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elke industriële onderneming staat voor dezelfde uitdagingen op 
het vlak van energie en voedselveiligheid. van alle energie die in een 
voedingsmiddelenfabriek wordt verbruikt, is 30% elektrische energie. 
industriële ondernemingen moeten hun ecologische voetafdruk 
verkleinen, terwijl ze tegelijkertijd hun productiviteit voortdurend 
trachten te verhogen. legrand sluit zich bij deze zienswijze aan en 
staat de marktspelers van de voedingsmiddelensector bij in hun 
projecten en hun streven naar prestaties.

legrand in het hart
van de voedings
middelenindustrie



Legrand in het hart
van de voedings
middeLenindustrie

1. EEn globalE bEnadEring van duurzamE ontwikkEling
Het beleid op het vlak van de duurzame ontwikkeling van legrand 
impliceert een engagement op drie domeinen: maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, milieu en goed bestuur. op www.legrand.be 
vindt u meer hierover.

2. dE EcologiscHE impact van dE sitEs van dE groEp 
vErklEinEn
milieubeheer en bescherming van het milieu vormen sinds 1996  
een integraal onderdeel van de exploitatie van de industriële sites 
van legrand.

3. gEbruik van cHEmiscHE productEn controlErEn
tijdens de fabricage van zijn producten zoekt de legrand group 
systematisch technische oplossingen ter vervanging van het gebruik 
van gevaarlijke producten.

4. miliEuvriEndElijkE productEn
legrand introduceert een ‘ecodesign’-benadering waarmee het 
bedrijf de globale impact van zijn producten op het milieu tijdens  
hun volledige levensduur wil beperken..

4,5 miljard € 
zakencijfer van 2012

70 dochterondernemingen en kantoren,  
met verkoopactiviteiten in bijna 180 landen

35 000 personeelsleden
wereldwijd

Maatschappelijk verantwoord onderneMen
vrijwillige initiatieven zoals de ondertekening van de global 
compact-overeenkomst of de naleving van de strenge 
maatschappelijke en ecologische criteria van de FtsE4good- en de 
djsi*-index zijn voorbeelden van het algemene transparante beleid 
waarmee legrand zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid benadrukt.

lEgrand En  
duur zamE 

ontwikkEling
legrand levert al jarenlang samen met zijn klanten 

en partners inspanningen in het kader van een 
continu verbeteringsproces dat een rendabele, 

duurzame en verantwoordelijke ontwikkeling 
van zijn activiteiten moet garanderen.

de legrand group wil op die manier een antwoord 
bieden op de ecologische, economische en 

maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

* gebaseerd op een evaluatie van 2011, en elk jaar opnieuw geëvalueerd.

www.legrand.be
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EEn wErEldwijd  
ErkEndE groEp
legrand beschikt overal ter wereld over  
een compleet aanbod van systemen voor de  
verwezenlijking van elektrische installaties en  
informatienetwerken voor allerhande projecten.  
legrand beschikt in totaal over een indrukwekkende 
catalogus van 200 000 referenties met meer dan 
4 800 actieve octrooien.
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hygiënisch concept
legrand biedt oplossingen aan die speciaal 
ontwikkeld zijn om tegemoet te komen aan 
de hygiënevereisten en om de toepassing 
van de haccp-richtlijnen te bevorderen. 
deze oplossingen beperken de sanitaire 
risico's tot een minimum en garanderen 
een eenvoudige en snelle reiniging. dit 

leidt tot een dagelijkse 
tijdwinst, naleving van 
de sanitaire normen en 
een daling van de kosten 
voor gespecialiseerde 
reinigingsfirma's.

energiebesparingen en beheer 
van exploitatiekosten
omdat legrand zich bewust is van de 
ecologische en andere problemen waarmee 
exploitanten af te rekenen krijgen, biedt 
de fabrikant efficiënte oplossingen aan 
waarmee zowel energie kan worden 
bespaard als de exploitatiekosten kunnen 
worden beheerd: net-noodomschakelaars, 
transformatoren, systemen voor 
compensatie van reactieve energie, ups-
kasten, meetsystemen en energiemeters ...

