
Oplossingen voor rusthuizen 
en gezondheidsinstellingen



Bedhoofdarmaturen / 
verplegingsoproepsystemen
en hulpsystemen voor autonomie

Als uitdrukkelijk aanwezige speler op de markt van de gebouwen in de tertiaire sector met zijn TGBT, 
veiligheidsverlichting, VDI en andere oplossingen is Legrand al heel lang aanwezig in de gebouwen van 
gezondheidsinstellingen. 
De onderneming stelt vandaag dan ook innoverende oplossingen voor rond het concept van de kamer, 
waar energieprestaties, ondersteuning voor autonomie, het comfort van het personeel en van de patiënt 
of de bewoner centraal staan.
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Led-bedhoofdarmaturen 
met antimicrobiële behandeling

In de bedhoofdarmatuur geïngegreerde 
magnetische stekker voor de manipulator, 
die niet per ongeluk kan worden uitgetrokken.
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Digitale aansluitingen binnen handbereik 
dankzij het RJ 45-stopcontact dat in de 
bedhoofdarmatuur geïntegreerd is.

Voorbeeld van een uitgeruste bedhoofdarmatuur

Dankzij de dynamische verlichting 
blijft de bewoner zich bewust van 
dag en nacht.

's Morgens: geel/wit licht's Middags: wit licht

's Avonds: geel/oranje licht

Dynamische verlichting  
met led-bedhoofdarmaturen

Maak dankzij de bedhoofdarmaturen met leds kennis 
met een nieuw leefcomfort in de kamer. Visueel comfort 
dat door het led-licht wordt verspreid: zachtheid en 
automatische variatie van de onrechtstreekse verlichting, 
kwaliteit en contrasten van de rechtstreekse verlichting. 
En wie led zegt, denkt energiebesparing! 

Relamping behoort voortaan tot het verleden.  
Ook onderhoud wordt overbodig tijdens de volledige 
levensduur van de bedhoofarmatuur. En dat is nog niet 
alles: door met de ver lichtingskleuren te spelen, slaagt 
de led-bedhoofdarmatuur erin om de cyclus van het 
natuurlijke licht na te bootsen: deze dynamische 
verlichting vermijdt dat de bewoner zijn besef 
van tijd verliest. 

Een andere vernieuwing: de volledige aansluitings-
techniek is in de bedhoofdarmatuur geïntegreerd en 
bevindt zich daardoor binnen handbereik. Voortaan kan 
de gebruiker heel gemakkelijk de verlichting bedienen, 
de verpleegkundige laten komen en telefoneren, en kan 
het verzorgende personeel zijn apparatuur aansluiten. 
Beeld u het nieuwe comfort voor de verpleegkundige in 
bij een interventie. En denk aan de relationele 
mogelijkheden voor de bewoner. Met het oog op een 
maximale hygiëne hebben alle vlakken bovendien een 
antimicrobiële behandeling ondergaan.

Voor serviceflats, 
gespecialiseerde woningen, ...

Led-bedhoofdarmaturen 
met antimicrobiële behandeling
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Combinatie van technologieën: 
magnetisch stopcontact van de 
manipulator + stopcontact 2F+A.

Gemedicaliseerde bedhoofdarmaturen 
met antimicrobiële behandeling
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De bedhoofdarmatuur met antimicrobiële behandeling 
combineert ergonomische en esthetische troeven 
en draagt samen met de leiding voor vloeistoffen bij 
tot een gemakkelijker gebruik en onderhoud van de 
systemen: elektriciens en vloeistofspecialisten kunnen 
afzonderlijk een interventie uitvoeren. Een ware 
technologische 'hub' ten dienste van het leefcomfort 
van de patiënt en het werkcomfort van het verzorgende 
personeel. De bedhoofdarmatuur is voorzien van drie 
verlichtingstoestellen en biedt een verlichting die aan 
iedere situatie is aangepast: sfeer, lezen, verzorging. 
Bovendien is het apparaat met alle specifieke 
aansluitingen uitgerust: manipulator, bel voor de 
verpleegkundige, medische hardware, …  

De bedhoofdarmaturen beantwoorden aan de normen 
EN 60598-1, EN 60598-2-25 en EN 12464-1.
De leiding beantwoordt aan de norm FDS 90-155.

Aansluiting van de medische apparaten 
met het stopcontact van cat. 6A FTP.

