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VERNUFTIG VERLICHT 
Creativiteit troef door 
vertrouwde materialen op een 
niet-alledaagse manier in te 
zetten.
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SMART BUILDINGS
Automatische sturingen: ideaal 
om de beleving in de horeca 
naar een hoger niveau te tillen. 

THEMA BEHUIZINGEN
Inbouwdozen die inspelen op de 
noden én die de architect maximale 
ontwerpvrijheid geven. 

LEDVANCE combineert de pioniersmentaliteit 
van een start-up met een rijke geschiedenis 

die meer dan honderd jaar teruggaat.
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INVENTIEF
Standaardoplossingen verdwijnen steeds 
meer uit het straatbeeld, ook in de bouw-
sector. Projecten worden immers zo 
uitdagend, dat creativiteit en inventiteit 
een alsmaar grotere plaats opeisen. 

Het is een evolutie die een invloed heeft 
op zowel installateurs als leveranciers. In 
Proefwerk ontdek je hoe die verschillende 
partijen met veel inlevingsvermogen 
daarop inspelen en vertrouwde installatie-
materialen op een niet-alledaagse manier 
inzetten. Ook LEDVANCE, Gibed-partner 
van het eerste uur, demonstreert in 
Podium zijn innovatieve karakter. 

Niets standaard dus, ook niet in dit nieuwe 
nummer van Gibed waarin we je weer heel wat 
inspiratie bezorgen.   
 
Veel leesplezier,

NICO VANHOVE
Managing Director Gibed

COLOFON: Gibed Magazine verschijnt 5x per jaar. — Verantwoordelijke uitgever: Nico Vanhove, Gibed, Kleinhoefstraat 5, 

2440 Geel. — Concept, vormgeving, redactie, fotografie & coördinatie: livid — Druk: Realise — Copyright: Er mogen geen 

gedeeltelijke of gehele bijdragen uit het magazine gekopieerd of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke 

schriftelijke toestemming van de uitgever. — Contact: tel. 014 15 10 10 of info@gibed.be — Niet verkrijgbaar in de winkel. Gibed 

Magazine wordt enkel persoonlijk op naam verstuurd. — Wilt u het magazine ook gratis ontvangen? Mail dan naar info@gibed.be.

Heb je een vraag of een 
opmerking over dit magazine? Laat 
het me weten via info@gibed.be.
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Wever & Ducré en XAL 
brengen huiselijkheid

 in apotheek

Een apotheek associë-
ren we niet meteen met 
gezelligheid. Net daarom 
was Eveline Tack van 
apotheek Schiervelde 
in Roeselare op zoek 
naar een verrassend 
anders interieur voor 
haar nieuwe vestiging.

De uitdaging was om te 
komen tot een warme, hui-
selijke sfeer met een urban 
touch. Bossuyt Shop Interiors 
creëerde in samenspraak met 
haar een winkelconcept dat 
aan die eisen voldeed. Voor 
de verlichting klopte Bossuyt 
aan bij Yves Marginet, ver-
lichtingsadviseur en pro-
jectcoördinator bij Wever & 
Ducré en XAL. Aan hem om, 
na een lichtstudie, de warme 
huiselijkheid ook in de ver-
lichting terug te laten keren.

“Als verlichtingsspeler heb-
ben we het voordeel dat 
we twee merken hebben. 
Wever & Ducré is groten-
deels gericht op het residen-
tiële, terwijl we XAL vooral 
in projecten gebruiken”, 
vertelt Yves. Die combinatie 
bleek ideaal voor dit project. 
“In een apotheek is uiter-
aard functionele verlichting 
nodig. Dankzij een driefa-
sentracksysteem van XAL 
lichten we producten op de 
juiste manier uit. In de berei-
dingszone kozen we voor 
een functioneel ledprofiel.” 

Anderzijds zijn er de zones 
die volop huiselijkheid moch-
ten uitstralen. “Hier wordt 
de consument aangetrokken 
door de materiaalkeuze, de 
meubels en de decoratieve 
pendels van Wever & Ducré. 

We werken steeds met pro-
ductfamilies die bestaan uit 
pendels, plafondarmaturen, 
wandverlichting en staan-
lampen. Zo gebruikten we 
wandarmaturen en pen-
dels uit de Mirro-familie en 
Wiro Cone-pendels. In de 
zithoek bleken de Roomor-
wandapplicaties met een 
vilten kap ideaal om het 
huiselijke accent te geven.” 
Decoratieve verlichting 
geneest dan wel geen ziek-
tes, het maakt een bezoek 
aan de apotheek in dit geval 
toch net iets aangenamer. ◆

INFO  www.weverducre.com
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Laat de kwaliteit van 
een professional achter 
en gebruik duurzame 
TZe labels om elek-
trische installaties en 
kabels te organiseren, 
zodat ze beantwoorden 
aan de identificatiever-
eisten van het AREI.

De TZe-tapes maken gebruik 
van speciale materialen en 
kleefmiddelen, zodat ze 
perfect geschikt zijn om 
kabels te omwikkelen (ook 
als krimpkous) en voor 
gebruik op ruwe ondergron-
den. Er zijn zelfs labels die 
aantonen of ermee werd 
geknoeid, zodat uw profes-
sionele werk verzekerd is.

Er is een labeltape voor elke 
toepassing. De labels zijn 3,5 
mm tot 36 mm breed en zijn 
verkrijgbaar in verschillende 
kleurcombinaties en types. 
Zo maakt u bijvoorbeeld het 
onderscheid tussen alge-
mene signalisatie en opval-
lende waarschuwingen. ◆

INFO  www.brother.be

Werk conform
het AREI met TZe
labels van Brother

HIKVISION is ‘s werelds toonaangevende fabrikant 
van innovatieve beveiligingsproducten. Met 
een compleet multi-level R&D-systeem omvat 
ze elke fase, van onderzoek tot service. 

Het leidmotief van CCI NV is 
al sedert meer dan 60 jaar om 
constructieve langetermijn-
samenwerkingen aan te gaan 
met leidinggevende fabrikan-
ten op wereldniveau. Deze 
worden verwacht permanent 
te investeren in het ontwik-
kelen van innoverende tech-
nologieën, zonder het aller-
hoogste niveau van product-
kwaliteit te compromitteren, 
om dusdanig een verhoogde 

gemoedsrust te garanderen 
doorheen alle schakels van 
het gerelateerde verkoopka-
naal. Als Master Distributor 
voor de  professionele 
 elektrotechnische sector 
verwelkomen wij met veel 
enthousiasme de fabri-
kant HIKVISION in het CCI 
NV productenaanbod. ◆

INFO  www.hi-watch.eu

SEE FAR,
GO FURTHER 



ELEKTRISCHE VERWARMING   ACCUMULATOREN

Met moderne apparaten naar een 
betere efficiëntie.

