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—
Beste lezer,

We lopen tegen het eind van 2017 en u heeft 
ongetwijfeld uw projecten voor 2018 al in 
het vizier! Volgens Bouwkennis staat de 
Nederlandse bouwmarkt er ook in 2018 goed 
voor. Het volume aan nieuwbouwwoningen zal 
sterker toenemen dan in 2017 (+ 7,4 %) en ook 
de utiliteitsnieuwbouw laat in 2018 wederom 
een mooie groei zien van 9,8%. 

En specifiek in de installatiebranche staan  
alle signalen op groen. De orderboeken van  
de installateurs in Nederland namen in het  
derder kwartaal gemiddeld met één maand 
toe ten opzichte van 2017, namelijk naar 
vijfeneenhalf maanden. De echte uitdaging 
vandaag de dag is het vinden van gekwalificeerd 
personeel om alle projecten op tijd op te 
leveren.

Eveneens stijgt de waarde van de gemiddelde 
installatie door investeringen in verduurzaming 
en netwerkcapaciteit door ontwikkelingen in IOT. 

In dit licht presenteren wij u onze nieuwe 
algemene Legrand catalogus 2018 met daarin 
diverse innovaties. Bijvoorbeeld op het gebied 
van connectiviteit, met het compleet nieuw 
ontwikkeld LCS3 datacommunicatie programma. 
Met innovaties op het gebied van glasvezel- en 
kopernetwerken. Maar is er uiteraard veel meer 
te ontdekken….

Wij kijken nu al met veel enthousiasme uit naar 
verdere samenwerking in het komende jaar! 

Rest mij u alvast prettige feestdagen en het 
allerbeste voor 2018 toe te wensen! 

Met vriendelijke groet,

Ronny De Backer
Managing Director
E: ronny.debacker@legrand.nl 
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Het nieuwe pand van het Nederlands 
Lucht- en Ruimtevaartcentrum in 
Marknesse telt maar liefst zeven 
enorme onderzoekshallen. Het NLR 
test nieuwe ontwerpen van onder 
meer vliegtuigvleugels voor opdracht-
gevers uit binnen- en buitenland.  
Ook voor de ruimtevaart voert het NLR 
diverse projecten uit op het gebied van 
onderzoek, ontwikkeling en testen.  
Na oplevering komen de hallen vol  
te staan met zware, veeleisende  
testmachines, zoals windtunnels  
en trilmachines. Deze apparatuur  
verbruikt veel energie. Hierin lag 
juist de grootste uitdaging  voor Klein 
Poelhuis Installatietechniek, die bij  
de nieuwbouw verantwoordelijk is 
voor de aanleg van de totale energie- 
distributie. “Tel daarbij op dat de 

hallen flexibel ingericht moeten  
kunnen worden”, legt projectmanager 
Theo Hendricksen uit. “De ene keer 
vraagt een hal dus meer energie dan 
de andere keer en voor het toekomstig 
gebruik moeten de hallen gemakkelijk 
aan te passen zijn.”

De nieuwbouw van het Nederlands 
Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) 
is een goed voorbeeld van een project 
waar de installateur met Legrand 
Nederland op alle terreinen actief 
meedenken met de opdrachtgever. 
Oftewel: hoe kun je de totale  
energiedistributie zo efficiënt maar 
ook zo flexibel mogelijk inrichten?  
Hendricksen: “Dat meedenken begon 
al bij de energiedistributie van buiten 
naar binnen. Op het terrein komen drie 

—
Klein Poelhuis Installatietechniek is verantwoordelijk voor de aanleg 
van de totale energiedistributie van de nieuwbouw van het Nederlands 
Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse. “Natuurlijk kenden we 
Legrand Nederland al van de kabelgoten en railkokersystemen.  
Maar we wisten niet dat ze een totaalpakket konden bieden inclusief 
aftakkasten”, aldus projectmanager Theo Hendricksen. 

NIEUWBOUW NEDERLANDS LUCHT-  
EN RUIMTEVAARTCENTRUM:  
AANLEG TOTALE ENERGIEDISTRIBUTIE
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trafohuisjes te staan met zes trafo’s 
van elk 1.000 kVA. In totaal komt er 
dus 6 megawatt aan vermogen het 
gebouw binnen. Samen met Legrand 
hebben we een plan uitgedacht  
waarbij er niet onnodig veel kabels  
van binnen naar buiten hoeven te  
worden aangelegd.”

ENERGIETORENS
Verspreid over het pand werden drie 
centrale energietorens gebouwd.  
Van daaruit wordt alle sterkstroom 
en elektravermogens van buiten naar 
binnen verzameld en doorgegeven.  
Voor een flexibele inrichting is er 
samen met Legrand Nederland een 
systeem ontworpen met railkokers en 
aftakkasten die op zes meter hoogte 
aan de halwanden hangen.  

Daaraan gekoppeld zitten in totaal  
109 powercenters die verspreid over 
de verschillende hallen de machines 
en andere producten van elektriciteit 
voorzien. Theo Hendricksen vervolgt 
zijn verhaal. “Natuurlijk kenden we 
Legrand al van de kabelgoten en  
railkokersystemen. Maar we wisten 
niet dat ze een totaalpakket kunnen 
bieden op het gebied van energie- 
distributie. Het grote voordeel is dat je 
nu voor het gehele traject maar met 
één leverancier te maken hebt.  
Dat werkt wel zo gemakkelijk.  
Daar gaan we in de toekomst zeker 
meer gebruiken van maken.”

Ook accountmanager Niek Lammersen 
van Legrand Nederland is bij het 
gesprek aanwezig. “Doordat wij door 

Klein Poelhuis werden gevraagd om 
mee te denken bij dit project, kun je 
ook bepaalde producten en oplossingen  
naar voren schuiven waar zij misschien  
zelf niet zo snel opkomen, of waarvan  
ze zelfs niet wisten dat wij ze in het 
pakket hebben. Op basis van die 
gesprekken hebben wij een groot deel 
van de aftakkasten ook custom-made 
geassembleerd. En dat geldt ook voor 
alle powercenters. Op die manier  
kunnen we een meerwaarde leveren 
aan een project. Voor zowel de  
installateur als de opdrachtgever.  
En waar een installateur vroeger  
misschien wel vier verschillende  
leveranciers nodig had voor dit traject, 
kunnen ze het nu af met één  
leverancier. En met één aanspreek-
punt. Wel zo handig!”
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FLEXIBELE STOPCONTACTEN
Om de klant maximale flexibiliteit te 
bieden worden er verspreid over de 
zeven onderzoekshallen 109 power-
centers geplaatst. Theo Hendricksen: 
“In eerste instantie waren alle  
hallen door de opdrachtgever  
volgetekend met stopcontacten.  
‘Heb je die allemaal nodig en wat voor 
machines komen daar dan te staan?’, 
was daarop onze vraag. Toen duidelijk 
werd dat de machines in de hallen 
regelmatig wisselen en dat dus ook  
de energiebehoefte telkens verandert,  
hebben we een systeem bedacht 
waarbij we de wandcontactdozen  
centraliseren door middel van power-
centers. In zo’n kastje zitten meerdere  
wandcontactdozen met verschillende  
amperages. Van bijvoorbeeld 63 ampère  
tot een normale aansluiting voor  
bijvoorbeeld de voeding van een laptop.  
Die kastjes worden gevoed vanaf de 
400 ampère aftakrails.” Doordat je 
gebruik maakt van een railkoker- 
systeem, kun je de powercenters in de 
toekomst eventueel nog verplaatsen. 
Om de halve meter kunnen ze worden 
ingeplugd. 

“Ook de technische dienst van het  
NLR is blij met onze installatie”, vult 
hoofd uitvoerder Leo Dingemanse van 
Klein Poelhuis Installatietechniek aan. 
“De zekering van elke wandcontact-
doos hebben we bewust niet  
aangebracht op zes meter hoogte  
bij de aftakkast. In het verleden  
moesten bij een storing elke keer  
de hoogwerker erbij halen. Nu zit die 
zekering bij de wandcontactdoos. 
Daardoor kunnen ze sneller optreden  
bij een storing. Ook over dat soort  
dingen heeft Legrand meegedacht  
en meerwaarde geleverd.”

ZUCCHINI IP68 GIETHARS RAILKOKER
Naast de ‘gewone’ Zucchini IP55 
railkoker is er bij de nieuwbouw van 
het NLR ook het nieuwe Zucchini 
IP68 giethars railkokersysteem van 
Legrand toegepast. Het is speciaal 
bedoeld voor het transporteren van 
hoge vermogens in extreme omstandig- 
heden. Het IP68 railkokersysteem is 
waterdicht en door de bescherming 
met giethars een ideale oplossing  
voor energiedistributie in bijvoorbeeld 
de chemische en petrochemische 

Theo Hendricksen, 
projectmanager bij 
Klein Poelhuis

Leo Dingemanse, 
hoofd uitvoerder bij 
Klein Poelhuis

Niek Lammersen, 
accountmanager 
Legrand Nederland

Jaap Baars, 
projectleider Legrand 
Nederland
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industrie. Bij het Nederlands  
Lucht- en Ruimtevaartcentrum stond 
het IP68 giethars railkokersysteem  
in het bestek. 

Niek Lammersen hierover: “Het is  
de eerste keer dat wij het IP68  
railkokersysteem hebben toegepast 
bij een project in Nederland.  
Het is voor Legrand een vrij nieuw 
product en de fabriek in Italië gaf 
vlak voor aanvang aan dat ze er klaar 
voor waren. Omdat de montage een 
bepaalde kennis en kunde vereist in 
verband met de giethars hebben we 
daardoor ETDV railkokermontage uit 
Tiel ingeschakeld. In verband met het 
koppelen van de railkoker elementen 
met giethars is het van groot belang 
dat engineering en fabricage hiervan 
optimaal is. Onze engineers Roberto 
Ferrarini en Johan Hendriks en  
product specialist Henny de Groot 
hebben dan ook een fantastische job 
geleverd. Zo’n eerste project met een 
nieuw product is altijd spannend en 
uitdagend. Het was misschien  
makkelijker geweest als de primeur 
een wat kleiner project was geweest, 
maar alles is goed gegaan en hier 
kunnen we op verder bouwen!”