Licht en ergonomie 

Voor gezondheidsinstellingen 
zoals klinieken, ziekenhuizen, ...

Gemedicaliseerde bedhoofdarmaturen 
met antimicrobiële behandeling

Voorbeeld van een uitgeruste bedhoofdarmatuur



Antimicrobieel: 

manipulatoren en snoer

6

Omgevings-
verlichting

Bel voor verpleegkundigen met 
led-achtergrondverlichting

Lees-
verlichting

Rolluiken 'dicht'

Rolluiken 'open'

Rood verklikkerlampje bij 
beantwoorden van oproep

Overige functies:  
bediend stopcontact ...

Dankzij de functies van de manipulator met magnetische aansluiting kan de patiënt de verlichtingen, de luiken en de radio (bediend stopcontact) bedienen  
zonder dat hij zich hoeft te verplaatsen.

Magnetische manipulator  
met antimicrobiële behandeling

Innovatie van Legrand: 
dankzij de magnetische 
aansluiting kan de stekker 
in alle richtingen worden 
uitgegooid, zonder dat 
daarbij schade ontstaat
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Dankzij de functies van de manipulator met magnetische aansluiting kan de patiënt de verlichtingen, de luiken en de radio (bediend stopcontact) bedienen  
zonder dat hij zich hoeft te verplaatsen.

Innovatie: de uitwerpbare manipulator 
zonder risico op ongewild uittrekken

De manipulator van Legrand staat bol van de innovaties. 
Ergonomische bedieningen binnen handbereik om de 
verpleegkundige te roepen met behulp van een grote 
rode knop met achtergrondverlichting, maar ook voor de 
bediening van het licht, de rolluiken, ... De manipulator 
is door middel van een magnetische contactdoos met 
de bedhoofdarmatuur verbonden en kan langs alle 
kanten worden uitgeworpen zonder dat het risico bestaat 
dat hij per ongeluk wordt uitgetrokken. Zijn dichtheid 
volgens IP 67 en zijn antimicrobiële behandeling staan 
garant voor een lange levensduur en voor een grote 
onderhoudsvriendelijkheid: exclusief bij Legrand.

Uitwerpbaar zonder risico op 
ongewild uittrekken

Snoer met een lengte van 2,5 m

Versie verkrijgbaar 'alleen  
oproep' met niet-geïndexeer-
de stekker

Magnetische zone

Magnetische manipulator  
met antimicrobiële behandeling

Dankzij de doordachte uittrekweerstand wordt de stekker zonder schade uitgeworpen, 
bv. wanneer het bed wordt verplaatst.
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BUS/SCS-verplegingsoproepsysteem 
met antimicrobiële behandeling

Met onbeperkte bewegingsvrijheid en meer beschikbaarheid voor de patiënten: door gebruik te maken van DECT 
voor de oproepen voor de verpleegkundigen beschikt het verplegende personeel in realtime over informatie en 
kan het de oproepen met een optimale doeltreffendheid behandelen.

Dankzij het deurblok in de kamer blijft 
de patiënt permanent in contact met het 
verzorgende personeel. De bijbehorende 
telefonieoptie biedt de mogelijkheid van een 
eerste mondelinge behandeling van de oproep 
van op afstand, bevestiging, ...

De wandlamp in de gang geeft de dringendheid 
van de oproep weer en duidt aan of er iemand 
aanwezig is.

De oproep wordt in realtime doorgeschakeld 
naar het DECT-toestel van de verpleegkundige.

Oproep, aanwezigheid, bevestiging ...: 
door het deurblok kan het verzorgende 
personeel nog efficiënter werken.
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Efficiëntie en traceerbaarheid

De oproep voor een verpleegkundige vanaf een 
manipulator wordt gemeld op het display van de 
deurblokken die in de kamers geïnstalleerd zijn.  
Dat is verbonden met de wandlamp in de gang:  
op die manier weet het verzorgende personeel waar  
het zich ook bevindt, van wie en van waar de oproep komt  
(bed of sanitaire ruimten). Het bijbehorende telefonieblok 
laat het verzorgende personeel toe om de patiënt van  
op afstand gerust te stellen en de oproep te bevestigen,  
of om een algemene oproep te verspreiden naar alle 
kamers met de melding ‘aanwezig’. Gelijktijdig wordt  
de informatie weergegeven op het bedieningspaneel  
in het centrale lokaal. Van daaruit kan ze naar de  
DECT-toestellen van de verpleegkundigen worden 
doorgestuurd. Het verzorgende personeel kan efficiënter 
werken doordat de informatie rechtstreeks in de kamers 
wordt gemeld.  
Het systeem is in overeenstemming met de norm  
VDE 834-1 en laat gebruikers toe om de gebeurtenissen  
te traceren.

