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—
Beste lezer, 

De eerste vier maanden van 2018 liggen weer 
achter ons en inmiddels zijn de jaarcijfers 2017 
van Legrand Group gepubliceerd. Ik wil dan 
ook graag van de gelegenheid gebruik maken 
om u te informeren over de resultaten en 
ontwikkelingen die we, mede dankzij u, hebben 
bereikt.

2017 was wederom een succesvol jaar voor 
ons. Ondanks de onzekerheden in een aantal 
delen van de wereld, zoals Rusland, UK en 
Zuid-Amerika, steeg de omzet organisch met 
3,1%. Dankzij de acquisitie van o.a. de firma 
Milestone, specialist in audio/ video installaties 
voor conferentiezalen en spreekruimtes, steeg 
de totale omzet zelfs met 10% t.o.v. 2016.  
Ook onze operating income en cashflow waren 
aanzienlijk beter ten opzichte van 2016.  
Ook de eerste kwartaalcijfers wereldwijd  
+ 9,6% (organisch + 3,9%) geven vertrouwen 
voor dit jaar. U vindt onze uitgebreide financiële 
resultaten terug op www.legrand.com.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de 
financiële resultaten. De afgelopen maanden 
hebben we getoond dat we zeer goed presteren 
op het gebied van zowel Corporate Social 
Responsability (CSR), waar we onze 5-jaar 
doelstellingen al in het 4e jaar hebben bereikt, 
als op het gebied van strategische groeipeilers. 
Zo zagen we de omzet van IoT gerelateerde 
producten het afgelopen jaar met maar liefst 
28% groeien. 

Ook voor 2018 hebben we alle vertrouwen 
in onze resultaten, zowel in Nederland als 
wereldwijd, inclusief de nieuwe producten en 
diensten die we voor u ontwikkelen. We hebben 
op Light+Building 2018 het IoT partnership 
model Works with Legrand geïntroduceerd  
wat het mogelijk maakt om eenvoudig met  
onze producten en systemen te verbinden  
(zie pagina 26). We zijn ervan overtuigd dat we  
u hierdoor efficiëntere en nog meer 
geïntegreerde oplossingen kunnen bieden. 

Met vriendelijke groet, 

Ronny De Backer
Managing Director
E: ronny.debacker@legrand.nl 
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—
Bouw:  Bouwgroep Dijkstra Draisma
Architect:  Ector Hoogstad Architecten
Architect interieur:  ZENBER
Constructeur:  Pieters Bouwtechniek
Techniek:  Breman Utiliteit Zwolle
Aanleg datanetwerk:  X-ICT

NIEUWBOUW HYPERION 
LYCEUM AMSTERDAM 
VOOR WIE WIL IS NIETS  
TE MOEILIJK
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Nihil volentibus arduum; voor wie wil 
is niets te moeilijk! Dat is het motto 
van het Hyperion Lyceum, een school 
voor vwo+, met een gymnasium- en 
een atheneumopleiding. De school die 
is opgericht in 2011, verhuist in 2018 
naar een gloednieuw gebouw vlakbij  
het IJ. De nieuwbouw zal ruimte  
bieden aan zo’n 800 leerlingen en 
werd ontworpen door Ector Hoogstad 
Architecten in samenspraak met  
leerlingen en docenten. 

DE TITAAN VAN HET LICHT
“De naam van de school, is een 
belangrijk inspiratie geweest voor 
het ontwerp,” vertelt architect Joost 
Noorden. “Hyperion was de titaan van 
het licht en is bovendien de naam van 
de hoogste boomsoort ter wereld.  

Het ontwerp voor het Hyperion 
Lyceum staat in het teken van de zelf-
ontplooiing van de leerling, het streven 
naar kennis en wijsheid, groeien naar 
het licht dus.” De school maakt deel 
uit van het masterplan Overhoeks  
in Amsterdam waar het op een uit-
dagende locatie zit ingeklemd tussen 
twee hoge torens. “Daarom is het 
gebouw zo ontworpen dat het daglicht 
diep in het gebouw kan doordringen 
via een atrium aan de hogere  
noordwest zijde en een patio aan de 
lagere zuidoost zijde,” vervolgt Joost. 
“De warme en lichte kleur van de 
patiogevels zorgen ervoor dat het 
licht maximaal wordt gereflecteerd 
en dat in elke ruimte aan deze patio 
de warmte van het licht kan worden 
ervaren.” 



Van links naar rechts 
Werner Agata, Gerard 
Petter, Nivaniël 
Francisco, Manuel 
Soer, Jan Willem 
Wentink en Gerald 
Kamphof
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REVIT REDUCEERT DE FOUTKANS
Gerald Kamphof, werkvoorbereider E 
bij Breman Utiliteit Zwolle, is degene 
die tijdens dit project de elektro- 
technische kant overziet. “Alle partijen 
maken bij de uitvoering van dit project 
gebruik van Revit-bestanden,” vertelt 
Gerald. “Door op deze manier samen 
te werken houdt iedereen elkaar in 
real time op de hoogte. Zo neemt de 
foutkans af en wordt het ontwerp- en 
het bouwproces een stuk voorspel-
baarder.” Manuel Soer, leidinggevend 
monteur Utiliteit bij Breman Utiliteit 
Zwolle, vult aan: “Veel van de techniek 
blijft zichtbaar vanwege het industriële  
ontwerp van het gebouw. Dan is het 
belangrijk om de kabelgoten, de lucht-
kanalen, cv-leidingen, waterleidingen 
en de riolering duidelijk in beeld te 
hebben zodat je eventuele conflicten 
op kunt lossen voordat er daadwerkelijk 
tot de aanleg wordt overgegaan.  
Dat ging bij dit project heel goed.”

MOSAIC EN KNX
Voor het leveren van de kabelgoten  
en de wandgoten werd Legrand 
Nederland al vroeg benaderd.  
“Dat is prettig, want als je in een vroeg  
stadium samen om tafel zit, kun je nog 
meedenken en adviseren,”  
vertelt Jan Willem Wentink, account-
manager Groothandel & Installateur 
bij Legrand Nederland. “Om tijdens  
de uitvoering tijd te besparen hebben  
we bijvoorbeeld geadviseerd om 
Mosaic schakelmateriaal te gebruiken.  
Dit materiaal is direct inklikbaar in  
de wandgoten en als je ziet hoe vol  
de wandgoten op sommige plekken 
zitten, heb je het over een serieuze 
tijdswinst.” “Daarmee konden we de 
tijd die het kostte om de wandgoten 
niet op maar in de wand te plaatsen 
weer goedmaken,” lacht Manuel.  
“Dat was inderdaad een vereiste in  
het ontwerp,” beaamt Jan Willem.  
“De wandgoten mochten niet op de 
wand, maar moesten in de wand 
terechtkomen. De goten mochten wel 
zichtbaar blijven, maar ze mochten  
niet uitsteken.” Voor de verlichting  
wilde Breman graag Mosaic  
bedieningselementen met KNX.  

Gerald: “Jan Willem vertelde ons dat 
dit pakket in Nederland niet gevoerd 
wordt, maar in Frankrijk wel. Omdat 
we graag alle elementen hetzelfde 
wilden houden wat uitstraling betreft, 
heeft Jan Willem ervoor gezorgd dat 
die bedieningselementen uit Frankrijk 
hiernaartoe kwamen.”

VOLLEDIG GECERTIFICEERD NETWERK
“In het bestek stond ook een volledig 
gecertificeerd datanetwerk voor-
geschreven,” vervolgt Jan Willem. 
Daarvoor hebben we na overleg met 
Breman onze partner X-ICT bij het 
project betrokken. Gerard Petter,  
projectleider bij X-ICT: “We hebben 
ook bij andere projecten samen-
gewerkt met Breman en zijn  
volledig op elkaar ingespeeld.  
Dat maakt alles veel eenvoudiger.  
We kennen elkaars plussen en  
minnen en hebben vaak aan een half 
woord genoeg. Als Manuel iets niet 
kan oppakken waardoor wij niet  
verder zouden kunnen, dan doen we 
het zelf als die ruimte er is.” Gerald: 
“En andersom werkt dat precies  
hetzelfde. Als je samenwerkt, moet  
je elkaar helpen en dat kan alleen  
als alle partijen open, eerlijk en  
transparant zijn.”

Startdatum project: 

03-2017 
Oplevering project:

11-2017
TOEGEPASTE
PRODUCTEN
LEGRAND:
• P31 smart kabelgoot
• GWO 6 wandgoot
•  Mosaic schakel- 

materiaal
• LCS2 data

KEY FACTS
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—
Bedrijfsleider Robert Dekker van Groen & Aldenkamp 
Installatietechnieken is voorstander van het One Stop Shopping-
model. Oftewel, zoveel mogelijk verschillende producten bij 
dezelfde leverancier bestellen. Scheelt tijd en geld. Bij Integraal 
Kindcentrum Klimboom in Zoetermeer zijn vele productgroepen 
van Legrand Nederland toegepast. We brengen een bezoek aan  
dit Bijna Energie Neutrale Gebouw!