Startdatum project: 

04-2016 
Oplevering project:

12-2017
TOEGEPASTE
PRODUCTEN
LEGRAND:

>300 m 
IP68 railkoker

>800 m 
IP55 railkoker

750 m 
Vloergoot

7.000 m 
Kabelgoot, kabelladder 
& wandgoot

GEBRUIKTE 
MATERIALEN:
6x trafo-bord verbindingen  
1600A IP68,  
220 aftakkasten, waar-
van 70 stuks specifiek 
geassembleerd

KEY FACTS

NIEUWBOUW NLR: 
18.000 M2

Het nieuwbouw van het Nederlands 
Lucht- en Ruimtevaartcentrum in  
de Noordoostpolder beslaat maar 
liefst 18.000 m2. Met drie enorme 
kantoorgebouwen verdeeld over  
elk twee verdiepingen en zeven 
enorme onderzoekshallen.  
De oude panden op het terrein 
waren sterk verouderd en stonden 
ook te ver verspreid van elkaar.  
NLR hoopt met de nieuwbouw  
ook op meer synergie tussen de  
verschillende afdelingen. 

Aannemersbedrijf Friso uit Sneek  
is de hoofdaannemer van het  
project. Installatiegroep Lammerink 
tekende voor alle werktuigkundige 
installaties waaronder de warmte-
koudeopslag. Klein Poelhuis 
Installatietechniek, met vestigingen  
in Emmeloord, Hengelo en 
Winterswijk, is verantwoordelijk 
voor de aanleg van de totale  
energiedistributie. Niet alleen in de 
zeven onderzoekshallen maar ook  
in de rest van de nieuwbouw.

“MEEDENKEN EN 
SAMEN LEREN”
Klein Poelhuis Installatietechniek 
waardeert de actieve inbreng van 
Legrand. “Legrand heeft zeker 
waargemaakt wat het beloofde”, 
aldus projectmanager Theo 
Hendricksen van Klein Poelhuis. 
Accountmanager Niek Lammersen 
van Legrand vult aan: “We moesten  
af en toe wel even goed met elkaar 
om de tafel. Op die manier leer je 
samen van een project en bouw je  
samen wat op. Ook voor de toekomst.”  
Theo Hendricksen knikt. “Samen 
met mijn collega Leo Dingemanse 
heb ik ook afgesproken om - zodra 
het project is opgeleverd - een 
keer naar het kantoor van Legrand 
Nederland in Boxtel te gaan. Om het 
project samen - met open vizier -  te 
evalueren.  Zodat we er samen van 
kunnen leren. Bij ons stond Legrand 
bekend als leverancier van kabel- 
en wandgoten, maar ze kunnen veel 
meer. Daar zijn we bij dit project wel 
achter gekomen!”

01  Bij dit project is onder andere gebruik 
gemaakt van het nieuwe IP68 giethars 
railkokersysteem van Legrand

02  Op zes meter hoogte hangen de railkokers  
en aftakkasten van Legrand

01

02
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—
De “Stopera” werd in 1986 opgeleverd. Het gebouwencomplex kreeg 
deze bijnaam door het samenvoegen van het Stadhuis Amsterdam met 
de Nationale Opera & Ballet (NO&B). Het complex werd ontworpen door 
Cees Dam en Wilhelm Holzbauer. Inmiddels is het meer dan dertig jaar 
oud en zijn onder meer de klimaatinstallaties en de elektrotechnische 
installaties hoognodig aan vervanging toe. Het kantoor wordt verbouwd 
tot een modern flexkantoor met een gevarieerd aanbod van ontmoetings- 
ruimtes en vergaderplekken. Dit maakt het stadhuis een aantrekkelijkere  
plek om te werken en gasten te ontvangen. 

SOLUFLEX ZORGT VOOR ESTHETIEK, 
FLEXIBILITEIT EN DUURZAAMHEID   
IN STADHUIS AMSTERDAM

focusproject_
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HET WERK GAAT DOOR DANKZIJ DE  
GEFASEERDE AANPAK
Architectenbureau De Twee Snoeken  
uit ’s-Hertogenbosch heeft  
de Europese aanbesteding voor  
de optimalisatie van het stadhuis 
gewonnen. De Twee Snoeken is  
architectonisch en bouwkundig  
coördinerend hoofdarchitect en  
interieurarchitect van de renovatie  
van Stadhuis Amsterdam.  
Tot de creatieve uitdaging behoort  
het interieurontwerp en technische  
uitwerking van de openbare entree, 
het bestuursgebied, plaza openbaar/
politiek, ambtenarenplaza, vergader-
centrum en de kantooromgeving. 
Verder de coördinatie en afstemming 
van het commercieel casco met  
architect Dam & Partners, evenals  
de coördinatie van de andere ontwerp-
disciplines (installatieadvies en  
akoestisch advies) en de werktuig-
bouwkundige aanbesteding (DCM  
conform UAV-GC.). Tevens het  
optimaliseren van de logistiek,  
de beveiliging, de brandveiligheid  
en de toegankelijkheid (ITS).  
 

Ook verzorgt het bureau de totale 
coördinatie in de voorbereiding op 
gebied van tijd, geld, kwaliteit, risico, 
informatie en communicatie.  
De werkzaamheden gingen begin 2016 
van start. Bert Kaasjager, directeur  
bij de Twee Snoeken: “Het bruto vloer-
oppervlak van de kantooromgeving 
bedraagt circa 20.000 m2, verdeelt 
over vijf bouwlagen. Door het werk  
op een slimme wijze gefaseerd uit te 
voeren, kan het stadhuis tijdens de  
verbouwing als kantoor in gebruik  
blijven.” De herontwikkeling levert 
naast een toekomstbestendig stadhuis  
ook een aanzienlijke kostenbesparing  
op. Er kunnen straks 800 tot 1000 
medewerkers meer in het stadhuis 
werken, zodat andere kantoorpanden 
kunnen sluiten. 

ESTHETISCHE OPLOSSING VOOR DE 
BEKABELING
Het Projectmanagementbureau  
van de gemeente Amsterdam is  
verantwoordelijk voor de integrale 
aansturing van het project; het  
maatschappelijk en bestuurlijk  
traject en voor de samenwerking  

10_ LECOURANT
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met diverse partijen binnen en buiten 
de projectorganisatie. In opdracht 
van het Projectmanagementbureau 
verzorgt Galjema Technisch 
Adviesbureau uit Delft het ontwerp 
van de elektrotechnische installaties 
voor de kantoren, plaza en het  
vergadercentrum en de vervanging 
van de beveiligings- en veiligheids-
installaties voor het gehele complex 
inclusief de kelders en de NO&B.  
Ook de uitvoering van de werkzaam-
heden wordt door Galjema begeleid. 
Oscar Gerritsen, projectleider  
elektrotechniek bij Galjema: “Toen  
we zochten naar een oplossing voor  
de bekabeling naar de flexwerk- 
plekken hebben we contact opgenomen  
met Legrand. Kabels over de vloer van 
de wandgoten naar het meubilair zie  
je wel op meer plaatsen, maar de 
architect wilde het anders en kwam 
ook aan met Soluflex. De vloergoten  
die oorspronkelijk in het stadhuis 
lagen waren niet goed. De meeste 
goten zaten vol of werden helemaal 
niet meer gebruikt. Sommigen waren 
zelfs dicht gestort met beton.” 

SOLUFLEX IS TOEKOMSTBESTENDIG  
EN FLEXIBEL
“Wij hebben Soluflex al eerder 
gebruikt bij een project voor een 
woningbouwvereniging,” vult Bert 
Kaasjager aan. “Het is niet het meest 
voordelige systeem, maar omdat 
in het stadhuis al vloergoten lagen, 
kwamen de aansluitpunten voor de 
wandgoten vanuit de vloer. Daarnaast 
moest alle databekabeling vervangen  
worden. Wil je die aansluitpunten 
opnieuw naar de wandgoot brengen, 
dan is dat een investering op zich.  
Toen Galjema beide mogelijkheden 
had doorgerekend, waren de kosten 
nagenoeg gelijk en omdat Soluflex een 

veel flexibeler en toekomstbestendiger  
systeem is, zag de opdrachtgever ook 
de meerwaarde van deze keuze.”

GOEDE SAMENWERKING LEVERT  
TOEGEVOEGDE WAARDE
Eric Blonk, adviseur bij Galjema: 
“Nadat er op basis van onze  
berekeningen was gekozen voor de 
Soluflex oplossing kwam René van Rij 
(technisch adviseur bij Legrand)  
in beeld. De Soluflex tegels kunnen 
per stuk een druk aan van 150 kg, 
maar de gemeente wilde op sommige  
plaatsen tegels die het dubbele zouden  
kunnen dragen.” René: “Op die  
plaatsen komen nu verstevigde tegels 
die we speciaal voor dit project  
hebben ontworpen.” “Er zijn meer 
producten speciaal ontwikkeld voor 
dit project,” vertelt Niek Lammersen, 
accountmanager bij Legrand. “Samen 
met de installateur Löwik, de partij 
die de installaties verzorgt voor de 
eerste en de tweede fase (Breedveld 
en Schröder voert de derde fase uit), 
hebben we een special consolidatie-
box ontwikkeld. Aangezien we al met 
elkaar om tafel zaten, heeft Legrand 
voor het datanetwerk ook een  
passende oplossing kunnen bieden. 
Daarvoor hebben we Löwik in  
contact gebracht met Intelectric.  
Door de juiste partijen aan te haken 
kun je efficiënter te werk gaan.”

Bert: “Om eventuele moeilijkheden  
in de uitvoering voor te zijn hebben  
we een proefkamer ingericht. In de 
proefkamer mochten alle leveranciers 
doen wat nodig was en de Soluflex 
oplossing beviel iedereen prima.  
We willen graag niets zien en dat  
is uitstekend gelukt!”

Startdatum project: 

2016 
Oplevering project:

2019
TOEGEPASTE
PRODUCTEN
LEGRAND:

135.000 m 
Cat6a F/UTP-kabel  
 

2.800 st. 
Cat6a LCS2 connectoren
 

66.000 st. 
Soluflex tegels
 

1.000 st. 
verstevigde Soluflex 
tegels
 

1.000 st. 
consolidatie- en 
verdeeldozen
 

84.000 st. 
Soluflex voetjes
 

5.000 m. 
glasvezelkabel
 

300 m. 
kabelgoot

KEY FACTS

Het Soluflex cable floor system is een vloer, bekabelingsysteem en  
aansluittechniek in één. Perfect te integreren met het Legrand  
schakelmateriaal en LCS² datasysteem. Soluflex laat zich combineren  
met alle mogelijke vormen van aansluittechniek zodat de vloer geen 
afbreuk doet aan het inrichtingsconcept van de ruimte. Op elke gewenste 
plaats kunnen contactdozen of verdeeldozen worden geïnstalleerd,  
verzonken in de vloer en onzichtbaar voor het oog. Wijzigingen zijn  
eenvoudig door te voeren: Bij verplaatsen van meubilair of wanden  
voorziet u de nieuwe situatie relatief eenvoudig van de gewenste  
bekabeling en aansluitingen op de gewenste locatie. Soluflex is dus  
altijd opnieuw toe te passen en levert daarmee een belangrijke bijdrage 
aan de duurzaamheid van uw project.

