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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران  مجله نت   
 

معرفی برند و تجهیزات  
 (Legrand) شبکه لگراند 

 فرانسه 
 

در  (Legrand) لگراند آشنا  نام  فرانسوی  یک شرکت 
مرکز زمینه که  الکترونیکیه  و  الکتریکی  تجهیزات  ی 

اصلی اون در شهر لیموژ فرانسه قرار داره. شرکت لگراند  
ترین برندهای تجهیزات شبکه در جهانه یکی از بزرگ

کنه. با که تجهیزات مختلف پسیو و اکتیو رو تولید می
تا به تاریخچه این برند نگاهی بندازیم  ما همراه باشین  

 .و تجهیزات شبکه لگراند رو بررسی کنیم

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af-legrand/
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ی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکیه که  رکت فرانسوی نام آشنا در زمینهیک ش ( Legrand ) لگراند
از بزرگ لگراند یکی  لیموژ فرانسه قرار داره. شرکت  ترین برندهای تجهیزات مرکز اصلی اون در شهر 

کنه. با ما همراه باشین تا به تاریخچه  شبکه در جهانه که تجهیزات مختلف پسیو و اکتیو رو تولید می 
 .د نگاهی بندازیم و تجهیزات شبکه لگراند رو بررسی کنیماین برن

 تاریخچه شرکت لگراند 

 

کرد. سال ی تولید محصوالت چینی فعالیت می کارگاهی در شهر لیموژ فرانسه در زمینه  1865در سال  
در سال  لگراند فردریک لگراند این کارگاه رو خرید و اسم لگراند رو روی اون گذاشت. کمپانی  1904
های با »جین موندوت« وارد همکاری شد که کارگاه تولید کلید برق با استفاده از چینی و جعبه 1919

عنوان عایق استفاده میشد چون پالستیک وجود نداشت. کارگاه  چوبی داشت. در اون زمان از چینی به
تمرکز خودش رو   سوزی شد و بعد از اون کمپانی تصمیم گرفت کهدچار آتش  1949لگراند در سال  

روی تولید تجهیزات کلید و پریز بذاره. بعد از این تصمیم، لگراند به سرعت پیشرفت کرد و محصوالت 
 .کننده مدار تولید کرد، چراغ اضطراری و قطعترانکینگ لگراند مختلفی مثل فیوز،

https://netran.net/product-category/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/?filter_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87=%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-legrand
https://netran.net/product-category/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF/
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کرد. هزار محصول مختلف تولید می150کم به یک قطب تجهیزات الکتریکی تبدیل شد که  لگراند کم
 فروخت. کشور محصوالت خودش رو می  180کشور کارخانه داشت و در    70، در  2006لگراند در سال  

 :ایع مهم این کمپانی رو در پایین ببینیدبعضی از وق 

  .: اولین کارخانه لگراند در خارج از فرانسه )بلژیک( افتتاح شد1966سال  •
 .های لگراند به خارج از اروپا و کشور برزیل کشیده شد: فعالیت1977سال  •
 .در آمریکا تأسیس شد Legrand : اولین کارخانه شرکت1984سال  •
های خودش اضافه  های زیادی رو خریداری و به زیرمجموعه: لگراند شرکت2008تا    1989سال   •

و… اشاره  ICM آمریکا، گروه  Ortronics ایتالیا، Bticino ها میشه بهکرد. از جمله این شرکت
های بزرگ و موفق در زمینه تجهیزات الکتریکی و شرکت  ها جزوکرد. هرکدوم از این شرکت

 .شدنکشی محسوب میکابل
سهام و درآمد    2010های اقتصادی مواجه شد و تا سال  : شرکت لگراند با بحران2009سال   •

 .طور مرتب کم شداین شرکت به
 .برگشت  های دیگه به روند قبلی خودلگراند دوباره پیشرفت کرد و با خرید شرکت  :2010سال   •
های کوچک و بزرگ ادامه میده و : این شرکت هنوز هم به استراتژی خرید شرکت2018سال   •

 .االن به یکی از بازیگران اصلی در زمینه تجهیزات الکتریکی و شبکه در جهان تبدیل شده 

 لگراند امروز 
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در  درصد  15 حدود  Legrand شرکت و  داره  دست  در  رو  کشی  کابل  مدیریت  جهانی  بازار  از 
دست میاره. امروز در بازار بزرگی مثل هند، فروش رو از این راه به درصد از درآمد خودش  75 واقع

شبکه رتبهل  تجهیزات  در  زمینهگراند  در  لگراند  شرکت  داره.  قرار  دوم  انرژی، ی  جمله  از  زیادی  های 
های ساختمانی، توزیع نیرو و تجهیزات نصب و سیم کشی نیز فعالیت داره و در بسیاری از سیستم

برابر   Legrand درآمد شرکت 2017این فعالیت ها جزو بازیگران اصلی بازار محسوب میشه. در سال 
دالر 5.52 با اون  میلیارد  خالص  سود  دالر 711 و  شرکت  میلیون  این  اعالم  اساس  بر  شد.  برآورد 