IKC KLIMBOOM ZIT VOL  
PRODUCTEN VAN LEGRAND:    
“ONE STOP SHOPPING BIEDT 
MEERDERE VOORDELEN”

focusproject_
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Bij ons bezoek aan het gloednieuwe 
pand van Integraal Kindcentrum 
Klimboom in Zoetermeer vallen we 
met de neus in de boter. Zowel binnen 
als buiten vinden er allerlei  
feestelijke activiteiten plaats.  
Een dag daarvoor was de officiële  
opening van het gebouw.  
Samen met bedrijfsleider Robert 
Dekker van Groen & Aldenkamp 
Installatietechnieken en account- 
manager Henk Beusekamp van 
Legrand Nederland nemen we een 
kijkje in dit pand. Dat voorzien is van 
allerlei maatregelen op gebied van 
Bijna Energie Neutrale Gebouwen 
(BENG). Met een combinatie van  
zonnepanelen, een warmtepomp en 
lage temperatuurverwarming is het 
Integraal Kindcentrum gasloos - en 
dus helemaal klaar voor de toekomst.
Wat bij de entree direct opvalt, is  
deurcommunicatie van BTicino.  
Een merk dat eveneens onderdeel  
uitmaakt van de Legrand Group.  
“Er is hier gekozen voor de Sfera New. 
Voorzien van audio en video, zodat  
ze van binnenuit kunnen zien wie  
er voor de deur staat en daarmee  
kunnen communiceren”, zo legt 
Robert Dekker uit. 

FRISSE SCHOOL
In IKC Klimboom staat het kind  
centraal. Naast een basisschool  
is er een kinderopvang, maar ook  
het Centrum voor jeugd en gezin is  
er gehuisvest. Bij binnenkomst zien 
we geen lange gangen, maar  
leerpleinen die de klaslokalen op 
speelse wijze met elkaar verbinden. 
Groen & Aldenkamp uit Woerden heeft 
alle installaties van de nieuwbouw 
van IKC Klimboom voor zijn rekening 
genomen. 
Robert Dekker daarover: “De installatie  
van een schoolgebouw is een aparte 
tak van sport. Dat vraagt om  
specifieke installatietoepassingen. 
Daar komt bij dat de school moest 
voldoen aan de normen die worden 
gesteld aan Frisse Scholen. Bij een 
Frisse School draait het vooral om  
een goede afstemming van licht,  
ventilatie en temperatuur. Sommige 
lokalen hebben een CO2-opnemer die 
zorgt voor meer toevoer van frisse 
lucht, wanneer de CO2-concentratie  
in de ruimte toeneemt. Maar zijn er 
minder leerlingen, dan hoeft er  
minder geventileerd te worden.  
En dus ook minder verwarmd en 
gekoeld te worden.”

01
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BETERE CONDITIES
We maken een bruggetje van de  
werktuigkundige naar de elektro- 
technische installatie van het gebouw. 
Bij de kabelgoten, wandgoten, ladder-
banen, verdeelkasten - maar dus ook 
voor de deurcommunicatie - heeft 
Groen & Aldenkamp gebruik gemaakt 
van de producten van Legrand 
Nederland. Henk Beusekamp ziet 
steeds vaker dat installateurs bij een 
project kiezen voor meerdere  
productdisciplines van hetzelfde merk 
in plaats van dat ze voor elk product 
een andere leverancier nemen. “In het 
verleden kocht Groen & Aldenkamp 
voornamelijk kabelgoten bij ons in. 
Maar de afgelopen jaren is dat  
pakket aan producten steeds  
breder geworden.”
Robert Dekker knikt bevestigend.  
“Wij proberen zoveel mogelijk te  
combineren. Zoveel mogelijk One  
Stop Shopping. Er zit bij dit project 
nu een ander merk databekabeling 
in, omdat de school dat geëist heeft. 
Maar anders had hier ook een data- 
kabel van Legrand ingezeten. Als je  
de inkoop van producten kunt  
combineren, scheelt dat niet alleen 
tijd, maar je kunt daardoor ook betere 
condities met elkaar afspreken.  
Als je de inkoop slim doet, kan dat  
op een project aan kosten wel 3 tot  
4 procent schelen.”
Daarnaast levert meerdere producten  
van dezelfde leverancier volgens 
Robert Dekker ook een installatie- 
gemak voor de monteur op. “Meer 
merken betekent vaak meer  
producten, die minder goed op elkaar 
afgestemd zijn.” De bedrijfsleider van 

Groen & Aldenkamp is sowieso goed 
te spreken over Legrand. “Goede en 
betrouwbare producten, snel te  
installeren en goede levertijden.  
Ik werk hier 25 jaar en sinds die tijd 
hebben we een langdurige relatie  
met Legrand Nederland. Natuurlijk 
hebben in die periode ook wel eens 
een uitstapje gemaakt naar een 
andere leverancier. Maar onze  
monteurs zijn de producten van 
Legrand gewend. En daar heel  
tevreden over. Ook omdat de  
producten snel te installeren zijn. 
Zeker in deze tijd, waarin we omkomen  
in het werk, zitten onze monteurs 
helemaal niet te wachten op weer een 
ander merk of product. Je moet dan 
weer helemaal gaan uitzoeken hoe het 
werkt. Daar maak je de jongens bij een 
project als dit helemaal niet blij mee. 
Die willen meters maken.”

GROOTVERBRUIK
We nemen het vlizotrapje naar boven. 
Samen met Robert Dekker en Henk 
Beusekamp kijken we tenslotte nog 
even in de ruimte waar onder andere 
de omvormer voor de zonnepanelen 
hangt. Ook hier komen de producten  
van Legrand in de vorm van een  
verdeelkast en kabelgoten terug.  
In totaal liggen er ongeveer 110 zonne-
panelen op het dak van IKC Klimboom 
in Zoetermeer. “Alle opgewekte  
energie is voor eigen gebruik”, legt 
Robert Dekker uit. “Er wordt niks 
opgeslagen of teruggeleverd.  
De school heeft een grootverbruik- 
aansluiting. Je kan dan wel terugleveren,  
maar je krijgt er dan niks voor.”

Startdatum project: 

04-2017 
Oplevering project:

02-2018
TOEGEPASTE
PRODUCTEN
LEGRAND:
• Kabelgoten
• Wandgoten
• Ladderbanen
• Verdeelkasten
•  BTicino  

deurcommunicatie: 
Sfera New  
buitenposten  
en Classe 100 
binnenposten

KEY FACTS

Alle installaties bij IKC 
Klimboom in Zoetermeer 
zijn uitgevoerd door 
Groen & Aldenkamp 
Installatietechnieken uit 
Woerden. Het bedrijf viert  
volgend jaar haar 100-jarig 
jubileum en is inmiddels  
uitgegroeid naar 120 werk-
nemers. De kracht van het 
bedrijf is vooral het ontzorgen 
van klanten in met name de 
utiliteitsbouw, met een sterke 
focus op duurzame installaties. 
Bij IKC Klimboom zijn op het 
dak bijvoorbeeld 110 zonne-
panelen geplaatst. “Ook zit  
het gebouw vol KNX”, zegt 
bedrijfsleider Robert Dekker. 

De trend is al een tijdje aan  
de gang. Overal in het land 
worden tegenwoordig Integrale 
Kindcentra gebouwd. Het grote 
voordeel van een Integraal 
Kindcentrum (IKC) is dat alle 
voorzieningen voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar onder één dak 
te vinden zijn. Kinderen kunnen 
zodoende jarenlang in dezelfde 
vertrouwde omgeving blijven en 
hoeven niet telkens te verhuizen  
van de ene naar de andere plek. 
Onderzoek wijst uit dat dit een 
positief effect heeft op de  
ontwikkeling van een kind.  
In IKC Klimboom in Zoetermeer 
is naast een basisschool en een 
kinderopvang ook het Centrum 
voor jeugd en gezin gehuisvest.  

BIJNA 100 JAAR  
GROEN & ALDENKAMP

WAT IS EEN IKC? 

01  Robert Dekker, Groen & Aldenkamp 
Installatietechnieken, (links) en Henk 
Beusekamp, Legrand Nederland, (rechts) 
voor het nieuwe pand van IKC Klimboom in 
Zoetermeer

02  Deurcommunicatie van BTicino (Sfera New 
buitenpost) 

03  Robert Dekker (links) en Henk Beusekamp 
(rechts) weer terug in de schoolbankjes

04  Bovenverdieping met omvormer voor de 
zonnepanelen en verdeelkast en kabelgoten 
van Legrand Nederland

05  De Classe 100 binnenpost van BTicino 
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Elektroservice Holland was al volop 
bezig met de engineering toen 
opdrachtgever Corendon besloot om 
er nog een vijfde verdieping bovenop te 
zetten. “Ik zou daarvan geschrokken 
zijn als we energiedistributie op een 
traditionele manier hadden gedaan”, 
zegt projectleider Willem Lodewijk 
van Elektroservice Holland. “Maar we 
hadden al gekozen voor een oplossing 
in de vorm van een railkoker, die als 
‘hoofdverdeler’ van de ene kant naar 
de andere kant van het pand loopt. 
Dan wordt alleen die railkoker wel  
wat zwaarder, was mijn reactie.”

