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Nieuwe afmeting 50 x 100 mm en toevoeging tussenschot
UITBREIDING VAN HET GAMMA DLP HALOGEENVRIJE WANDGOTEN
BIJ LEGRAND
Sedert de wijziging in Artikel 104, met daarin nieuwe verplichtingen voor elektrische
installaties op vlak van brandpreventie, is er een flinke toename in de toepassing van
halogeenvrije wandgoten.
Om in te spelen op de toenemende vraag breidt Legrand zijn halogeenvrije aanbod
halogeenvrije verder uit met toevoeging van de wandgoot 50 x 100 mm. Daarnaast komt
Legrand met een specifiek halogeenvrij tussenschot dat in alle bestaande én in de nieuwe
maatvoering toegepast kan worden.

Halogeenvrije oplossingen
Qua chemische samenstelling verschillen halogeenvrije van de traditionele systemen, aangezien
ze geen halogenen in hun chemische structuur hebben. Voordeel hiervan is dat bij brand minder
donkere en minder corrosieve verbrandingsgassen vrijkomen. Dit heeft een positief effect op de
rookontwikkeling en daardoor ook op de evacuatie van personen in een gebouw.
Artikel 104 en de keuze van installatiemateriaal
Het nieuwe Artikel 104 vermeldt enkel kabels en geleiders. Oorspronkelijk geldt het halogeenvrijverhaal dus enkel voor kabels. Omdat ook al het andere installatiemateriaal wel degelijk een
invloed heeft op de rookontwikkeling bij brand, is op dit vlak de keuze voor halogeenvrije
materialen niet meer dan logisch.
Legrand beschikt over een zeer uitgebreid aanbod van halogeenvrije installatiematerialen. Er is
een compleet gamma DLP kunststoflijsten en wandgoten, maar ook alle specifieke
afwerkingstoebehoren en montageapparatuur. Daarnaast heeft Legrand nog een uitgebreid
gamma stalen en aluminium kabelgoten en wandgoten, allemaal halogeenvrij.

Voor meer informatie:
Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
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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,
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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 meer
dan 36.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 80 landen en verkoopt zijn producten in
bijna 180 landen. In 2014 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,5 miljard euro.