 .در لگراند مشغول به کار هستن هزار کارمند 37 امروز

 محصوالت شرکت لگراند، معرفی تجهیزات شبکه لگراند 

 :میشن ی کلی تقسممحصوالت شرکت لگراند به چند دسته

 های شبکه و ساختمانیسیستم •
 کشیزات سیمتجهی •
 های خانگیسیستم •
 تجهیزات حفاظتی  •
 کشیمدیریت کابل •
 برق اضطراری و ثابت UPS هایسیستم •
 تجهیزات اتصال  •

 های شبکه و ساختمانی سیستم

 .های شبکه لگراند به دو گروه تجهیزات روشنایی و تجهیزات شبکه تقسیم میشهبخش سیستم

 تجهیزات روشنایی 

های  محصوالت این دسته شامل سنسورهای تشخیص نور و کلیدهای حساس به نور میشه. سیستم
سته کنترل روشنایی هوشمند ساختمان و تجهیزات مربوط به نور و روشنایی ساختمان هم در این د

 .گیره قرار می

 انواع تجهیزات شبکه لگراند 
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ی تجهیزات شبکه پسیو و اکتیو جزو برندهای برتر محسوب میشه و حرفی برای  برند لگراند در زمینه
گفتن داره. اگه در این زمینه فعالیتی داشته باشین حتما اسم لگراند رو شنیدین. بعضی از این تجهیزات 

 :اند ازشبکه عبارت

های شبکه است. کیفیت کابلهای این زمینه  از پرطرفدارترین کابل شبکه لگراند : لگراند  کابل شبکه
ی کابل شبکه تنوع کنه. لگراند در زمینهدون هیچ مشکلی کار میها باست و تا سالالعاده لگراند فوق

رو هم با شیلد و هم بدون  Cat6 و  Cat5 ، Cat5e   های شبکهطوری که انواع کابلخیلی خوبی داره به
 .کنهشیلد تولید می

است که مقاومت کابل رو در برابر انواع نویز زیاد بودن کابل شبکه  SFTP منظور ما از شیلد
 .نهکمی

 

ترین تجهیزات شبکه محسوب میشه که یکی از مهم RJ-45 سوکت شبکه یا سوکت  : سوکت شبکه
گیره. سوکت شبکه لگراند از کیفیت و دوام خیلی خوبی  عنوان ترمینال در انتهای کابل شبکه قرار میبه

 .برخورداره و سرعت باالیی در انتقال اطالعات داره 

https://netran.net/product-tag/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF/
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تر است که تعداد زیادی پورت برای اتصال راحت  پچ پنل از اجزای مهم تجهیزات پسیو شبکه : پچ پنل

 Cat5 ،Cat5e پورت با 12یا   24تونین در انواع کنه. پچ پنل لگراند رو میبه سرور یا شبکه ایجاد می

 .تهیه کنین Cat6 یا

 

وکت تره و دو سر اون سوکت قرار گرفته، این سهمون کابل شبکه لگرانده که کوتاه  پچ کورد لگراند

 .به صورت دستگاهی روی کابل سوار شده و از کیفیت خیلی خوبی برخورداره 

موجود  SFTP صورتو هم به UTP صورت های شبکه لگراند، هم بهکیستون : انواع کیستون شبکه

 .هستن

لگراند نوری  فیبر  زمینه  : تجهیزات  در  پنل لگراند  پچ  نوری،  فیبر  کابل شبکه  مثل  نوری  تجهیزات  ی 

 .مخصوص و کشوهای مخصوص هم معروفه

https://netran.net/product-tag/%d9%be%da%86-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af/
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لگراند اتاقها محفظهرک : رک شبکه  یا  از تجهیزات مختلف دیگه مثل ها  که  های محکمی هستن 
محافظت می و سرور  اکتیو  اونتجهیزات  نظم  باعث  و  تجربهکنن  با  لگراند  میشن.  در  ها  که  هایی 

پذیری باالیی دارن،  کنه که هم قابلیت انعطافهای خیلی خوبی تولید میکشی داره، رکی کابلزمینه
 .ها آسونهاندازی اونهم نصب و راه 
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ی اینترنت و شبکه در فواصل ها برای توسعهتاکسس پوین : های وایرلس و سیمی اکسس پوینت
قابلیت جابهطوالنی استفاده میشن. اکسس پوینت لگراند  باالیی دارن و عملکرد خوبی  های  جایی 

 .ارائه میدن

کنن ترانکینگ های شبکه رو روی دیوار یا کف زمین مشخص میها مسیر کابلترانک :ترانکینگ لگراند
پذیر میتونه  یعنی  محفظهماژوالره؛  این  باشه.  پریز  و  کلید  استوانهای  از جنسهای  نسوز  PVC ای 