We zijn op bezoek in Badhoevedorp 
waar reisorganisatie Corendon 
het Corendon Village Hotel 
laat bouwen bestaande uit 298 

short-stay-appartementen.  
Gericht op gasten die hier enkele 
weken of maanden verblijven. 
Elektroservice Holland is  
verantwoordelijk voor de aanleg  
van de gehele elektrotechnische 
installatie in het gebouw.  
Bij de energiedistributie heeft het 
installatiebedrijf samen met  
groothandel Technische Unie en 
Legrand Nederland voor een slimme 
oplossing gekozen door gebruik te 
maken van een railkokersysteem. 
“We hebben nu eigenlijk als hoofd-
verdeler, een railkoker van ongeveer 
30 x 30 centimeter, die als een soort 
elektrotechnische slagader van de ene 
kant naar de andere kant van het pand 
loopt. Met telkens een aftakking naar 
een groep van tien appartementen”, 

—
Geen dikke voedingskabels maar een 120 meter lange railkoker,  
die van de ene kant naar de andere kant van het pand loopt.  
Deze slimme oplossing bedachten Elektroservice Holland,  
Technische Unie en Legrand Nederland bij de nieuwbouw van  
het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp. 

SLIMME OPLOSSING BIJ NIEUWBOUW 
CORENDON VILLAGE HOTEL:  
120 METER LANGE ‘HOOFDVERDELER’

01
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legt projectleider Willem Lodewijk uit. 
Het grote voordeel van deze oplossing  
is dat er geen grote hoeveelheden 
dikke voedingskabels getrokken  
hoeven te worden. “Verder kan je dan 
ook met een kleinere hoofdverdeel-
kast in de technische ruimte af. Die 
was bij de engineering in eerste  
instantie 7,5 meter breed.  
Door gebruik te maken van deze 
oplossing kunnen we nu een kast van 
2,5 meter breed plaatsen. De klant 
merkte als grap al op dat de  
technische ruimte achteraf wel wat 
kleiner had gekund. Dat was weer  
een extra appartement geweest.”
 
SAMEN SLIM WERKEN
Het project in Badhoevedorp is een 
schoolvoorbeeld van hoe er op het 

gebied van elektrotechniek slim kan 
worden samengewerkt. Met een  
win-win voor alle partijen. Daarbij ging  
het in dit geval ook nog eens om een 
zogenoemd turnkey project, waarbij  
Technische Unie het aanspreekpunt 
werd voor de opdrachtgever.  
Edgar van Praat, accountmanager  
Elektrotechniek bij Technische Unie 
Dordrecht: “Het begon allemaal  
met de verdeelkasten. En de vraag  
van Elektroservice Holland om iets 
slims te bedenken, waardoor zij uren 
en materiaal konden besparen.  
Op die manier kwamen we op het  
idee van een railkoker, die als  
‘hoofdverdeler’ functioneert.  
Voor Elektroservice Holland  
betekende dit dus weer terug naar de 
tekentafel en met Legrand Nederland 

hebben we het BIM-tekenwerk 
gedaan, waarbij Legrand zorgde  
voor de toevoeging van het railkoker-
systeem. Elektroservice Holland 
hoefde daarna dus dan alleen  
nog maar te controleren of alle  
aansluitingen klopten.” Mede door  
de BIM-modules was alles op het 
project naadloos in het werk te maken 
en zaten de branddoorvoeren precies 
op de juiste plaats. Als extra partij 
werd GTV uit Den Bosch bij dit project 
betrokken. Bij hen in de werkplaats 
werden bijvoorbeeld de hoofdverdeel-
kast 2500A gebouwd en de 298  
afzonderlijke verdeelkasten aangepast.  
Deze laatste konden op de bouw 
via plug & play eenvoudig worden 
aangesloten door de monteurs van 
Elektroservice Holland. 
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TEKORT AAN TECHNICI
Rijst natuurlijk de vraag of de  
installateur deze arbeidsuren niet 
graag zelf had gemaakt? Die vraag 
stellen we aan bedrijfsleider Dick 
Brandwijk van Elektroservice Holland, 
die ook aan tafel zit. “Het grootste  
probleem op dit moment is dat je  
bijna geen handjes meer vindt.  
Er zijn gewoon te weinig technici.  
Ook de aanleg van het railkoker- 
systeem is door een gespecialiseerde  
partner van Technische Unie en 
Legrand Nederland uitgevoerd.  
Je kunt daarvoor niet even een  
uitzendbureau bellen. Je moet daar 
echt specialistische kennis voor in 
huis hebben. Het mooie aan deze 
samenwerking is dat wij konden  
doorgaan met onze eigen werkzaam-
heden, terwijl via Technische Unie  
laskasten en kabels werden  
geprefabriceerd door een  
assemblagepartner. Op die manier 
kun je met een vaste bezetting van  
5 man constant doorwerken.  
Met die andere werkzaamheden erbij, 
hadden we ook veel meer monteurs 
nodig gehad.”

ECHT SAMENWERKEN
Edgar van Praat van Technische Unie 
knikt instemmend. “Als technische 
groothandel zien wij meer en meer 
onze rol groeien als het gaat om advies 
bij echte technische oplossingen.  
Als vraagbaak voor de installateur 
proberen we samen tot een optimale  
prijs/prestatieverhouding te komen. 
Hoe kunnen we samen slimmer  
bouwen?, daar gaat het om!” 
Samenwerken op een dergelijke 
manier vraagt aan de voorkant veel 
meer afstemming. Samen leveranciers  
uitzoeken, samen een planning 
opstellen, maar ook de gehele  
engineering kost veel tijd. “Maar later 
verdien je dat dubbel en dwars terug. 
Je hebt ook veel minder faalkosten. 
Bijvoorbeeld doordat je bepaalde 
zaken prefab laat bouwen. Ander 
voordeel is dat we nu met Technische 
Unie maar één aanspreekpunt  
hebben”, zegt Willem Lodewijk van 
Elektroservice Nederland. “Op het 
moment dat je iets uitloopt met  
de planning hoef je niet allerlei  
leveranciers te bellen dat de levering  
van de volgende materialen later 
wordt. Nee, dan hoeven we maar één 
telefoontje te plegen naar Technische 
Unie.”

Dick Brandwijk 
Bedrijfsleider van 
Elektroservice Holland

Willem Lodewijk 
Projectleider van 
Elektroservice Holland

Edgar van Praat 
Accountmanager van 
Technische Unie

Cor Groeneveld 
Accountmanager van 
Legrand Nederland
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PROJECTMATIG DENKEN
Aan tafel zit ook Cor Groeneveld, 
accountmanager OEM & Industrie 
bij Legrand Nederland. Hij geeft aan 
dat ze er bij Legrand eerst even aan 
moesten wennen dat dit project door 
Technische Unie als turnkey project 
in uitvoering werd genomen, waarbij 
de groothandel dus als eindverant-
woordelijke optreedt. Cor Groeneveld: 
“We hadden wel wat twijfels. Maar 
dit is een ontwikkeling die bij deze tijd 
hoort. In de projectmarkt gaan we er 
naar toe dat installateurs steeds meer 
in delen gaan inkopen in plaats van 
orderregels. Ook omdat er gewoon 
een tekort aan handjes is. Technische 
Unie wordt zo een verlengstuk van 
ons. En andersom zijn wij weer een 
verlengstuk van hen. Waar het  
tegenwoordig in de installatiemarkt 
om moet gaan is dat je samenwerkt 
en in oplossingen denkt. Dat kan 
voor ons zelfs zover gaan dat wij bij 
de materiaalkeus voor een bepaald 
onderdeel een andere fabrikant voor-
stellen. En dus geen Legrand.  
Omdat het in dat geval een betere 
aanvulling is. Ja, dat is pas écht 
projectmatig en oplossingsgericht 
denken.”

PROJECT IN HET KORT:
Aan de A9 bij Badhoevedorp zet  
reisorganisatie Corendon een  
prestigieus project neer. Het oude 
Sony-pand van 22.000 m2 zal worden 
omgebouwd tot het Corendon  
Skyline Hotel met 677 kamers en  
congres- en vergaderfaciliteiten.  
De naastgelegen laagbouw is 
gesloopt. Hier wordt straks het 
Corendon Village Hotel geopend, 
bestaande uit 298 short-stay- 
appartementen, gericht op gasten  
die hier enkele weken of maanden 
verblijven. Elektroservice Holland  
uit Hardinxveld-Giessendam is  
verantwoordelijk voor de aanleg van 
de totale E-installatie in dit gebouw. 
“Het is geen spannend project”, zegt 
bedrijfsleider Dick Brandwijk.  
“Het was pas spannend geworden 
als we deze klus op een traditionele 
wijze waren aangevlogen.” In plaats 
van dikke voedingskabels is er bij dit 
project gekozen voor een railkoker, 
die als ‘hoofdverdeler’ van de ene 
kant naar de andere kant van het pand 
loopt. 

Startdatum project: 

01-2017 
Oplevering project:

05-2018
TOEGEPASTE
PRODUCTEN
LEGRAND:
•  hoofdverdeler  

2.500 ampère 
•  aansluiting 

middenspanningstrafo 
railkoker 1600 kVA

•  2 afgaande railkokers 
van respectievelijk 
1.600 ampère (80 mtr) 
en 800 ampère (40 mtr)

•  26 aftakkasten voorzien 
van schakelaars en 
mespatronen, met 
6 brandwerende 
doorvoeren

•  kabelgoot, 750 meters 
met toebehoren

•  Componenten voor 
speciale schakeling 
verdeelkasten voor 
aanwezigheid in kamers

•  1200 magneet- 
schakelaars

•  300 4-polige  
buiszekeringhouders, 
inclusief zekeringen

KEY FACTS

ENORME RUIMTE- 
BESPARING
Volgens Cor Groeneveld van 
Legrand Nederland loopt de 
installatiemarkt steeds vaker 
tegen het probleem aan dat  
een ontworpen installatie  
eigenlijk niet meer in een 
gebouw past.  
“De E- en W-installaties  
worden dusdanig complex, 
waardoor de installaties  
steeds groter worden.”  
Edgar van Praat van Techniche 
Unie vult aan: “Een railkoker is 
niet altijd zaligmakend, maar in 
dit project is het een absolute 
meerwaarde. We hebben op de 
begane grond in de gang ook 
heel veel ruimte bij het plafond 
kunnen besparen. Verder wilde 
de architect een industriële 
uitstraling met open plafonds. 
Ik denk dat de railkoker prima 
past binnen dat plaatje.”