*DECT: Digital Enhanced Cordless Telephone

BUS/SCS: gemakkelijk te configureren

De installatie van de deurblokken en bedieningspanelen 
via BUS/SCS is gemakkelijk: er hoeft alleen een  
BUS-kabel te worden getrokken. In kleine en  
middelgrote structuren kan de manuele configuratie  
met jumperverbindingen door iedere elektricien  
worden uitgevoerd.

Rechtstreeks verbonden 
met DECT*

Op het bedieningspaneel op de tafel of aan 
de muur ontvangen de verpleegkundigen de 
oproepen en beheren zij de prioriteiten. Dank-
zij de telefonieoptie kunnen ze ook contact 
opnemen met hun collega's in de kamers.

Bovendien geeft het alfanumerieke display 
op de gang de herkomst en de onderlinge 
prioriteit van de oproepen weer: kamer of 
sanitaire ruimten.
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Signalisatielamp met gedempte lichtstroom 
geïntegreerd in de bedhoofdarmatuur.

De automatische schakelaar Mosaic 
draagt bij tot de ondersteuning van de 
autonomie: zodra hij een aanwezigheid 
vaststelt, schakelt hij een zacht licht 
in, dat niet verblindt en dat de bewoner 
geruststelt.

Automatische verlichting 
voor de ondersteuning  
van de autonomie
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De verlichting van de sanitaire ruimten, die door  
een ultrasone infrarooddetector wordt verzekerd, 
zorgt ervoor dat de bewoner zich in alle veiligheid 
kan verplaatsen: zijn aanwezigheid en zelfs zijn 
kleinere bewegingen worden gedetecteerd -  
of hij zich nu op het toilet, in de douche, ... bevindt.
Het licht gaat automatisch uit zodra hij de  
ruimte verlaat.

Innovatie van Legrand:  
de infrarood/ultrasone detector 
detecteert de aanwezigheid en de 
kleinste bewegingen van de bewoner 
(toilet, douche, ...).

Een signalisatielamp verspreidt diffuus licht 
boven de ingang van de sanitaire ruimten.

Een garantie op veiligheid
meerdere detectiehoeken.

's Nachts zijn weg vinden in de kamer

Zodra het duister wordt, worden ruimtelijke  
herkennings punten minder duidelijk zichtbaar.  
Dankzij de automatische detectoren die op ongeveer  
30 cm boven de vloer zijn geplaatst, wordt automatisch 
een diffuse verlichting in de kamer ingeschakeld zodra  
de bewoner op de rand van zijn bed gaat zitten.  
Dit systeem kan alleen maximaal doeltreffend werken 
als meerdere detectiehoeken met elkaar worden 
gekruist. De begeleiding van de bewoner kan nog worden 
vergemakkelijkt door de installatie van extra wandlampen 
en een signalisatieblok boven de deur van de sanitaire 
ruimten. Geruststelling, waardigheid, autonomie.

Automatische verlichting in de sanitaire 
ruimten

Zich 's nachts in de kamer en  
in de sanitaire ruimten  
oriënteren
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Lichtgevende signalisatie-
verlichting van de kamer

Verlichting sanitaire ruimten

Monitoring 
van de kamer

1 automatisatie-controller per kamer
die met de plaatselijke BUS/SCS verbonden is, 

laat het beheer van de verlichting en de actimetrie 
van op afstand toe

De actimetriesoftware registreert 
de automatische ontsteking van de 
verlichting in de kamer bij activiteit 

van de bewoner.
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Voor een maximale efficiëntie  
van het verzorgende personeel 

Alle automatische detectoren (kamer en sanitaire 
ruimten) zijn met een controller verbonden. Dankzij het 
plaatselijke BUS/SCS-systeem verstuurt de controller  
alle informatie over de in- en uitschakeling van de 
verlichting die door de detectoren wordt verstuurd. 
Zo kan het verzorgende personeel met behulp van de 
actimetriesoftware de activiteit van de bewoner ‘s nachts 
in zijn kamer en de sanitaire ruimten zien en traceren.

