
noodstroom aansluiten. De UPS
moet het dan wel overnemen. Het
was enorm spannend en het lukte
gelukkig. Maar de noodstroom was
alleen voor de ICT. De rest was
dood. Het was die nacht koud en
donker. Midden in de nacht heb-
ben de monteurs op een butagas-
brandertje nog erwtensoep
opgewarmd! We hebben met vier
monteurs in ploegen gewerkt die
elkaar om de acht uur aflosten. De
oude kast werd gedemonteerd.
Eltech, de paneelbouwer uit Ulven-
hout kwam met de auto-ambu-
lance de vier nieuwe kasten
leveren.
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ben. We wilden kasten die goed
toegankelijk zouden zijn. De keuze
viel op de systemen van Legrand:

de Lexic schakel- en verdeel-
inrichting, de DPX-vermogens-
automaat en het XL-Part-systeem
(zie ook het
productartikel
op pagina 2).
We hebben
Legrand geko-
zen vanwege
de compact-
heid van het
product, terwijl
de binnen-
ruimte groot
blijft. Er was
maar beperkte
ruimte beschikbaar om de 
kast te plaatsen. De Lexic-
verdeler is bovendien aan alle kan-
ten benaderbaar. Je kunt overal
panelen afhalen, zodat je er mak-
kelijk bij kunt, handig voor de dikke
kabels die wij moesten aansluiten
(120 tot 185 mm2)." 

Slinger
"Ook in de praktijk werkt het mate-
riaal fijn", vindt projectleider Van
Oversteeg. "De XL-kast is makke-

lijk in te delen.
Er zijn twee
compartimen-
ten. De vemo-
gensautomaten
konden we links
inbouwen. In
plaats van de
grond af naar
boven, konden
we ze van de zij-
kant aansluiten.
Je hebt zo meer
ruimte om te
manoeuvreren.
Daar win je tijd
mee en het is
veiliger. Je kunt
de vermogens-
automaat er
met een slinger
uitdraaien. Zo
kun je de ver-
mogensauto-
maten heel makkelijk
verwisselen. Wanneer er

uitbreidingen
nodig zijn of er
iets vervangen
moet worden, kan
dat onder span-
ning gebeuren en
dan gaat alles
gewoon door.
Rechts is de ruim-
te voor het kabel-
compartiment. Er
is overcapaciteit
voor de toekomst

ingebouwd en de interne groepen
zijn gesplitst. Dit was van belang
voor de bedrijfsverzekering."

Erwtensoep
"En dan is na maanden van voor-
bereiding de dag daar", zegt Mol.
"De overgang stond gepland van
vrijdag op zaterdag. Om 14.00 uur
begonnen we met de voorberei-
dingen. Om 17.00 uur schakelde
het energiebedrijf de spanning af.
In een half uur moesten we de

In het indrukwekkende pand van
Plieger in Zaltbommel rijden
oplaadbare steekwagentjes met
duidelijke missies af en
aan. Machines maken
verpakkingsmateriaal
en zelfs de labels wor-
den in eigen beheer
gedrukt. Alles loopt
hier op rolletjes. En
daar zijn ze op gesteld
bij Plieger. Rien Mol
(Hoofd magazijn &
expeditie) legt het zo
uit: "Alle logistieke en
commerciële bedrijfs-
processen bij Plieger
zijn van de energietoe-
voer afhankelijk. Ons
centrale ICT-systeem
in Zaltbommel zorgt
voor de bevoorrading
en ondersteuning. De energie-
voorziening is het hart van ons
bedrijf."

Ongestoord
De voorbereidingen voor ver-
nieuwing van de schakel- en ver-
deelinrichting worden daarom zeer
serieus genomen. Plieger en Van
Gammeren’s Installatiebedrijf ont-
wikkelen een draaiboek met stap-
penplan. De uitdaging is dat de ICT
moet doordraaien, terwijl de ver-
deler wordt overgezet. In de toon-
zalen werken de verkopers
voortdurend met computers om
ontwerpen of berekeningen te
maken. Dit alles moet ongestoord
door kunnen gaan. In één nacht
zou de oude verdeler eruit gaan en
de nieuwe geïnstalleerd worden. 