proceszone

technische ruimte

opslag

administratie
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hygiëne
en prestaties

gezien de strenge eisen op het 
vlak van hygiëne en veiligheid in 
de voedingsmiddelenindustrie, 
wendt legrand zijn expertise 
aan om adequate en duurzame 
oplossingen aan te reiken op maat 
van de exploitanten.

energiebesparingen, 
beheer van 

exploitatiekosten, 
hygiëne, robuustheid, 

flexibiliteit en 
duurzaamheid van 

de installaties.

robuustheid en duurzaamheid van de installaties
in onze laboratoria worden extra testen uitgevoerd op de producten die voor  
de voedingsmiddelensector bestemd zijn. dankzij het type roestvrij staal,  
de oppervlaktebewerking en de gebruikte kunststoffen of composiete materialen  
zijn ze perfect bestand tegen de was-, oxideer- en schuurmiddelen.  
door hun uitzonderlijke kwaliteit moeten ze minder vaak worden vervangen  
en hebben de installaties een lange levensduur.

eenvoudige 
uitbreidingsmogelijkheden en 
flexibiliteit van de installaties
de oplossingen van legrand (geprefabriceerde 
stroomrails, kabelgoten ...) zijn zo vervaardigd 
dat de verschillende ruimtes in een gebouw 
gemakkelijk kunnen worden uitgebreid en dat 
de elektrische installatie in gebouwen van de 
voedingsmiddelenindustrie eenvoudig en snel 
te veranderen is.  
gegarandeerde flexibiliteit en vereenvoudigde 
onderhoudsverrichtingen.

www.legrand.be



4

3  efficiënte beveiliging  
tot 6 300 a
met het oog op een efficiënte beveiliging 
en bedrijfscontinuïteit heeft legrand 
in zijn aanbod open automaten en 
vermogensautomaten dmX³ en dpX³, net-
noodomschakelaars, lastschakelaars en 
Xl³-verdeelkasten, evenals verscheidene snel 
uit te voeren oplossingen die op basis van 
spitstechnologie ontwikkeld zijn.  
de Xl³-verdeelkasten zijn getest 
overeenkomstig de norm cei 61439-2  
en maken meerdere configuraties en alle 
vormniveaus tot vorm 4b mogelijk.

2  oplossing voor 
sterkstroomverdeling
de geprefabriceerde stroomrails van 
legrand zijn complete verdeelsystemen 
voor sterkstroom tot 5000 a. 
deze geprefabriceerde stroomrails zijn 
snel te installeren en kunnen door hun 
grote flexibiliteit een installatie uitbreiden 
zonder bedrijfsonderbreking.  
er zijn verschillende gamma's beschikbaar 
voor stroomverdeling, verlichting of 
technische vloeren.

1  veiligheid, energierendement 
en beperkt onderhoud
de droge hs/ls-transformatoren 
combineren een optimaal 
elektriciteitsverbruik met een beperkte 
milieu-impact en vormen zo een 
betrouwbare en efficiënte oplossing wat 
energie betreft. met deze transformatoren 
kan het elektriciteitsverbruik in de 
voedingsmiddelenindustrie in rustige 
perioden met meer dan 20% worden 
verminderd.

1

2

3

4
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4  Bedrijfscontinuïteit
een goede bedrijfscontinuïteit is essentieel 
voor industriële ondernemingen die te allen 
tijde een optimale beschikbaarheid moeten 
kunnen garanderen. legrand biedt hiervoor 
zijn nieuwe verdeelsysteem "is" aan dat de 
verdeelkast tijdens onderhoudsbeurten of 
bij uitbreiding van de installatie in normale 
werking houdt.

5  energiekwaliteit
optimaliseer de energieprestaties  
van uw voedingsmiddelenfabriek dankzij 
oplossingen die de energiekwaliteit 
verbeteren en het elektriciteitsverbruik 
verlagen. Met de batterijen voor 
compensatie van reactieve energie van 
legrand kan de hoeveelheid door de 
bron gegenereerde reactieve energie 
(condensatorbatterijen) worden verminderd 
en verbetert de vermogensfactor van de 
installatie. bijgevolg is het contractueel 
vermogen minder groot en daalt de 
energiefactuur aanzienlijk.

