
oplossingen voor ris ico-  
of  onbewaakte locaties

Soliroc™
de robuuste reflex
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De robuuste reflex|  
voor al uw projecten
De nieuwe soliroc ik 10 kan tegen een stevige stoot en is daarmee ideaal voor risico- of onbewaakte locaties, 
zowel binnen als buiten

 Magazijnen  openbare plaatsen  rustplaatsen langs autowegen  kantoren  winkels  

 scholen  interneringsinstellingen  (...)

Openbaar sanitair | automatische schakelaar

vertrek met vOOrbehOuden tOegang | badgelezer

winkeletalage | sleutelschakelaar

gymzaal | drukknop met verklikker magazijn | Contactdoos 2p+a + contactdoos rj 45

Openbare plaatsen |  
Contactdoos 2p+a met vergrendelbaar klapdeksel

Onderwijs |  
mosaic-aanpasser met klapdeksel (hier contactdoos hd 15 mosaic)

kantOOr | drukknop met etikethouder winkelgalerij | Contactdoos 2p+a met klapdeksel
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IK 10 |  
de zekerheid van een robuuste vormgeving
alle soliroc-producten hebben met succes de zwaarste 
proeven doorstaan en bieden de garantie van een 
maximale veiligheid

ik 10: maximale slagvastheid | alle producten zijn bestand tegen schokken van 20 joule

ip 55: gewaarbOrgde waterdiChtheid| Op de voornaamste functies voor buiteninstallatie

ik 10: maximale trekOntlasting | gewelfde plaatvorm biedt weinig grip



4

Veilig, efficiënt | 
en makkelijk te installeren
soliroc steunt op de ervaring en knowhow van legrand, met 
name voor de vereenvoudigde en gecontroleerde installatie

36 referenties 
verkrijgbaar als schakelaars, auto-
matische schakelaars, drukknoppen, 
badgelezer, sleutelschakelaars...

mOsaiC aanpasser 
Om de functies van het mosaic-
programma te installeren...

universele hOuder
- Om het soliroc-mechanisme te bevestigen
- hartafstand 71 mm verticaal en horizontaal 
voor installatie van de dubbele en drievoudige 
mechanismen

2 versies van 
inbOuwdOzen
in de hollewanddozen en 
dozen voor metselwerk 
passen alle soliroc-functies

ik 10  
Op alle functies

ip 55  
Op de meeste functies

klauw- Of sChrOefbevestiging

Of

inbOuw Of OpbOuw
inbouw- of opbouw-
montage met 
opbouw kader voor  
1 en 2 mechanismen
horizontaal of verticaal

sierplaat 
geleverd met 
beschermkap

beperkte speling  
tussen sierplaat en afdekplaat 
biedt weinig grip

steekklemmen  
- Op de meeste functies
- tijdwinst bij de bekabeling
- betrouwbare en veilige  
aansluiting



5

n i e u w  i n  2 0 0 9

De VoorDelen Van het aSSortIment
 ik 10 op heel het gamma
 ip 55 op de voornaamste functies: schakelaars, 

drukknoppen, contactdozen met klapdeksel...
 Uitgebreide functies: badgelezer, sleutelschakelaars, 

lichtsignalisatie...
 Mosaic-aanpasser, geschikt voor complementaire  functies
 bevestiging op houders en batibox-dozen
 Dubbele en drievoudige afdekplaten,  

horizontaal of verticaal

met een IK 10 op alle functies, 
is Soliroc de referentie inzake 
slagvastheid, zowel voor  
binnen- als buiteninstallaties

Soliroctm 

afdekplaten 
1, 2 of 3 horizontale en 
verticale mechanismen, 
met afgeronde vormen die 
weinig grip bieden

beperkte speling  
tussen sierplaat en afdekplaat 
biedt weinig grip

dOppen 
Om de 4  
bevestigingspunten 
definitief af te sluiten

metaallegering
voor een gewaarborgde
robuustheid
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Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

Soliroctm

bediening van de verlichting 
Soliroctm

andere bedieningen

Geschikt voor openbare gebouwen, onbewaakte drukke plaatsen, 
parkings, gemeenschappelijke delen van flatgebouwen
Hoge slagvastheid IK 10 en vochtbestendigheid IP 55
4 bevestigingspunten door de afdekplaat rechtstreeks met pluggen 
op de muur te bevestigen en 4 afsluitdoppen die met kracht op de 
afdekplaat worden gemonteerd (enkel demonteerbaar door ze te 
doorboren). Mechanismen geleverd met sierplaatjes