Binnenruimte
Volgens Hans van Oversteeg (Van
Gammeren) was "de regie van een
paar maanden nodig om ons te ori-
ënteren op de uitdagingen die we
zouden tegenkomen, zoals hoeveel
materiaal we nodig zouden heb-

a maanden van voorbereiding ging de groothandel
Plieger in de nacht van 11 op 12 november jl. over op XL-Part,
het nieuwe systeem voor schakel- en verdeelinrichtingen van
Legrand. Een project dat die nacht de monteurs van 
Van Gammeren, ondanks ijzige vrieskou, heel wat zweetdrup-
pels kostte. De ICT-systemen, waar Plieger afhankelijk van is,
moesten doordraaien. Er mocht niets misgaan.

N

Plieger B.V. is een groothandel
in sanitair, verwarming, elektra
en installatiemateriaal met 850
medewerkers. Met eigen expe-
ditie en vestigingen in Nederland
levert Plieger meer dan 80.000
artikelen aan installateurs, lood-
gietersbedrijven, detaillisten en
doe-het-zelf-markten.

Van Gammeren kiest Legrand vanwege compactheid

Plieger in nachtelijk
avontuur over op Lexic

■ V.l.n.r. Hans van Oversteeg (Van Gam-
meren) en Rien Mol (Plieger)

Van Gammeren’s Installatiebedrijf B.V. richt
zich met 34 medewerkers op verschillende
disciplines van elektrotechniek tot loodgie-
terswerk. In Veen beschikt het installatie-
bedrijf over een groot pand met eigen
voorraadmagazijn om snel service te kunnen
bieden. Van Gammeren streeft ernaar tradi-
tioneel, kwalitatief goed vakwerk te leveren.

■ XL-Part 
hoofdverdeler



Het Lexic-programma bestaat uit
schakel- en verdeelinrichtingen
met behuizingen en componen-
ten tot en met 1600 Ampère. 
Legrand bedient met Lexic de luxe
woningbouw, utiliteit en industrie.
De componenten en behuizingen
worden via de elektrotechnische
groothandel aan de paneelbou-
wer of installateur geleverd. 
De paneelbouwer maakt de 
behuizingen op zijn beurt weer
klaar voor de installateur. In som-
mige gevallen heeft de elektro-
technische groothandel zelf de
paneelbouwexpertise in huis en
kan hij de compleet geassem-
bleerde behuizing aanleveren bij
de installateur.

Ludieke actie
Legrand is een interessante part-
ner voor de installateur en paneel-
bouwer. Ze levert een compleet

productenpakket en de nodige
ondersteuning. Hierbij valt bij-
voorbeeld te denken aan hulp bij
de calculatie van de verdeelin-
richtingen. Tijdelijk stimuleert
Legrand het gebruik van het
‘Vraag om de aanvraag’-formu-
lier met een leuk presentje! U kunt
deze telefonisch aanvragen bij
Legrand, of zelf even down-
loaden via internet (www.
legrandnederland.nl). U krijgt een
telefoontje wanneer uw aanvraag
is aangekomen, om vervolgens
maatwerk te kunnen leveren.

Indien de installateur een aan-
vraag instuurt, zal Legrand de
offerte in losse componenten naar
de installateur verzorgen. Een
offerte voor een compleet bedra-

de verdeelinrichting
kan door één van haar
partners verzorgd
worden. Om te zorgen
dat de assembleur
niet voor verrassingen
komt te staan, geeft
Legrand een indicatie
van de assemblage-
tijd van de onderde-
len. Bovendien biedt
de buitendienst hulp
waar nodig. Zo gaat er
bij een eerste instal-
latie iemand van 
Legrand mee om de
installatie en assem-
blage soepel te laten
verlopen. In de prak-
tijk blijkt dat je zo
intuïtief met de pro-
ducten werkt, dat dit
voor een technisch
specialist nauwelijks
nodig is.

