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LEGRAND INTRODUCEERT NIEUWE IP66 RONDE VLOERDOOS

Klein, waterbestendig en geschikt voor installatie binnen en buiten. Dat is de nieuwe
ronde vloerdoos van Legrand.

4 modules, 2 uitvoeringen
De IP66 ronde vloerdoos van Legrand heeft 4 modules voor bijvoorbeeld twee
stopcontacten. De vloerdoos is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: één met vast
scharnierend deksel en één met los deksel. De keuze wordt bepaald door de duur en de
frequentie waarmee de vloerdoos wordt gebruikt.
Voor frequent gebruik gedurende een korte tijd, is de dekselset met vast scharnierend
deksel aangewezen. Voorbeeld is een hal of open ruimte, waar de vloerdoos regelmatig
wordt ingeschakeld tijdens het schoonmaken en het deksel kort na opening weer gesloten
wordt.
Voor tijdelijk gebruik van lange duur is de dekselset met los deksel de beste keuze.
Bijvoorbeeld toegepast bij een buitenzwembad in de zomerperiode, in winkelcentra en bij
evenementen, als de dekselset wordt gecombineerd met een IP55 kabeluitvoer voor extra
bescherming van de kabels.
De nieuwe ronde vloerdoos is geschikt voor installatie in holle ruimtes, betonvloeren en
vloeren in technische ruimten. Denk hierbij aan de tuin, het terras van een brasserie, een
autoshowroom, loodsen, evenementenhallen en binnen- en buitenzwembaden.
Kortom, de compacte, waterdichte vloerdoos IP66 (volgens de normen IEC 60670-1 en
IEC 60670-23) is ideaal voor plaatsing binnen of buiten.
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 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.
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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.

