 22 km kabel
extra nodig en dat heeft Legrand
nog dezelfde dag op de goede ver-
dieping in Den Haag afgeleverd. De
producten van Legrand sluiten
goed op elkaar aan, zien er mooi
uit en zijn makkelijk te verwerken.
Dit gaf ons een goed gevoel naar
onze opdrachtgever toe. De Rijks-
gebouwendienst wilde van alles
weten over de producten. De toe-
zichthouder kwam regelmatig
inspecteren en vragen stellen. Het
geeft je vertrouwen wanneer je
weet dat je met een goed systeem
werkt, waar niets mis mee is. De
hele installatie zag er overzichte-
lijk uit, je wilt geen broddelwerk
achter de schermen. We zitten met
Legrand alweer in nieuwe projec-
ten. HTC zegt niet snel ‘nee’ tegen
een project, soms is iets bijna
onmogelijk en dan doen we het
toch goed en snel binnen de tijd.
Je zoekt dan partners die je onder-
steunen en waar je van op aan
kunt.".■
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De dagen werden korter en
de nachten langer, dus tijd
voor de Elektro Vakbeurs te
Hardenberg. Ook Legrand
was er weer met  een eigen
stand. De enthousiaste
standbemanning bestond,
naast eigen medewerkers, uit
vertegenwoordigers van SPIT
en Distripoint Systemen B.V..  

De redacteurs van de NEN
waaierden uit over de beurs-
vloer en besloten de mooiste
stand te kiezen. Het oordeel viel
uit ten gunste van Legrand!

Legrand maakte tijdens deze
beurs van de gelegenheid
gebruik om  nogmaals het
TotaalConcept te presenteren.
Ook de nieuwe analoge tijd-
schakelklok met digitale eigen-
schappen ontbrak uiteraard

niet. Als noviteit toonde 
Legrand haar nieuwe lijn gelijk-
gerichte en gestabiliseerde
gelijkstroomvoedingen (zie arti-
kel op deze pagina). 

Natuurlijk namen we onze pro-
ducten mee, maar daarnaast
was deze Elektro Vakbeurs weer
de perfecte gelegenheid rela-
ties te ontmoeten en op onge-
dwongen wijze contact mee te
hebben. Legrand kan met een
tevreden gevoel terugkijken op
deze beurs van 2003.■

Elektro Vakbeurs 
Hardenberg

Legrand 
had mooiste

stand

■ De stand van Legrand, de
“mooiste stand”

Bij Legrand heeft u de moge-
lijkheid om gratis trainingen te 
volgen. De VDI-/producttrainin-
gen worden gegeven in de show-
room in Boxtel. 

De training duurt van 12.00 tot
tot 16.00 uur. We beginnen met
een lunch, waarna u alle ins en
outs van het productenpakket

leert kennen. De eerstvolgende
trainingen zijn op woensdag 11
februari en 17 maart a.s.. 

Aanmelden
U kunt zich hiervoor aanmelden 
bij Marianne van Liempd, 
telefoon 0411-612040 of per 
e-mail: marianne.vanliempd
@legrandnederland.nl.■

Opgeleid
door 

Legrand

Ad van Popering van de Dienst
Justitiële Inrichting coördineerde
het VDI project van overheidswege.
Ook hij is erg tevreden over het ver-
loop van het project. "Wij zouden

oorspronkelijk per verdieping verhuizen, zodat het werk steeds op een
lege verdieping zou plaatsvinden. Maar door omstandigheden lukte dit
niet, zodat we het project grotendeels moesten uitvoeren tijdens kan-
tooruren. HTC garandeerde een korte doorlooptijd en ze hebben dit
absoluut waargemaakt. We werkten vanaf het begin als één team samen.
De overheid kent veel regels, zo mag er bijvoorbeeld na 09.00 uur niet
geboord worden in een overheidsgebouw. Dat vereist goede communi-
catie en een goede planning. We moesten de kabels trekken in een
bestaande situatie. Het oude materiaal moest blijven werken tot we
overgingen. Per afdeling werden dan vrijdags de telefoon- en datalijnen
omgezet van het oude naar het nieuwe netwerk. Dit verliep gladjes."

Gedragscode
"We zijn blij met het materiaal van Legrand. Ik had al eens op een vakan-
tie in Barcelona naar een pc-aansluiting van Legrand staan kijken. Deze
was mooi geïntegreerd in het bureau, toen dacht ik al ‘dat is mooi spul’.