Voordelen voor de woning
 › Accumulatoren voor wand- of vloeropstelling met 
hoog verwarmingsvermogen (volgens model)

 › Ideaal als bijverwarming of voor het tussenseizoen
 › Bedieningspaneel met verlicht LCD-scherm
 › Weektimer, antivriesbescherming en openraamdetectie
 › Zelflerende regeling
 › Aan-/uitknop en oververhittingsbeveiliging
 › Universele elektronische AC/DC-oplaadregelaar
 › Standaard met pluiszeef

Ontdek ons volledig gamma accumulatoren: 
www.stiebel-eltron.be/accumulatoren V.
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Lumotronic, sinds 1993 inter-
nationale verdeler van elek-
tronische componenten voor 
de industrie, werkt vanaf nu 
nauw samen met GIBED.

Het bedrijf met hoofdzetel in Tongeren 
is gespecialiseerd in hoogwaardige led- 
en designverlichting. Lumotronic staat 
bovendien gekend voor zijn progres-
sieve karakter, uitstekende technische 
ondersteuning én voor zijn zeer nauwe 
opvolging van het productieproces. Het 
voert ook regelmatig kwaliteitsproeven 
uit om de opgegeven kwaliteitsgaran-
tie te behouden en waar mogelijk zelfs 
nog te verbeteren. Hun aanbod led-dri-
vers telt gerenommeerde merken zoals 
Mean Well en Fulham. Op hun web-
site vind je een volledig overzicht. ◆

INFO  www.lumotronic.eu

Lumotronic start
samenwerking
met GIBED

In 2018 kochten Myriam Jamaers en 
Peter Veekmans, het ondernemers-
koppel achter UC Belgium, het Sint-
Jansbergklooster in Zelem. Met zijn 
diverse imposante feestzalen, vergader-
ruimtes, (bruids)suites, 14de-eeuwse 
kapel, Engelse tuinen en ruime par-
king vormt het klooster een idyllische 
locatie voor evenementen, semina-
ries, workshops en feesten. Bovendien 
is het dankzij zijn ligging, vlakbij de 
E40, E314 en E313, vlot bereikbaar. 

Het koppel startte al snel met renovatiewer-
ken in het 3.500m2 kloostercomplex, zonder 
aan de eeuwenoude authenticiteit te raken. 
Dankzij die ingrepen biedt het domein ein-
deloze mogelijkheden, gaande van impres-
sionante evenementen voor 450 genodig-
den tot discrete vergaderingen met 20 per-
sonen. Of zelfs voor tv-opnames, want het 
domein vormde dit jaar de perfecte setting 
voor het tv-programma ‘Grillmasters’. 

Deze zomer opende ook het restaurant 
‘La Chartreuse’ zijn deuren in het Sint-
Jansbergklooster. Elke zondag geniet 
je er van topgastronomie in een onge-
dwongen sfeer, onder leiding van de 
talentvolle en ambitieuze chef-kok Frank 
Treunen, die door GaultMillau bekroond 
werd tot beste topchef van Limburg. ◆ 

INFO  www.sint-jansbergklooster.be

INFO  www.restaurant-la-chartreuse.be

Prestigieuze
eventlocatie



PODIUM
De verlichtingssector ontkomt niet aan vele nieuwe spelers. In deze dynamische 

markt wil ook LEDVANCE inzetten op innovatieve ontwikkelingen. Die jonge 
mentaliteit van een start-up koppelt het bedrijf wel aan een geschiedenis die meer 

dan honderd jaar teruggaat. Daaraan, en aan een uitgebreid servicedenken. 

In deze rubriek
zetten we de
drijvende krachten
achter een merk in
de schijnwerpers.
Daarbij blikken we
niet alleen terug
naar de voorbije 
hoogtepunten van 
het merk, maar
kijken we ook naar 
de toekomstambities.

LEDVANCE is ontstaan uit de alge-
mene verlichtingsdivisie van het Duitse 
OSRAM, dat al sinds 1906 actief is. 
In 2015 besloot OSRAM die afdeling 
te verzelfstandigen met het oog op 
een verkoop. De divisie ging op zoek 
naar een nieuw elan onder de naam 
‘LEDVANCE’. Die naam vat het pro-
ject van het bedrijf krachtig samen: 
“To advance light, en dat uiteraard 
met led, de lichtbron van de toekomst. 
LEDVANCE breidde zijn gamma uit 
met een basisassortiment ledarmaturen 

en gooide meteen hoge ogen toen de 
producten werden voorgesteld op de 
Light + Building-beurs in Frankfurt in 
2016. Sinds maart 2017 is MLS, een 
Chinese wereldspeler op het vlak van 
ledchips, eigenaar van LEDVANCE.

Intussen is LEDVANCE, met hun 
hoofdzetel in Garching, Duitsland, een 
mondiale speler op het gebied van ver-
lichting, met activiteiten in maar liefst 
140 landen en een wereldwijde omzet 
van ongeveer 2 miljard euro. In die 

landen zijn enkele duizenden mensen 
actief in productie-eenheden, distribu-
tiecentra en verkoopafdelingen. In april 
2019 opende het bedrijf een nieuw 
Benelux-kantoor in het Nederlandse 
Capelle aan den IJssel, nabij 
Rotterdam. In dat gebouw, dat tege-
lijk een showroom is, spraken we met 
Derek McMillan, CEO van LEDVANCE 
Benelux, en Ronald Moeskops, marke-
ting director van LEDVANCE Benelux.
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140 
PRODUCTIE-EENHEDEN, 
DISTRIBUTIECENTRA EN 
VERKOOPAFDELINGEN

verspreid over heel de wereld

2
MILJARD EURO

wereldwijde omzet

3.000 
PRODUCTEN

waaronder lampen, compo-
nenten en armaturen 

“ 
Installateurs 

kunnen 
met onze 

producten elke 
verlichtingsklus 

uitvoeren

7

Designtaal

“Vanuit onze herkomst waren we al 
lang bekend als producent van lam-
pen”, begint Derek. “Later zijn we 
gestart met een basisportfolio aan 
armaturen. We begonnen met zo’n 200 
producten, maar nu hebben we een 
catalogus met 3.000 lampen, compo-
nenten en armaturen. Daarnaast voe-
ren we componenten als ledstrips en 
alle verlichtingsaccessoires en -bestu-
ringen in. We maken ook intelligente 
lichtbronnen voor smart homes en 
smart buildings. Tegelijk bieden we de 
traditionele lampen waar nog vraag 
naar is.” “We hebben een omscha-
keling gemaakt van aanbieder van 
lichtbronnen naar een aanbieder van 
complete lichtoplossingen”, voegt 
Ronald toe. Derek beaamt dat: “Een 
distributeur kan met ons gamma een 
onestopshop zijn voor installateurs, 
zowel grote als kleine. Installateurs, op 
hun beurt, kunnen met onze produc-
ten elke verlichtingsklus uitvoeren.”

