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LB plus data
LEGRAND RAILKOKERSYSTEEM MET EXTRA LIJN VOOR LICHTSTURINGEN

Meer flexibiliteit, meer installatiegemak en de kracht van één universeel systeem. De
troeven van LB plus, het geprefabriceerde railkokersysteem van Legrand, zijn
gekend. Vandaag wordt het assortiment uitgebreid met LB plus data, gloednieuwe
dataconnectoren voor het doorgeven van lichtsturingen.
In vergelijking met het basissysteem, ligt bij LB plus data een extra lijn in de railkoker met
een bus om lichtsturingen door te geven. Ook voor LB plus data geldt: dankzij de
aftakopeningen met stekker munt het systeem uit in flexibiliteit. Handig wanneer
aanpassingen nodig zijn, zo kan de configuratie voor verlichting gewijzigd worden zonder
de oorspronkelijke installatie overhoop te moeten halen.
De dataconnectoren in geel zijn meteen herkenbaar. LB plus data is er voor vermogens
van 25 t.e.m. 40 A en is compatibel met de bussystemen KNX, Dali en SCS.
Het systeem is geschikt voor o.a. led, TL en zogenaamde ‘down lighters’ en voldoet
uiteraard aan de EU-richtlijnen voor energie-efficiëntie.
Toepassingen zijn hallenbouw, werkplaatsen, zieken- en rusthuizen, scholen, magazijnen
en distributiecentra, supermarkten en winkelcentra. Dit omwille van de flexibele
aanpassingsmogelijkheden.
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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.