CF-EP3

778 11 778 25

778 74 778 77

nIeUW

 Verp. Ref. Schakelaars 10 AX - 250 VA - IK 10 - IP 55 

 1 778 11  Wisselschakelaar
 1 778 21  Kruisschakelaar

 1 778 12  Wisselschakelaar met verklikker 
 (verlichte functie) 
 Geleverd met lamp ref. 676 66  
 (blz. 458 algemene catalogus 2008/09)

 1 778 14  Wisselschakelaar met verklikker 
 (controlefunctie) 
 Geleverd met lamp ref. 676 68  
 (blz. 458 algemene catalogus 2008/09)

 1 778 13  Wisselschakelaar met etikethouder 

 1 778 22  Tweepolige schakelaar

 Verp. Ref. Tijdschakelaar - IK 10 - IP 55

 1 778 23  Zonder nulleider, 2-draads - 1000 W 
  Voor de bediening van de 1000 W-verlichting 

met gloeilampen en halogeenverlichting  
230 VA, 400 VA voor fluorescentie en halo-
geen ZLS

  Kan een motor aansturen (bv.: ventilatie) - 250 VA 
  Vertraging 25 s tot 15 min.

   Automatische schakelaars - IK 10 - IP 55

   Infrarooddetectie 
Bereik van de detectie instelbaar van 3 m tot 10 m 
Horizontale detectiehoek: 180° 
Lichtsterktedrempel instelbaar van 3 tot 1000 lux 
Vertraging instelbaar van 1s tot 16 min, met 
herinschakeling zolang beweging wordt gedetecteerd 
Mogelijkheid voor verplaatste manuele inschakeling 
met drukknop. Bescherming tegen overspanningen 
en kortsluitingen

   Met nulleider, 3-draads 1000 W
 1 778 25  Voor de bediening van lampen: 

 -  tot 1000 W, gloei- en halogeenlampen 
230 VA

    -  tot 500 VA, ZLS-halogeenlampen met ferro-
magnetische of  elektronische transformator

 - Fluo 500 VA
 Kan een ventilatie bedienen (max. 100 VA)

   Met nulleider, 2-draads 400 W
 1 778 27   Te installeren in de plaats van een klassieke 

schakelaar, zonder bijkomende bekabeling.
    Voor de bedieningen van lampen: min. 40 W  

 tot max. 400 W voor gloeilampen, 
halogeenlampen 230 VA of halogeen ZLS met  
ferromagnetische of elektronische transformator

   Sleutelschakelaars - IK 10 - IP 54

   Kunnen niet in opbouw worden geplaatst
    Europese cilinder afzonderlijk te bestellen 
   (ref. 697 95 zie algemene catalogus 2008/09) 
 1 778 74  2-standenschakelaar 
    2 NO-contacten - 6 A - 230 V 
    Uittrekken van de sleutel in de 2 standen 

 1 778 75  3-standendrukknop 
    Omkeerschakelaar met stopstand - 6 A - 230 V 
    Uittrekken van de sleutel in de stopstand

   Badgelezer - IK 10 - IP 55

 1 778 77   Werkt autonoom of gecentraliseerd op 
beheerder ref. 767 04  
(blz. 659 algemene catalogus 2008/09)

 Leest badges in iso-kaartformaat  
 (ref. 767 11) of sleutelhangerformaat  
(ref. 767 10)
Geleverd met Soliroc-plaat
Technische kenmerken identiek aan ref. 767 02 
(blz. 658 algemene catalogus 2008/09)

   Lichtsignalisatie 230 VA - IK 10 - IP 55

 1 778 68   Mechanisme met witte LED's en een schar-
nierend venster waar een voorgedrukt etiket 
achter kan worden geplaatst  
(blz. 503 algemene catalogus 2008/09) 

   Keuze uit 2 verlichtingsniveaus  
   (0,2 W of  1 W)

   Circulatieverlichting - IK 10 - IP 55

 1 778 67   Voor de verlichting van traptreden...
 250 VA 
 Geleverd met:
 - afdekplaat Soliroc
- 1 set van 4 afsluitdoppen, demonteerbaar door 
doorboring
- 1 houder met schroefbevestiging
Mechanisme met LED's en een scharnierend venster 
waar een voorgedrukt etiket achter kan worden 
geplaatst
Witte LED's (2 W)

