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Legrand brengt nieuwe catalogus uit
INNOVATIES EN VASTE WAARDEN IN ÉÉN UITGAVE
Om de twee jaar brengt Legrand een nieuwe catalogus uit. De editie 2015/2016 rolde
onlangs van de persen. Een totaaloverzicht van alle Legrand- en BTicino-producten,
een uitgave waarin tal van nieuwigheden zij aan zij staan met de vaste warden en
succesnummers in het uitgebreide productassortiment.
Modulaire beveiligingen en condensatorbatterijen
Binnen het assortiment ‘beveiliging en onderbreking’ biedt Legrand een volledig nieuw
aanbod modulaire beveiligingen aan, met name TX³ en DX³ automaten en
differentieelbeveiligingen. Een technologisch geavanceerd gamma tot 125 A dat
beantwoordt aan alle eisen voor residentiële, tertiaire en industriële toepassingen.
Aanvullend is er een nieuwe serie vermogenautomaten van 630 tot 1600 A die hiermee de
vernieuwing van de volledige DPX serie voltooid.
Het volledig vernieuwde gamma CTX³ industriële contactoren brengt oplossingen voor alle
vermogenssturingen. Daarnaast zijn er de MPX³ motorbeveiligers en een serie compacte
motorstarters.
Naast het nieuwe modulaire gamma, is het aanbod energiebeheer en distributie uitgebreid
met o.a. Alpimatic automatische condensatorbatterijen, Green’up laadstations voor
elektrische voertuigen met Type 2-contactdozen, uitbreidingen in het pakket
railkokersystemen en een volledig assortiment modulaire, conventionele en ‘line
interactive’ UPS’en.
Wandgootsystemen
Wat kabeldraagsystemen betreft, komt Legrand met specifieke uitbreidingen op het
assortiment Van Geel kabelgoten, Cablofil draadgoten en het ISPL kabelgootsysteem in
kunststof. Deze laatste is ideaal voor toepassing in vochtige en corrosieve omgevingen.
Bovendien brengt Legrand conform het AREI 104 ook een compleet halogeenvrij pakket
wandgootsystemen in PCABS, staal en aluminium.
Schakelmateriaal en videofonie
Het assortiment schakelmateriaal wordt uitgebreid met de serie LivingLight volledig
apparaat, één referentie voor houder (spanklauw- of schroefbevestiging), mechanisme en
toets (2 modules), zodat u eenvoudiger en sneller uw materialen kunt bestellen en
installeren.
Axolute Air met een minimale dikte van amper 3,5 mm en een minimalistisch design, echte
blikvangers voor ieder interieur. Daarnaast is het assortiment BTicino uitgebreid met
vlakke stopcontacten voor een esthetisch en strak design.
Ook nieuw in de catalogus 2015/2016: de BTicino Classe 100 binnenposten voor
videofonie met tal van mogelijkheden op vlak van montage en configuratie.
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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.