OVER SOLUFLEX 

V.l.n.r.: Bert Kaasjager (De Twee Snoeken), Niek Lammersen (Legrand),  
Oscar Gerritsen (Galjema Technisch Adviesbureau) en René van Rij (Legrand)
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Het nieuwe distributiecentrum op 
Trade Port Nord in Venlo staat op  
een terrein van circa vijftien hectare. 
Het heeft een grondoppervlakte van 
ongeveer 91.200 m² en bestaat uit  
een magazijn met ruim 100.000 m² 
vloeroppervlak. Voor vergaderingen 
en bijeenkomsten wordt een kleine 
1.050 m² vloeroppervlak ingericht en 
de kantoorruimte beslaat ongeveer 
3.900 m². Het gehele project wordt 
begeleid door ingenieursbureau  
DENC Zuid. 

DENC Zuid startte in juni 2016 met  
het selecteren van installateurs en 
bouwkundige aannemers voor de  
aanvraag van vidaXL. In september 
liep de aanbesteding per discipline.  
Op de afdeling ontwerp en techniek  
pakte technisch commercieel  
manager Joris Eversdijk van TES  
de aanvraag op, wat resulteerde in  
een aanbieding, onderhandelings-
gesprekken in december én een 

opdracht op kerstavond 2016. TES  
is een full service installatiebedrijf 
met vestigingen in Prinsenbeek en 
Tilburg, die klantspecifieke (totaal)
oplossingen leveren op het gebied  
van elektrotechnische installaties.  
Cees Gijsbrechts, directeur van TES: 
“Dat doen we met onze 160 mede-
werkers, onze leveranciers én  
partners. We streven naar maximale 
efficiëntie, minimale kosten en  
maximale toegevoegde waarde.” 

TES ontving een uitgebreid programma  
van eisen. Cees: “Dat is prettig, want 
wanneer je nog niet vastzit aan een 
dichtgetimmerd bestek, kun je zelf  
de technische oplossingen bedenken  
en vormgeven.” Om alles zo goed 
mogelijk te laten verlopen, kiest TES 
voor bewezen kwaliteit. “We werken  
zeker bij dit soort grote projecten  
vaak samen met partijen waarmee 
we een wederzijdse vertrouwensband 
hebben,” vertelt hij. “Door onze kennis 
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—
vidaXL is een internationale online retailer met een verrassend assortiment  
van duizenden producten in de categorieën huis, tuin, garage, doe-het-zelf 
en kleding. Inmiddels verkoopt vidaXL haar producten via 31 webwinkels 
aan klanten in Europa, Verenigde Staten en Australië. vidaXL is één van 
Europa’s snelst groeiende internationale online retailers. Om de groei van 
haar platform te ondersteunen, bouwt vidaXL een enorm internationaal  
distributiecentrum van ruim 100.000 m². 

GROOTS 
DISTRIBUTIECENTRUM



én de kennis van onze partners  
met elkaar te verbinden, komen we 
tot de beste oplossingen voor de 
opdrachtgever.” 

Kees Hertogs, verkoopleider groot-
handel, installateur & industrie bij 
Legrand Nederland: “Wij werken al 
jaren samen met TES. We maken op 
voorhand goede afspraken, zodat  
we tijdens het project snel kunnen  
schakelen en geen kostbare tijd  
hoeven te steken in onderhandelingen.”  
Cees: “De laatste verdeler van 
Legrand wordt binnenkort via Eltech 
Paneelbouw geleverd. Omdat we 
elkaar door en door kennen en  
precies weten wat we aan elkaar  
hebben, konden we in enkele dagen  
de techniek bepalen, de prijs afspreken  
én de bestelling plaatsen. Normaal 
zijn dat drie opeenvolgende stappen  
die enkele weken doorlooptijd in 
beslag kunnen nemen.” 

In eerste instantie zou het hele pand 
maar twee energieaansluitingen  
krijgen. Joris: “Om dan de benodigde 
vermogens te kunnen garanderen, 
moet je enorme hoeveelheden koper/
aluminium toepassen, wat een  
kostbare zaak is. Daarom hebben wij 
de opdrachtgever geadviseerd om  
vier transformatoren te plaatsen.  
Dit advies is overgenomen en  
toegepast in de uitvoering.”  
Joris vervolgt, ” in dit vroege stadium 
zijn we ook om tafel gaan zitten  
met Intelectric, een partner in de  
datatechniek van Legrand, en  
de dataspecialisten van vidaXL om  
de wensen op het gebied van WiFi-  
en data-installaties in kaart te  
brengen en hierin het beste advies 
te kunnen geven. Je vertrouwt (op) 
elkaar en investeert samen tijd, nog 
voordat je zeker weet of je wel een 
opdracht hebt.” 

13_
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Jeroen Wissel, projectleider bij TES: 
“Die manier van werken sluit heel 
goed aan op de lean-filosofie, die we 
binnen TES bij de realisatie van onze 
projecten hanteren. We vertrouwen 
elkaar ‘blindelings’ en werken  
gezamenlijk aan het behalen van 
het beste eindresultaat. Legrand 
Nederland heeft bijvoorbeeld één  
van haar energiedistributie  
specialisten bij ons langs laten komen 
om te sparren over railkokers,  
aluminium bekabeling, grondkabels  
en transformatoren. “Dat heeft geleid  
tot een technische oplossing met de  
meest optimale energieverdeling,” 
 vult Kees Hertogs aan. “Spannings-
verliezen zijn hierdoor beperkt, wat 
voor vidaXL weer belangrijk is voor  

de energierekening.” Jeroen: 
“Legrand werkt – net als wij – ook  
met een grote club vaste partners.  
De meeste producten zijn hier  
geleverd via de Technische Unie.  
Bij dit project heeft Cable Space  
bijvoorbeeld alle kabeldraagsystemen 
gemonteerd, zoals de ladderbanen,  
de wandgoten en de railkokersystemen.  
Omdat het bedrijf volledig is getraind 
in het installeren van Legrand  
materialen, zijn hun mensen in staat 
om heel efficiënt te werken. Lean  
werken betekent dat je continu in  
de gaten houdt of alles wat je doet  
wel van toegevoegde waarde is.  
Is het dat niet, dan is het verspilling en 
dat gaat ten koste van je efficiency.”  
 



V.l.n.r.: Kees Hertogs (Legrand), Cees Gijsbrechts 
en Jeroen Wissel (TES)
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Startdatum project: 

03-2017 
Oplevering project:

11-2017
TOEGEPASTE
PRODUCTEN
LEGRAND:

750 m
Zucchini railkokers 

130 
aftakkasten

4.500 m
kabelgoten 

400 m 
wandgoten, 

8 
hoofdverdelers

16 
onderverdelers, 

85.000 m
datakabels Cat 6A F/UTP

1400
RJ45 outlet

17.000 m 
Glas 4v SM

21 
PK 21HE

5 
PK 41HE 

KEY FACTS “Het is prettig dat TES voor  
de installatie gebruik maakt van  
onze partners,” reageert Kees.  
“Dat schakelt een stuk sneller.” 

TES werkt klantgericht en op maat en 
verliest daarbij het milieu niet uit het 
oog. “Duurzaamheid heeft onze  
aandacht,” vertelt Cees. “We werken 
op alle niveaus binnen ons bedrijf aan 
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Op dit moment voldoen we aan 
de eisen die de CO2-prestatieladder 
stelt voor niveau 3. Onze inspanningen 
zijn erop gericht om ons te certificeren  
voor niveau 4. Door verspilling tegen  
te gaan, efficiënt te werken en  
transparant en open te ondernemen, 
houden we onszelf scherp en leveren  
we samen met onze partners de 
beste oplossingen voor onze klanten. 
Verbinden is de sleutel, nu en in de 
toekomst.” 



—
Door haar stormachtige groei was JC-Electronics 
op zoek naar een flexibele indeling voor het nieuwe 
pand in het Groningse Leek. Er werd daarom gekozen  
voor het modulaire Zucchini railkokersysteem.  
“We werken vanuit het plafond”, zegt directeur 
Jannes Cruiming. “Als er een nieuwe afdeling  
bijkomt, dan kunnen we vanuit het railkoker- 
systeem eenvoudig nieuwe aansluitingen maken.”

ALLES DRAAIT OM FLEXIBILITEIT  
BIJ JC-ELECTRONICS  
40 KILOMETER DATAKABELS

focusproject_
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JC-Electronics in het Groningse Leek 
maakt een indrukwekkende groei door.  
Met 130 werknemers werd in april van 
dit jaar het nieuwe pand op industrie-
terrein Leeksterhout betrokken.  
Inmiddels zijn we nog geen half  
jaar verder of er zijn alweer dertig 
nieuwe techneuten aangetrokken  
door het bedrijf, dat zich bezighoudt 
met het refurbishen van industriële 
elektronica. Oftewel het professioneel  
opknappen en verbeteren van 
gebruikte elektronica, bedoeld voor 
industriële klanten over de gehele 
wereld. 

Werk is er genoeg bij JC-Electronics. 
Directeur Jannes Cruiming daarover: 
“Als zich morgen twintig nieuwe werk-
nemers melden, die direct inzetbaar 
zouden zijn, dan hebben we daar werk 
voor. Voor de databekabeling en  
energiedistributie van het pand waren 
we dan ook op zoek naar een flexibel 
systeem. We hebben nu vier afdelingen.  
Maar als we een volgende productie-
lijn willen opstarten moet dat  
eenvoudig kunnen. Dit kan nu door 
nieuwe aansluitingen te maken op  
het flexibele railkokersysteem dat 
door het gehele pand is aangelegd.”

FLEXIBILITEIT
Dekker-Struik Installatietechniek, met 
vestigingen in Groningen en sinds kort 
ook in Assen, is verantwoordelijk voor 
de installatie van het raikokersysteem.  
“Het was een bestaand pand en in  
eerste instantie zou het gaan om een 

paar datakabels”, zo herinnert  
directeur Ferry Dekker zich het  
eerste gesprek met JC-Electronics. 
“Gaandeweg is het project steeds  
groter geworden. Belangrijkste wens 
van de klant was die flexibiliteit”. 