Innovatie
Legrand luistert naar haar klan-
ten. Nieuwe ideeën en producten
worden uitvoerig besproken en
ontwikkeld in overleg met paneel-
bouwers of installateurs. Zo kan
Legrand de markt blijven verras-
sen met praktische en vernieu-
wende producten. Voor Lexic
betekent dit producten die voldoen
aan de eisen van eenvoud, vrijheid
en veiligheid. 

Eenvoud
Lexic verdient de titel ‘eenvoud’
door een aantal aspecten. Zo kunt
u direct aan de productnaam zien
hoe diep de behuizing is. De XL 135
bijvoorbeeld, is 135 mm diep. De
gehele serie behuizingen heeft één
breedte en er is dus ook maar één
set toebehoren nodig voor de
opbouw van de kast. Alle onder-
delen zijn hetzelfde voor alle maten
en typen XL-behuizingen en wor-
den op dezelfde, eenvoudige
manier ingebouwd. En wilt u later
nog een product bijbestellen? Op
alle Lexic-producten staat een
referentienummer dat u doorgeeft

om het identieke product te ver-
krijgen. Eenvoudiger kan het niet.

Vrijheid
XL is een serie behuizingen met
de diepte als basis van de toe-
passingen. XL kent een flexibele
opbouw. U heeft met dit systeem
alle vrijheid de kasten in te delen
zoals u het wenst. De stan-
daardafstand tussen de DIN-rails
is 15 cm. Dit geeft u lekker veel
ruimte om alles aan te sluiten.
Indien u een andere afstand wenst,
kunt u deze eenvoudig maken
door de klikbeugels op de gewen-
ste plaats te monteren. Het pro-

fiel op de achterwand is onder
andere geschikt om koperrail en
montageplaten op te klikken. Dit
profiel loopt ook door in de DLP-
wandgoot. Zo kunt u de kabel
makkelijk met dezelfde beugels
in de goot en in de kast klikken! 

Veiligheid
Bij het ontwerpen van onze pro-
ducten, denken wij aan uw veilig-
heid en die van de eindgebruiker.
Dit vertaalde zich ondermeer in
de aanrakingsveiligheid, zoals een
IP 2 aanrakingsveilige kooiklem-
afscherming. Die er tevens voor
zorgt dat de draad niet meer ‘ach-
ter’ te steken is. Ook het vervan-
gen van automaten gaat veilig en
makkelijk. Bent u nog gewend de
kamrail eerst los te maken als u
de middelste automaat wilt ver-
vangen? Bij ons trekt u twee DIN-
rail-clipjes open en kunt u de
automaat er zo tussenuit pakken.
Ook als de frontplaten verwijderd
zijn, ziet u in één oogopslag waar
de groepen zitten. Dit dankzij een
eigen tekstschildcodering op het
component zelf. Tevens zijn er
mogelijkheden om op afstand een
storing uit te lezen. In sommige
situaties zeker zo veilig. 

Wilt u meer informatie over het Legrand
TotaalConcept, bel 0411-612040. ■
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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 
productlijnen worden hier 

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

Lexic... een dijk van een systeem
exic is de korte, krachtige naam voor de complete range

schakel- en verdeelinrichtingen van Legrand. Lexic staat voor een-
voud, vrijheid en veiligheid. Net als bij de andere producten binnen
het TotaalConcept van Legrand kunt u met Lexic direct aan de slag.
Op de voorpagina van deze Lecourant kunt u lezen hoe dit in de
praktijk werkt. Hier geven wij u graag een kijkje in de kast.

