Persbericht
12.12.2017

Nieuw assortiment verlichtingsautomatisatie
LEGRAND INTRODUCEERT CP ELECTRONICS IN BELGIË
Ongeveer 40 % van alle CO2-uitstoot in ons land is afkomstig uit bebouwde
omgevingen. De uitdaging is groot: onze ecologische voetafdruk reduceren
conform aan de bepalingen van het Parijs 2020 verdrag en onze gebouwen dus
duurzamer maken.
Na ventilatie en verwarming, is verlichting de tweede potentiële bron voor het
realiseren van substantiële energiebesparingen.
Met CP Electronics biedt Legrand nu een zeer uitgebreid assortiment detectoren
voor verlichtingsautomatisatie. Hiermee komt Legrand tegemoet aan de specifieke
vereisten voor haast elke omgeving.

CP Electronics gamma detectoren: karakteristieken
 Aan- en afwezigheidssensoren in diverse uitvoeringen voor verschillende hoogtes.
Bereik tot 30 meter ver, tot 15 meter hoog en 40 meter diameter.
 Uiterst gevoelige PIR en HF (hoge frequentie) sensoren
 Met aan/uit, DALI/DSI of 1-10V uitgangen
 Met 1 of 2 stuurkanalen en druktoets ingangen
 KNX productassortiment.
 Speciale uitvoeringen voor montage in of op verlichtingselementen.
 Voor speciale toepassingen: gangpaden, IP65, -30°C, parkeergarages.
 1 type afstandsbediening voor het instellen van alle versies.
 5 jaar waarborg.
“Dankzij ons CP Electronics aanbod hebben we voortaan oplossingen voor elk gebouw,
elke ruimte en elke lichtbron. We zijn dan ook erg trots om dit assortiment onder de
Legrand-paraplu op de Belgische markt te kunnen introduceren!” aldus Michael
Vandermeerschen, Business Development Manager Sustainable Buildings.
CP Electronics kan op wereldvlak een indrukwekkend palmares voorleggen op gebied van
systemen voor verlichtingsautomatisatie. In het VK is het marktleider in deze specifieke
activiteit. Sedert 2016 is CP Electronics 100% eigendom van de wereldwijde Legrand
Group, specialist in elektrische en digitale infrastructuren.
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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.

