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Soliroc schakelmateriaal bij Legrand
De robuuste reflex bij vandalisme.

Legrand heeft zijn Soliroc-assortiment schakelmateriaal voor risico- en onbewaakte
locaties uitgebreid met diverse bedieningen, afdekplaten, opbouwkaders en
toebehoren. Alle Soliroc-producten worden getypeerd door een hoge slagvastheid
conform IK 10 en zijn geschikt voor installatie binnen en buiten.

Veilig en efficiënt
Met een IK 10 op alle functies is Soliroc zonder twijfel dé referentie op vlak van
slagvastheid. Alle Soliroc-producten hebben de zwaarste bestendigheidstesten doorstaan.
Ze zijn bestand tegen schokken van 20 joule en bieden, dankzij de gewelfde plaatvorm en
de beperkte speling tussen sier- en afdekplaat, weinig grip en dus een maximale
trekontlasting. Eens de afdekplaat geplaatst, zorgen speciale dopjes ervoor dat de 4
bevestigingspunten definitief afgesloten zijn.
Hoeft het nog gezegd? Soliroc creëert een maximale veiligheid bij plaatsing in
bijvoorbeeld magazijnen, scholen, sporthallen, winkelcentra en interneringsinstellingen.
Vochtbestendigheid volgens IP 55 op schakelaars, drukknoppen en contactdozen met
klapdeksel maakt deze functies bovendien ook geschikt voor buiteninstallatie.

Veelzijdige installatie
Een vereenvoudigde en gecontroleerde installatie staat altijd voorop bij de ontwikkeling
van Legrand-producten en dus is dat ook bij dit gamma een essentieel kenmerk.
Alle Soliroc-functies zijn geschikt voor in- en opbouw; opbouwkaders zijn er voor 1 of 2
mechanismen voor horizontale en verticale plaatsing. Inbouw is mogelijk zowel in
hollewanddozen als in dozen voor metselwerk. Soliroc-mechanismen worden bevestigd in
een universele houder met schroeven of klauwen.
Voor een vlotte integratie van complementaire functies uit het Mosaic-programma is een
speciale Mosaic-aanpasser verkrijgbaar.
Soliroc wordt aangeboden voor enkele, dubbele of drievoudige afdekplaten. Na de
vernieuwing telt het gamma nu 36 referenties, waaronder schakelaars, drukknoppen, tijden sleutelschakelaars, badgelezers, lichtsignalisatie en circulatieverlichting, contactdozen,
kabeluitgangen, afdekplaten en opbouwkaders. Bij de toebehoren bevinden zich
ondermeer oppervlaktecorrectiedichtingen om onregelmatigheden in muren te
compenseren.

Persbericht

Voor meer informatie:
Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be
Website: www.legrand.be

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 woninginfrastructuren. Legrand levert al meer dan 60 jaar
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van woningfuncties zoals verlichting, verwarming, energie,
netwerken en toegangscontrole. Legrand Group Belgium 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 178.000 items in ongeveer 100 productfamilies. De
groep telt ruim 31.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 70 landen en verkoopt zijn
producten in ruim 180 landen. In 2010 realiseerde Legrand Group een omzet van 3,89 miljard euro.