Legrand heeft goede zuilen, dat maakt je werkplek flexibel en het scha-
kelmateriaal ziet er prima uit en is makkelijk te vervangen. Het viel me
op hoe weinig afval er was tijdens de installatie. Alles werkt prima en
het systeem ziet er overzichtelijk uit. De patchkasten zijn netjes inge-
richt. De kleurcode is zelfs doorgevoerd tot in het klittenband. Bij ons
is dit nu een soort gedragscode geworden. Je doet je eigen onderhoud
ook netter, merk ik. Laatst kwam er iemand van een andere afdeling
die wat zat te klungelen met kabels. Wij zeiden toen ‘hé, zo werken wij
hier niet meer’. Vroeger lagen er bundels draden op de grond en moest
je ze optillen om te zien of er nog een poortje vrij was. Nu ziet alles er
netjes uit en kunnen we nieuwe telefoons op ooghoogte aansluiten."

Elektronische detentie
"We hebben geen klachten gehad van de medewerkers van het ministe-
rie. Het werk ging steeds gewoon door. Wij konden bijvoorbeeld geen
kabelhaspels op de gang kwijt en toen kwam de ploeg met handige
kabeldozen die we konden stapelen. Het was eigenlijk wel gezellig tij-
dens het project. We hebben maar één keer geluidsoverlast van Wes-
ley gehad. Hij sputterde nogal tegen toen zijn collega’s hem voor de gein
met klittenband hadden ‘vastgebonden’. Ik riep nog ‘hij heeft geen
elektronische detentie, hoor’!

De tafelcontactdoos bestaat uit
een aluminium profiel met con-
tactdozen voor 230 V en RJ 45
aansluitingen, eventueel voorzien
van een switch. Op deze manier
kunnen meerdere aansluitingen
gemaakt worden op één vast aan-
sluitpunt. De tafelcontactdozen
zijn los of onder een bureau te
gebruiken, maar kunnen ook op

de muur gemon-
teerd worden.

Sleutel
Om te voorko-
men dat per onge-
luk andere apparatuur, zoals een
stofzuiger, wordt aangesloten op
een contactdoos achter een UPS,
kan deze worden beveiligd. Hier-

oderne bedrijfsvoering vraagt om meer flexibiliteit van
IT infrastructuur. Met de Legrand tafelcontactdoos met data-
aansluitingen kan er eenvoudig een extra werkplek gemaakt
worden op kantoor, of voor de laptop tijdens vergaderingen.

M
voor is een speciale sleutel nodig.
Alleen stekkers met deze sleutel
passen in de tafelcontactdoos.

Op maat
Op klantspecificatie kunnen de
tafelcontactdozen worden uit-
gerust met vreemde stan-

daarden, zoals bijvoorbeeld
Frans. Daarnaast kunnen ze
worden beveiligd met aardlek-
automaten of installatieauto-
maten.■

Legrand tafelcontactdozen

Leve de vrijheid!

Nieuw in deze reeks is de modu-
laire "Lexic" uitvoering. De voe-
ding is, onafhankelijk van het
formaat, eenvoudig te bevesti-
gen op een DIN-rail. Naast de 

schakelende
v o e d i n g e n
heeft Legrand
een compleet ver-
nieuwde reeks

egrand introduceert een nieuwe reeks gestabiliseerde
en gefilterde voedingen van zeer gering formaat. De ver-
nieuwing is het meest opvallend bij de schakelende voedin-
gen. De afmetingen zijn in sommige gevallen
meer dan 60% kleiner dan de huidige reeks!
Ook het design is radicaal gewijzigd. De com-
pacte - in lichtmetaal uitgevoerde - voeding
sluit aan bij het professionele toepassings-
gebied. Komt dat zien!

L
gelijkgericht gefilterde voedin-
gen uit de hoge hoed getoverd.
Het nieuwe design van deze
serie is ronduit robuust te noe-
men, terwijl de afmetingen aan-
merkelijk geringer zijn. De
kleinste vermogens zijn ook
leverbaar in de modulaire
"Lexic" uitvoering. Deze gefil-
terde voedingen kunnen zowel
op een DIN-rail als met schroe-
ven worden bevestigd. De nieu-
we voedingen zijn leverbaar in
1-, 2- en 3-fase uitvoering in de

spanningen 5, 12, 15, 24 en 48
V, afhankelijk van het type. Ze
zijn beveiligd tegen overspan-

ning 
en 
kortslui-
ting en 
voorzien van de keurmerken UL
en CSA.

We hebben niet alles veranderd.
Gebleven is de hoogwaardige
kwaliteit van de producten, die
voldoen aan de internationale
standaarden en gekeurd zijn vol-
gens UL en CSA.

Vraag voor informatie onze nieu-
we brochure "Abracadabra..."
aan.■

Ad van Popering (Coördinator automatisering, Justitie): 

"Dat is mooi spul !"