6  energiebeheer: 
meten en tellen
door het verbruik van uw gebouw te 
controleren, kunt u 8 tot 12% besparen. 
wanneer u bovendien actieplannen 
opstelt, kunt u de bedrijfsprestaties 
optimaliseren en zich in een benadering 
van duurzame ontwikkeling inschrijven. 
legrand biedt met name energietellers 
en multifunctionele meetcentrales aan en 
heeft een infrastructuur voor elektronische 
communicatie (i-communicatie) ontwikkeld 
die informatie weergeeft in verband met 
het energieverbruik.

BetrouwBaarheid
en Bedrijfscontinuïteit

de technische ruimte is 
een strategische plek in 
voedingsmiddelenfabrieken. 
hier wordt de hele 
elektriciteitsinfrastructuur van 
het gebouw centraal verdeeld en 
beveiligd. de energiekwaliteit en 
overwegingen in verband met een 
lager energieverbruik zijn evenzeer 
van belang. legrand biedt adequate 
oplossingen aan om de werking van 
de productie-eenheden dag en nacht 
te garanderen, de exploitatiekosten 
te beheren, de elektrische veiligheid 
van de installatie te verzekeren ...

bedrijfscontinuïteit, 
vermogensverdeling, 

verbruiksbeheer en 
energiekwaliteit

cable management zie pagina 6 industriële vloerkasten en beveiliging zie pagina 6
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3  Beveiliging van 
procesapparatuur
de modulaire automaten dX³  
en de vermogensautomaten 
dpX³ verschaffen een groot 
onderbrekingsvermogen bij een hoge 
nominale stroomsterkte. ze zijn ideaal  
om de procesuitrusting te beveiligen  
en passen perfect in de altis-vloerkasten.

2  industriële vloerkasten
de vloerkasten altis inox zijn ontwikkeld 
overeenkomstig de normen voor hygiëne 
XpU 60-010. dankzij de kwaliteit van 
het roestvrij staal en een ruwheid van 
≤ 0,5 µm koppelen deze verdeelkasten 
reinigingsgemak aan robuustheid. 
ze beschikken over een opmerkelijk 
bekabelingsvolume, tal van accessoires 
en doorboringen en afwerkingen op maat. 
door een beschermingsgraad van ip 66 in 
monoblokversie kunnen deze verdeelkasten 
probleemloos worden schoongespoten in 
de voedingszone.

1  cable management  
in alle veiligheid
legrand biedt via verschillende 
toonaangevende merken van de groep 
het grootste gamma kabelgoten op de 
markt aan: plaatstaal, ladders, draad, 
staal, kunststof en composiet voor 
toepassingen met zwak- of sterkstroom. 
oplossingen om kabels zowel buiten als 
binnen in alle veiligheid te leggen en om de 
installatie te beveiligen met behulp van de 
brandwerende modules ez path™.

1

2

3 4

5
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4  voedingen, bediening  
en signalisatie, 
bekabelingscomponenten
legrand biedt een compleet gamma aan om 
wandverdeelkasten en vloerverdeelkasten 
in een gevoelige omgeving uit te rusten: 
kabelgoten lina 25, railklemmen viking 3, 
kabelbanden voor een veilige aansluiting 
in automatisatiekasten en tijdswinst bij de 
installatie.

5  Geprefabriceerde 
verlichtingsstroomrails
specifieke geprefabriceerde stroomrails 
voor verlichtingsvoeding verschaffen een 
groot installatiegemak. in vergelijking 
met een traditioneel bekabelingssysteem 
garanderen zij een kortere installatietijd 
en bieden ze exploitanten een grote 
flexibiliteit om ruimtes gemakkelijker 
uit te breiden.

een verhoging van de productiviteit, 
normatieve voorschriften, evenals 
een korte levenscyclus voor 
voedingsmiddelen leiden tot 
frequente moderniseringen op de 
productielijnen. de legrand group 
houdt met deze problematiek 
rekening in zijn aanbod van flexibele 
oplossingen. deze zijn gemakkelijk 
te installeren, zijn flexibel en 
garanderen de bedrijfscontinuïteit.

nakomen van  
verplichtingen 

inzake hygiëne, 
vereenvoudigd 

onderhoud 
en flexibele  

installatie

meting, telling en weergave: zie pagina 5

6  waterdichte 
veiligheidsverlichting
deze waterdichte blokken in roestvrij 
staal zijn speciaal ontwikkeld voor de 
voedingsmiddelenindustrie, in het bijzonder 
voor vochtige ruimtes. Ze zijn uitgerust 
met energiezuinige leds, zijn ip 67, zijn 
ontworpen zonder retentiezone en kunnen 
zelfs van op afstand geadresseerd en 
getest worden.