01  De hoofdverdeelkast in de technische ruimte
02  De 120 meter lange railkoker, die als 

‘hoofdverdeler’ van de ene kant van de andere 
kant van het gebouw loopt

03  De hoofdverdeelkast is aangesloten op een 
middenspanningstrafo van 1600 kVA

04  Van links naar rechts Willem Lodewijk, Edgar 
van Praat, Dick Brandwijk en Cor Groeneveld

02

03 04
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DEURCOMMUNICATIE- 
SYSTEEM BTICINO BIJ  
WINKELCENTRUM BOSCHVELD

focusproject_
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Op de hoek van de Copernicuslaan  
en de Christiaan Huygensweg in 
’s-Hertogenbosch bevindt zich het 
winkelcentrum Boschveld. Het pand 
werd ontworpen door de architect  
Gerard Holt, die samen met zijn 
compagnon Bernard Bijvoet onder 
ander ook de Erebegraafplaats 
Bloemendaal, de Stadsschouwburg 
van Nijmegen en het Okura Hotel in 
Amsterdam vormgaf. 

Winkelcentrum Boschveld werd 
gebouwd in 1955 en was het eerste 
wijkwinkelcentrum van ’s-Hertogen-
bosch. Boven het winkelcentrum 
bevinden zich drie woonlagen met  
54 flatwoningen, verdeeld over negen 
opgangen. De woningen zijn  
onderverdeeld in verschillende 
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en 
één van deze verenigingen vatte een 
aantal jaren geleden het plan  
op om de entree op te knappen.  
De bewoners stelden een eisenpakket 
op en benaderden de andere zes  
VvE’s om zich aan te sluiten bij de 
renovatieplannen. Inmiddels zijn  
twee VvE’s overgegaan tot het  
uitvoeren van de renovatie.

“Het was echt hoognodig dat hier wat 
gebeurde,” vertelt Florence Borgwit, 
één van de bewoners van de  
flatwoningen. “We hadden veel last 
van hangjongeren en drugsgebruikers 
in de portieken. Dus we wilden onze 
opgang volledig afsluiten. Bovendien 
was het intercomsysteem verouderd 
en had het geen camerafunctie.”  
De VvE’s gingen met elkaar om tafel 
en stelden samen met Corinne van 
der Heijden van Boek5 VvE Advies en 
Beheer hun eisenpakket op.  
Corinne: “Dat is altijd een hele klus. 
Geen bewoner is hetzelfde. Iedereen 
heeft een eigen smaak en een eigen 
budget, maar uiteindelijk hebben we  
in goed overleg alle knopen kunnen 
doorhakken en zijn we tot een mooi 
eindresultaat gekomen.” 

Over sommige wensen waren de 
bewoners het vrij snel eens, zoals over 
het te plaatsen deurcommunicatie-
systeem. Dat moest en zou BTicino 
van Legrand Nederland worden.  
“We zochten een hufterproof systeem 
met een kleurencamera en dat  
hebben we gevonden,” aldus bewoner 
Hans van Oostrum. “De buitenpost 
heeft een frontplaat die 4 millimeter  
dik is,” vult Marcel Bonten, Sales 
Engineer bij Legrand Nederland, aan. 
“Daarmee is het één van de meest 
vandalismebestendige systemen  
binnen ons assortiment.” Hans: 
“Bovendien wilden we geen losse  
binnenpost. Dat geeft alleen maar 
gedoe wanneer mensen gaan  
verhuizen en dan per ongeluk dat  
ding meenemen. Daarom hebben we  
gekozen voor een vaste binnenpost 
naast de voordeur.”

Nadat alle eisen waren vastgelegd, 
schakelden de VvE’s Akki Bouwteam 
in als aannemer en via deze aannemer  
werd Dijkhuizen Elektrotechniek bij 
het project betrokken. Marijn van 
Uden, werkvoorbereider bij Dijkhuizen 
Elektrotechniek, stond in eerste 
instantie niet te springen toen hij 
hoorde dat de keuze voor een deur-
communicatiesysteem op BTicino 
was gevallen. “We werken, zoals de 
meeste installateurs, doorgaans met 
onze eigen leveranciers. Die systemen 
kennen we en dus kunnen we garantie 
bieden op de installatie. Ik heb mijn 
best gedaan om de opdrachtgever op 
andere gedachten te brengen, maar 
dat is niet gelukt,” lacht Marijn.

Florence: “De bewoners zijn echt 
superblij met dit systeem. We hebben 
nu ook een knop waarmee we alleen 
het beeld kunnen aanzetten. Als je 
buiten iets hoort en je weet niet zeker 
wat er aan de hand is, dan kun je eerst 
even via de camera kijken voordat je 
naar beneden gaat.” “Een ander  
voordeel is dat je zelf kunt kiezen 
welke informatie je wilt delen met  
de bezoekers,” vult Hans aan. 

“Sommige mensen zijn erg gehecht 
aan hun privacy en willen niet dat hun 
naam op de display verschijnt.”

Ook de monteurs zijn goed over 
BTicino te spreken. “Natuurlijk is het 
in het begin even wennen, maar na 
een paar installaties kun je er prima 
mee uit de voeten,” vertelt Jeroen 
van der Heijden, hoofdmonteur bij 
Dijkhuizen Elektrotechniek  
enthousiast. “En wat ook mooi is aan 
dit systeem,” vult hulpmonteur Joep 
Lavaleije aan, “voor mensen met een 
auditieve handicap heeft het een  
ringleidingfunctie, die het geluid  
overbrengt naar het gehoorapparaat.”

Marcel en Marijn hebben elkaar 
regelmatig gesproken in het voor-
traject. “Marcel had een goed verhaal 
over het product en over de voordelen  
ervan voor de bewoners, vervolgt 
Marijn. “We zijn ermee aan de slag 
gegaan en ik heb mijn mening  
volledig herzien. De monteurs werden 
niet in het diepe gegooid, maar zijn 
juist heel goed begeleid door Legrand 
Nederland. Bovendien heb je als 
installatiebedrijf zelf geen verkoop-
gesprekken met de eindklant. Dat 
regelt Legrand Nederland allemaal. 
Wij doen gewoon waar we goed in zijn. 
Het opleveren van een betrouwbaar 
deurcommunicatiesysteem.”

Van links naar rechts: Corinne van der Heijden, Florence Borgwit, Hans van Oostrum en Jeroen van der Heijden
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DEURCOMMUNICATIE 
SUCCESVOL TOEGEPAST  
IN FLATGEBOUW NEREUS

19_

De Vereniging van Eigenaren (VvE) van flatgebouw Nereus aan de Havendijk 
in Schiedam was op zoek naar een nieuwe deurcommunicatie installatie.  
Zij hebben contact opgenomen met Menno Geveke van Geveke Elektrotechniek 
in Schiedam en hij heeft de producten van BTicino voorgesteld. Hier werd 
enthousiast op gereageerd door de VvE. Inmiddels is de deurcommunicatie 
vervangen door een Sfera Robur buitenpost bij de entree. In de woningen van 
de bewoners zijn de Classe 100 of Classe 300 X13E binnenposten geplaatst. 
De Classe 300 smart binnenpost is verbonden met de smartphone van de 
bewoners via het WiFi-netwerk, zodat zij altijd kunnen zien wie er voor deur 
staat ook als ze niet thuis zijn.

Er is een filmpje gemaakt over dit referentieproject.  
U kunt het filmpje vinden op https://youtu.be/vK0pDDffefY of via  
onderstaande QR-code.

01  Menno Geveke van Geveke Elektrotechniek
02  Sfera Robur buitenpost van BTicino
03  Classe 300 X13E binnenpost  

met WiFi-/3G/4G-koppeling

01

02

03
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Ik vertel u niets nieuws als ik u zeg 
dat ondernemingen zich snel moeten 
aanpassen aan de digitale transfor-
matie die gaande is. De invloed van IoT 
op de installatie is zeer sterk gegroeid 
in vergelijking met een paar jaar  
geleden en zal de komende 10 jaar 
leiden tot een enorme verandering 
van uw bedrijfsprocessen. Heeft u nog 
geen IT-er in dienst (genomen) die 
deze systemen gaat onderhouden,  
dan is de kans groot dat u uw klant op  
termijn niet meer kunt ondersteunen! 