De verlichtingsoplossingen van 
LEDVANCE worden toegepast in zowat 
elke sector: indoor en outdoor, van 
residentiële projecten tot industrie, 
over kantoren, winkels en hospita-
lity. “Elke markt stelt zijn eigen eisen 
qua design en specificaties”, vertelt 
Derek. Toch ontwikkelde LEDVANCE 
een kenmerkende designtaal die terug-
keert in armaturen en producten over 
alle segmenten heen. “Die taal heet 
Scale. Typisch zijn een aantal terug-
kerende elementen, zoals een ribbel-
structuur, het logo met de lichtpuls en 
afgeronde hoeken.” Scale werd dit jaar 
bekroond met de Duitse Design Award.

Intelligente verlichting

Zowel bij particulieren als bedrijven 
stijgt de vraag naar intelligente ver-
lichting. LEDVANCE maakt daarom 
een compleet assortiment slimme 
lampen, armaturen en besturingen. 
“In het consumentensegment gaat 
het om smarthome-lichtbronnen, bij-
voorbeeld lampen die met de smart-
phone of een geconnecteerde spea-
ker bestuurd kunnen worden”, legt 
Derek uit. Ronald vult aan: “Smart-
oplossingen worden veel toegepast 
in residentiële projecten. Iedere Belg 
bouwt zijn eigen huis en wil zijn eigen 
gewenste verlichtingsgraad en tempe-
ratuur. Slimme verlichting is dus een 
essentieel onderdeel van een smart-
home.” Ook in professionele contexten 
heeft slimme verlichting een plaats. 
Daarvoor heeft LEDVANCE armatu-
ren die bestuurd kunnen worden met 
DALI-lichtmanagementsystemen. 

Die focus op slimme verlichting is ener-
zijds helemaal in lijn met de nieuwste 
trends in de markt, anderzijds past ze 
binnen de ambitie van LEDVANCE 
om de toon aan te geven op het vlak 
van ‘Human Centric Lighting’. 



PETER ROEGIERS [37]

SALES M A N AGER

Werkt al 16 jaar in de verlichtingssector 
en is sinds 2018 actief bij LEDVANCE 
als Sales Manager Trade Belux� Heeft 
een voorliefde voor design en verlich-
ting en is blij om spannende innova-
ties zoals de opkomst van led mee te 
maken� Houdt van sport en activiteiten 
met het gezin, familie en vrienden�

DEREK MCMILLAN [59]

CEO

Al 14 jaar aan de slag bij LEDVANCE 
Benelux (11 jaar OSRAM, 3 jaar LED-
VANCE), en hij wil nog elke dag de 
missie van het bedrijf helpen waar-
maken� Volgt de samenwerking met 
Gibed al sinds het begin nauw op� Staat 
met beide voeten op de grond, met 
open vizier� Houdt van reizen en golf�

RONALD MOESKOPS [57]

M ARKE TING M A N AGER

Heeft niets anders gekend dan 
verlichting: hij werkt al 36 jaar in 
die branche, waarvan 31 jaar bij 
OSRAM en 3 jaar bij LEDVANCE� 
Daar houdt hij zich bezig met 
trade marketing in West-Europa�
Vindt licht een fascinerende sector, 
want het is iets dat voor iedereen 
essentieel is� Houdt van zijn gezin, 
lezen, muziek, Netflix en vakantie�

“Dat is verlichting die is aangepast aan 
het biologische ritme van de mens en, 
net als daglicht, op het juiste moment 
de juiste lichtkleur en lumen geeft om 
bijvoorbeeld tot rust te komen. Het 
gaat erom voor elk individu het best 
aangepaste licht te voorzien, waar hij 
of zij zich ook bevindt in een gebouw 
of omgeving”, vertelt Derek. “Dat rea-
liseer je door de lichtintensiteit en 
de kleurtemperatuur af te stemmen 
op de context en het moment van de 
dag. Al die factoren kun je eenvou-
dig aanpassen en beheren in lichtscè-
nes met de Biolux control unit, die 
compatibele armaturen aanstuurt.”

Uitgebreide service

“De verlichtingsmarkt is de laatste 
jaren zeer disruptief geweest, met vele 
nieuwe merken en lokale spelers die 
lucratief zaken importeren en verde-
len”, merkt Derek op. “Daartegenover 
zetten wij onze kwaliteitsgaranties en 
ons servicelevel.” Zo stelt LEDVANCE 
online heel wat documentatie en gra-
tis calculatietools ter beschikking. 
“Door de afmetingen van een ruimte 
en een productcode in te geven, kun 

8



KANTOOR BENELUX

Cypresbaan 7 
2908 LT Capelle aan den IJssel

T. 02 55 06 820

benelux@ledvance.com 
www.benelux.ledvance.com
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je snel zien hoeveel armaturen je 
nodig hebt om die ruimte goed te 
verlichten. Een andere tool geeft je 
dan weer advies over energiebespa-
ring en hoe je een installatie zuiniger 
kunt maken. Nog een andere toepas-
sing toont in enkele klikken welke 
ledstrips en componenten je nodig 
hebt om een project te realiseren.”

Daarnaast organiseert LEDVANCE 
geregeld opleidingen in zijn eigen 
TRAINING:LAB. “Het gaat van basisop-
leidingen over licht en de kenmerken 
ervan tot applicatiegerichte trainin-
gen”, legt Derek uit. “Vanaf novem-
ber starten we bovendien met een 
online trainingsportaal, zowel voor 
distributeurs als voor installateurs. 
Zo zijn fysieke verplaatsingen niet 
altijd meer nodig”, vult Ronald aan.

Tot slot bieden ook de accountma-
nagers ondersteuning in de markt. 
“Ze helpen mee zoeken naar lokale 
projecten en creëren zo vraag naar 
onze producten. Zo ondersteunen 
ze de commerciële activiteiten van 
distributeurs en bieden ze toege-
voegde waarde”, vertelt Derek.

