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Complete range voor videosurveillance
Doeltreffende beveiliging van gevoelige zones met CCTV.
Nieuw bij Legrand is het totaalassortiment voor videobewaking. Analoog of IP, de
CCTV-kits bij Legrand zijn de ideale oplossing voor de beveiliging van winkels,
supermarkten en opslagplaatsen, én voor elke andere locatie gevoelig voor diefstal
of vandalisme.
Legrand biedt CCTV aan als analoge oplossing (coax) en als IP-oplossing (netwerk). Er
zijn twee kits (7” en 17”) verkrijgbaar, elk samengesteld uit camera, registratietoestel
(DVR) met afstandsbediening, monitor en stroomtoevoer. De producten in de kits zijn
gebruiksklaar en uitbreidbaar.
Er zijn camera’s voor binnen en buiten. Deze laatste zijn uiteraard weerbestendig en
hebben dag/nachtvisie. De gebruiker kiest een compacte of dome-uitvoering afhankelijk
van de toepassingsvereisten. De gemotoriseerde camera’s zijn aanstuurbaar en uitgerust
met een PTZ-functie (‘pan-tilt-zoom’), voor een nog ruimere actieradius. Toebehoren zoals
infrarood led’s voor nachtvisie, varifocale lenzen en montage-accessoires vervolledigen
het Legrand-totaalaanbod CCTV.
Legrand biedt registratie-apparaten met 4, 8 en 16 ingangen, naar keuze in een
standaard- of hoge-resolutieversie. Al deze toestellen zijn ook vanop afstand
consulteerbaar, bijvoorbeeld vanop iPhone.
De kleurenmonitoren ten slotte zijn verkrijgbaar in 5 groottes: 7” (18 cm), 17” (43 cm), 19”
(48 cm), 22” (56 cm) en 32” (81 cm).
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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 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 190.000 items in ongeveer 100 productfamilies. De
groep telt ruim 33.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 70 landen en verkoopt zijn
producten in ruim 180 landen. In 2011 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,2 miljard euro.