Ook wij als fabrikanten dienen deze 
expertise op te bouwen in onze onder-
nemingen. Daarnaast zullen we actief 
partnerships moeten aangaan om er 
voor te zorgen dat systemen tussen 
fabrikanten met elkaar kunnen  
communiceren. Daarom hebben  
we op Light+Building 2018 het  
programma Works with Legrand 
geïntroduceerd. Iedereen die met 
onze producten via de cloud wil 
kunnen communiceren kan de API 
(Application Programming Interface) 
downloaden en toepassen.  
Maar ook in meer afgeschermde 
omgevingen willen we graag verbin-
dingen leggen tussen systemen van 
ons en van collega fabrikanten in  
E- & W-installaties. Dit is een vereiste 
om als bedrijf deze digitale  
transformatie te overleven.  
De komende 10 jaar zien we namelijk  
drie belangrijke ontwikkelingen voor 
de bouw- en installatiesector, die 
vandaag vraagt om aanpassing van 
organisaties: 

1.  Sterke groei van nieuwe 
ecosystemen 

2.  Open organisatiestructuren 
3.  Kunstmatige intelligentie 

Op iedere ontwikkeling ligt hier het 
belang van big data aan ten grondslag, 
waarbij goede producten en sterke 
merknaam slechts voorwaardelijk zijn 
voor het voortbestaan van onze sector. 

Met de sterke groei van nieuwe  
ecosystemen bedoelen we dat aan- 
bieders vanuit de energie- en  
telefoniesector nog sterker zullen  
proberen de markt van de slimme 
woning voor zich te winnen.  
Zij zijn tenslotte de leveranciers  
en dataverzamelaars van miljoenen 
huishoudens 

Open organisatiestructuren zullen er 
voor gaan zorgen dat ontwikkelingen 
als blockchain en kunstmatige  
intelligentie kunnen groeien.  
Door IoT vindt er nu al veel meer 
interactie plaats tussen systemen en 
spreken we van open connectiviteit. 
Steeds vaker worden er lagen  
kunstmatige intelligentie over deze 
data heen gelegd en blockchain  
technologie toegepast zodat het  
zelflerend vermogen van de systemen 
worden vergroot. Deze ontwikkelingen 
zijn vrijwel onmogelijk op te volgen via 
onze traditionele gesloten organisatie 
structuren, dus zullen we veel meer in 
tijdelijke/ vaste partnerships moeten 
gaan samenwerken. 

Het zijn boeiende tijden, waar we als 
sector zowel grote kansen als enorme 
bedreigingen op ons af zien komen. 
Onze eerste stappen in deze  
transformatie zijn veelbelovend. 

Meer weten over ons Works with 
Legrand programma?  
Kijk op developer.legrand.com. 

Frans Spijkers
Chief digital officer  
North & Central Europe

E: Frans.spijkers@legrand.nl 

WORKS WITH LEGRAND:  
ONS ANTWOORD OP  
DIGITALE TRANSFORMATIE! 
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Internet of Things (IoT) is niet meer weg te denken uit moderne gebouwen. Apparaten en gebouwdelen met een digitale connectie maken
gebouwen slimmer door processen af te stemmen op de behoeften en wensen van gebruikers. Dankzij domotica (slimme woningautomatisering) 
wonen mensen comfortabeler, veiliger en wordt ook energie bespaard. De rol van installatietechniek wordt hierbij steeds belangrijker.

Smart homes & Internet of Things
Internet of Things (IoT) is niet meer weg te denken uit moderne gebouwen. Apparaten en gebouwdelen met een digitale connectie maken 
gebouwen slimmer door processen af te stemmen op de behoeften en wensen van gebruikers. Dankzij domotica (slimme woningautomatisering) 
wonen mensen comfortabeler, veiliger en wordt ook energie bespaard. De rol van installatietechniek wordt hierbij steeds belangrijker.

Bron: Telecompaper

Aangesloten apparaten wereldwijd

* Prognose
Bron: Gartner

2016 2020*

20,42 
mld

2019*

15,2 
mld

2018*

11,2 
mld

2017

8,38 
mld6,38 

mld

Uitgaven aan Smart Home apparaten

Bron: www.bsria.co.uk

Wereldwijd

64%
36%

VS

64%
36%

UK

83%
18%

Nederland

90%
10%

Duitsland

48%
52%

Wereldwijde verkoop Smart Home oplossingen

Bron: www.bsria.co.uk

Verlichting 21%

Veiligheid 11%

Apparaten
(koelkasten e.d.) 5%

Tempratuur-
controle 20%

Verduistering, 
raamdecoratie 9%

Rookdetectie, 
CO2-detectie 3%

Entertainment-
systemen 17%

Energie-
management 6%

Overige 8%

Met het Eliot-programma (Elektricity & Internet of 
Things) ontwikkelt Legrand ‘connected’ producten en 
diensten waarmee gebruikers thuis en op kantoor 
slimmer, veiliger en comfortabeler wonen en 
werken. Meer informatie: 
www.legrand.nl/over-legrand/eliot 

Nederlandse consumenten zijn in 2018 van plan aan te schaffen: Eliot-programma
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HOE IoT HET DATACENTER VERANDERT
—
De sterke opkomst van Internet of Things (IoT) gaat een grote impact  
hebben op ons dagelijks leven, alles is straks verbonden met het Internet. 
Wat minder zichtbaar is – maar waar we in onze dagelijkse business wel 
mee te maken hebben – is de veranderende wereld van het datacenter.  
In dit artikel kijkt Vincent Liebe (Marketing Manager Minkels) naar de link 
tussen de ontwikkelingen op het gebied van IoT en de invloed op het  
datacenter ecosysteem.
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Het Internet of Things (IoT) is een 
netwerk van ‘fysieke dingen’ die via 
ingebouwde technologie in staat zijn 
te communiceren en interacteren 
met zichzelf en hun omgeving  
(bron: Gartner).

VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE 
De vierde industriële revolutie – ook 
wel Industry 4.0 genoemd – is in 
opkomst, als we de experts mogen 
geloven. Daar waar het tijdens de 
derde industriële revolutie draaide om 
computers en digitalisering, gaat het 
bij Industry 4.0 om zelfrijdende auto’s, 
3d-printers, virtual reality en roboti-
sering. “De vierde industriële revolutie 
wordt gekenmerkt door een samen-
smelting van technologieën, waardoor 
de grenzen tussen het fysieke, digitale 
en biologische vervagen”, aldus de 
oprichter van het World Economic 
Forum (WEF) Klaus Schwab.  
Door deze vervagende grenzen, zal 
Industry 4.0 een enorme impact  
hebben op ons leven; apparaten gaan 

steeds meer voor ons denken, nemen 
meer van onze taken over en raken 
beter geïntegreerd in ons leven.

INTERNET OF THINGS
Deze ontwikkeling verandert volledige  
industrietakken, maar ook onze 
zienswijze op arbeid en productiviteit. 
En deze nieuwe industriële revolutie 
nadert snel… In 2014 waren er wereld-
wijd nog 14 miljard connected devices. 
In 2020 zullen dat er 50 miljard zijn 
(bron: Cisco). 
Het Internet of Things zorgt ervoor  
dat al deze devices kunnen  
communiceren en interacteren met 
onder meer zichzelf en de externe 
omgeving. Voorbeelden op dit gebied 
zijn projecten als ‘Connected Industry’ 
en ‘Smart City’, met resultaten als 
een slimmer energiegebruik, dalende 
criminaliteit en slimme producten, 
zoals een koelkast die waarschuwt als 
voedsel de uiterste houdbaarheids-
datum nadert of zodra de groentelade 
leeg dreigt te raken.

DE CORE EN DE EDGE
Het is duidelijk dat IoT zal leiden tot 
een aanzienlijke datagroei. Ook de 
manier waarop we kijken naar data 
verandert. IoT vraagt om een andere 
inzet van infra. Data is niet langer 
informatie, die we simpelweg  
consumeren. Het decentrale karakter 
van IoT leidt ook tot decentrale  
dataverwerking en -analyse.  
Dit creëert nieuwe uitdagingen.  
Extra factor is dat communicatie  
met IoT-apparaten in sommige  
gevallen (ultra) lage latency- 
connectiviteit vereist.  
Momenteel kunnen we twee niveaus 
van compute onderscheiden:  
de ‘core’-laag met big data  
analytics en de gedecentraliseerde 
(near) edge-laag met snelle  
connectiviteit met de devices (things). 
Elke laag heeft zijn eigen datacenter 
infrastructuur, bijvoorbeeld  
hyperscale en cloud datacenters in 
de core en gedecentraliseerde micro 
datacenters in de (near) edge.
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VERANDEREND 
DATACENTERECOSYSTEEM
Het veranderende datacenter  
eco-systeem creëert de nodige  
kansen voor de spelers in zowel  
de core- als in de edge-laag:

Uitdagingen in de core 
Hyperscale datacenters zijn  
supergroot en homogeen. Ze hebben 
één doel: schaalvoordeel bieden.  
Deze hyperscalers – denk aan een 
Google of Microsoft – werken  
voornamelijk met eigen IT equipment. 
De veranderingen in de markt  
dwingen hen om een andere kijk 
te ontwikkelen op infrastructuur. 
Colocatie-datacenters zijn juist  
heterogeen en werken met universele 
apparatuur.