L

XL-Part is een nieuw en uniek
product binnen Lexic. Het is
ontworpen om de gebruiker een
hoop tijd te besparen. De

paneelbouwer hoeft met 
XL-Part namelijk geen interne
bedrading meer aan te leggen.
Het systeem is geschikt om
grotere vermogens tot en met
630 A te verdelen. Hoe werkt
het? U monteert een verticaal
montagechassis in de kast.
Daarop komt het C-koperrail-
systeem, voorzien van basissen
met vermogensautomaten.
Hiermee is de installatie klaar.
Sneller kan niet! Er bestaat een
speciale plug-in- en uitdraai-
versie die een snelle vervanging
mogelijk maakt. Ook voor klei-

nere componenten kunt u
gebruik maken van XL-Part.
Deze hebben een kleinere basis
die u zo in de behuizingen kunt
plaatsen. Die wordt vervolgens
door middel van standaard
aftaksets aan de C-koperrail
bevestigd. De constructie is
eenvoudig te monteren en de
bouw compact, hetgeen de
installateur ook zeker zal
waarderen. Bovendien is er
minder warmtedissipatie in het
paneel. Door de tijdwinst zorgt
XL-Part op de complete verde-
ler voor een kostenbesparing.

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

Al onze producten vormen eenvoudig 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 wandgootProductweetjes

■ Bent u bekend met Plexo? 
Mooi water- en stofdicht (IP 55). 
■ Kent u onze unieke 160 A modulaire stroomverdeler al? Dat is
pas een compacte oplossing.
■ Legrand heeft een brede range installatieautomaten van 0,5 tot
125 A en van 4,5 tot 50 kA. U kunt dus alles met Legrand oplossen.

■ Wist u dat Legrand haar assortiment 4-polige
aardlekautomaten heeft uitgebreid met een uitvoering

van 300 mA?  
■ Legrand heeft nu ook relais 24 V - 40 A

- 2x NO en 4x NO
■ Heeft u al kennis gemaakt met

XL-Part; het nieuwe systeem
van Legrand om grote ver-
mogens te verdelen? Lees

er meer over in het
aparte kadertje

hieronder…

Nieuw!
XL-Part...

wat een 
snelle jongen
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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, waar-
na u alle ins en outs van het pro-
ductenpakket leert kennen. De
eerstvolgende training is op
woensdag 9 juni aanstaande.

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

Opgeleid
door 

Legrand

van Harwig Installatiegroep was
als installateur nauw betrokken bij
het project in Stadskanaal. "Een
strakke planning moest bij Maars-
heerd de overlast voor de bewo-
ners tot een minimum beperken."
Gelukkig hadden de beide partij-

en, Harwig en
Distripoint, in
het verleden
al vaker op
een prettige
manier sa-
mengewerkt
in projecten.
"Wanneer het
goed loopt,
kun je dat
direct merken
aan de sfeer

op de bouw. Het liep steeds lek-
ker, zowel op het menselijke als
technische vlak. De producten van
Legrand zijn fijn om mee te wer-
ken, ze sluiten mooi op elkaar aan
en zitten technisch goed in elkaar."

Netjes
"Voor dit project was het ook
belangrijk dat Legrand een
breed assortiment kon leveren",
zegt Schuttrups. "Nieuw voor
ons was de DLP-wandgoot van
Legrand. We hebben de kleine-
re woonhuisverdelers op
de DLP-wandgoten
gezet. Hierdoor kregen
we één kabelkanaal tus-
sen alle verdiepingen,
van boven naar beneden.
Je zit niet met aftakkin-
gen, het ziet er allemaal
netjes uit en het scheel-
de veel installatietijd. Ook
voor uitbreiding en aan-
vulling is het een vrien-
delijk product."

"Ik zou willen dat elke
bouw zo verliep als
hier", zegt
S c h u t t r u p s .
"Het materiaal
werd snel
geleverd, de
fabrikant had
een grote betrokkenheid
bij de bouw. Dat zijn din-
gen die je waardeert in
een fabrikant."■

menwerking
met Harwig en
Distripoint ver-
liep goed. De
eerste fase van
het project is
opgeleverd en
de bewoners
zijn erg blij met
hun nieuwe
grote kamer.
Als voorschrij-
ver was ik vrij in de keuze van fabri-
kant. Het belangrijkste aspect in
mijn keuze voor Legrand is de vei-
ligheid van het schakelmateriaal,
wat zeer belangrijk is in onze
omgeving. Soms beschadigen

bewoners met
hun rollator
de stopcon-
tacten, de
afdekking ligt
er dan naast.
Het schakel-
materiaal van
Legrand is
ook dan nog
aanrakings-
veilig!" 