Het kantoor als showroom

Wie de slimme oplossingen van 
LEDVANCE in actie wil zien, kan 
zijn ogen de kost geven in het nieuwe 
Benelux-kantoor in Capelle aan den 
IJssel. “Het gebouw is een perma-
nente showroom en een applicatie-
ruimte. Bij elk product hangen kleine 
fiches met meer informatie”, laat 
Ronald optekenen. “Er hangen hier 
zo’n vierhonderdtal armaturen, aan-
gestuurd door lichtmanagementsys-
temen met DALI en Bluetooth”, 
aldus Derek. “Zo realiseerden we een 
hoog gebruikerscomfort en gebrui-
ken we de energie optimaal. Tegelijk 
tonen we waartoe we in staat zijn.”

De producten zijn verder te zien op 
tal van beurzen, zoals LED + Elektro 

in november in Den Bosch en Light + 
Building in maart 2020 in Frankfurt. 
“Daarnaast kan je ze ontdekken op 
regionale opendeurdagen en tijdens de 
roadshow van LEDVANCE. Van sep-
tember tot juni trekken we op tour 
met een speciaal uitgeruste truck die 
elk jaar een nieuwe configuratie krijgt. 
Binnenin vind je een overzicht van 
onze belangrijkste nieuwe produc-
ten: lampen, armaturen en lichtma-
nagementsystemen”, vertelt Derek.  

Lokaal en globaal project

“Bij de oprichting van Gibed was 
LEDVANCE een van de eerste partners 

die mee in zee ging”, legt Derek uit. 
“Structureel past het verhaal van Gibed 
perfect in onze nationale en inter-
nationale organisatie. Voor ons was 
het interessant dat Gibed tot Imelco 
behoort, een internationale vereni-
ging waarmee we ook binding hebben. 
Het leuke aan Gibed is dat we samen-
werken met een partner op nationaal 
niveau en dat er tegelijk lokale accen-
ten zijn. Bij de ene partner zullen we 
voorraadproducten leveren, terwijl een 
andere lichtadvies en ondersteuning 
voor zijn lichtafdeling zal vragen. Met 
Govaerts hebben we zelfs een piloot-
project rond shop lighting opgezet. Er 
zijn dus lokale verschillen, maar globaal 
staat de groep sterk”, besluit Derek. ◆



DOOR HET HOGE AANTAL LEDS PER METER 
NU OOK EEN EGALE LICHTLIJN IN EEN LAAG PROFIEL
• HOGE KLEURWEERGAVE RA>94

• LANGE LEVENSDUUR L80B10 >70.000

• HOGE KLEURCONSISTENTIE SDCM 3

• VAN 110LM/W TOT 180LM/W

• TOT 3850LM/M

ONZE NIEUWE HIGHEND LED STRIPS 
ZIJN VANAF NU VERKRIJGBAAR

OOK ONZE NIEUWE BRONZE SERIE LED STRIPS 
KUNT U WEER IN 3 STAPPEN OP MAAT BESTELLEN
STAP 1. KIES UW LED STRIP

STAP 2. KIES UW ALUMINIUM PROFIEL + LENS EN ACCESSOIRES 

STAP 3. KIES UW GEWENSTE LENGTE

PROLUMIA WORDT EXCLUSIEF GEDISTRIBUEERD DOOR
Nedelko N.V.-S.A. Prins Boudewijnlaan 49 • B-2650 Edegem • T +32 (0)3 826 99 99 • E info@nedelko.be WWW.PROLUMIA.BE

IP20

LED STRIP BRONZE SERIE

IP62

LED STRIP SILVER SERIE

IP68

LED STRIP GOLD SERIE

NIEUWE LED STRIPS TOT 180LM/W
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De universele THEBEN dimmers van het DIMAX 
gamma zijn de referentie voor het harmonisch 
en lineair dimmen van ledverlichting� De nieuwe 
DIMAX 542 plus S biedt instelmogelijkheden voor 
een perfecte aanpassing aan de leds� Zo kan met 
een potmeter de minimumlichtsterkte voor led-
lampen met laag wattage optimaal worden inge-
steld� Ook de soort regeling en besturing van fase 
aan- of afsnijding, kan vooraf geselecteerd worden�

De dimmer is dankzij zijn compacte behuizing 
optimaal geschikt voor renovatie� Hij kan een-
voudig in de bestaande verdeeldoos gemon-
teerd worden� Dankzij de automatische herken-
ning voor R-, L-, C- en ledlasten is de DIMAX 
niet alleen geschikt voor verschillende lam-
pen, maar ook voor de aansluiting van verbrui-
kers, zoals ventilatoren in vochtige ruimten�

De comfortabele geheugenfunctie slaat de 
laatst ingestelde lichtwaarde op� Bij opnieuw 
inschakelen wordt precies die waarde inge-
steld� De wek- en sluimerfunctie dimt het licht 
's avonds zachtjes en wekt je 's morgens met 
een geleidelijk toenemende lichtsterkte�

Schitterend
gedimd licht

www.tempolec.com
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Met de Thermodose is Primo erin geslaagd een echte allroun-
der te worden en zet het een nieuwe standaard in de installatie-
branche� Wanneer je een installatietechniek met een inbouwdoos 
integreert in samengestelde warmte-isolatiesystemen (ETICS) 
en thermisch geïsoleerde bakstenen, creëer je vaak een koude-
brug en een zwak punt in de warmte-isolatie van een gebouw� 

Primo heeft met de Thermodose een slimme combinatieoplossing 
ontwikkeld die ervoor zorgt dat er van een koudebrug zelfs geen 
sprake is� Je plaatst de inbouwdoos in de muur en schuimt hem 
vervolgens eenvoudigweg in met het bijbehorende thermische 
schuim� De combinatie geeft warmte-isolatie volgens DIN 18015-5� 
Daarnaast isoleert de Thermodose-combinatie geluiden tot 64 dB 
en is ze permanent luchtdicht� Het onafhankelijke Passivhaus Insti-
tut (PHI) heeft de afwezigheid van koudebruggen gecertificeerd� 

Dankzij de slimme installatiemethode bespaar je boven-
dien ongeveer 70% tijd en heel wat kosten uit� Het is immers 
niet langer nodig om water, pleister en gereedschappen 
te halen, pleister te mengen, alles te reinigen, … Het vol-
staat de inbouwdoos te plaatsen en hem in te schuimen� 