Uitdagingen in de (near) edge 
Deze relatief nieuwe laag in het data-
center ecosysteem biedt kansen voor 
diverse spelers. Applicaties die (ultra) 
low latency vereisen, hebben wellicht  
een gedecentraliseerde micro data-
center infrastructuur nodig.  
De ondersteunende edge- 
infrastructuur voor zelfrijdende 
auto’s moet bijvoorbeeld snel en 

betrouwbaar zijn. Micro datacenter 
oplossingen – zoals de MatrixCube  
en de MiniCube van Minkels –  
kenmerken zich door hun kleinschalige,  
gestandaardiseerde karakter. Ze zijn 
heterogeen, bieden ruimte voor  
universele apparatuur en verwerken  
data lokaal. De uitrolsnelheid, het 
installatiegemak en de verwerking-
snelheid zijn de grootste uitdagingen  
voor deze kleine datacenters.  
Micro datacenters worden onder 
andere toegepast door enterprises  
en overheidsbedrijven.

HET VERSCHIL MAKEN
Kortom: IoT verandert onze wereld in 
een rap tempo. Het heeft een grote 
invloed op het datacenter ecosysteem 
en connectiviteit. Vooral de (near) 
edge-laag biedt nieuwe kansen en  
uitdagingen; alles moet sneller en 
efficiënter. De inzet van de juiste 
oplossingen in zowel de core- als 
de edge-laag kan hier het verschil 
maken. Legrand en Minkels bieden 
standaard, klantspecifieke en mass 
customised oplossingen om met  
deze uitdagingen om te gaan. 

OPLOSSINGEN  
VOOR DE EDGE  
EN DE CORE
Minkels biedt een oplossing  
voor iedere vraag in de core en 
in de edge aan. Beginnend met 
de compacte MiniCube (enkel-
racks, tot 4 kW) en de MatrixCube 
(meerdere racks, 22 kW) en  
eindigend met complete,  
modulaire aisle containment 
oplossingen. De MiniCube en  
de MatrixCube hebben alle  
facetten van een volwaardig  
datacenter: behuizing, (nood)
stroomvoor-ziening, monitoring 
en koeling, in een zo compact 
mogelijke uitvoering. Voor de  
core biedt Minkels modulaire 
aisle containment oplossingen  
en de recent geïntroduceerde 
52HE racks. 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.minkels.nl. 
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—
Legrand, Minkels en Raritan hebben hun strategie de afgelopen jaren 
verder op elkaar afgestemd om de markt te voorzien van een complete en 
servicegerichte datacenter strategie. In zowel Nederland als België nemen 
Minkels, Raritan en Legrand de volgende stap. Per land vormen deze  
entiteiten één datacenter team ‘Legrand Data Center Solutions’. Er is voor 
deze strategie gekozen om klanten te kunnen bedienen met een nog breder 
portfolio aan innovatieve datacenter oplossingen.

Legrand, Minkels en Raritan bieden 
al geruime tijd geïntegreerde  
oplossingen voor de datacenter  
markt. Terwijl Minkels oplossingen  
levert op het gebied van 
IT-behuizingen en koeling, richt 
Raritan zich op power management 
en remote access en is Legrand  
specialist op het gebied van gebouw-
gebonden infrastructuur. Christiaan 
van Terheijden, CEO van Minkels en 
verantwoordelijk voor Legrand Data 
Center Solutions, licht toe: “Om de 
klant nog gerichter en efficiënter  
van dienst te kunnen zijn, is besloten 
de samenwerking tussen de eerder-
genoemde teams te intensiveren.  
Dit heeft per land geleid tot de 
samenstelling van een specialistisch 
team onder de naam ‘Legrand Data 
Center Solutions’.”

Deze integratie tussen Legrand, 
Minkels en Raritan heeft voor de 
klant positieve gevolgen; één aan-
spreekpunt met jarenlange kennis, 
wereldwijde ervaring en een  
afgestemd innovatief productport-
folio voor ieder datacenter vraagstuk.  
Van Terheijden: “Bij complexe  
projecten is de steun van een goed 
geïnformeerde, betrouwbare partner 
essentieel. Het Legrand Data Center 
Solutions team biedt een breed scala 
aan duurzame en innovatieve  
datacenter oplossingen, ontworpen  
door specialisten. Zowel voor de 
infrastructuur – met oplossingen 
voor racks, containment, koeling  
en PDU’s – als ook UPS’en, netwerk-
bekabeling en kabelmanagement.” 

Voor meer informatie:  
www.datacenter.legrand.com

LEGRAND, MINKELS EN RARITAN KIEZEN 
VOOR SPECIALISTISCH DATACENTER TEAM
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De verandering van de bedrijfsnaam in 
Legrand Integrated Solutions is vanaf 
nu van kracht voor alle communicatie-
materialen en -platformen. De nieuwe 
naam weerspiegelt de transformatie  
van de onderneming om system  
integrators en Legrand vestigingen 
rechtstreeks te ondersteunen bij de 
zoektocht naar de beste oplossingen 
voor de behoeften van hun klanten: 
definitie van de beste systeem- 
architectuur, ontwikkeling van drivers 
en de integratie tussen verschillende 
systemen van Legrand of derden.

Legrand Integrated Solutions wil  
de internationale markt benaderen  
via een uniek perspectief dat klanten  
helpt om hun meest uitdagende  
controle- en automatisatieprojecten 
tot een goed einde te brengen.  
De nieuwe organisatie zal belang-
rijke samenwerkingen met derden 

voor systeemoplossingen beheren en 
aansturen en zo de komende jaren het 
voornaamste ondersteuningscentrum 
worden voor de verkoop van complexe 
systemen voor de gehele Legrand 
Group.

VAN VANTAGE EMEA NAAR LEGRAND 
INTEGRATED SOLUTIONS
“Met Legrand Integrated Solutions 
creëren we toegevoegde waarde 
bovenop het fantastische product-
assortiment van Vantage waarover  
we al beschikten. De Legrand Group 
biedt een uitgebreid assortiment  
compatibele producten, die onze  
projecten vereenvoudigen en  
verbeteren. De meeste van onze 
projecten bevinden zich in het 
gebied van multiroomaudio (NUVO), 
rolgordijnen(Qmotion), audioracks 
(Middle Atlantic Products),  
optimale netwerkstructuren (Luxul), 

deurcommunicatie (BTicino), UPS, 
schakelmateriaal, datacommunicatie,  
energiedistributie en nog veel meer. 
Het doel van Legrand Integrated 
Solutions is om onze projectporte-
feuille ook uit te breiden naar nieuwe 
markten, zoals de commerciële  
projecten van CP Electronics met 
geïntegreerde slimme vergaderzalen 
en gebruikersinterfaces. Als system  
integrator is het soms moeilijk te 
begrijpen wat de beste oplossingen 
zijn voor bepaalde projectvereisten. 
Met deze transformatie willen we  
onze onderneming uitrusten om deze 
uitdagingen beter aan te pakken en  
de geïntegreerde oplossingen voor elk 
afzonderlijk project te stroomlijnen”, 
zegt Bart Stuyven, VP Development & 
Service, Legrand Integrated Solutions.

Kijk voor meer informatie op  
www.legrandintegratedsolutions.com. 

VANTAGE EMEA VERANDERT NAAM IN 
LEGRAND INTEGRATED SOLUTIONS
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—
Volgens de vooruitzichten in een onderzoek van Gartner 
over het Internet of Things, is het aantal verbonden 
objecten in 2017 met 32% gestegen (in vergelijking met 
2016), met 2 miljard extra geconnecteerde objecten, 
tot een totaal van 8,4 miljard. In 2018 verwacht men er 
meer dan 11 miljard en tegen 2020 verwacht Gartner  
20 miljard geconnecteerde objecten.

LEGRAND OP 
LIGHT+BUILDING 2018

In ons dagelijkse leven zijn verbonden 
objecten al talrijk aanwezig en  
verbeteren ze ons gebruik ervan 
aanzienlijk. Door zijn sleutelrol in 
de infrastructuur van gebouwen, is 
Legrand bezig met alle evoluties en 
innoveert continu om de integratie van 
zijn nieuwe oplossingen mogelijk te 
maken. Overtuigd van het belang van 
geconnecteerde objecten en van hun 
meerwaarde, gaat Legrand verder 
met het heruitvinden van gebouwen 
door gebruikers voor te stellen nieuwe 
ervaringen te beleven. 

ELIOT OP LIGHT+BUILDING 2018
Bewijs dat de acceleratie van Legrand 
helemaal past bij de trends op 
Light+Building, is zijn programma 

Eliot, dat als doel heeft de versnelde 
aanpassing van zijn aanbod aan het 
Internet of Things (IoT) en dat nog nooit 
eerder zo dynamisch was.

Light+Building 2018 was dan ook de 
gelegenheid voor Legrand om:
•  Het belang aan te tonen om een 

infrastructuur te ontwikkelen, 
aangepast aan de geconnecteerde 
ervaring,

•  De voordelen van interoperabiliteit  
te illustreren door zijn nieuwe  
partnerprogramma Works with 
Legrand voor te stellen,

•  Het presenteren van zijn recentste 
innovaties voor het uitrusten van de 
eerste geconnecteerde gebouwen 
ter wereld,

legrand nieuws_
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•  De eerste realisaties tonen die  
artificiële intelligentie en voice  
assistentie integreren in de wereld 
van het geconnecteerde gebouw.

 
Naar een aangepaste infrastructuur
Geconnecteerde objecten moeten 
communiceren, duurzaam zijn en 
externe partners hun vertrouwen 
aan Legrand geven, is er niet alleen 
behoefte aan efficiënte netwerken, 
maar ook aan een betrouwbare  
infrastructuur die, in de gebouwen, 
toelaat dat ze verbinding maken op  
een veilige en ononderbroken manier.