Sfeer
Roelof
Schuttrups

Vanuit het Woonzorgcentrum
Maarsheerd was Angelo Poppe-
ma van de technische dienst het
aanspreekpunt bij dit renovatie-
en nieuwbouwproject. Volgens
Poppema eisen projecten in de
zorgsector altijd extra aandacht
en een bijzonder zorgvuldige
planning. "Het gaat hier toch om
units, bewoond door oudere men-
sen. De trend gaat naar grotere
kamers waar de bewoners zo
zelfstandig mogelijk kunnen
wonen. In het oude gedeelte wer-
den twee oude kamers steeds
samengevoegd tot één nieuwe.
Deze grotere kamer kreeg een
nieuwe natte cel en een nieuw
klein keuken-
gedeelte."

Vrije keuze
Volgens Pop-
pema "kwam
er logistiek
gezien heel wat
bij kijken om dit
allemaal voor
elkaar te krij-
gen. Dan moet
je zeker op de
andere partijen
kunnen reke-
nen. De sa-

Distripoint
Systemen
is assem-
bleur van
de ver-

deelinrichtingen voor het pro-
ject Zorgcentrum Maarsheerd
in Stadskanaal. Distripoint,
gevestigd in Hengelo, startte in
1986 als eenmanszaak en telt
inmiddels 25 medewerkers.
Volgens Edwin de Veen,
accountmanager bij Distripoint,
is klantvriendelijkheid één van
de kernkwaliteiten waar de
onderneming op draait. Dit
betekent: snelle reacties op
aanvragen, korte en betrouw-
bare levertijden en ‘monteurs-
vriendelijkheid’. 

Volgens Edwin de Veen werkt de
onderneming nu ruim 3 jaar naar
tevredenheid samen met 
Legrand. "Je ziet dat onze con-
tacten steeds nauwere vormen
aannemen, zegt De Veen. "Het
project in Maarsheerd is voor ons

een redelijk om-
vangrijk project,
zowel financieel
als wat betreft het
aantal kasten",
zegt De Veen.
"Wij hebben het

project gekre-
gen, omdat
Legrand een
breed pro-
ductenpakket
heeft, daar ben
ik van over-
tuigd. Dat is
volgens mij de
kracht van
Legrand. In
feite hebben
we vijf verschil-
lende kast-

types gebruikt
in Maarsheerd.
Naast de nieu-
we installaties

hebben we ook nog renovatie
gedaan. Hier hebben we gebruik
gemaakt van de bestaande
kasten. Daar hebben wij het
binnenwerk van vernieuwd. Bij die
oude kasten is de ruimte beperkt.
De smalle aardlekautomaten van
Legrand waren daar de uitkomst!"

Meer is minder
"Klantvriendelijkheid komt voor
ons op de eerste plaats. Dit bete-
kent ‘meedenken met de instal-
lateur en de klant’. Een
installateur wil doorgaans een
minimaal productenpakket
installeren om de kosten laag te
houden. Maar soms kun je juist
door iets meer te installeren toch
voor de eindgebruiker op een
lager eindbedrag uitkomen. Wij
zien als paneelbouwers meer dan
wat er in de catalogus staat. Dit
is een stukje praktijkervaring. Zo
kun je opdrachtgevers een goed
advies geven. Bij dit project heb-
ben wij bijvoorbeeld de DLP-
wandgoot geadviseerd. Het lijkt
in eerste instantie een kosten-
post, maar levert je ontzettend
veel besparing van montagetijd
op. Door die wandgoot hebben
we dus tijdwinst geboekt en de
DLP-wandgoot ziet er ook nog
eens gelikt uit." 