Hiervoor zijn op de begane grond en 
op de eerste verdieping in totaal twaalf 
lijnen van 60 meter LBplus railkoker 
geïnstalleerd, waarbij op willekeurige 
locaties aftakkasten geplaatst kunnen  
worden. Verder is er in totaal  
40 kilometer extra aan datakabels 
geïnstalleerd en zijn er 600 data- 
aansluitingen geplaatst door middel  
van consolidatiepunten, waardoor 
er een flexibele opzet is gecreëerd. 
Jannes Cruiming: “Bij die eerste 
gesprekken hadden we ook nog  
helemaal geen idee hoe we het pand 
en de verschillende afdelingen zouden  
gaan indelen. We wilden ook de  
mogelijkheid hebben om als het in  
de praktijk niet zou werken, alles  
helemaal weer op de kop te gooien  
en het anders in te richten. Daarnaast 
hebben we dit pand op de groei gekocht.  
Als er straks productielijnen bijkomen,  
dan moeten die ook eenvoudig op het 
railkoker- en datasysteem worden 
aangesloten. Wat dat betreft werken 
wij vanuit het plafond. Er kan nu heel 
eenvoudig een nieuwe aansluiting 
worden ingeprikt.”
LBplus railkoker bestaat uit een  
combinatie van laagspanningsrails  
en databekabeling.

V.l.n.r.: Ferry Dekker (Dekker-Struik Installatietechniek) en  
Jan-Willem Weintink (Legrand)

In totaal zijn er twaalf lijnen LBplus railkoker geïnstalleerd

focusproject_
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JC-Electronics heeft zich  
gespecialiseerd in de inkoop,  
verkoop en reparatie van industriële  
elektronica. “Fabrikanten van 
besturingssystemen brengen hun 
producten vaak maar een beperkt 
aantal jaren op de markt. Daarna 
geven ze nog wel een aantal jaren 
garantie, maar dan komt er vaak 
weer een nieuwe lijn. In dat gat 
zijn wij gesprongen. Wij zijn als het 
ware het verlengstuk van heel veel 
leveranciers en zorgen ervoor dat 
industriële elektronica ook daarna 
blijft doordraaien”, aldus Jannes 
Cruiming. 

JC-Electronics werkt wereldwijd  
en heeft klanten in maar liefst  
115 verschillende landen.  
“Wij kopen industriële elektronica 
op, maar het belangrijkste wat wij 
hier doen is het refurbishen van 
deze elektronica. Oude HMI’s en 
PLC’s repareren we niet alleen.  
We verbeteren ze zelfs. De producten  
worden ook door ons schoon-
gemaakt en in een mooie nieuwe 
doos verpakt. Ze zijn dus weer  
als nieuw. Niet alleen op het  
gerepareerde onderdeel, maar  
op het totale product geven we  
dan weer 12 maanden garantie.”

ZUCCHINI MODULAIR RAILKOKER CONCEPT
Met het Zucchini Modulair Concept maakt 
u gebruik van producten voor Low Power 
(serie LBplus) en Medium Power (series 
MS en MR). Binnen deze productseries gaat 
het om rechte elementen, aftakkasten en 

diverse accessoires. Voor deze producten  
binnen het Zucchini Modulair Concept 
garandeert Legrand Nederland een levertijd 
voor het complete project van tien werkdagen.  
Uiteraard kunt u ook producten blijven 
bestellen, die niet behoren tot het Zucchini 

Modulair Concept. Dan doen wij er natuurlijk 
ook alles aan doen om de door u gewenste 
levertijd te realiseren. Kijk voor meer  
informatie op: www.legrandservices.nl  
en download de ZMC Calculator en bereken 
ook uw voordeel!

MEEDENKEN
De nieuwe locatie van JC-Electronics 
bestaat uit twee bestaande panden  
die nu aan elkaar gekoppeld zijn  
door middel van een uiterst modern 
ingericht restaurant voor het eigen 
personeel. Jannes Cruiming vertelt 
dat hij voor de verbouwing contact 
heeft gezocht met de vroegere  
aannemer en architect van het pand. 
Via de aannemers werd Dekker-Struik 
Installatietechniek betrokken bij  
het project. 

“Van de installatie in de beide  
gebouwen stond helemaal niets op 
papier”, vertelt Ferry Dekker. “Dat 
is geen ideale situatie. Daarom was 
het ook heel belangrijk dat we goed 
meedachten met de klant.” Dat laatste 
deed Legrand Nederland. Omdat er 
door het hele pand al bestaande  
bekabeling aan de plafonds hing - onder 
andere voor de verlichting - moest het 
Zucchini railkokersysteem zodanig  
worden bevestigd dat het precies 
past tussen het plafond en de overige 
kabels. “We hebben speciale, verkorte 
beugels gebruikt, die daarvoor zijn 
gemaakt op onze afdeling Engineering 
Support”, zo vertelt accountmanager  
Jan Willem Wentink van Legrand 
Nederland.

Dekker-Struik Installatietechniek 
werkt sinds vier jaar veel met 
Legrand. Naast het Zucchini railkoker- 
systeem werden voor het project in 
Leek ook de serverkasten van Minkels 

(onderdeel van Legrand) gebruikt. 
Ferry Dekker daarover: “Legrand is 
een betrouwbare partner  
in de levering van de producten. 
Daarnaast denken ze met je mee. 
Vooral dat advies speelt voor ons een 
heel belangrijke rol. Voor dit project bij 
JC-Electronics hebben ze bijvoorbeeld 
ook berekend hoeveel railkoker- 
systemen we nodig hebben.  
Ze leveren dus echt maatwerk en  
ontzorgen ons op dat gebied.”

GOEDE BASIS
Ontzorgen is ook wat JC-Electronics 
bij haar klanten doet. “Als bij een 
fabriek een machine stil komt te 
staan, dan is het belangrijk dat ze  
zo snel mogelijk weer nieuwe onder-
delen voor het besturingssysteem in 
huis hebben, waardoor alles weer kan 
draaien. Daar zorgen wij voor!”, legt 
Jannes Cruiming uit. 

Eenzelfde instelling verwachtte hij ook 
van Dekker-Struik bij de installatie van 
de databekabeling van het gebouw. 
“Als klant wil je ontzorgd worden. 
Onze vraag was een flexibel systeem. 
Zoiets moet je aan een professional  
overlaten. We hebben Dekker-Struik 
Installatietechniek daarbij alle ruimte 
gegeven om na te denken over een 
oplossing waarmee we ook de toekomst  
in kunnen. We hebben dit pand op de 
groei gekocht en dan is het belangrijk 
dat je nu een goede maar ook flexibele 
basis legt.”

JC-ELECTRONICS  
DUIKT IN GAT IN  
DE MARKT: 
REFURBISHEN 
INDUSTRIËLE  
ELEKTRONICA

Startdatum project: 

01-2016 
Oplevering project:

04-2017
TOEGEPASTE
PRODUCTEN
LEGRAND:
Zucchini LBplus 
railkokersysteem, LCS² 
CAT6a databekabeling en 
Minkels serverkasten

KEY FACTS

Jannes Cruiming (JC-Electronics)Minkels serverracks
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—
2017 is voor Michael van Gerwen een jaar met louter hoogtepunten. 
In januari gooide hij zichzelf tot wereldkampioen darts. In het  
voorjaar betrok hij zijn droomvilla in Vlijmen en begin augustus 
werd hij de trotse vader van dochtertje Zoë! Michael en zijn  
vrouw Daphne zijn nu extra blij met hun huis in Vlijmen waar het  
MyHome domoticasysteem van BTicino voor wooncomfort zorgt. 

DARTSKAMPIOEN MIGHTY MIKE 
MIKT OP KWALITEIT MET BTICINO 
MYHOME SYSTEEM

focusproject_



V.l.n.r.: Wilbert Luijben (Luijben Totaal), Marco Voets (Legrand), Jan Schipper (Legrand) en Michael van Gerwen
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Installateur Wilbert Luijben van het 
Vlijmense installatiebureau Luijben 
Totaal kent Michael ongeveer zes 
jaar. “We raakten aan de praat op een 
feestje in mijn stamcafé in Vlijmen. 
Michael was er samen met zijn vrouw 
Daphne. We hadden gelijk een klik. 
Toen had Michael nog nooit een groot 
toernooi gewonnen. We werden door 
de jaren heen vrienden. Het is mooi 
om zijn sportcarrière te zien groeien. 
In het begin ging ik nog wel eens mee. 
Maar nu heb ik het helaas zelf te druk. 
Vlijmen betekent veel voor Daphne en 
Michael. Daphne komt uit Vlijmen, net 
als haar familie en hun vriendengroep. 
Michael is veel onderweg, daarom is 
zijn huis extra belangrijk voor hem. 
Hij deelt het graag met anderen. Hij is 
heel erg trots op het eindresultaat en 
het is ook echt een droomhuis gewor-
den”, zegt Wilbert. 

“Het project begon bij Kuin en Kuin 
Architecten. Ik mocht een offerte 
maken voor het installatiewerk. 
Hiervoor hebben we het eerst met het 
bouwbedrijf en de architect gesproken.  
Wij zijn een totaalinstallateur.  
Het gaat hier om een compleet project: 
de gehele E&W installatie, van  

verlichting in het huis en tuin, sanitair, 
CV en airco. Het ontwerp en  
programmeren van het MyHome  
systeem verzorgt Smits, een system  
integrator uit Best. Zij installeren 
domoticaprojecten bij bedrijven en 
woonhuizen. We hebben elkaar leren 
kennen via Marcel Bonten, product-
specialist bij Legrand Nederland.  
We doen nu al weer twee nieuwe  
projecten samen. Mooi hoe dat werkt 
via relaties!”

TANDEM
“We zijn een goede tandemconstructie  
samen”, bevestigt Hans Smits. 
“Luijben Totaal maakt complete  
installaties, maar het is geen systeem 
programmeur. Dat is een specialisatie  
waar je vol passie volledig in moet zitten.  
Mijn wereld verandert zo snel.  
Het moet je hobby zijn, anders trek  
je dit niet. In het huis en de tuin zijn 
verschillende scenario’s geïnstalleerd 
voor woongemak. De poort met  
videobewaking is vanaf de smartphone  
te bekijken en te besturen.  
Ook het verwarmingssysteem is op het 
ontwerp aangesloten. De verlichting 
gaat op verschillende plaatsen met 
sensoren aan en uit. Het huis past zich 

zo geruisloos aan de wensen van de 
bewoners aan. Het systeem zorgt voor 
veiligheid, licht, warmte en vermaak 
als muziek en filmbeleving.”