   Drukknoppen 6 A - 230 VA - IK 10 - IP 55

 1 778 41  Wisseldrukknop 
 NO-NG contact

 1 778 42  Wisseldrukknop met verklikker 
 (verlichte functie) 
 NO-NG contact 
 Geleverd met lamp ref. 676 66  
 (blz. 458 algemene catalogus 2008/09)

 1 778 44  Wisseldrukknop met verklikker 
 (controlefunctie) 
 NO-NG contact 
 Geleverd met lamp ref. 676 68  
 (blz. 458 algemene catalogus 2008/09)

 1 778 43  Wisseldrukknop met etikethouder 
 NO-NG contact
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Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

Soliroctm

contactdozen, kabeluitgang
Soliroctm

afdekplaten, opbouwkaders, toebehoren

Geschikt voor openbare gebouwen, onbewaakte drukke plaatsen, 
parkings, gemeenschappelijke delen van flatgebouwen
Hoge slagvastheid IK 10 en vochtbestendigheid IP 55
4 bevestigingspunten door de afdekplaat rechtstreeks met pluggen 
op de muur te bevestigen en 4 afsluitdoppen die met kracht op de 
afdekplaat worden gemonteerd (enkel demonteerbaar door ze te 
doorboren). Mechanismen geleverd met sierplaatjes

CF-EP3

778 31 778 91 778 51 778 90

778 80 + Mosaic-mechanisme

nIeUW

 Verp. Ref. Contactdozen - IK 10

Contactdozen 16 A - 250 V met veiligheid
 1 778 31  2P+A met steekklemmen 

 met klapdeksel IP 55

 1 778 33  2P+A met steekklemmen met 
 vergrendeldbaar klapdeksel IP 55 

 1 778 32  2P+A met steekklemmen 
 zonder klapdeksel IP 20

 Verp. Ref. Afdekplaten - IK 10 

   Geleverd met 4 afsluitdoppen
 1 778 51  Afdekplaat voor 1 mechanisme 

 110 x 110 mm
 1 778 52  Afdekplaat voor 2 mechanismen,  

 110 x 181 mm 
  Horizontale of verticale montage. Voor  

verticale montage gebruikt u de enkel-
voudige houder ref. 802 51 of 670 635 

   Hartafstand 71 mm 
 1 778 53  Afdekplaat voor 3 mechanismen,  

 110 x 252 mm 
  Verticale of horizontale  montage. Voor 

verticale montage gebruikt u de enkel-
voudige houder ref. 802 51 of 670 635

   Hartafstand 71 mm   TV-contactdoos - IK 10 - IP 20

 1 778 82  Mannelijke TV-contactdoos 0-2400 MHz
   Opbouwkaders

   Voor gebruik met ISO 20 wartels
 1 778 90  1 mechanisme, 110 x 110 x 45 mm

 1 778 92  2 mechanismen
    110 x 181 x 45 mm
    Horizontale of verticale montage
    Hartafstand 71 mm

   Toebehoren

 Reserveafsluitdoppen
 5 778 96 Enkel demonteerbaar door doorboring
   Set van 4 stuks

   Oppervlaktecorrectiedichtingen
   Van schuim om een onregelmatigheid in de muur te 

compenseren
 1 778 85 Voor afdekplaat 1 mechanisme
 1 778 86 Voor afdekplaat 2 mechanismen
 1 778 87 Voor afdekplaat 3 mechanismen

   Afsluitplaat
 1 778 66 Voor 1 mechanisme

   Roc-aanpasser voor Mosaic-functie - IK 10
 Geschikt voor Mosaic-mechanismen (2 modules) 

behalve specifieke mechanismen
 1 778 80  Aanpasser met klapdeksel - IP 55

 1 778 81  Aanpasser zonder klapdeksel - IP 20

   Informaticacontactdoos - IK 10 - IP 20

 1 778 91  RJ 45-contactdoos cat. 6 - FTP

   Kabeluitgang - IK 10 - IP 55

 1 778 50  Geleverd met kabelklem

   Reservelampjes ref. 676 66/68

   blz. 458 algemene catalogus 2008/09

Universele houders

zie blz. 459 algemene catalogus 2008/09
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