■ Wesley Smits (HTC) aan
het werk

NIEUW

■ Modulaire
uitvoering

Abracadabra...
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✁

✁

a n t w o o r d k a a r t
❑ Ik ontvang graag documentatie over:
❑ Algemene Catalogus 02/03
❑ Creo & Tenara inbouwschakelmateriaal
❑ Plexo 55 waterdicht opbouwschakelmateriaal
❑ Training VDI/Lexic
❑ VDI (Voice Data Image)
❑ Iets anders, nl.___________________________________

❑ Mijn (nieuwe) adresgegevens zijn:

Naam: ____________________________________________

Adres: ____________________________________________

Postcode + Plaats: __________________________________

❑ Ik wil Lecourant graag per e-mail ontvangen:

E-mail adres: ______________________________________

❑ Ik wil dat deze persoon Lecourant ook ontvangt:

Naam: ____________________________________________

Adres: ____________________________________________

Postcode + Plaats: __________________________________

Vul deze antwoordkaart in en mail, fax of stuur hem 
(in een gefrankeerde envelop) naar Legrand Nederland B.V., 
Postbus 44, 5280 AA BOXTEL, Fax (0411) 68 51 45, 
E-mail informatie@legrandnederland.nl

Van denkwerk
tot drukwerk

Legrand telt nogal wat koppen.
Sommigen zult u kennen, maar
veel harde werkers blijven ach-
ter de schermen, of zijn voor u
een stem aan de telefoon. Om
beeld bij dat geluid te kunnen
voegen is ditmaal de afdeling
Externe Communicatie aan
Kop. Binnen deze afdeling
staan twee dames hun man-
netje: Marlouke Walraven en
Annelieke Kouters. 

Marlouke (Hoofd Externe Com-
municatie) omschrijft het werk
als dynamisch. Hier ligt voor haar
juist de aantrekkingskracht: "Wat
mij aanspreekt is de bandbreed-
te van de activiteiten, van denk-
werk tot doewerk. Ik vind het een
uitdaging te werken naar een
geïntegreerd communicatiebeleid
vanuit een eenduidige visie." 

Gevoel en sfeer
"Het afgelopen jaar hebben we
een nieuwe huisstijl gekregen,
ontwikkeld door ons hoofdkan-
toor in Frankrijk. Hier ben ik echt
enthousiast over. Het kwam voor

ons op een goed moment, name-
lijk rond dezelfde tijd als de intro-
ductie van het TotaalConcept. Met
het TotaalConcept wil Legrand
oplossingen en systemen aan-
bieden. Hierdoor richten we ons
minder op individuele producten.
Met de nieuwe huisstijl zijn we
veel beter in staat dit
concept te commu-
niceren, ondermeer
door verbeeldende
fotografie. De
nieuwe huisstijl
gebruikt zachte-
re kleuren en
ziet er veel
frisser uit."

Spelen met beelden
Annelieke (Grafisch Vormgever)
verzorgt met haar Apple al het
creatieve opmaakwerk. Van de
catalogi, de brochures, het foto-
materiaal, de advertenties, tot en
met de internetsite. "Het is

afwisselend werk. Momenteel ben
ik druk bezig met de on-line cata-
logus, binnenkort bereikbaar via
onze website (www.legrandne-
derland.nl). Ook de krant die u nu
in handen heeft, komt uit mijn
koker. Lekker spelen met beel-
den en teksten en de vrijheid om
er iets moois van te maken. 
Door de korte lijnen is het als

vormgever prettig
werken bij
L e g r a n d .

Wanneer ik
met een pro-

ject bezig ben,
kan ik gewoon

even iemand
erbij roepen om

iets te checken.
Het mooiste mo-

ment blijft toch
altijd wanneer het materiaal
terugkomt van de drukker. Dan is
het echt af en kun je het resultaat
in je handen houden."■

De koppen
van 

Legrand 
tellen!

■ Annelieke Kouters en Marlouke Walraven

Er zijn situaties waar een aardlekschakelaar van 300 mA wense-
lijk is, bijvoorbeeld bij verplaatsbare aggregaten. Ook in zo’n situ-
atie geeft Legrand u nu
de mogelijkheid een
compacte aardlekauto-
maat te plaatsen van
slechts 4 modules breed
(4 x 17,5 mm). Hierdoor
wordt veel ruimte
bespaard in de verdeel-
kast. Tevens kunnen
naast elkaar geplaatste
aardlekautomaten een-
voudig en snel worden
gevoed door een 4-poli-
ge kamrail.

De nieuwe 4-polige
aardlekautomaat (300 mA) is verkrijgbaar in de stroomsterktes
10, 16, 20, 25 en 32 Ampère in de C-karakteristiek.■

Na een succesvolle introductie
van de unieke 4-polige aardlek-
automaat heeft Legrand het
assortiment met een extra 
uitvoering uitgebreid. Naast de 
uitvoeringen met een differenti-
aalstroom van 30 mA is er op
verzoek van velen nu ook een 
variant beschikbaar van 300 mA.