Bliksemsnel
inbouwdozen installeren

zonder koudebrug

www.primo-gmbh.com



START Flex en START eco Flex behoren tot 
een nieuwe, uitgebreide familie ledstrips voor 
binnen- en buitengebruik� Beide reeksen zijn 
beschikbaar in ‘low output’ (2�650lm per 5m) 
en ‘high output’ versies (11�750lm per 5m) in 
warm wit 3�000K, neutraal wit 4�000K, RGB en 
RGBW-uitvoeringen� START Flex levert indruk-
wekkende prestaties met een rendement tot 
142lm/W� Ook nieuw is de ruime keuze aan 
profielen, accessoires en drivers waardoor u 
voor elke toepassing een oplossing heeft�

Bliksemschade komt vaker voor dan je denkt! 
Wist je dat een bliksem onherstelbare schade 
kan aanrichten aan elektrische apparatuur tot 
op 2 km van het inslagpunt? De  gevolgen zijn 
niet alleen vervelend maar ook duur, zeker 
door de toename van gevoelige  apparatuur 
zoals domotica, videofoon, tablet, …

Voorkom schade en neem maatregelen� DEHN 
overspanningsbeveiliging biedt de beste  garantie 
op bescherming� Deze beveiliging is  eenvoudig 
te plaatsen en is bovendien niet duur�

www.stagobel.be

Pas op voor de
bliksem!

www.sylvania-lighting.com

Nieuwe familie 
ledstrips

14
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Met Junistar Lux brengt SG Lighting vandaag dé referentie 
onder de downlighters op de markt� Junistar biedt namelijk een 
harmonieus en flikkervrij licht met een uitmuntende kleurweergave� 
Daarnaast heeft het een gepatenteerde traploze 30°-kanteling 
in alle richtingen en kan je rekenen op tien jaar garantie� De 
Junistar Lux wordt geleverd met een nieuwe aansluitdoos 
voor een betere trekontlasting voor verschillende kabeltypes, 
grotere aansluitruimte en beslag voor flexibele buizen�

De Junistar Lux: 

•  Kleurweergave: Ra 98
•  Step McAdam: 1
•  Dimbaar: Fase afsnijding & Dali
•  100.000 branduren (L90/B10) 
•  Flikkervrij: < 3%
•  IP44
•  10 jaar garantie op spot & driver

www.sglighting.net

De lichtperfectie
van Junistar Lux
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Deze actie loopt van 02/09/2019 tot 25/10/2019

Schrijf u snel in
bij de “SElect Club”

Op deze site moet je zeker 

zijn om prachtige geschenken 

te bekomen die je uit een 

catalogus van meer dan 800 

artikelen kan kiezen! Spaar 

dus snel de punten van uw 

pakketten. De actie loopt van 

02/09/2019 tot 25/10/2019 en 

de punten blijven geldig tot 

31/12/2019.

Koop snel de Schneider Electric-pakketten
en ontdek uw verdiende punten

Pakket 1  =  SER19092P  4000   € 599 (*)

Pakket 2  =  SER19094P1  4000    € 599 (*)

Pakket 3  =  SER19094P2 4000   € 599 (*)

Pakket 4  =  SER19096P  4000   € 599 (*)

Pakket 5  =  SER1909R1 500   € 66 (*)

Pakket 6  =  SER1909R2  650   € 86(*)

Pakket 7  =  SER1909R3  1400   € 128 (*)

Pakket 8  =    SER1909P1  500   € 105 (*)

Pakket 9  =    SER1909P2  650   € 123 (*)

Pakket 10  =  SER1909P3  1400   € 217 (*)

Pakket 11  =  SER1909B1  1500   € 200 (*)

Pakket 12  =  SER1909B2  1500   € 198 (*)

Pakket 13  =  SER1909B3  1500   € 226 (*)

* Excl. BTW - Netto richtprijs
Supplement Recupel: Pakket 1: € 0,98 / Pakket 2: € 0,98 / Pakket 3: € 0,98 / Pakket 4: € 0,92

Samen tellen, samen genieten!

www.se.com/be

Schneider Electric nv/sa - Klantendienst: +32 (0)2 37 37 502 
customer-service.be@schneider-electric.com - www.se.com/be

SE_Poster_zomer_NL+FR.indd   1 20/06/19   15:51
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Deze actie loopt van 02/09/2019 tot 25/10/2019

Schrijf u snel in
bij de “SElect Club”

Op deze site moet je zeker 

zijn om prachtige geschenken 

te bekomen die je uit een 

catalogus van meer dan 800 

artikelen kan kiezen! Spaar 

dus snel de punten van uw 

pakketten. De actie loopt van 

02/09/2019 tot 25/10/2019 en 

de punten blijven geldig tot 

31/12/2019.

Koop snel de Schneider Electric-pakketten
en ontdek uw verdiende punten

Pakket 1  =  SER19092P  4000   € 599 (*)

Pakket 2  =  SER19094P1  4000    € 599 (*)

Pakket 3  =  SER19094P2 4000   € 599 (*)

Pakket 4  =  SER19096P  4000   € 599 (*)

Pakket 5  =  SER1909R1 500   € 66 (*)

Pakket 6  =  SER1909R2  650   € 86(*)

Pakket 7  =  SER1909R3  1400   € 128 (*)

Pakket 8  =    SER1909P1  500   € 105 (*)

Pakket 9  =    SER1909P2  650   € 123 (*)

Pakket 10  =  SER1909P3  1400   € 217 (*)

Pakket 11  =  SER1909B1  1500   € 200 (*)

Pakket 12  =  SER1909B2  1500   € 198 (*)

Pakket 13  =  SER1909B3  1500   € 226 (*)

* Excl. BTW - Netto richtprijs
Supplement Recupel: Pakket 1: € 0,98 / Pakket 2: € 0,98 / Pakket 3: € 0,98 / Pakket 4: € 0,92

Samen tellen, samen genieten!

www.se.com/be

Schneider Electric nv/sa - Klantendienst: +32 (0)2 37 37 502 
customer-service.be@schneider-electric.com - www.se.com/be

SE_Poster_zomer_NL+FR.indd   1 20/06/19   15:51

Adv Actie Zomer_NL_200x255.indd   1 22/08/19   12:07
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De ronde of vierkante 7,2W hoogvolt uitvoering van onze popu-
laire reeks ‘NEW TRIA LED inbouwarmaturen’ is verkrijgbaar in 
de behuizingskleuren wit, zwart en geborsteld aluminium�

Dankzij het draaibereik van de inbouwspot kan men de 
lichtbundel individueel richten en met de innovatieve 
‘dim-to-warm-technologie’ stelt men de gebruikte leds 
in de gewenste lichtkleur van 1�800 tot 3�000K in� 

De nieuwe TRIA 68 inbouwarmatuur, speciaal voor een 
boordiameter van 68 mm ontworpen, wordt met een 
rechtstreekse aansluiting op 230V wisselspanning geleverd� Met 
het armatuur worden spring- en bladveren meegeleverd om het 
gemakkelijk aan te passen aan de gewenste montagewijze� 

•  Dimbaar
•  CRI >95
•  Levensduur: 30.000 h
•  Verticaal zwenkbereik: 30°
•  Stralingshoek: 38°
•  Lumen output: 430 lm

Dim to warm

www.slv.be  
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70 IS HET
NIEUWE 30

S A R E M

S arem viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag, maar 
voelt zich nog altijd jong en gelooft volop in de toe-
komst. Luk Salaets - de derde generatie in dit fami-

liebedrijf - en Stephan Thijs laten hun licht schijnen 
over het verleden en blikken vooruit op wat komt.