Rol van de cloud is om data op te slaan 
en te beveiligen. Als overkoepelend 
platform laat de Legrand Cloud het 
beheer toe van de identiteit van de 
gebruikers, van de interoperabiliteit, 
toepassingen en data. Het is een  
middel om de veiligheid te rationaliseren  
en te verbeteren en zo de inter- 
operabiliteit makkelijker te maken.

De cloud en de API Legrand 
(Application Programming Interface) 
werden beide ontwikkeld onder de 
oplossing Microsoft Azure. De keuze 
voor Microsoft, partner, vereenvoudigt 
de ontwikkelingen. Dankzij dit  
innovatieve systeem en zijn sterke 
groeicapaciteit, bevordert hij de  
opening naar domeinen van artificiële 
intelligentie en biedt hij aan gebruikers 
uitgerust met geconnecteerde Legrand 
oplossingen de grootst mogelijke 
keuze van applicaties.
Het API systeem laat Legrand toe om 
zijn oplossingen te openen naar tal 
van applicaties die voortaan onderling 
kunnen communiceren en wederzijdse 
diensten kunnen uitwisselen.

Gebouwen eisen een alsmaar  
efficiëntere en robuustere  
infrastructuur. Het dataverkeer en  
de veiligheid ervan is afhankelijk van de 
uitrustingen die Legrand voorstelt. Als 
specialist in elektrische en data  

gebouwinfrastructuren, verrijkt 
Legrand permanent zijn aanbod 
en innoveert in gestructureerde 
bekabeling.

WORKS WITH LEGRAND: VERBINDEN MET 
DE OPLOSSINGEN VAN LEGRAND
Interoperabiliteit is voor Legrand de 
essentiële voorwaarde in de vlucht van 
IoT. De open API’s van Legrand moeten 
in staat zijn te verbinden met systemen 
van derden en gegevens uit te wisselen.  
Om deze interactie te garanderen en 
aan iedereen toe te laten de gebruiker  
nieuwe diensten aan te bieden met 
behulp van Legrand producten,  
introduceert de Legrand Group  
Works with Legrand.

Het partnerprogramma Works with 
Legrand heeft als doel derden toe  
te laten om te verbinden met zijn  
oplossingen om nieuwe diensten en 
functionaliteiten aan te bieden op die 
manier meerwaarde te creëren voor  
de eindgebruiker. Deze derden zijn 
zowel startups als grote bedrijven, 
industriëlen of leveranciers van  
diensten. Works with Legrand richt 
zich eveneens op opinieleiders,  
aannemers en beslissers op zoek 
naar inspiratie voor de ontwikkeling 
van nieuwe ervaringen. Works with 
Legrand wordt belichaamd door een 
portaal waarin alle hulpmiddelen  
toegankelijk zijn voor een uitwisseling 
met Legrand producten, zoals  
documentatie, taal en API’s.

PARTNERS
De door Legrand opgerichte partner-
ships richten zich op heel diverse  
profielen: elektronicabedrijven,  
IoT-platform, innoverende startups, 
met als gemene deler de ambitie de 
gebruiker in het hart van het smart 
home en het smart building te plaatsen.  
Deze partnerships zijn zowel  
technologisch, m.a.w. gericht op  
innovatie, ontwikkeling en co- 
ontwikkeling van nieuwe applicaties 

met grote meerwaarde, als  
strategisch, voor de toegang tot  
markten, co-marketing, gebruikscases 
en om het ontstaan van nieuwe  
ontwikkelingen voor gebruikers te 
bevorderen, ongeacht of ze  
professioneel of particulier zijn.

Enkele voorbeelden van partners:
•  Grote bedrijven: BNP Paribas, 

Renault, Marriott, Vinci en La Poste
•  GAFA: Google, Apple en Amazon
•  Technologisch: Microsoft, Samsung, 

Somfy, Thread Group en Ivani
•  Startup: Netatmo, Craft Ai, Bios, 

Lumenetix en Evolvere

VOICE ASSISTENT
Vandaag treedt besturing met stem 
steeds meer op de voorgrond. Legrand 
werkt samen met de voice assistent 
van Google om nieuwe diensten voor  
de gebruiker aan te bieden. 
Bijvoorbeeld, wanneer de gebruiker 
zijn centrale verwarming wil afstel-
len, richt hij zich tot de Google voice 
assistent die zijn opdracht ontvangt. 
De opdracht om de temperatuur aan 
te passen wordt doorgegeven aan de 
thermostaat Smarther die hem meteen 
uitvoert. Cortana, de stem van Google, 
kondigt vervolgens de aanpassing van 
de temperatuur aan.

Dit is mogelijk door de vocale  
informatie en interoperabiliteit van 
beide Clouds. De Legrand en Google 
Clouds werken samen voor een rijkere 
ervaring en groter gebruikerscomfort. 
Persoonlijke assistenten zoals deze 
van Google kunnen eveneens  
anticiperen en zich aanpassen aan  
de vragen van gebruikers door het  
verzamelen en analyseren van data.  
De learning machine en artificiële 
intelligentie van geconnecteerde  
objecten staan ten dienste van  
de gebruiker.
 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.legrand.nl/over-legrand/eliot



DE KLANTENSERVICE  
VAN LEGRAND NEDERLAND
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Legrand heeft niet alleen een complete 
productcatalogus, die een antwoord 
biedt op zowat alle vragen en wensen. 
Ook service naar de klanten toe dragen 
we hoog in het vaandel. Zo beantwoordt  
de afdeling Klantenservice elk jaar veel 
telefoontjes van klanten en verwerkt 
ze veel aanvragen via e-mail. Doel: om 
installateurs en groothandels zo snel 
mogelijk te helpen wanneer ze tijdens 
het werk te maken krijgen met een 
vraag. De afdeling Klantenservice stelt 
de wensen van alle partijen in de keten 
centraal. De afdeling is vaak het eerste 
aanspreekpunt voor de klant. Wij staan 
vijf dagen in de week van 08.00 uur tot 
17.00 uur voor u klaar.

De catalogus van Legrand Nederland 
bevat ongeveer 12.000 producten. 
Betekent dit dat de medewerkers van 
de klantenservice al die producten 
kennen?
Min of meer. Ze moeten immers op 
vragen over alles wat in de catalogus 
staat een antwoord kunnen bieden. 
Opleiding en producttrainingen zijn  
dan ook erg belangrijk. En er worden 
heel wat producten getest.

Maar hoe ziet deze afdeling er nou 
eigenlijk uit?
De Klantenservice is opgesplitst in 
twee teams, namelijk: Order Entry  
en Sales Support. Dit is zodat wij onze 
klanten efficiënter te woord kunnen 
te staan. Ron Wolff is de manager 
Klantenservice. Om alles goed  
gedocumenteerd te hebben, gebruiken  
beide teams het CRM-systeem 
Salesforce.com. Maar wat zijn nou de 
werkzaamheden van deze twee teams?

SALES SUPPORT
Sales support richt zich vooral op  
technisch commerciële zaken, zoals 
technisch advies, ondersteuning en 
oplossingen, offertes en de diverse 
“special aanvragen”. Sales support 
maakt offertes voor alle productgroepen  
zoals Legrand schakelmateriaal,  
Van Geel kabeldraagsystemen,  
BTicino deurcommunicatie en  
schakelmateriaal. In dit team zitten 
Leon Kaufmann, Rens Nonnemaker, 
Thussi Adelaars, Johan van Heertum 
en Hans van Asveldt. 

Tel.: 0411 65 3302
E-mail: sales.support@legrand.nl 

ORDER ENTRY
Order Entry is verantwoordelijk voor 
het administratief logistiek proces. 
Hieronder wordt verstaan de order-
begeleiding, prijzen, levertijden,  
retouren en klachten management.  
In dit team zitten Marianne van Liempd, 
Ineke Mostert, Daphne Portegijs,  
Ton van de Scheur, Dennis van Beek  
en onze stagiaire Gitte Lans.

Tel.: 0411 65 3301
E-mail: order.entry@legrand.nl 

De gehele afdeling is niet alleen  
telefonisch maar ook via e-mail 
bereikbaar. Wij doen met z’n allen ons 
uiterste best om zo snel mogelijk uw 
vraag te beantwoorden. Heeft u een 
vraag waarvan u niet weet bij wie of 
waar u moet zijn? Dat is uiteraard geen 
probleem. Wij denken met u mee en 
zorgen er altijd voor dat u bij de juiste 
persoon terecht komt. 

Op www.legrandservices.nl vindt u 
onder andere een compleet overzicht  
van alle artikelen met technische  
gegevens, offertes, calculatietools  
en documentatie.
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BESPAAR TIJD EN BEPERK UW RISICO  
MET DE ONLINE WANDGOOTCONFIGURATOR 
VAN LEGRAND NEDERLAND

Heeft u enig idee hoeveel tijd en dus  
geld u kwijt bent met het zoeken,  
calculeren, offerte maken en  
bestellen van producten? Heeft u 
daarnaast ook enig idee hoeveel 
het jaarlijks kost als u een offerte 
uitbrengt op basis van een foutieve 
calculatie of als u de verkeerde  
producten op de bouw geleverd 
krijgt? Bij Legrand weten we dat 
hierin voor u een enorme winst te 
behalen valt. Met de online wand-
gootconfigurator heeft u alle  
systemen en onderdelen over-
zichtelijk bij elkaar. Door middel van 
keuzemenu’s kiest u per systeem 
heel gemakkelijk de juiste onder-
delen. Alle minimale benodigde 
toebehoren worden per onderdeel 
automatisch meeberekend.