“Voor domotica is het belangrijk om 
vanaf het begin betrokken zijn, zodat  
je zelf over de infrastructuur kunt  
adviseren”, zegt Hans. “Ik vind bij 
BTicino de prijs/kwaliteitsverhouding 
goed. Een groot voordeel is verder dat 
je het laagdrempelig kunt opzetten. Je 
kunt het ook in een klein keukentje toe-
passen, zonder dure componenten  
en dan later uitbreiden. Voor mij is 
het zeer belangrijk dat het een open 
source product is. Ik kan er nog andere 
systemen aankoppelen. Het is solide, 
over het BTicino MyHome systeem is 
goed nagedacht.”

KRITISCHE KLANT
“Maar denk nou niet dat voor Michael 
alles direct goed is, omdat we vrienden  
zijn”, zegt Wilbert. “Michael komt  
oorspronkelijk zelf uit de bouw.  
Hij heeft overal verstand van, is heel 
kritisch en enorm bij het project 
betrokken. Hij gaat voor kwaliteit in 
alles wat hij doet. Toen Michael zijn 
vorige huis in Gemonde kocht, heb ik 
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De nieuwe villa van Michael van 
Gerwen ligt aan een rustige,  
doodlopende straat op een dijkje.  
Het huis kijkt uit over de velden. 
Michael is met de keuze voor de  
locatie van zijn nieuwe huis niet  
over een nacht ijs gegaan. Het huis is 
gebouwd op grond van de buurman.  
Michael en Daphne kennen Vlijmen 
goed. “Ik heb hier eerder ook een 
huis gehad. Daarom wist ik dat 
deze locatie rustig en privé is”, zegt 
Michael. “Je hebt met veel zaken te 
maken als je aan een dijk bouwt.  
Daar moet je tijd voor maken. Ik ben 
best wel een controle freak en wil 
precies weten hoe de bouw  
aangepakt wordt. Ik ben bij iedere 
bouwvergadering geweest!”

“Ik heb altijd al zelf een huis willen 
bouwen. Inmiddels heb ik wat ervaring  
met huizen. Je onthoudt wat je achter- 
af anders had gewild. Dat heb ik hier 
allemaal gelijk goed aangepakt. Ik was 
van plan een meerjarenproject van 
de bouw te maken. Ik vond het vooral 
belangrijk dat het een kwaliteitshuis 
zou worden. Om het financieel  
haalbaar te maken, wilde ik alles in 
etappes doen, eerst het woonhuis,  
dan de carport en uiteindelijk een 
zwembad. Maar ik had een paar  
meevallertjes met darten eerder dit 
jaar, dus nu kon het toch in een keer 
goed”, lacht Michael.

“Het is mooi om je huis met mensen  
te kunnen bouwen die je vertrouwt  
en goed kent. Sommige mensen ken ik 
al heel lang, zoals Marco Voets  
van Legrand Nederland. We zijn  
vrienden van vroeger. Natuurlijk praat 
hij ook wel eens over zijn werk.  
Zo was ik al lang geleden voor het 
eerst met Legrand in aanraking  
gekomen. Ik vind het schakelmateriaal 
strak en chique en - heel belangrijk 
- ik heb er nog nooit problemen mee 
gehad. In ons vorige huis hadden we 
al BTicino schakelmateriaal met licht 
scenario’s op de begane grond.  

Voor dit huis hebben we het breed 
ingezet. Er zijn verschillende  
scenario’s: voor beeld en geluid,  
verlichting, de tuin, het zwembad,  
de verwarming, het alarmsysteem  
en de deurpost. 

In het vorige huis had ik hoogglans 
schakelmateriaal. Maar nu vinden  
we mat glas mooi en strakker.  
De interface is inmiddels ook  
veranderd en heel handig. Je werkt nu 
niet meer met schermen aan de wand, 
maar bedient het systeem gewoon 
vanaf je iPad, de telefoon, of met de 
afstandbediening. Er is zoveel  
mogelijk. Je kunt het zo gek niet  
verzinnen, wat je maar wilt, het kan! 
Als je van afstand je bad wilt laten 
vollopen, geen probleem! Dit ging 
wat te ver voor mij. Ik wil vooral dat 
alles solide is en goed werkt. Ik geniet 
ervan om overal muziek te kunnen 
afspelen en tv te kunnen kijken.  
Het is ook vaak gewoon praktisch.  
Als je bijvoorbeeld vergeten bent om 
het licht in de schuur uit te doen, kun 
je dat van op afstand regelen. In het 
toilet gaat het licht automatisch aan  
en uit met bewegingsschakelaars.  
Oh, en wat ik ook heel fijn vind, is dat je 
niet overal van die kabels en kastjes  
ziet, zoals onder je tv. Draden en 
kabels zijn hier verleden tijd! Ik ben  
er heel tevreden mee.”

EEN DIJK VAN EEN HUIS

hem al geadviseerd over het BTicino 
schakelmateriaal. Hij is met Daphne 
bij Legrand Nederland in Boxtel in de 
showroom geweest. Daphne vond het 
meteen mooi. Toen ging het natuurlijk 
om veel kleinere hoeveelheden dan nu. 
In zijn nieuwe huis in Vlijmen wilde hij 
weer BTicino schakelmateriaal.  
In de showroom hebben we samen met 
Marcel Bonten uit alle mogelijkheden 
binnen het assortiment gekozen en een 
plan gemaakt. En dat heeft prachtig 
uitgepakt. Michael houdt er van om 
samen met vrienden te eten en te  
praten. Lekker relaxen, daar is het huis 
helemaal op ingericht. Soms darten 
we een potje voor de lol en dan wint hij 
nog blind van ons. Verder praat hij nooit 
over darten. Thuis laat hij dat helemaal 
los. Darten is zijn werk. Voor ons is hij 
gewoon Michael. Maar je merkt wel dat 
de wereld daar anders naar kijkt.  
Zijn huis is een prestige project.  
Voor mij is het ook meer dan een  
mooi project. Het is bijzonder door  
de omvang van de installaties en 
natuurlijk vooral omdat ik het voor  
een vriend heb gemaakt. Als ik hier  
op bezoek ben, kijk ik trots rond.” 
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We zullen weer terug de schoolbanken  
in moeten, want de industriële revolutie  
4.0 staat voor de deur. Althans dit is 
wat wetenschappers ons voorspiegelen.  
De komende 10 tot 15 jaar zal een 
nieuwe stroom aan digitale  
transformatie en artificial intelligence  
leiden tot nieuwe banen en een  
verdere verhoging van de arbeids- 
productiviteit. 

Volgens recent onderzoek van 
McKinsey in opdracht van Google 
zouden landen met een hoge digitale 
transitie in de komende 15 jaar al 
gauw jaarlijks een extra groei van het 
Bruto Nationaal Product per inwoner 
kunnen bereiken van maar liefst  
1,2 %. Zij zien voor de bouw- en  
installatiebranche als sectoren grote 
mogelijkheden waarin maar liefst  
55 % van het huidig aantal werkuren 
kan worden geautomatiseerd.  
Tegelijkertijd bestaat volgens 
McKinsey de kans dat 35 % van  
de beroepsbevolking de bouw en 
installatiesector gaat verlaten en  
verruilt voor een andere sector!  
Dat zou betekenen dat er grote  
veranderingen gaan plaatsvinden bij 
aannemers en installateurs. En dan 
praten we niet alleen over de invloed 
van BIM, maar bijvoorbeeld ook over 
robotisering op de bouwplaats en  
3D printing. 

Met deze cijfers begrijpt u de urgentie 
van opleiding naar nieuwe  
competenties en het binden van je 
huidige medewerkers voordat talent 
straks naar een andere sector  
vertrekt. Om bij te blijven met de 
technologische revolutie is het advies 
in het onderzoek om je werknemers 
minimaal 4 uur per week nieuwe  
(digitale) vaardigheden aan te leren 
voor de veranderende banen en 
nieuwe taken die op ons afkomen.  
Dit geldt voor banen in alle opleidings-
niveaus van bedrijfsleider tot monteur. 

Ook in het nieuwe regeerakkoord 
krijgt bijscholing en levenslang leren 
meer aandacht. Al is nog niet duidelijk  
in welke vorm en ontbreekt er een 
overkoepelende visie op techniek-
onderwijs en digitalisering.  
Daarnaast ontbreekt het aan visie voor  
digitalisering in het basisonderwijs,  
als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld  
landen als Engeland, Finland en  
Estland. In deze landen krijgen  
kinderen op de basisschool 
programmeerlessen! 

De Fedet (federatie van fabrikanten en 
distributeurs in de elektrotechniek) 
ziet ook de noodzaak van instroom 
van nieuwe arbeidskrachten en nieuw 
talent. Hiervoor wordt nadrukkelijk 
samenwerking gezocht met Uneto-VNI,  
omdat we als keten hierin uiteraard 
een gezamenlijk belang hebben.  
Dit jaar reikt de Fedet voor de eerste 
keer de Instroom Award uit, voor het 
lid wat zich proactief inzet om  
kinderen te interesseren voor techniek 
en talent op school aan je te binden.

Er is dus werk aan de winkel. Heeft u 
uw volgende opleiding al gepland? 

Frans Spijkers
Marketing director

E.: Frans.spijkers@legrand.nl 

IEDEREEN TERUG NAAR  
DE SCHOOLBANKEN!
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Mariëlle Claessens (Marketing Communicatie specialist Legrand Nederland)
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—
Op het Nederlandse hoofdkantoor in Boxtel, legt 
Legrand Nederland de laatste hand aan de  
vernieuwde ‘Legrand Presentatieruimte’. Hier vindt  
u het volledige Legrand verhaal op speelse wijze  
tentoongesteld. Een ruimte die vooral bedoeld is voor 
ontmoetingen. Legrand moedigt u graag aan om hier 
uw vergadering te houden en zo elkaar en Legrand op 
een ludieke manier beter te leren kennen.

LEGRAND MAAKT RUIMTE 
VOOR EEN BIJZONDERE 
ONTMOETING
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Een onderneming – groot of klein – is 
uiteindelijk een verzameling mensen 
met een verhaal. Iedere dag voegen zij 
samen daad bij woord en omgekeerd. 
Ook Legrand bouwt zo aan haar succes 
met een eigen pallet aan producten  
en een eigen manier van handelen.  
Met de aangepaste Presentatieruimte 
wil Legrand Nederland graag haar  
verhaal op interactieve manier aan  
de bezoeker vertellen. 