Mooie referentie
"Pas geleden ben ik nog een keer
in Stadskanaal geweest en heb ik
bijgepraat met de chef monteur.
We zijn samen door de bouw
gelopen. Hij was dik tevreden over
het project. Dat de prijs goed was
vergeet iedereen snel, maar dat
de uitvoering goed is, onthoudt
een klant, en dat merkt hij iede-
re dag. Ik vind het dan ook jam-
mer dat er steeds meer alleen
maar op prijs wordt beslist. Je
bent er niet bij gebaat als een kast
een x-aantal euro’s goedkoper is,
het gaat om het goede eindre-
sultaat."

Tijdwinst door
DLP-wandgoot

Een andere nieuwe wandbehui-
zing is de uitvoering 400 mm

diep en 12 U hoog. Deze heeft
een vaste achterwand en ver-

a de introductie vorig jaar van het
complete assortiment VDI-dataproducten
heeft Legrand nu het pakket databehui-
zingen uitgebreid. Zo is er een 10"-data-
behuizing aan het scala toegevoegd. Deze
compacte behuizing voor de zogenaamde
SoHo-toepassingen heeft dezelfde uiterlijke kenmerken als
de rest van het 19"-assortiment. Dit betekent dat de kast ook de
uiterst fraaie glazen frontdeur heeft en door de uitneembare zij-
panelen maximaal toegankelijk is. De capaciteit van de kast is 
6 U en biedt ruimte aan maximaal 72 aansluitingen.

N
wijderbare zijpanelen. Op het
gebied van de vloerstaande

databehuizingen zijn
er twee nieuwe

behuizingen in 24
en 29 U. Deze wor-

den uiteraard gele-
verd met geïntegreerde

sokkel, glazen deur en, afhan-
kelijk van de diepte, met één of
2 sets 19"-stijlen. Voortaan zijn
de vloerstaande databehuizin-
gen van 24 t/m 47 U allemaal
leverbaar in 1000 mm diep,
zodat deze kunnen worden
gebruikt om de server in de
behuizing op te nemen.■

Nieuwe databehuizingen Legrand VDI

n Woonzorgcentrum Maarsheerd te Stadskanaal werd
onlangs de eerste fase van een omvangrijk bouwproject opge-
leverd. Harwig Installatiegroep verzorgde samen met assem-
bleur Distripoint de volledige installatie van het elektrotechnische
gedeelte, van schakelaar tot verdeelinrichting. 

I

Harwig Installatiegroep 
realiseert project in zorgcomplex 

■ Creo 
schakelmateriaal

■ XL 400

■ V.l.n.r. Angelo Poppema en
Roelof Schuttrups

Harwig Elektriciteitswerken bestaat
sinds 1946. Harwig is een familiebe-
drijf. Een andere tak binnen de fami-
lie - Harwig Engineering - is in 2003
samengegaan met Harwig Elektrici-
teitswerken, zodat de onderneming
nu de naam ‘Harwig Installatiegroep’
draagt. Door de samenvoeging is
Harwig één van de grootste installa-
tiebedrijven in Drenthe. Harwig heeft
een eigen opleidingscentrum. Van-
uit de RBOC (Regionale Bedrijfstak
Opleidings Centrum) worden prak-
tijkvervangende opleidingen aange-
boden voor personeel in de
bedrijfstak. 

■ XL 135

NIEUW
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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:

Bedrijfsnaam: ______________________________________

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

Het 25 A relais heeft de beschik-
king over een viertal maakcontac-
ten 4x NO, de 40 A relais hebben
de beschikking over de contacten
2 en 4x NO. Tevens bieden deze
relais net als de overige relais in
het Legrand-assortiment de moge-
lijkheid tot handbediening aan de
voorzijde van het relais en de plaat-
sing van een signaleringscontact
links van het relais.