Grootvader Salaets richtte in 1949 een bedrijf op onder de naam 
‘Samenaankoop Radio en Elektrisch Materiaal’, ofwel S.A.R.E.M. De 
firma verkocht de eerste commerciële radio’s, wasmachines en huis-
houdelijk installatiemateriaal. In de beginjaren bevonden de filialen 
zich in het centrum van Hasselt en Leuven. Intussen zijn de punt-
jes in de naam verdwenen en verhuisde Sarem naar locaties bui-
ten de stadscentra. Bleef onveranderd: het jeugdige enthousiasme. 
Een familiale spirit doordringt heel het bedrijf, namelijk een dyna-
mische ploeg van zo’n dertig medewerkers en een eigen transport-
dienst. “Wij staan er mét en door die mensen”, vertelt Luk Salaets. 

Installatiemateriaal en vakkennis

In de filialen vind je materiaal voor projecten in de residentiële en 
tertiaire sector, net als een deel aanvullende consumentengoederen. 
Vakkundige medewerkers staan steeds klaar met advies. Bovendien 

“ 
Sarem coacht 
installateurs 
in de continu 
veranderende 
wereld van 
elektriciteit.

Luk Salaets 
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Installateurs op 
speeddate

Daarnaast organiseert Sarem heel 
wat opleidingen. “We zijn de uit-
vinders van speeddating in onze 
sector”, laat Luk optekenen. “Vijf 
leveranciers krijgen twintig minu-
ten met tien klanten, daarna wis-
selen de groepen. Je komt dus 
niet voor één merk, maar voor 
vijf fabrikanten en topics. Er is 
altijd iets dat je interesseert.”

Sarem wil de installateur coa-
chen in de continu veranderende 
wereld van elektriciteit. “We 
waren al vroeg bij ledverlich-
ting en we zoeken voortdurend 
naar technische oplossingen. 
Ook digitalisering is een boei-
ende evolutie. Zelfs differentieel-
schakelaars en automaten wor-
den digitaal. Daarnaast zien we 
dat metingen belangrijker wor-
den. Je volgt het verbruik vanop 
afstand en anticipeert op proble-
men. Domotica wordt gebruiks-
vriendelijker en toegankelijker 

voor de consument, maar al die 
systemen vragen de nodige ken-
nis van installateurs. Wij staan 
hen bij en leren hen de vraag 
van de klant analyseren om de 
juiste oplossing voor te stellen.” 

De kracht van 
samenwerking

Sarem stond mee aan de wieg van 
Gibed. Onafhankelijke distribu-
teurs hebben volgens Sarem heel 
wat te winnen bij zo’n samenwer-
king. “We ontwikkelen gemeen-
schappelijke denkpatronen, 
leren van elkaar en hebben een 
klankbord. Als groep hebben we 
betere contacten met leveran-
ciers. We krijgen ook een bre-
dere kijk op de Belgische markt. 
Er zijn namelijk grote regionale 
verschillen waaruit je kunt leren. 
Tot slot hoeven we ook geen 
vrees te hebben om iets tegen een 
concurrent te zeggen. Zodra we 
samenwerken, zijn we geen con-
currenten meer, maar collega’s.” ◆

SAREM N.V.                sarem@sarem.be www.sarem.be  
• Gebrandestraat 60b —  B-3511 Kuringen - Hasselt T. +32 11 85 84 00 
• Kol.  Begaultlaan 81 —  B-3012 Wilsele - Leuven T. +32 16 23 12 31

is er een dynamische verlich-
tingstoonzaal waar de installa-
teur samen met de eindklant 
terecht kan. “Onze medewerkers 
voeren merkonafhankelijke ver-
lichtingsstudies uit in allerhande 
projecten. Ze begrijpen de wen-
sen van de eindklant. Zo verko-
pen we niet alleen verlichting, 
maar werken we ook projecten 
uit en helpen we de installateur.” 

Zoals elke eigentijdse distribu-
teur heeft Sarem een webshop, 
die binnenkort helemaal ver-
nieuwd wordt. Toch blijft het 
menselijke aspect belangrijk: 
“Het internet is een deel van de 
toekomst, maar ooit moeten er 
toch ergens vragen beantwoord 
worden. Dan heeft een familie-
bedrijf als het onze belangrijke 
troeven, onder meer dankzij de 
korte communicatielijnen.” 

IN CIJFERS

12
jaar Gibed-lid

70
jaar ervaring

3
generaties

Showroom ter 
ondersteuning van 

de vakhandel.
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H et verhaal van Niederau startte ruim 100 jaar geleden in 
Aken. De jarenlang opgebouwde ervaring, gekoppeld aan 
kennis over de nieuwste technische innovaties, stellen 

de medewerkers nog elke dag ten dienste van hun klanten.

In 1915 richtten de broers Anton en Willi Niederau een bedrijf op 
dat gespecialiseerd was in elektrische apparaten en installatiemateri-
aal. In 1947 trok Anton weg richting Eupen, waar hij een groothandel 
in elektrische apparaten en installatiemateriaal startte. Sinds 1987 is 
met Edgar Niederau de derde generatie actief in dit familiebedrijf.

Familiale geest

Niederau is nog steeds actief in Eupen. De vestiging in Eupen, op een 
site van 10.500m2, biedt plaats aan een grote showroom met huis-
houdelijke toestellen, verlichting en multimedia. Achter het gebouw 
bevindt zich een groot magazijn, zodat de groothandelaar steeds een 
ruim aanbod aan merken en producten uit stock kan leveren. Vanuit 
het magazijn in Eupen belevert Niederau ook het filiaal in Herstal, dat 
in 2016 opende. Met die vestiging, vlot bereikbaar dankzij de ligging 

RUIM 100 JAAR 
ELEKTRICITEIT EN 
VERLICHTING

“ 
De installateur 
wordt steeds 
vaker ook 
programmeur.