Nadat u op de “bereken knop” 
heeft gedrukt, verschijnt er een 
totaal overzicht van alle benodigde 
materialen inclusief afbeeldingen 
en brutoprijzen. Dit overzicht kunt 
u als offerte direct naar uw klant 
e-mailen of u exporteert het naar 
Excel of naar PDF. Koopt u uw  
producten het liefst direct online? 
Dat kan! De materiaallijst is direct 
door te sturen naar de webshop  
van uw groothandel.

VOORDELEN WANDGOOT CONFIGURATOR:
•  Bespaart tijd bij het zoeken,  

calculeren en aanbieden
•  Beperkt het risico van het foutief 

calculeren en bestellen.
•  Alle wandgoten/kabelgoten en 

onderdelen overzichtelijk bij 
elkaar.

•  Snel een overzichtelijke offerte 
voor uw (eind)klant.

•  Calculatie direct te downloaden  
naar Excel, PDF of direct te  
e-mailen en printen.

•  PDF met totaaloverzicht van alle 
online beschikbare informatie per 
systeemonderdeel.

•  Direct online bestellen door  
koppeling met uw groothandel.

Ontdek de wandgoot configurator op 
www.legrandservices.nl/ 
calculatietool/wandgoot 

De wandgoot configurator is  
uitgebreid met de nieuwe 
zwarte DLP Snap-on wandgoot. 

Via onze GWO vulgraad- 
berekening berekent u direct 
welk type goot en welke  
afmeting voor uw installatie  
het meest geschikt is.  
Ontdek het op  
www.legrandservices.nl/
calculatietools 

NIEUW: ZWARTE DLP 
SNAP-ON WANDGOOT

TIP! 
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NUVO® MUZIEKDISTRIBUTIE VAN BTICINO
NUVO is het antwoord voor de  
installateur op de veelvoud aan  
oplossingen in de consumenten  
elektronica. Er is keuze uit  
verschillende types players en luid-
sprekers. Het systeem wordt  
verbonden met het netwerk via WiFi  
of via kabel en is geschikt voor  
toepassing in de woning en  
commerciële gebouwen. Bedienen via 
smartphone of tablet is gemakkelijk  
met de NUVO® app. Het systeem is 
compatibel met digitale muziek- 
services, internetradio’s of een eigen 
muziekbibliotheek in het netwerk. 
•  Players zijn de verschillende (online) 

bronnen in de woning.  
Ze zijn beschikbaar in modellen  
voor één of drie zones.

•  Luidsprekers – beschikbaar in 
drie kwaliteiten en vermogens. 
Afhankelijk van de toepassing en 
esthetische wensen kan gekozen 
worden voor in- of opbouw, ronde of 
rechthoekige uitvoeringen.

•  Applicatie en bedieningen – één 
applicatie volstaat om het systeem 
eenvoudig en intuïtief te bedienen. 
Naast de applicatie is het mogelijk 
om de muziek te laten spelen via de 
Livinglight bedieningen van BTicino.

Met het domoticasysteem MyHOME_
Up van BTicino combineert u naadloos 
het NUVO systeem met andere  
functies. De MyHOME_Up applicatie 
vindt probleemloos alle players die op 
het netwerk zijn geconfigureerd. 

ELIOT
NUVO muziekdistributie is een  
voorbeeld van het strategische Eliot 
programma van de Legrand Group. 
Eliot staat voor Electricity & Internet  
of Things voor de verbonden woning 
en kantoor. Dit programma staat voor 
de ontwikkeling van producten en  
systemen, die geconnecteerd zijn met 
een cloud service en die altijd lokaal of 
op afstand gebruikt of geraadpleegd 
kunnen worden.

Muziek, de ideale sfeerbrenger in 
huis. Met het muziekdistributie- 
systeem NUVO® biedt BTicino iedere 
bewoner online muziek naar zijn 
eigen voorkeur: klassiek of rock,  
hiphop of jazz. De beste geluids- 
kwaliteit is gegarandeerd, in alle 
kamers van de verbonden woning.

DRAADLOOS OPLADEN MET  
INDUCTIELADERS VAN LEGRAND EN BTICINO
Thuis, op het werk, op reis … een opgeladen smartphone is belangrijk om bereikbaar te zijn.  
Draadloos opladen doet men voortaan met de nieuwe inductieladers van Legrand.  
Enige voorwaarde is dat de smartphone voorzien is van een inductieontvanger.

De nieuwe inductieladers van 
Legrand zijn geschikt voor integratie 
in woningen en kantoren. Ze zorgen 
voor totale flexibiliteit en bovendien 
zijn er oplossingen voor binnen- en 
buitentoepassingen. De inductieladers  
kunnen worden ingebouwd in de 
muur of geïntegreerd in het meubilair.  
Ze zijn discreet aanwezig in elk  
interieur. Waar of hoe dan ook  
toegepast, maximale autonomie en 
mobiliteit is gegarandeerd.

ESTHETISCH EN FUNCTIONEEL
De inductieladers zijn verkrijgbaar in 
de schakelmateriaal programma’s 
Mosaic van Legrand, maar ook in 
Livinglight en Axolute van BTicino. 
Er is bijvoorbeeld de weerbestendige 
antivandaal inductielader  

(1000 mA, IK08, IP66, klasse II ZLS) 
in een gemetalliseerde afwerking. 
Of de platte, ronde (diameter 80 mm) 
inductielader voor montage in het 
meubilair, inclusief micro-USB/USB-
snoer (IK04, IP44, klasse II ZLS).

De laadtijd naar 100% van elke 
smartphone - uitgerust met een 
inductieontvanger -bedraagt  
maximaal 2 uur 45 minuten. 
Bovendien is de draadloze inductie- 
lader voor inbouw in de muur  
voorzien van een bijkomende  
USB-poort (type A). Deze biedt de 
mogelijkheid om een tweede toestel - 
smartphone of tablet - met kabel  
op te laden.
 

FLAC WAV
Ogg Vorbis

MP3
AAC

WMA
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EMS-CX³ IS HET NIEUWE  
ENERGIEBEHEERSYSTEEM VAN LEGRAND
Weten wat we verbruiken of, zoals de bekende slogan luidt, meten is weten, is een essentiële eerste stap. 
Supervisie, vooral de controle op afstand van de schakel- en verdeelinrichting, is de tweede en nog belangrijkere 
actie. Daarom introduceert Legrand Nederland EMS-CX³, een nieuw systeem dat zorgt voor controle en beheer 
van het energieverbruik in utilitaire en industriële gebouwen. 

Het nieuwe EMS-CX³ (Energy 
Management System) is een laag-
drempelig systeem waarmee  
installaties klaar zijn voor een  
efficiënt energiebeheer.  
Het systeem bestaat uit een  
hardware- en een softwaredeel. 
Parameterring is de eerste fase: 
keuze en instelling van de individuele 
functies volgens de gewenste wensen  
en eisen. In de configuratiefase worden  
alle apparaten geprogrammeerd, 
zodat ze onderling én met externe 
systemen kunnen communiceren. 
Tijdens de supervisie ten slotte  
worden alle processen gecontroleerd 
om het energieverbruik overal en 
altijd te optimaliseren.

Voor een volledige supervisie zijn 
slechts vier producten nodig, namelijk  
meetmodules, statusrapportage 
modules, bedieningsmodules en 
software. De Legrand Supervisie 
software is via licentiesleutels  
verkrijgbaar voor 32 of 255 Modbus 
adressen en kan worden  
geïnstalleerd op een specifiek  
toegewezen PC.

WEBSERVERS
Veelal is een specifiek toegewezen 
PC niet de beste oplossing en gaat 
men over naar het gebruik van een 
Legrand Energie webserver.  
Hiermee kan elk apparaat dat een 

internet browser heeft (o.a.  
smartphone of tablet) op afstand de 
diverse meetgegevens op vragen of 
handelingen uit voeren. De nieuwste 
generatie Legrand webservers zijn 
te installeren op DIN-rail (breedte 
4 modules) en zijn voorzien van een 
directe IP-aansluiting. Bovendien 
maakt de webserver ook eventbe-
heer mogelijk, zodat via specifieke 
instellingen voorgeprogrammeerde 
gebeurtenissenscenario’s mogelijk 
zijn. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld 
via zijn smartphone gewaarschuwd 
worden wanneer een bepaalde  
drempelwaarde wordt overschreden. 

MINI-PROGRAMMATOR
Ten slotte kan men voor kleinere 
installaties beslissen geen gebruik 
te maken van een PC of webserver 
en om het EMS-CX³ systeem dus 
lokaal (in het verdeelbord) te houden 
en geen connectie naar de buiten-
wereld te maken. In dat geval kan  
met behulp van de modulaire mini-
programmator de configuratie en het 
bedienen van de modules uitgevoerd 
worden. De weergave gebeurt dan  
op het scherm die op de vier modules 
brede component voorzien is.
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DE KEOR MOD 
  WORDT BINNENKORT 
              ONTHULD!

De nieuwe Keor MOD  
modulaire UPS is leverbaar  
vanaf september 2018!

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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