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Nieuw assortiment aan- en afwezigheidssensoren
LEGRAND INTRODUCEERT OP 1 MEI LIGHTING MANAGEMENT
Lighting management zorgt ervoor dat op het juiste moment, wanneer u het nodig heeft,
de juiste hoeveelheid licht aanwezig is. Niet alleen betrouwbaar maar vooral comfortabel!
Legrand biedt u oplossingen en diensten om ervoor te zorgen dat uw verlichtingsproject
energie bespaart maar ook een positieve bijdrage levert aan het milieu.
Om installatietijd te besparen in grotere ruimtes communiceren de An- 10 sensoren
onderling via RF (Hybrit Mesh). Elke sensor met deze An-10 techniek is in staat om te
dienen als schakelcontact voor andere sensoren maar ook om deze aan te sturen.
Hiermee wordt bespaard op bekabeling en installatietijd.
CP Electronics is, als Lighting specialist, sinds 2016 onderdeel van Legrand Group.
Samen bieden wij een zeer uitgebreid assortiment voor aan- en afwezigheidsmelding.
Hiermee komen wij tegemoet aan de specifieke vereiste voor elke omgeving, van kantoren
tot aan parkeergarages.
De voordelen van Lighting Management:
-

Uiterst gevoelige PIR (Passief InfraRood) en HF (Hoge Frequentie) sensoren
Instelbaar als aan- of afwezigheidsdetectoren
Voor hoogtes van 2,5 tot 20 meter
Diameter bereik tot 40 meter en in het geval van gangen 25 meter lang
An-10, DALI/DSI, 1-10V en KNX oplossingen
Leverbaar met 1 of 2 stuurkanalen voor druktoets ingangen
IP65, -30, directe montage mogelijk op of in een armatuur
5 jaar garantie

De combinatie van Legrand en CP electronics producten heeft een brede oplossing voor
Lighting Management voor elk gebouw, ruimte en lichtbron.
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Legrand Nederland is wereldwijd specialist in elektrotechnische en digitale infrastructuur in een gebouw.
Legrand richt zich in Nederland met de A-merken Legrand en BTicino op de woning- en utiliteitsbouw,
machine- en paneelbouw en industrie. Zowel voor energiedistributie, communicatienetwerken als
gebouwautomatisering. Alle systemen zijn optimaal op elkaar afgestemd en daardoor eenvoudig, veilig en
snel te monteren. Legrand Nederland streeft een leidende positie na als totaalleverancier binnen
gebouwgebonden elektrotechnische en digitale systemen.
Kijk voor meer informatie op www.legrand.nl.