“De presentatieruimte wordt intern 
natuurlijk intensief gebruikt voor 
vergaderingen”, zegt Kees Hertogs, 
verkoopleider groothandel, installateur 
en industrie bij Legrand Nederland. 
“Maar de ruimte is gemaakt voor onze 

klanten! Ook nu al maken onze klanten 
gebruik van onze centrale ligging in 
Nederland, net onder Den Bosch.  
En voor degenen die dit nog niet  
wisten: “u bent van harte welkom  
om op onze vestiging bijeen te komen.  
Of dit nu voor een eigen vergadering  
is of om uw klanten uit te nodigen.  
Wij kunnen u ook een interessante  
rondleiding geven in de  Presentatie-
ruimte in combinatie met een bezoek 
aan de fabriek. Deze presentatie wordt 
altijd zeer gewaardeerd door onze 
klanten.”
 
“Legrand is een specialist in energie-
distributie en datacommunicatie en  
dat laten we de bezoeker hier zien  

en ervaren”,  zegt Erwin Bel,  
verkoopleider nationale accounts en 
adviseurs bij Legrand Nederland.  
“Met touchscreens, panelen en  
producten presenteren we ons en  
onze diensten. Via filmpjes ziet u wat  
de Legrand Services website voor u 
kan betekenen. Hier zijn veel handige 
tools, bijvoorbeeld voor calculatie of  
het selecteren van de juiste producten, 
voor uw projecten beschikbaar.  
Nog niet iedereen maakt hier gebruik 
van. En heeft u een calculatie gemaakt, 
dan wordt u automatisch doorgelinkt 
naar uw groothandel van keuze.”

legrand nieuws_



Een van onze vaste tekstschrijfsters 
voor Lecourant, Saskia van Meurs, 
gaat stoppen met schrijven.  
Hierbij een toelichting waarom.

Na bijna 15 jaar en 39 uitgaven van 
Lecourant, heb ik besloten om de pen 
aan nieuwe schrijvers door te geven. 
Naast tekstschrijver ben ik loopbaan-
coach. Dit laatste werk is in de  
afgelopen jaren steeds meer gegroeid. 
Het lukt helaas niet meer goed om 
beide activiteiten te combineren. 
De beslissing is niet gemakkelijk 
geweest. Legrand ligt mij na aan  
het hart.

Ik wil u dan ook bedanken voor vele 
jaren werkplezier. Ik heb genoten 
van de interviews en fotosessies op 
locatie. Vaak speciale locaties, zoals 
het berenverblijf van het dierenpark 
Emmen, binnen in de sluisdeuren van 
de Haringvliet, of de andere wereld 
‘achter de schermen’ op het Centraal 
Station Amsterdam. Ik ben onder de 
indruk van het werk dat door u allen  
in de elektrotechniek wordt verzet.  
Zou het van mij afhangen, dan vielen 
we direct terug tot het niveau van voor 
de middeleeuwen. Veel verder dan een 
kaarsje aansteken kom ik niet.  
En ik kan dan wel een aardig  
verhaaltje vertellen, maar een smart 
home scenario zit er niet in. Ik kan  
na al die jaren nog geen connector  
aansluiten of zelfs maar Mosaic 
schakelmateriaal in de DLP Snap-on 
wandgoot klikken, al heb ik in mijn 
teksten vaak beweerd dat dit heel 
gemakkelijk gaat. 

Wij willen Saskia van Meurs graag 
bedanken voor de fijne samenwerking 
en haar mooie en persoonlijke  
interviews. We gaan je zeker missen! 

V.l.n.r.: Kees Hertogs (Verkoopleider) en  
Erwin Bel (Verkoopleider)

Van slimme producten tot handige online tools
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“Ook tonen we door middel van onze 
kernwaarden waar we voor staan.  
We betrekken onze solution partners 
in ons verhaal. Producten leveren  
kan iedereen. Ons onderscheidend 
vermogen zit in onze service en het 
totaalconcept aan geïntegreerde  
producten en diensten dat wij  
leveren. Het verhaal loopt rond 
langs de wand. De bezoeker kan 
beginnen bij Energiedistributie of 
Datacommunicatie. De wanden  
volgend komen de twee verhalen in  
het midden samen. Wat bezoekers 
altijd weer verrast is hoeveel  
producten door Legrand zelf ontworpen  
en gefabriceerd worden. We maken 
veel eigen kwaliteitsproducten in onze 
fabrieken in Europa”, vervolgt Kees.

“Wij kunnen klanten helpen om te 
innoveren”, voegt Mariëlle Claessens, 
Marketing Communicatie specialist bij 
Legrand Nederland, toe. “We helpen  
klanten per situatie om de beste  
oplossing kiezen. Dit loopt als rode 
draad door ons verhaal. We organiseren  
hier onze trainingen. Ook voor de  
installateur bieden wij een interessant  
aanbod. We geven bijvoorbeeld  
trainingen over verdelers,  
deurcommunicatie en normen.  
Een wereld die voortdurend in beweging 
is. Bezoek de Presentatieruimte en laat 
u verrassen! Hier ervaart u ons verhaal. 
U gaat gegarandeerd met nieuwe  
inspiratie weg.”
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—
Energiedistributie wordt een steeds belangrijker thema in de huidige  
tijd. Zaken als domotica, digitale communicatie en geautomatiseerde  
industriële processen zorgen ervoor dat de vraag naar energie stijgt. 
Welke ontwikkelingen spelen er op de markt voor energiedistributie?  
In dit artikel kijken we naar veranderingen op dit gebied en gaan we in  
op de rol van railkokersystemen hierbij. 

ONTWIKKELINGEN IN 
ENERGIEDISTRIBUTIE: 
DE OPMARS VAN GELIJKSTROOM
ARTIKEL GESCHREVEN IN SAMENWERKING MET BOUWKENNIS

GELIJKSTROOM IN OPMARS
De opkomst van gelijkstroom (DC, 
direct current) is nog steeds een 
belangrijke verandering op de markt 
voor energiedistributie. Waar gebouwen  
vaak nog voorzien worden van wissel-
stroom (AC, alternating current), zijn 
de eerste gebouwen die volledig zijn 
voorzien van DC inmiddels een feit. 
Het grote voordeel van DC is dat er 
minder energieverlies optreedt in 
vergelijking met AC. Dit kan oplopen 
tot wel 20% minder verlies. Sinds 
het mogelijk is om gelijkstroom over 
grote afstanden te transporteren, is 
de opmars van DC op gang gekomen.
Deze ontwikkeling heeft niet alleen 
op economisch gebied een grote 
impact, maar ook wat duurzaamheid 
betreft. Wanneer een pand voorzien 

is van zonnepanelen wordt hiermee 
gelijkstroom opgewekt. De omzetting  
hiervan naar wisselstroom kost 
energie, maar kan vermeden worden 
wanneer het gebouw zelf ook van 
DC wordt voorzien. Zo wordt minder 
energie verspild, terwijl tegelijkertijd 
de energiekosten dalen. 

BELEMMERINGEN EN VERWACHTINGEN
Gelijkstroom wordt momenteel  
echter nog niet massaal omarmd.  
Dit is opvallend, gezien de vele  
voordelen die het biedt. Verschillende 
oorzaken kunnen een reden zijn 
waarom organisaties de keuze voor 
gelijkstroom nog niet maken.  
Zo kan het voor grote bedrijven een 
flinke opgave zijn om hun gehele 
energiehuishouding om te gooien van 

wisselstroom naar gelijkstroom. Een 
ander obstakel kan zijn dat fabrikanten  
van apparatuur, zoals computers,  
nog geen garantie geven wanneer  
gelijkstroom wordt gebruikt.  
Dit terwijl het technisch vaak gewoon 
mogelijk is dat apparaten op  
gelijkstroom werken. 

De verwachting is dat het aandeel  
van DC in gebouwen de komende 
jaren sterk zal toenemen. Het kosten-
voordeel wat behaald kan worden, 
zeker bij een groot energieverbruik,  
is hiervoor een belangrijke trigger.  
De eerste voorbeelden zijn al bekend, 
zo werken veel LED fabrikanten al 
met DC en zijn er inmiddels ook laad-
palen, die laden en ontladen  
op gelijkstroom. 

bouwkennis_
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RAILKOKERSYSTEMEN TOEPASSEN IN  
DC INSTALLATIES
Bij moderne vormen van energie, 
hoort ook een moderne vorm van 
energietransport. Niet voor niks is er 
daarom ook steeds meer aandacht  
voor railkokersystemen. Railkoker-
systemen worden namelijk in het 
algemeen gebruikt in conventionele 
AC installaties, maar zijn ook  
uitstekend geschikt voor DC  
toepassingen. Wanneer railkoker-
systemen in DC worden toegepast,  
mag de nominaal stroom zelfs 
met 1,7 vermenigvuldigd worden. 
Daarnaast zijn deze systemen een 
erg flexibele manier om energie te 
distribueren. Railkokersystemen 
zorgen door minder spanningsval 
bovendien voor een nog hoger  
rendement van de energiedistributie. 
Mede hierdoor passen ze ontzettend 
goed bij gebouwen waarbij er hoge 
eisen worden gesteld aan duurzaam-
heid, maar ook aan het transport 
en de verdeling van de energie. 
Verwacht mag worden dat met  
de verdere opkomst van gelijkstroom 
ook steeds vaker voor railkoker- 
systemen zal worden gekozen. 

Zoals gezegd zal deze opkomst ook 
het gebruik van railkokersystemen 
in de hand spelen. Het systeem is 
geschikt voor het transport van zowel 
AC als DC. Naast de voordelen op  
het gebied van flexibiliteit en hoog-
waardige energiedistributie, is het 
vaak ook een kostenbesparende 
keuze. Legrand Nederland denkt op 
het gebied van energiedistributie met 
de klant mee in totaaloplossingen. 
Met het Zucchini modulair concept 
kan men via een Excel-tool  
eenvoudig zelf een berekening 
maken met betrekking tot een  
railkokersysteem en de benodigde 
aftakkingen. Dit alles wordt begeleid 
door Legrand. Groot voordeel is ook 
de snelle levertijd van de producten, 
die allemaal op voorraad zijn. 
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Samen met de lancering van onze nieuwe algemene Legrand catalogus 2018/2019,  
hebben we ook onze Legrand website en online catalogus stevig onder handen genomen.  
De indeling is overzichtelijker gemaakt en ook de lay-out is grondig gewijzigd en  
verbeterd. Al deze wijzigingen lopen in lijn met de nieuwe catalogus, zodat u nog  
beter uw weg vindt naar het juiste product, technische fiche, bestekteksten, etc. 

Apps, sociale media,  
software, configuratoren,  

informatie voor uw klanten, 
opleidingen etc.

