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Legrand Camera Viewer:
INTUÏTIEVE APP VOOR CCTV
Legrand breidt zijn gamma voor CCTV uit en speelt daarmee in op de dynamiek van
de actuele markt. De klant kan bij Legrand terecht voor een volwassen aanbod,
overzichtelijk gebundeld in een aparte catalogus.
Met de Legrand Camera Viewer wordt bovendien een eigen app aangeboden die het
assortiment perfect vervolledigt.
Op technologisch vlak kent CCTV een enorme evolutie met de ontwikkeling van steeds
performantere high-res camera’s. Het einde van die evolutie is vandaag trouwens nog niet
in zicht. Dat geldt ook voor de toepassingsgebieden. Waar CCTV-systemen tot voor kort
hoofdzakelijk in de tertiaire en commerciële sector werden ingeschakeld, wordt vandaag
ook residentieel steeds meer geopteerd voor een beveiligingsoplossing met camera’s.
In deze optiek is de Legrand Camera Viewer bijzonder interessant. Deze zeer intuïtieve
app is gratis te downloaden door de eindklant. Wil deze de beelden opvragen en bekijken,
hoeft hij enkel het IP-adres van zijn camera of DVR te kennen.
In het analoge aanbod gaan de camera’s tot 700 lijnen. Binnen het IP-assortiment bestaan
domes - compacte, modulaire en gemotoriseerde camera’s - die vanop afstand bediend
kunnen worden. Wie aan discrete videobewaking denkt, kan kiezen voor camera’s in de
vorm van een spot of rookmelder.
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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 215.000 items in 78 productfamilies. De groep telt bijna
36.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 80 landen en verkoopt zijn producten in ruim
180 landen. In 2013 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,5 miljard euro.