energie
verdeling

in de proceszone1

www.legrand.be
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3  toebehoren voor draadgoten
de draadgoten cablofil™ zijn 
geschikt voor flexibele controle- en 
instrumentatietoepassingen waarbij de 
installatietijd aanzienlijk korter is en de 
risico's op beschadiging van de kabels 
kleiner zijn dankzij een veiligheidsrand. 
de voedingshouders voor vlagmontage en 
de bevestigingstoebehoren verkleinen het 
hechtoppervlak voor stof en bevorderen op die 
manier de reiniging. beschikbaar in roestvrij 
staal om het voedingsgamma van legrand 
te vervolledigen.

2  Bedienings- en signalisatie- 
eenheden
een compleet gamma van knoppen, dozen 
en lastschakelaars met draaibediening tot 
ip 67 die perfect kunnen worden geplaatst 
op de roestvrijstalen wand- en vloerkasten, 
alsook op de machines en uitrusting in 
de voedingszone. Ze garanderen een 
installatiegemak in moeilijke zones en een 
zeer goede bestendigheid in de tijd.

1  kasten met "hygienic design" 
atlantic inox 304l of 316l is speciaal 
ontwikkeld om in het eigenlijke 
voedingsproces te worden ingezet.  
door een beschermingsgraad van ip 66 en 
een schokvastheid van ik10 zijn deze kasten 
overal tegen bestand. dankzij het schuine 
dak, de afgeronde hoeken en een ruwheid 
van ≤ 0,5 µm zijn ze geschikt voor de 
voedingsmiddelenindustrie. de wandkasten 
kunnen van een ruit in securit-glas van  
4 mm dik worden voorzien om te vermijden 
dat ze in gevoelige zones te vaak worden 
geopend.

1

2

2

3

5 6
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4  Bescherming van de kabels
de flexibele of starre rta-buizen 
beschermen de kabels tijdens 
dynamische of statische toepassingen 
bij de meest extreme temperaturen of 
vochtigheidsgraden.  
omdat ze uit roestvrij staal, kunststof 
of composiet vervaardigd zijn, kunnen 
ze gemakkelijk aan de eisen van de 
voedingsmiddelensector worden aangepast. 
het geheel van buizen en wartels 
garandeert een ip 68, wat ideaal is voor 
machines en productielijnen die dagelijks 
worden gereinigd.

6  plexo™-apparatuur:  
waterdichtheid in alle 
omstandigheden
de plexo™-apparatuur garandeert een 
onberispelijke waterdichtheid voor alle 
vochtige omgevingen. dit gamma is 
verkrijgbaar in een ip 55- en ip 66-versie die 
antibacterieel behandeld is. het is dus ideaal 
om te voldoen aan de hygiënevoorschriften 
in de voedingsmiddelensector, om de 
verspreiding van bacteriën te voorkomen 
en om bestand te zijn tegen frequente 
reinigingsbeurten.

5  industriële contactdozen  
en contactdooseenheden
voor de specifieke behoeften van de 
voedingsmiddelenindustrie biedt legrand 
op maat gemaakte oplossingen met hypra-
contactdozen en contactdooseenheden aan. 
dankzij het concept van een drievoudige  
ip-waarde met een minimum van ip 55, zijn 
deze perfect geschikt voor zeer vochtige zones. 
de gebruikte materialen (kunststof, metaal, 
rubber) zijn gekozen om aan de elektrische en 
mechanische veiligheidsvereisten te voldoen 
en tegemoet te komen aan de diverse eisen 
van de voedingsmiddelensector.

aangezien veiligheid in dit domein 
onontbeerlijk is, stelt legrand 
specifieke testprotocollen vast voor 
oplossingen die in het eigenlijke 
voedingsproces worden ingezet: 
reinigingsgemak, bestendigheid 
tegen wasmiddelen, robuustheid. 
deze oplossingen beantwoorden aan 
de geldende normen en de vereisten 
in de voedingsmiddelensector.

definitieve verdeling naar 
automatisatiekasten,  

industriële contactdozen 
en machines:  

veiligheid, voedsel-
veilig ontwerp en 

compatibiliteit, robuustheid 
en betrouwbaarheid van de 
bekabelingscomponenten.

veiligheid
in de voedingszone

4

cable management zie pagina 6 industriële vloerkasten en beveiliging zie pagina 6
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3  toegangscontrole en 
veiligheid cctv
een goed beschermde knowhow maakt 
integraal deel uit van succes in de 
voedingsmiddelensector. in sommige 
kritieke zones zoals laboratoria moet de 
toegang beperkt blijven. legrand heeft een 
compleet aanbod ontwikkeld om de meest 
gevoelige ruimtes te beveiligen.