Ontdek hier onze  
online tools

VIA ONZE  
VERNIEUWDE WEBSITE

BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE
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www.legrandservices.nl Technische documenten Materiaallijsten

www.legrandservices.nl BIM (revit-files)

KABELGOOT/WANDGOOT CONFIGURATOREN
•  Eenvoudig zoeken, calculeren en aanvragen
•  Beperkt fouten bij calculeren en bestellen
•  Alle producten overzichtelijk bij elkaar
•  Snel een overzichtelijke offerte 
•  Direct mailen, printen of exportbestand
•  Interactieve PDF met alle beschikbare 

informatie 

DESIGN & ENGINEERING 
Download onze BIM-revit bestanden of laat uw 
ontwerp door onze specialisten toetsen

Verdeelinrichtingen via XL PRO3

  Bespaar tijd 
  Beperk uw risico

MEER ONLINE 
DIENSTEN

WWW.LEGRANDSERVICES.NL

• Digitale versie van de catalogus
• Up-to-date informatie, toegankelijk voor alle producten
• Creëer, beheer en bereken uw materiaallijsten
• BIM files
• Brochures en technische documenten
• Downloads en software-updates

XL PRO3 VERDELERS:
Ontwerp en calculeer uw schakel- en  
verdeelinrichting

 LEGRAND OP  
 YOUTUBE
 www.youtube.com/
 LegrandNederland

ONTDEK DE DIVERSIE CALCULATIETOOLS, SOFTWARES EN BIM FILES OP  
ONZE VERNIEUWDE WEBSITES

OF BEKIJK DE NIEUWSTE PRODUCTVIDEO’S 
EN MONTAGEVIDEO’S OP YOUTUBE:

31_



—
Stichting Happy Hippo heeft als doel kinderen, waarvan het gezin in een 
financieel moeilijke positie verkeert, de gelegenheid te geven om een eigen 
verjaardagsfeestje te organiseren. Want ieder kind heeft recht op zijn eigen 
verjaardagsfeest. Alleen al in Breda leven meer dan 300 kinderen onder  
de armoedegrens. Happy Hippo zet zich hier voor in. 

Stichting Happy Hippo in Breda 
groeide uit zijn jasje (of eigenlijk 
hokje). De opslag voor alle feest-
artikelen die ze in gebruik hadden, 
was circa 12 m2. Best klein om alle 
spullen om de dozen en boxen mee te 
vullen op te slaan. Ze zijn dan ook erg 
blij dat ze een nieuwe grotere ruimte 
hebben gevonden. Nu kunnen ze op 
30 m2 de voorraad overzichtelijker 
opslaan en bijhouden.

Legrand Nederland heeft aangeboden  
om Happy Hippo te helpen met de 
inrichting. Op vrijdag 16 juni zijn er 
zes mannen aan de slag gegaan om 
de ruimte te schilderen, verlichting 
aan te passen en planken op te hangen.  
 
Ook hebben zij de vloerbedekking 
gelegd die gedoneerd werd door 
2bworking. Zeer bedankt heren!  

Mooi die betrokkenheid!   
Legrand Nederland heeft ook nog  
296 euro overgemaakt naar Happy 
Hippo. Een bedrag dat overeenkomt 
met het aantal deelnemers aan  
ons online klantentevredenheids-
onderzoek van 2017. Iedereen 
bedankt voor het invullen.

Voor meer informatie over Happy 
Hippo kijk op:  
www.stichtinghappyhippo.nl 

NIEUWE OPSLAGRUIMTE  
VOOR STICHTING HAPPY HIPPO

legrand nieuws_

Van de 15 ingezonden instroom  
initiatieven, mocht Legrand Nederland 
de prijs in ontvangst nemen voor hun 
bliksemstage basisschool leerlingen 
in Boxtel. Zij werden uitgedaagd om 
zelf een stukje wandgoot met data  
en wandcontactdozen te monteren 
voor hun eigen kamer. Juist in het 
basisonderwijs is het hoogst  
noodzakelijk dat we kinderen  
interesseren in techniek. 

Jaarlijks studeren er slechts ongeveer  
1.000 studenten HBO Elektrotechniek 
af in Nederland. Veel te weinig om de 
bedrijfstak te voeden met nieuw talent. 

Felicitaties ook aan Prysmian / Draka 
kabel en Koning & Hartman voor hun 
nominaties en schroom niet om nu  
al je initiatieven in te zenden naar  
de FEDET voor de instroom award 
2018. Want zonder elektrotechniek, 
gebeurt er niets.V.l.n.r.: Judith Vermeulen, Frans Spijkers, Dennis Soeters en  

Marcel Herssevoort

—
De nieuwe prijs Fedet instroom award is bedoelt om initiatieven te belonen  
die zich richten op het bevorderen van interesse bij kinderen en studenten  
voor het vak elektrotechniek.

LEGRAND WINT DE FEDET 
INSTROOM AWARD 2017! 
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ENGIE EN LEGRAND 
INTRODUCEREN MODULAIRE 
OPLOSSING VOOR DATAOPSLAG

ENERGIE-EFFICIËNT, DUURZAAM EN 
TIJDBESPAREND
“Datacenters zijn cruciaal voor 
de bedrijfscontinuïteit. En veel 
organisaties genereren steeds 
sneller en meer data waarvan een 
gedeelte ook lokaal wordt opge-
slagen. Juist daarvoor willen wij 
een flexibele en betaalbare oplos-
sing bieden”, aldus Elmer Bos, 
Manager datacenters bij ENGIE 
Services. “Door de krachtenbun-
deling met Legrand bieden we een 
energie-efficiënte en duurzame 
oplossing voor dataopslag met 
optioneel aanvullende diensten als 
toegangscontrole en een monito-
ringplatform. Het nieuwe concept 
levert bovendien tot 40% tijdbespa-
ring op in de realisatie ten opzichte 
van traditionele bouw.”

GESTANDAARDISEERD MAATWERK
“Uniek aan het ENGIE Mobile 
Data Center (EMDC) is dat het een 
maatwerkoplossing is op basis 
van vooraf gedefinieerde data-
center-modules. Denk aan het 
formaat, aantal racks, redundan-
tie en beveiliging. Zo ontstaat er 
een besparing in de levertijd als-
ook in de total cost of ownership 
(TCO)”, aldus Erwin Bel, verkoop-
leider national accounts Legrand 
Nederland. “De geprefabriceerde 
oplossing wordt vooraf uitgebreid 
getest, zodat deze op locatie direct 
inzetbaar is.” Het ENGIE Mobile 
Data Center powered by Legrand 
is zowel tijdelijk als permanent 
inzetbaar. Bijvoorbeeld voor extra 
capaciteit, als back-up faciliteit of 
voor lokale opslag van privacyge-
voelige informatie.

—
Technologie- en energieconcern ENGIE en  
Legrand, specialist in elektrotechnische en  
digitale infrastructuur, hebben gezamenlijk een 
modulair samen te stellen mobiel datacenter  
ontwikkeld. Het ENGIE Mobile Data Center –  
powered by Legrand. Dit mooie voorbeeld van 
ketenintegratie werd onlangs geïntroduceerd  
op IT Room Infra, het kennisevent over computer-
ruimtes, datacenters en cloud computing.
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NIEUW VAN LEGRAND NEDERLAND:   
RAIL STRUT UNIVERSELE PROFIELEN

Universeel betekent dat de rail struts 
perfect toe te passen zijn met onder 
meer Cablofil draadgoten, P31 kabel-
goten, GLO4 en Swifts kabelladders. 
Bovendien kunnen ze worden  
geïntegreerd met de bestaande  
consoles, zoals type CB. 

De zes types uit het programma 
(R21S, R21SP, R41S, R41SP, R41D en 
R41DP) hebben verschillende gaten-
patronen. Dankzij de perforatie  
aan de zijkant kunnen de consoles 
gemakkelijk op de rail gemonteerd 
worden, met of zonder schroeven.  

De nieuwe zelfborgende glijmoer 
E41 is hier een essentieel element. 
Met deze moer kan de console in een 
handomdraai juist gepositioneerd 
worden op de rail. Kabel- en  
draadgoten kunnen op hun beurt 
schroefloos, met clips, aan de  
consoles worden bevestigd.

Rail struts zijn toepasbaar voor bijna 
elke omgeving door de beschikbaar-
heid van verschillende materialen, 
zoals sendzimir en thermisch verzinkt, 
RVS304L of RVS316L. Ze zijn conform 
IEC 61537, IMQ en BS.

Voor meer informatie ga naar
www.legrandservices.nl

Met de introductie van rail strut komt Legrand 
Nederland nu met één totaalprogramma profielen.  
Het bestaat uit zes types rails, geschikt voor diverse 
kabeldraagsystemen.
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SCHAKELMATERIAAL DIRECT INKLIKBAAR   
IN NIEUWE COLONNETTES
Legrand Nederland vervangt de huidige CL-1 Colonnettes door de nieuwe CL-6 modellen. Daarnaast breidt  
de wereldwijde specialist in elektrotechnische en digitale infrastructuur het programma uit met de nieuwe 
CL-SO Colonnettes. Hier kan het Mosaic schakelmateriaal direct ingeklikt worden.

De nieuwe CL-SO Colonnettes zijn 
opgebouwd uit de rompen van de 
nieuwste GWO Snap-on wandgoot.  
De voordelen van deze wandgoot 
zijn dan ook de voordelen van deze 
nieuwe energiezuilen. 

Vooral is er het gemak van het direct 
inklikbare Mosaic schakelmateriaal. 
Doordat adapters en afdekramen 
voor het schakelmateriaal niet langer 
nodig zijn, gaat de montage veel  
sneller en ziet het er mooi als één 
geheel uit.

DE ANDERE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
-  Compacte, strakke minizuil.
-  Alle onderdelen zijn perfect op 

elkaar afgestemd.
-   Schakelmateriaal en deksel liggen 

in één lijn.
-  Minder onderdelen nodig voor  

hetzelfde resultaat.

Legrand Nederland biedt bovendien 
enkele voorgemonteerde versies.  
Met slechts één artikelnummer  
zijn deze gemakkelijk te bestellen.  