Deze relais zijn onder andere geschikt voor situ-
aties waarin men te maken heeft met een vrij lage
nominaalstroom, maar met een hoge inschakelpiek, bijvoorbeeld
fluorescentieverlichting. Natuurlijk kunt u de relais ook toepas-
sen in situaties met ohmse belastingen en een Ampèrage van res-
pectievelijk 25 en 40 A.■

In reactie op vraag uit de markt
heeft Legrand speciaal voor
Nederland een aanvulling ont-
wikkeld op het assortiment
relais. Deze aanvulling bestaat
uit relais met een stuurstroom
van 25 en 40 A en een spoel-
spanning van 24 VAC. De maxi-
male contactspanning van deze
relais bedraagt 400 VAC 50 Hz.

Uitbreiding
assortiment 

relais

Ref.nr. Spoelspanning Imax. Contacten Aantal mod.
0040 43 24 VAC / 12 VDC 25 A 4x NO 2
0040 94 24 VAC / 12 VDC 40 A 2x NO 2
0040 67 24 VAC / 12 VDC 40 A 4x NO 3

NIEUW

Makkelijker kunnen
ze het niet maken,
wel leuker!

Sommige gezichten van 
Legrand zult u kennen, maar
veel harde werkers zijn voor u
alleen een stem aan de tele-
foon. Om beeld bij dat geluid te
kunnen voegen, is ditmaal de
afdeling Administratie & Finan-
ciën aan Kop: Liz van Meegen
(Administratief medewerkster)
en Marco Voets (Financieel en
Administratief manager).

Administratie een stoffig beroep
voor cijfermensen? Dan kent u Liz
en Marco nog niet. Bij Legrand is
de administratie misschien wel
de levendigste en gezelligste afde-
ling van het bedrijf! 

Op de dag van het interview wer-
ken Liz en Marco precies zes jaar
samen, want dat was de datum
dat Liz bij Legrand in dienst
kwam. Marco werkt zelfs al veer-
tien jaar in Boxtel. Volgens eigen
zeggen kunnen de twee heel goed
samenwerken. Liz waardeert
Marco om zijn eerlijkheid, hij zegt

waar het op staat. Marco, op zijn
beurt, vindt het fijn dat hij weet
dat hij altijd van Liz en haar werk
opaan kan. Volgens Liz "denken
de mensen wel eens dat wij het
helemaal niet kun-
nen vinden samen.
Dat komt omdat
wij elkaar graag
aftroeven en een
beetje plagen.
Als je ons
beter kent,
weet je dat
het alle-
maal voor
de lol is", lacht Liz.

Alles meemaken
Liz doet de dagelijkse admi-
nistratieve werkzaamheden
zoals debiteuren- en crediteu-
renbeheer, het bijhouden van de
bankafschriften en de interne
declaraties. Ze geniet van haar

werk door de afwisseling, of zoals
Liz het zegt: "het is nooit een dag
hetzelfde." Marco is verantwoor-
delijk voor het opstellen van de
balansen, winst- en verliesreke-
ning, de jaarcijfers, de fiscale
zaken en verzorgt de rapportage

naar het moederconcern
in Frankrijk.
Verder staat

hij de directie
bij met advie-

zen en beslis-
singen op het

financiële vlak.
"Hoewel ik al kort

na mijn studie bij 
Legrand ben komen

werken, heb ik het
nog steeds erg naar mijn zin. Het
internationale aspect spreekt me
aan. Wanneer je op financiën zit,
maak je alles van het bedrijf mee,
dat is niet altijd makkelijk, maar
wel interessant."■

De koppen
van 

Legrand 
tellen!

■ Liz van Meegen en Marco Voets

Vervolg voorpagina

De kasten werden in twee gedeel-
ten binnengezet en daarna
samengevoegd. Ze waren al voor-
gemonteerd in de werkplaats.
Zaterdagmiddag ging het in omge-
keerde volgorde. We koppelden de
noodvoorzieningen los om 15.30
uur en om 16.00 uur was alles
operationeel. Dan valt er heel wat
van je af."