2  Ups-kasten 
(uninterruptible power supply)
de ups-kasten garanderen de 
bedrijfscontinuïteit. door hun vermogen tot 
120 kVa kan er bij een stroomstoring lokaal 
op de machines of op de infrastructuur van 
de vestiging een noodnetwerk tot stand 
worden gebracht.

1  prestaties en flexibiliteit
het lcs2-systeem bestaat uit 
gestructureerde bekabelingsoplossingen 
voor koper, optische vezel en wifi die van 
de connectoren tot de verdeelpanelen in de 
vdi-wand- en -vloerkasten lopen.  
Het systeem staat garant voor een 
flexibele installatie en perfecte synergie 
met andere oplossingen van legrand, 
zoals de kabelgeleiding. de prestaties van 
het lcs2-systeem zijn gedurende 20 jaar 
gegarandeerd.

1

2
3

4

5
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4  duurzame besparingen
de oplossingen van legrand voor 
verlichtingsbeheer leveren een belangrijke 
bijdrage aan ecologische bouwprojecten. 
van zeer eenvoudige installaties met 
autonome detectoren tot globale knX-
oplossingen met bewaking; legrand 
kan alle armaturen in alle ruimtes 
controleren zodat u uw energieverbruik 
kunt optimaliseren en tegelijkertijd in alle 
comfort en flexibiliteit kunt werken.

6  voor een betere hygiëne
een compleet gamma van antibacteriële 
producten, bekabelingstoebehoren, 
mosaic™-programma en antibacteriële 
kabelgoten met directe klik in bevestiging. 
alle onderdelen zijn op hygiënische wijze 
behandeld en vervaardigd op basis van 
zilverionen ag+ en hebben antibacteriële 
eigenschappen overeenkomstig de 
norm jis Z2801.

5  veiligheidsverlichting 
en brandalarmen
in de oplossingen voor brandalarmen 
en veiligheidsverlichting met leds met 
laag verbruik en een lange levensduur 
combineert legrand veiligheid en 
energiebesparing. Zo daalt niet alleen 
uw energieverbruik maar dalen ook 
uw onderhoudskosten.

de legrand group biedt voor 
de infrastructuur van uw 
fabriek totaaloplossingen voor 
gebouwenbeheer aan, alsook 
performante netwerkoplossingen 
die de veiligheid van de 
vestigingen en van het personeel 
en de energiebewaking 
kunnen verzekeren. 

prestaties 
van gegevens, 

beveiliging van 
gevoelige ruimtes, 

beheer en 
controle van het 

elektriciteitsverbruik

cable management zie pagina 6

6

controle 
en Bewaking



presentaties en opleidingen  
gegeven door professionals.

tentoonstellingsruimten en producten in 
levensechte scenario’s overal ter wereld.

een dagelijkse bijstand, een  
gespecialiseerde studiedienst,  
uitgebreide productgaranties.

12



tot uw dienst
waar ook ter wereld
legrand stelt alles in het werk om u een verzorgde 
bijstand en advies te verlenen - vanaf het concept 
tot de installatie en exploitatie.
bij iedere ontwerpfase van uw project voor een 
zorginstelling, zal de legrand group u tijdens het 
volledige traject begeleiden en u de technische 
knowhow en de bijstand bezorgen die u nodig hebt.

ondersteunende documentatie  
over verschillenden thema’s - catalogi,  
technische brochures, website ....

gecertificeerde producten -  
lovag – acae, certificatie iec 60439-2.

dimensioneringssoftware  
van de installaties en indienststelling  
van de producten.

www.legrand.be
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legrand group belgium nv
kouterveldstraat 9
1831 diegem
tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be