 .کننهای برق و… رو تا حدودی تضمین میو کابل  کابل لن هستن که سالمت

کشی و بررسی تجهیزات شبکه افزار برای مدیریت کابللگراند همچنین یک نرم : LCS Pro افزارنرم
 .لگراند در جاهای مختلف داره 

 کشی تجهیزات سیم 

سیم سوکتتجهیزات  دایمر،  پریز،  معمولی،  و  اتوماتیک  کلید  لگراند،  تل کشی  و  تلفن  ویزیون،  های 
صورت ی این تجهیزات بهها و زنگ ساختمان و کلید و پریزهای صنعتی رو شامل میشه. همهاسپیکر

 .ها ساخته شدن که کیفیت خوبی رو ارائه میدنعمده و تکی قابل خریداری هستن و از بهترین متریال

 های خانگی سیستم 

 

https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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های خانگی و محلی محصوالت زیادی داره و از تنوع خوبی برخورداره. بعضی ی سیستملگراند در زمینه
 :اند ازاز این تجهیزات عبارت

 کنترل نور و روشنایی  •
 ا کنترل دم •
 های امنیتی خانگیسیستم •
 های پیشرفتهانواع آیفون •
 های اتوماتیک درب •
 های ورود و خروج سیستم •
 های صوتی خانگیسیستم •

 تجهیزات حفاظتی 

ها و کلیدهای متحرک صنعتی، محفظه های برق، رله های جریان، انواع سوکتکننده انواع فیوز، قطع
 .کنهعنوان تجهیزات حفاظتی تولید میها و کنتاکت ها و… از تجهیزاتی هستن که لگراند به

 

 کشی مدیریت کابل 

های توزیع نیروی زیرسطحی، کشی سطحی و زیرسطحی، سیستمها و تجهیزات کابلانواع سیستم
های رومیزی که  ها و سوئیچو چند راههها  ها، سوکتکشی دیواری، ستونتجهیزات و اتصاالت سیم

کشی ی بخش مدیریت کابلهاشون شامل اکسس پوینت وای فای هم هستن، زیرمجموعهبعضی 
 .لگراند محسوب میشن
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 UPS    هایسیستم 

 

ها امنیت باالیی دارن. صورت ماژوالر طراحی شدن. این سیستمشرکت لگراند به UPS هایسیستم
 .کیلوولت آمپر باشه  800کیلوولت آمپر تا  10ها میتونه از  UPS توان این

 تجهیزات اتصال 
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راهه، انواع زاویه اتصال، 2راهه،  3راهه،  4های تقسیم  های انتقال کابل، جعبهاین تجهیزات شامل لوله
 .کنهکننده( میشه که لگراند رو در این زمینه هم به برندی مطرح تبدیل میکننده )تزویجکوپل

کابل همچنین لگراندک سیستم  کلیهانعطاف (VDI) شی  از  استفاده  با  لگراند  داره.  باالیی  ی  پذیری 
های کاذب با  ها و کفها، ستون ها و کابینتها، رکها، انواع سوکتنظیر کابل ترانک تجهیزات جانبی

کنه و شبکه رو در  های مختلف رو برآورده میهای اداری، نیاز به کانکشنهای متفاوتی در مکانحلراه 
 .های غیر ممکن، گسترش میده مکان

 

 شرکت لگراند در ایران

نه تنها تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه لگراند، بلکه تجهیزات الکتریکی این شرکت طرفدارهای زیادی در 
هایی که شرکت های فرانسوی بر ایران اعمال کردن قیمت ایران داره. به علت کیفیت باال و تحریم

زش خرید تجهیزات شبکه لگراند و سایر محصوالت اون در کشور کمی باالست اما این محصوالت ار
ساله این شرکته   100باالیی دارن چون کیفیت خوبی ارائه میدن و بادوام هستن. دلیل این امر سابقه  

 .ی کاربرها رو پوشش میده که نیازهای همه

https://netran.net/product-category/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c%d9%86%da%af/
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معرفی برند و تجهیزات  ی تجهیزات شبکه میتونین در مقالهراجع به برند مطرح فرانسوی دیگه
 .بخونین فرانسه  (Schneider Electric)شبکه اشنایدر الکتریک

 حرف آخر 

های تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه محسوب میشه. کیفیت باالی شرکت لگراند از بهترین تولیدکننده 
اندازی یک ه به بهترین شکل ممکن به هر نیازی پاسخ بده. اگه قصد راه تجهیزات شبکه لگراند میتون

شبکه یا سرور یا حتی یک شبکه کوچیک خانگی رو دارین پیشنهاد میشه حتما به تجهیزات شبکه 
 .لگراند نگاهی بندازین

بیاد. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین. امیدواریم این مقاله موقع خرید تجهیزات شبکه به کارتون  
 .اگه سوالی راجع به شرکت لگراند و تجهیزات شبکه اون دارین در قسمت نظرات برامون کامنت بذارین

 

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa/