Gezicht
"Na al het zwoegen, konden de
mannen van de nachtploeg een
klein grapje met hun projectleider,

Hans van Oversteeg, niet weer-
staan. "Ik werd vroeg in de ochtend
wakker gebeld door een monteur
met de mededeling "het gaat voor
geen meter, er staat iemand van
Legrand hier om ons verder te hel-
pen". Toen ik aankwam bleken ze
al klaar te zijn! Dat zijn van die gein-
tjes waar je blij van wordt." Rien
Mol is ook tevreden over het ver-
loop van het project. "Plieger ver-
koopt zelf al jaren Legrand, maar
het voelt nu toch anders wanneer
ik die merknaam op de verpak-
kingen zie staan! Je hebt samen
iets meegemaakt, de producten
hebben een gezicht gekregen."■

Binnenkort zal voor de calcu-
latie van schakel- en verdeel-
inrichtingen een totaal
vernieuwd calculatiepakket
beschikbaar zijn, XL PRO2.
Zoals u gewend bent van 
Legrand is het pakket eenvou-
dig om mee te werken.

De software is zo ontworpen dat
het mogelijk is om calculaties te
maken door een installatiesche-
ma of stuklijst in te voeren. 
XL PRO2 bepaalt vervolgens zelf
een geschikte behuizing, afhan-
kelijk van de benodigde inbouw-
diepte van de componenten en
het maximale Ampèrage. Ook het
aantal koperrailsteunen en de
minimale dikte van de koperrail
wordt door XL PRO2 uitgerekend.
Daarnaast is het mogelijk om het
installatieschema en het kastaan-
zicht te exporteren naar .EMF-,
.WMF- en .DXF-formaat. Wanneer
u de gehele verdeler of verdelers
invoert, krijgt u een stuklijst met
de Legrand referentienummers,

het benodigde aantal artikelen,
omschrijving van het product en
de brutoprijs. Het programma
geeft hierbij een indicatie van het
aantal bouwminuten. Naar wens
kunt u het aantal, de korting en
eventueel benodigd extra mate-
riaal aanpassen in de stuklijst.

Legrand zal binnenkort starten
met de eerste cursusdag voor 
XL PRO2, waar alle mogelijk-
heden van dit nieuwe pakket
belicht zullen worden. Heeft ook
u interesse in een eenvoudig en
compleet calculatiepakket, neemt
u dan contact op met Legrand
Nederland B.V., telefoon 0411-
612040.■

XL-PRO2...
Nieuw 

calculatie-
pakket

& Training is gekozen, omdat vaak
gedacht wordt dat bepaalde nor-
men op verschillende manieren
uitgelegd kunnen worden. SBK
Advies & Training zal duidelijk
maken, dat in de praktijk blijkt dat
een norm wel degelijk maar op
één manier uit te leggen is. 

Bent u geïnteresseerd in deze trai-
ning en/of wenst u meer infor-
matie dan kunt u contact
opnemen met Legrand Nederland
B.V., telefoon 0411-612040.■

SBK heeft samen met Legrand
een training opgezet om de alge-
mene kennis op het gebied van
NEN te vergroten. Hierbij wordt
ook de vertaalslag naar de 
Legrand-producten gemaakt.
SBK Advies & Training verzorgt

egrand is een samen-
werking aangegaan met het
gerenommeerde en onafhanke-
lijke opleidingsinstituut SBK
Advies & Training. U kunt zich
nu opgeven voor een training
verzorgd door Legrand en SBK
op het gebied van NEN-norme-
ringen.

L
het eerste deel van de training.
Daarna neemt Legrand het over.
De NEN wordt teruggekoppeld
naar het assortiment Lexic scha-
kel- en verdeelinrichtingen. Zo
sluiten theorie en praktijk op
elkaar aan en wordt het geleer-
de direct in een praktijksituatie
toegepast.

De doelgroep betreft in eerste
instantie de paneelbouwer en de
zelf-assemblerende installateur
die actief zijn in de wereld van de
schakel- en verdeelinrichtingen.
Zo komen ondermeer de begrip-
pen TTA en PTTA, kortsluitstro-
men, coördinatie, selectiviteit en
lichtkracht overig aan bod. Voor
de samenwerking met SBK Advies

Nieuw trainingsaanbod NEN-normering