20
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vlakbij de autosnelweg, staat 
Niederau ten dienste van instal-
lateurs in de regio Luik. Voor 
leveringen beschikt Niederau 
bovendien over een eigen trans-
portdienst. “Zo willen we snel 
en betrouwbaar leveren bij onze 
klanten”, luidt het bij Niederau.

Er werken een vijftigtal werk-
nemers in het bedrijf, dat zich 
op professionele klanten richt. 
“Ons cliënteel bestaat ener-
zijds uit kleine tot middelgrote 
installateurs die hoofdzakelijk 
actief zijn in residentiële pro-
jecten; anderzijds uit hande-
laars in huishoudelijke appa-
raten en keukenbouwers”, 
licht Matthias Niederau toe. 

Met Matthias staat de vierde gene-
ratie klaar om de geschiedenis 
van het familiebedrijf verder te 
zetten. “Als familiebedrijf willen 
we ons onderscheiden van de 
grote multinationals. De familiale 
geest vind je ook terug in onze 
persoonlijke relaties met onze 
klanten en onze capaciteit om 
snel en efficiënt te reageren.”

Installateur en 
programmeur

Klanten kunnen inderdaad 
rekenen op persoonlijk advies 
van geschoolde medewerkers. 
Daarnaast organiseert Niederau 
geregeld opleidingen voor instal-
lateurs. “Advies en opleidingen 
zijn essentieel, gelet op ons cli-
enteel”, stelt Edgar Niederau. 
“De installateur wordt steeds 
vaker ook programmeur. Hij 
moet permanent op de hoogte 
zijn van technische evoluties om 
te beantwoorden aan de behoef-
ten in de markt. Denk maar aan 
domotica of laadpalen. Andere 
belangrijke trends zijn voor mij 
digitalisering en tweedraadssys-
temen voor toegangscontrole 
(parlo- en videofonie) die mak-
kelijker aan te sluiten zijn.” 

Niederau was een van de  eerste 
distributeurs met een online 
bestelsysteem. B2B-klanten 

NIEDERAU EUPEN AG www.niederau.be 
Herbesthalerstraße 134 — B-4700 Eupen 
T. +32 (0)87 59 57 57 — info@niederau.be

IN CIJFERS

12
jaar Gibed-lid

104
jaar ervaring

50
medewerkers

 kunnen 24 uur op 24 en 7 dagen 
op 7 de inventaris raadplegen, 
maar ook bestellingen plaatsen. 
Vervolgens halen ze de goede-
ren op of levert onze transport-
dienst. “In de toekomst willen we 
onze webshop nog performanter 
maken. Verder blijven we inves-
teren in technische adviezen en 
snelle leveringen”, aldus Matthias.

In 2007 lag Niederau mee aan de 
basis van Gibed. “We stapten mee 
in het verhaal om onze kennis 
en ervaringen te kunnen delen”, 
legt Edgar Niederau uit. “We ver-
enigen onze krachten en leggen 
zo meer gewicht in de schaal. We 
doen samen marketinginspannin-
gen, wisselen ideeën uit en kun-
nen meer merken aanbieden.” ◆

Edgar en Matthias Niederau



Forever an icon, 
today Smart as well.

Traditional 
control

Control with 
smartphone

Voice 
command
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FHB Food highbay PHB LOW UGR PHB EXTREME

Tot 135 lm/W Tot 130 lm/WTot 130lm/W

Voedselverwerking Showroom Extreme omgevingstemperaturen

Maak kennis met de nieuwste Highbay’s

Na de succesvolle 
introductie van
de PHB en HBRV, 
vult Integratech
zijn gamma verder 
aan met 3 nieuwe
led klokken.

www.integratech.beVoor meer informatie surf naar onze website



NIK DEBRAUWER
D E L T A  L I G H T

TINE NEYRINCK
C A S T E E L K E N
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TRACKSPOTS
DRUMMER RAAKT DE 
JUISTE SNAAR� 

Casteelken is een begrip tot ver buiten Rumbeke. 
Een indrukwekkend glazen gebouw herbergt de 
grootste collectie interieurdesign van België. Je 
maakt er kennis met meubels en accessoires van 
internationale topontwerpers. En die producten 
komen pas tot hun recht onder het juiste licht.

Anne Decruy, de moeder 
van Tine Neyrinck, richtte 
in 1976 Casteelken op. Oor-
spronkelijk vond je de zaak 
op twee locaties in Rum-
beke. Een van de locaties 
richtte zich op een jong, 
speels gamma van accessoi-
res en meubels. Toen die site 
gerenoveerd moest worden, 
besloot men om de accessoi-
reshop te integreren in het 
grotere pand, een voorma-
lige brouwerij en conserven-
fabriek. Dat was tegelijk dé 
gelegenheid om de balie en de 
showroom op te frissen en te 
verbouwen. Ook de verlich-
ting zou vernieuwd worden.

Flexibiliteit voorop

Tine Neyrinck had alvast 
een duidelijk beeld van wat 
ze zocht in de nieuwe ver-
lichting. “In een showroom 
staat niets vast”, begint ze. 

“We moeten licht kunnen 
bijplaatsen of weghalen wan-
neer het nodig is. Ook willen 
we dat kleuren waarheidsge-
trouw worden weergegeven. 
Tot slot hechten we belang 
aan een gezellige sfeer.”

De keuze viel op de Drum-
mer-trackspots uit de Essen-
tials-lijn van Delta Light. 
“Delta Light is geen onbe-
kende in de streek en hun 
totaalplaatje was voor ons 
het beste”, legt Tine uit. “We 
hebben toestellen van ver-
schillende fabrikanten getest. 
Daarbij was het voor ons dui-
delijk dat de lichtkwaliteit 
van de Drummer het beste 
was. Hij geeft een fris, spran-
kelend en aangenaam licht, 
en dat is belangrijk voor de 
sfeer. We kunnen de spots 
zelf verplaatsen op de rails 
en de lichtbundels eenvou-
dig smaller of breder maken. 
De industriële look past 

goed bij het karakter van 
het pand.” De installatie 
gebeurde door VDC, de 
installateur waarmee Cas-
teelken gewoonlijk samen-
werkt en die het materi-
aal bij Aleco aankocht.

Delta Light Essentials

Nik Debrauwer, project-
manager bij Delta Light, 
geeft meer toelichting bij 
de trackspots en de Essen-
tials-lijn. “Bij de projec-
toren voor driefasetracks 
in het premiumgamma 
van Delta Light zijn er 
tal van opties op vlak van 
lichtbron en -comfort, 
maar die waren hier niet 
nodig. De keuze viel op de 
Drummer-familie, met een 
ontwerp dat lijkt op een the-
aterspot en een adapter die 
past op alle tracks. Dankzij 
de lenzen krijg je een hoog 
rendement en een lichtbun-
del zonder veel strooilicht. 
Je kunt ze zelf vervangen 
om een andere lichthoek te 
verkrijgen, zonder gereed-
schap. Er is ook een ver-
sie met regelbare focus.”