Optie sturing van de verlichting,  
de luiken en de ventilatie 

Toezicht op de toestand van de verlichting, de rolluiken,  
de ventilatie, ... vanaf de verpleegpost. Mogelijkheid om 
vanaf een pc van op afstand te sturen.

De verpleegkundige kan vanaf het computerwerkstation in haar lokaal de 
activiteiten van de bewoners in hun kamer en de sanitaire ruimten bekijken.

Voorbeeld:
22.30 u: de bewoner gaat slapen.
22.45 u: het licht in de kamer gaat uit
00.10 u: de bewoner staat op
00.11 u: hij gaat naar de sanitaire ruimten. 
00.35 u: het licht in de sanitaire ruimten en in de kamer gaat uit.

De volgorde van de activering van 
de verlichting die door de detector 
in de sanitaire ruimten wordt 
verstuurd, wordt geregistreerd. 
Op basis van die gegevens kan 
men de frequentie van het gebruik 
van de plaats opvolgen.

Niet alleen ondersteuning  
van autonomie, maar ook 
toezicht op het gedrag 
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VDI-infrastructuur
voor de kamer
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De prestaties van cat. 6A van de componenten (stopcontacten) en 
de verbindingen (snoeren) LCS2 werden door het onafhankelijke 
laboratorium 3P Third Party Testing gevalideerd.

De RJ 45-contactdoos cat. 6A  
die op de wandlamp of op een 
andere plaats is geïnstalleerd, 
biedt toegang tot het netwerk  
van de instelling

De VDI-infrastructuur*

Met behulp van het LCS2-systeem van Legrand kan men 
op basis van een gemeenschappelijk netwerk gegevens 
voor alle toepassingen (telefoon, internet, informatica, 
beelden) van het ene punt naar het andere uitwisselen. 
Legrand stelt een compleet en evolutief systeem van  
cat. 6A voor, met een capaciteit tot 10 gigabits, vanaf de 
centrale tot aan de eindaansluitingen. De prestaties van 
het systeem zijn voor 20 jaar gegarandeerd!
*VDI: Voice-Data-Images

Beheer vanaf de terminal in de kamer

Een computerterminal in de kamer optimaliseert niet 
alleen het werk van het medische personeel,  
maar verhoogt ook het comfort van de patiënt. 
-  Deze terminal biedt via de verbinding met het netwerk 

een rechtstreekse en beveiligde toegang tot het 
medische dossier, dat op die manier vlakbij de patiënt 
kan worden ingekeken. 

-  Vanaf het aanraakscherm bedient deze laatste de 
‘comfortfuncties’ van de kamer. 

-  Hij kan ook gebruikmaken van de telefoon, van het 
internet en van video’s on demand. 

Prestaties verbonden met de kwaliteit van de VDI-
infrastructuur van Legrand.

Telebeheer en teleconsultatie
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Apparatuur met antimicrobiële 
behandeling

Bebakeningslamp

RolluikbedieningSensorschakelaar

Contactdoos RJ 45

Stopcontact  
met magnetische aansluiting

Afdekstrip

Schakelaar  
met verlichtingsschuif

Uitwerpbaar 
IP 55

Schakelaar

Het antimicrobiële effect van de apparatuur is toe te 
schrijven aan hun samenstelling op basis van Ag+-
zilverionen. Door deze technologie worden bacteriën, 
virussen en schimmels gegarandeerd niet verspreid 
via de antimicrobiële apparaten van Legrand. Met 
deze oplossing ontstaat geen gewenningseffect of 
resistentie (fysieke en niet-chemische vernietiging). 
De behandeling werkt immers in op de stafylokokken 

(staphylococcus aureus), die bestand zijn tegen de 
antibiotica van de meticillinefamilie. De doeltreffendheid 
van de antimicrobiële producten van Legrand werd door 
het erkende laboratorium COFAC getest: daarbij bleek 
minstens 99,99 % van de geteste bacteriën te worden 
geëlimineerd. Niettemin moeten de gebruikelijke 
schoonmaakprocedures behouden blijven, zodat een 
perfecte hygiëne kan worden gegarandeerd.

De antimicrobiële troef 

Alle essentiële antimicrobiële functies

Legrand biedt met meer dan vijftig beschikbare functies een volwaardig gamma antimicrobiële apparaten voor 
gebruik in de gezondheidssector.