Voor meer informatie ga naar
www.legrandservices.nl

De compartimenten van de nieuwe 
CL-6 Colonnettes zijn opgebouwd uit 
de rompen van de nieuwste GWO 6 
wandgoot. Net als bij de vorige versie  
zijn deze minizuilen bedoeld voor 
standaard 80 mm schakelmateriaal  
en Mosaic schakelmateriaal  
met toepassing van adapters en 
afdek-ramen. Afhankelijk van de  
uitvoering worden ook wandgoot-
dozen en deksels meegeleverd. 
Kleur- en lengteafwijkingen blijven 
op aanvraag leverbaar.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BIJ DE CL-6:
-  Moderne vormgeving van voet en 

kap.
-  Rankere afmeting van 110 x 63 mm 

met 2 compartimenten.
-  Minder obstakels door verwijdering 

van de C-rail.
-  De uitvoering in lengte 335 mm is 

vervallen (lengtes 275 en 670 mm 
blijven), maar wordt aangevuld door 
alternatieve lengtes van de nieuwe 
Colonnettes CL-SO. 

CL-SO

CL-6
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NIEUW ASSORTIMENT BUREAU-OPLOSSINGEN

De nieuwe Pop-up is volledig  
geassembleerd in 1x4 en 2x4 modules,  
of leeg om zelf naar keuze uit te  
rusten met diverse schakelfuncties  
uit het Mosaic assortiment. De nieuwe  
Pop-up bureau-unit heeft een extra 
plat design (hoogte: 5 mm). En is 
standaard uitgerust met installatiekit 
voor plaatsing in het bureau.

  

Met de vernieuwde touch knop is het  
automatisch openen van het deksel  
nog gebruiksvriendelijker en kan  
het met één beweging ook eenvoudig  
gesloten worden. Met een strakke 
afwerking geschikt voor kantoor en 
thuis én door de snelle verbinding  
met mobiele applicaties, is deze 
Pop-up helemaal klaar voor het 
nieuwe werken. 

De bureaublokken in aluminium 
zijn compact en elegant. Een nieuw 
design uitgerust met geavanceerde 
functies, zoals een Mosaic leeslamp. 
Ze zijn geschikt voor opbouw en  
kunnen worden voorzien van  
klembeugels voor schroefloos  

monteren aan het bureaublad. 
Legrand biedt keuze tussen de  
volledig uitgeruste versies met  
aansluitsnoer, uitgeruste versies  
die nog te bekabelen zijn en versies 
om helemaal zelf uit te rusten.

De ronde, extra platte Mosaic  
inductielader (opbouwdikte < 1,5 mm, 
totale diameter 85 mm) werd speciaal 
ontworpen voor montage in meubels 
en werkbladen. Dankzij de inductie-
antenne (8 cm²) kunnen smartphones 
draadloos, snel en intuïtief opgeladen 
worden. Dit nieuwe product wordt 
geleverd met micro-USB/USB-snoer 

(2,5 m), voeding USB-module 
(2P-stekker 110-230V) en  
kabelbanden voor het snoer.
Naast de ronde uitvoering bestaat er 
ook een inbouwversie voor wand-
montage. Deze is te verkrijgen in een 
uitvoering voor binnengebruik of in 
een spatwaterdichte uitvoering voor 
buitengebruik.

De meervoudige tafelcontactdozen 
van Legrand koppelen functionaliteit  
en esthetiek. De elegante verticale  
contactdoos is beschikbaar in  
wit/grijze en zwarte afwerking en 
past in het interieur van elk kantoor.  
Meervoudig betekent hier 4 x 2P+A,  
te bedienen met één centrale  

schakelaar en een sokkel met één 
USB- en één micro USB-lader.  
De tafelcontactdoos kan om haar 
as draaien, heeft een geïntegreerde 
beveiliging tegen overspanning en 
wordt geleverd met 2 meter snoer  
(3G 1,5 mm²). 

POP-UP

BUREAUBLOKKEN

INDUCTIELADER

MEERVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS

Voor montage op, in, naast of onder het bureau presenteert Legrand Nederland een uiterst divers assortiment 
bureauoplossingen. Van Pop-up inbouwunits tot bureaublok, van inductielader tot tafelcontactdoos.  
Legrand heeft hiermee het antwoord op elke inrichtingsvraag.

Kijk voor meer informatie over onze bureau-oplossingen op www.legrandservices.nl
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LEGRAND NEDERLAND BREIDT ASSORTIMENT 
LAAGSPANNING VERDEELKASTEN UIT MET XL³-S

“Met deze nieuwe range bieden we 
basic laagspanning verdeelkasten  
aan met minder functionaliteiten,” 
aldus Dimitri Van Den Heuvel,  
product manager bij Legrand.  
“In vele gevallen is het niet nodig om 
bijvoorbeeld het paneel te bouwen  
volgens een scheidingsvorm 2 of 
hoger, of om vermogensapparaten  
te voorzien in uitrijdbare versie of met 
achteraansluitingen. De S in XL³-S 
staat dan wel voor standaard, maar 
het betekent niet dat deze kasten 
minderwaardig zijn aan de premium 
modellen binnen het XL³ assortiment. 
Het zijn panelen met een goede  
prijs-/kwaliteitsverhouding.”

Het XL³-S assortiment bestaat uit  
drie types en wordt in twee fases 
gelanceerd. Momenteel zijn dit de 
XL³-S 160 en XL³-S 630 leverbaar.  
In januari 2018 volgt dan nog de XL³-S 
4000 voor toepassing in grote utiliteits- 
projecten en industriële installaties. 
De nieuwe verdeelborden voldoen 
natuurlijk aan de internationale  
norm IEC 61439.

STANDAARD PAKKET MET TAL VAN 
MOGELIJKHEDEN
Anders dan bij XL³, zijn de recht-
opstaande XL³-S 160 en 630  
voorgemonteerd, wat bij de montage  
heel wat tijdwinst oplevert.  
In dit assortiment zijn voor energie-
verdeling een ruim pakket  
standaardrailsystemen ontwikkeld 
voor koperen of aluminium rails.  
Van Den Heuvel: “Indien de klant  
het geoptimaliseerd verdeelsysteem 
van Legrand wil met onder andere 
geprefabriceerde aansluitsets, dan 
verwijzen we hem naar ons premium 
pakket XL³. Optimalisatie van het 
totale assortiment is een bewuste 
aanpak van Legrand met accessoires 
en toebehoren, die zoveel mogelijk 
gemeenschappelijk worden gehouden 
om het aantal referentienummers te 
beperken.”

De XL³-S 160 wordt aangeboden als 
metalen uitvoering, met een capaciteit 
van 24 of 36 modules per rij en als  
in- of opbouwversie. Mede door zijn 
uitvoering tot 8 rijen heeft deze kast 
een zeer grote capaciteit, tot  

288 modules. Dergelijke laagspanning  
verdeelkasten zijn toe te passen bij 
grote woningbouw projecten (o.a. in 
villa’s en voor domotica installaties), 
kleine utiliteitsprojecten en als  
onderverdeler in grotere installaties.

De nuttige ruimte binnenin de XL³-S 
630 werd verbeterd, zodat veel meer 
producten geïnstalleerd kunnen  
worden binnen dezelfde afmetingen. 
Dit paneel is er in drie breedtes.  
Naast die met 24 en 36 modules, is er 
ook een extra breedte met 16 modules 
toegevoegd, die volledig functioneel is 
en uitgerust kan worden met diverse 
apparaten. De kasten zijn beschikbaar  
in hoogtes van 80 cm tot 2,3 m,  
waardoor er een maximum aantal 
van beveiligingsapparatuur in kan 
verwerkt worden. De XL³-S 630 wordt 
toegepast in utiliteitsprojecten en 
industriële installaties.

De nieuwe verdeelinrichtingen zijn  
per 1 januari aanstaande opgenomen  
in de Legrand XL Pro³ configurator 
(software voor het ontwerpen van 
schakel- en verdeelinrichtingen). 

Legrand Nederland introduceert nu een aanvulling op het XL3 assortiment behuizingen. 
XL³-S is een range schakel- en verdeelinrichtingen, die bij een grote meerderheid van de installaties  
zonder specifieke technische voorwaarden, toegepast kunnen worden.
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3 DIMENSIONS 
OF EXCELLENCE

PERFORMANCE SCALABILITY EFFICIENCY

LCS³: NIEUWE GENERATIE BEKABELINGSOPLOSSINGEN  
VOOR DATANETWERKEN VAN LEGRAND

PRESTATIE, SCHAALBAARHEID  
EN EFFICIËNTIE
LCS³ biedt datanetwerken met  
meer prestaties, schaalbaarheid en  
efficiëntie. Naast een belangrijke  
stijging op gebied van snelheid,  
dankzij nieuwe RJ45 connectoren en 
nog betere glasvezelconnectoren  
(met een snelheid tot 100 Gbit/s), 
brengt LCS³ modulariteit met panelen 
die koper en glasvezel kunnen  
combineren en die het aantal  
connectiepunten in de kast vergroot. 
Tegelijkertijd laten de nieuwe server-
racks een optimalisatie van de energie 
toe met een nieuwe serie PDU’s.  
De installatie en het onderhoud  
werden vereenvoudigd, dankzij het 
nieuwe vergrendelingssysteem van 
connectoren en cassettes voor  
automatische extractie. 

OPLOSSINGEN VOOR ALLE PROJECTEN
Het assortiment LCS³ biedt  
investeerders, gespecialiseerde of 
algemene installateurs een antwoord 
op alle vragen. Het aanbod is  
aangepast aan de wensen en eisen 
voor lokale netwerken (LAN) tot aan 
datacenters, die behoefte hebben aan 
snelheid, compactheid, schaalbaar-
heid en continuïteitsgarantie. 

IN HET TEKEN VAN INNOVATIE
LCS³ bevat talloze innovaties, zoals 
modulaire cassettesystemen of de 
nieuwe kabellasser voor glasvezel 
connectoren. Alle koperverbindingen 
in het assortiment zijn bovendien PoE+ 
gecertificeerd en PoE++ ready.

Kijk voor meer informatie op
www.legrandservices.nl

Met LCS³ introduceert Legrand een compleet nieuw assortiment bekabelings- 
oplossingen. Met dit complete aanbod in koper- en glasvezelsystemen  
beantwoordt Legrand aan de groei van datavolumes in gebouwen, aan de  
verveelvoudiging van het aantal netwerken en aan hogere netwerksnelheden. 
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legrand nieuws_

THE GLOBAL SPECIALIST  
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

3 DIMENSIONS 
OF EXCELLENCE

PERFORMANCE SCALABILITY EFFICIENCY
DATA CENTER
LOCAL AREA NETWORK

NIEUW QUICK-FIX
SYSTEEM

VAN CAT 5E TOT CAT 8

HIGH SPEED 
40/100 Gb

MODULAIRE PANELEN

GEPATENTEERD  
ONTWERP
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Vraag de catalogus aan  
via www.legrand.nl

GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL 
AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54  
5280 AB  Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrand.nl
I www.legrand.nl
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