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Uitbreiding van het gamma P17 tempra Pro
Het industriële gamma P17 tempra Pro bij Legrand wordt uitgebreid met een sterk
verbeterd gamma contactdozen en stekkers van 63 tot en met 125 A in vergelijking
tot het oude gamma.
Een eenvoudige installatie en montage, én een maximale veiligheid voor de gebruiker. Dat
zijn voordelen die ook opgaan voor deze nieuwe stekkers en contactdozen. Bovendien is
de nieuwe reeks producten meer dan ooit tevoren geschikt voor toepassingen waar
waterdichtheid, temperatuur en een robuust ontwerp van essentieel belang zijn.
Breed toepassingsveld
P17 tempra Pro, dat is:
. een gamma contactdozen en stekkers met een stroomsterkte van 16 tot en met 125 A,
. een ruime keuze in verschillende spanningen (20-25 VAC, 100-130 VAC, 200-250 VAC,
380-415 VAC en 480-500 VAC) in de IP-waarden IP44 en IP66/67,
. een veelzijdige serie, geschikt voor toepassingen binnen en buiten, zoals winkelcentra,
distributiecentra, kantoren, werkplaatsen, industriële productiehallen, markten en
datacenters.
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Legrand Group Belgium, met zetel in Diegem, is een merk van de Franse Legrand Group. Legrand is de
specialist op wereldvlak in elektrische en digitale infrastructuren. Legrand levert al meer dan 60 jaar
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van woningfuncties zoals verlichting, verwarming, energie,
netwerken en toegangscontrole. Legrand Group vertegenwoordigt de merken Legrand en BTicino op de
Belgische markt en is hiermee de specialist inzake elektrisch installatiemateriaal voor laagspanning.
Legrand en BTicino beschikken over een uitgebreid gamma innoverende producten voor de woningbouw
(schakelaars, domotica, distributie en beveiliging), de tertiaire sector (scholen, ziekenhuizen, kantoren,
hotels, …) evenals de industrie.
De Legrand Group ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt eenvoudige en innovatieve elektrische en digitale
systemen voor een eenvoudigere communicatie, een verhoogde veiligheid en beveiliging en een verbeterd
comfort in gebouwen. De catalogus bevat meer dan 215.000 items in 81 productfamilies. De groep telt
36.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 80 landen en verkoopt zijn producten in 180
landen. In 2015 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,8 miljard euro.

