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Nieuw bij Legrand: autonome bewegingsdetectoren
Niet zoeken naar de lichtknop als je een kamer binnengaat. Het licht dat niet
onnodig blijft branden als je die kamer weer verlaat. Het buitenlicht dat aangaat om
een gast te verwelkomen wanneer hij naar je voordeur loopt. Of omgekeerd …
ongenode bezoekers die je huis willen binnendringen, afschrikken.
Gebruikscomfort, energiebesparing en veiligheid. Het is duidelijk,
bewegingsmelding heeft zo z’n voordelen. Daarom introduceert Legrand vandaag
vier nieuwe bewegingsmelders.
Het gaat om vier sensoren op basis van PIR-technologie. De driedraadaansluiting zorgt
ervoor dat alle belastingen geschakeld kunnen worden, met een maximale belasting van
1000 Watt voor gloeilampen, 500VA voor halogeenlampen en 250VA voor
fluorescentielampen, CFL en LED.
De autonome bewegingsdetectoren zijn ideaal voor doorgangen, sanitaire ruimtes en
garages, voor gebruik binnen en buiten.
Er is een uitvoering voor inbouw in valse plafonds (360°), een model dat uitsluitend
geschikt is voor muurmontage (140°) en één voor plafondmontage (360°).
Ten slotte biedt Legrand nog een sensor voor opbouw op muur en plafond (360°). Deze
variant is, dankzij de IP55 normering, geschikt voor veilig buitengebruik.
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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.