De natriumionen van de bacteriën worden vernietigd door de 
zilverionen van de apparatuur



17

Bewakingszone

Rustzone

Dwaaldetectiesysteem

Naast de oplossingen voor de kamers, die de ‘core business’ van 
het bedrijf vormen, biedt Legrand met het dwaaldetectiesysteem 
een totaaloplossing voor rusthuizen en gezondheidsinstellingen.

Dwaaldetectiesysteem

De armband van het dwaaldetectiesysteem activeert een melding via  
het verplegingsoproepsysteem of het DECT-systeem, zodra de persoon een 
bepaalde zone verlaat. 
De deuren zijn uitgerust met een radio-ontvanger met toetsen, waarbij een 
interface voor de koppeling met het verplegingsoproepsysteem zorgt.

Met het systeem wordt de verplaatsingsperimeter 
van een patiënt tijdens een lang verblijf of in een 
verzorgingseenheid voor Alzheimer gecontroleerd. 
De patiënt is uitgerust met een armband met een 
zender, die onmiddellijk een waarschuwingssignaal 
laat horen zodra hij voorbij een van de deuren van 
de instelling gaat. Die deuren worden vooraf door 

de exploitant bepaald en met een detectieantenne 
uitgerust. De melding kan rechtstreeks naar het 
bedieningspaneel van de verpleegkundigen en via  
een deurblok naar het DECT-systeem worden 
verstuurd. 
De traceerbaarheid van de gebeurtenis wordt verzekerd 
dankzij een specifiek softwareprogramma.



Andere apparatuur  
met beheer en besturing van op afstand
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Voor gegarandeerde 
energieprestaties  
in zorginstellingen
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Naast de antibacteriële uitrustingen voor 
zorginstellingen biedt Legrand ook een coherent 
geheel voor oplossingen die de energieprestaties  
in tertiaire gebouwen waarborgen en het 
onderhoud ervan optimaliseren. 
Geld en tijd besparen dankzij de besturing 
en bewaking van alle installaties van op een 
computerscherm.

Building manager

Dankzij het centrale beheer 
van de software op de building 
manager kunnen de besturing, 
de bewaking en het toezicht 
op het onderhoud van alle 
apparatuur van op een lokale 
of externe computer worden 
uitgevoerd: actimetrie, 
traceerbaarheid, metingen, 
veiligheidsverlichting ...

Traceer
baarheid

IP
-P

R
O

TO
C

O
L

Gebeurtenissen 
registreren 
(oproepen, 

aanwezigheid, 
uitschakeling ...).

BUS/
SCS-IP-
interface

Pc op afstand
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IP-netwerk

BUS/
SCS-IP-
interface

BUS/
SCS-IP
interface

BUS - IP
Interface

Toegangs
controle

LichtbeheerVeiligheids
verlichting

VermogenActimetrie

Op centrale 
wijze de toegang 

controleren en
de installatie 

bewaken.

De hele installatie 
van de veiligheids-
verlichtingsblokken 

controleren.

De kwaliteit en 
kwantiteit van het 
energieverbruik 

meten.

De verlichtings-
activiteit in 

de kamers en 
sanitaire ruimtes 

visualiseren

Het verlichtings-
gebruik beheren 
en de vervanging 

van lampen 
vereenvoudigen. 

BUS 
RS 485- 
IP-interface

BUS RS 
232-IP-interface



Niet-conform
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Conform

EZ-Path : 
brandwerende module

Een modulair en snel systeem

Bescherming
tegen brand

¡ Permanente beveiliging van de installatie
¡ Optimale beveiliging ongeacht de vullingsgraad 

van de modules
¡ Verandering, toevoeging, verwijdering van 

kabels zonder interventie op de module
¡ Evolutie van de installatie is mogelijk zonder  

de veiligheid van het gebouw in het gedrang  
te brengen

¡ Eenvoudige installatie zonder gereedschap  
of specifieke vaardigheden

¡ Onberispelijke afwerking in overeenstemming 
met de principes van elektrische continuïteit  
en elektromagnetische compatibiliteit

¡ EZ-Path is getest volgens de norm EN1366-3  
evenals volgens talloze internationale 
standaarden

¡ ISIB certificatie (Instituut voor Brandveiligheid)
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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