Uitbreiding
assortiment 

4-polige
aardlek-

automaat

Nieuw ref.nr Omschrijving 
0080 84 Aardlekautomaat 4P-C 10 A-300 mA
0080 85 Aardlekautomaat 4P-C 16 A-300 mA
0080 86 Aardlekautomaat 4P-C 20 A-300 mA
0080 87 Aardlekautomaat 4P-C 25 A-300 mA
0080 88 Aardlekautomaat 4P-C 32 A-300 mA 

Gewijzigde referentienummers
Van de reeds bestaande 4-polige aardlekautomaten van 30 mA
zijn de referentienummers als volgt gewijzigd:

Oud ref.nr. Nieuw ref.nr. Omschrijving
6064 40 0080 75 Aardlekautomaat 4P-C 10 A-30 mA
6064 41 0080 76 Aardlekautomaat 4P-C 16 A-30 mA
6064 42 0080 77 Aardlekautomaat 4P-C 20 A-30 mA
6064 43 0080 78 Aardlekautomaat 4P-C 25 A-30 mA
6064 44 0080 79 Aardlekautomaat 4P-C 32 A-30 mA 

– in het vlees gebrand. Kreeg men
de doodstraf, dan kon men reke-
nen op een langzame verstikking
door ophanging, waarna men het
lichaam op het galgenveld ophing
als afschrikking. Vrouwen wer-
den overigens niet opgehangen,
men zou hen immers onder de
rok kunnen kijken! Voor de dames
had men de wurgpaal in petto,
geen pottenkijkers, maar verder
ook niet aan te bevelen als hobby. 

U kunt de Gevangenpoort bezoe-
ken. Het Museum de Gevangen-
poort is gevestigd op het
Buitenhof 33 in Den Haag. T 070-
3460861. Bezoek via een rondlei-
ding op elk heel uur (di/vr van
11-17 uur en zat/zon 12-17 uur).
Kijk voor meer informatie ook op
www.gevangenpoort.nl.■

Maakt men zich in Nederland
momenteel druk over de vraag of
het wenselijk is meer dan één
gevangene in een cel te plaatsen,
in vroegere tijden speelde deze
vraag allerminst. Aardig om te
bezoeken is het Museum de
Gevangenpoort in Den Haag. Met
de gedetineerden sprong men
hier niet zachtzinnig om. In druk-
ke tijden zaten er wel vijftien man
op één cel en pijniging in de pijn-
kelder was een wettelijk erken-
de methode om een getuigenis te
verkrijgen. De Gevangenpoort,
gebouwd in 1370, is één van de
meest toonaangevende gebou-
wen in Den Haag. Binnen kunt u
de cellen bezoeken, koude ruim-
tes met alleen wat stro op de
vloer. Water en brood moesten de
arrestanten samen delen. Aan
gelijke behandeling deed men
niet. De welgestelden konden –
op eigen kosten – hun tijd door-
brengen in een luxe cel. Zij moch-

p de voorpagina van
deze Lecourant staat de Dienst
Justitiële Inrichtingen centraal.
Het straffen van wetsovertre-
ders is één van de hoofdtaken
van Justitie. In Den Haag kunt
u nog een gevangenis bezoe-
ken uit een ver verleden.
Momenteel is daar een inte-
ressant museum gevestigd.

O
ten deze ruim-
te naar eigen
inzicht inrichten
en hun bedien-
den meene-
men. Een kort
verblijf kostte
echter al snel
een gemiddeld
jaarsalaris van
een ambachts-
man. 

Wreed 
Gevangenne-
ming werd ove-
rigens pas in de
17de eeuw als
straf gezien. Verdachten zaten
onbeperkt vast in afwachting van
hun proces. Om een bekentenis
af te dwingen werden de gevan-
genen naar de pijnkelder
gebracht. Hier wachtte een
sadistisch assortiment aan beul-
producten. Vaak was het tonen
van de martelinstrumenten al
genoeg om een bekentenis te krij-
gen. 

Ooievaar
Werd de gevangene veroordeeld,
dan kon hij straffen krijgen die
uiteenliepen van een boete, lijf-
straf, schandstraf, verbanning of
de doodstraf. De meest voorko-
mende straffen waren de lijf-
straffen, zoals het brandmerken.
Met een gloeiende staaf werd het
logo van Den Haag – de ooievaar

■ Vanaf 1420 tot in de 19de eeuw deed boven-
staande poort dienst als gevangenis. Het poort-
gebouw geeft toegang tot het Binnenhofgebied

Gevangen in Den Haag
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