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Megaline Rack
LEGRAND STELT NIEUWE SEMI-MODULAIRE UPS VOOR

De Megaline Rack is het nieuwe type UPS waarmee Legrand vandaag haar
bestaande assortiment vervolledigt. Het semi-modulaire ontwerp is een essentiële
troef bij zeer kritische toepassingen zoals productieomgevingen en serverruimten,
omdat het de interventietijd bij een storing fundamenteel korter maakt.
De UPS geeft duidelijk aan waar de storing zich precies situeert en dus is het gewoon
kwestie de betrokken printplaat te vervangen. Snel en makkelijk.
De Megaline Rack kan ingebouwd worden in een 19” datakast. De online dubbele
conversietechnologie vangt de spanning op en filtert deze. De UPS is geschikt voor 1fasesystemen en is standaard voorzien van een RS-232 poort. De autonomie kan worden
uitgebreid door middel van losse batterijkasten. Een ‘back-feed’ beveiliging voorkomt dat
de spanning terugloopt en voorkomt dus ook potentieel gevaarlijke situaties. Een andere
veiligheidsfunctie ten slotte is de EPO (Emergency Power Off) noodstop, die er voor zorgt
dat de installatie bij een noodstop onmiddellijk spanningsloos wordt gemaakt.
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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.
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.