“Met Essentials keren we 
terug naar de essentie en 
richten we ons op een nieuwe 

Drummer 90 ADM
de trackspot u it het 
Essent ia ls -gamma 

van Delta Light

• LED 30 W (Citizen)

• 3.500 lm

• 3.000 K

• CRI > 90

• Focus 25°, 36°, 60° (Drummer 90 
FOCUS ADM: verstelbaar 25°-60°)

• Kleuren: zwart of wit

• Naast de Drummer 90 ADM, 
die gericht is op retail, is er 
de Drummer 68, die met zijn 
slanker design en lichtopbrengst 
van 1.200 lm geschikt is voor 
horeca of zelfs in residentiële 
toepassingen omwille van 
zijn verfijnde omgeving..

• Vanaf het najaar zijn er ook 
DALI-dimbare Drummers en een 
versie met 4.000 K verkrijgbaar.

• Publieke verkoopprijs (spot incl.
lens): 199,12 euro excl. btw

distributiemarkt. Het is een 
complete reeks basisproduc-
ten met een tijdloos design 
en optimale prijs-kwaliteits-
verhouding. De lijn is een 
aanvulling op het high-end-
gamma. Het grote voordeel 
is dat je als installateur een 
volledig project in residenti-
eel of retail met de betrouw-
bare producten en service 
van Delta Light kunt uit-
werken”, besluit Nik. ◆
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HERFSTACTIE 2019
ASSORTIMENT SNELKLEMMEN (221 EN 2273) + AUDI DTM RACE

De klemmenset 

Beschikbaar bij uw WAGO groothandel vanaf 1 oktober 2019 tot 
einde voorraad.

Audi RS 5 DTM
• Licenced by DTM & Audi
• Full-function radiogestuurd 2,4 GHz 
• Snelheid 12-15 km/u
• Bereik tot ± 30 m ver
• Schaal 1:16 - ca 30,5 x 12 x 8 cm
• Herlaadbare batterijpack Ni-Mh 6V 

500mAh

WAGO is a registered trademark of WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
*Adviesprijs excl. BTW. 

Drukfouten, fouten en wijzigingen voorbehouden. 

Ref. 887-331

€ 152,- *

Profiset

10 DIN-rail adapters  
voor serie 2273
Ref. 2273-500

300 “COMPACT” klemmen 
3 x 0,5 ... 2,5 mm² (m)
Ref. 2273-203

www.wago.be/profiset

100 “COMPACT 
UNIVERSELE” klemmen
5 x 0,14 ... 4 mm² (s)
5 x 0,2 ... 4 mm² (m, ma)
Ref. 221-415

30 “COMPACT 
UNIVERSELE” klemmen
3 x 0,5 ... 6 mm² (s, ma, m)
Ref. 221-613

10 DIN-rail adapters 
voor serie 221
Ref. 221-500

150 “COMPACT 
UNIVERSELE” klemmen
3 x 0,14 ... 4 mm² (s)
3 x 0,2 ... 4 mm² (m, ma)
Ref. 221-413



Antraciet 1 Ontwerp
9 versies 

Flexibele
draaibare

Spot+sensor
4 uurs functieBuurgroep

functie
Bluetooth  Vervangbare

LED lamp
Beste prijs

Uitvoering Spot ONE Spot DUO Spot WAY Spot Garden

Sensor bluetooth • • • •

Sensor • •

Slave •

Nightmatic • •

VSA Belgium Bvba
Hagelberg 29
B-2440  Geel
België

T  +32 (0)14 25 60 50
F  +32 (0)14 25 60 59
E  info@vsabelgium.be
I   www.vsabelgium.be

Art. nr. Omschrijving Bruto prijs

4007841058616 Buitenspot antraciet ONE sensor €   80,50

4007841058623 Buitenspot antraciet ONE slave €   60,80

4007841058630 Buitenspot antraciet ONE sensor bluetooth € 107,30

4007841058647 Buitenspot antraciet DUO sensor € 159,60

4007841058654 Buitenspot antraciet DUO sensor bluetooth € 173,00

4007841058661 Buitenspot antraciet WAY sensor bluetooth € 151,10

4007841058678 Buitenspot antraciet WAY nightmatic € 124,70

4007841058685 Buitenspot antraciet GARDEN sensor bluetooth € 120,70

4007841058692 Buitenspot antraciet GARDEN nightmatic € 93,90



d o s s i e r

In ‘dossier’ spitsen we ons toe 
op één specifiek segment uit 
de bouwsector en zoomen 
we in op trends en evoluties 
die belangrijk kunnen 
zijn voor installateurs.
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SMART BUILDINGS: 
SMAAKMAKER 
IN DE HORECA

Huisautomatisering wordt 
langzaam maar zeker gemeen-
goed in bedrijven, publieke 
gebouwen en privéwoningen. 
Ook in de horeca hebben 
automatische sturingen van 
elektrische installaties heel 
wat potentieel. Ze tillen de be-
leving naar een hoger niveau. 

Gasten in een café of restaurant 
hechten uiteraard veel belang aan de 
kwaliteit van de producten die een 
uitbater op tafel zet, maar kijken ook 
uit naar een ontspannende beleving. 
Het juiste licht, een streepje muziek 
op de achtergrond, een aangename 
temperatuur: het zijn allemaal facto-
ren die bepalen hoe gezellig gasten 
een zaak vinden. In een gebouw met 
een traditionele elektrische installatie 
moet een uitbater of een medewer-
ker telkens weer de lichten dimmen, 
de geluidsinstallatie bijregelen, de 
verduisteringen omhoog of omlaag 
doen en de verwarming of klimaat-
regeling inschakelen. Een taak die 
de nodige tijd en moeite vraagt. Elke 
keer opnieuw moet hij of zij door heel 
de zaak lopen om de juiste sfeer te 
creëren.

“ 
Niko Home Control is er ook voor 

projecten waar de traditionele 
bekabeling behouden blijft.

ho
re

ca
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Dankzij domotica zijn al die tech-
nieken (en nog veel meer) te auto-
matiseren en centraal te bedienen. 
Dat betekent extra comfort voor 
zowel horecamedewerkers als gasten. 
Uitbaters of medewerkers hoeven 
immers niet langer heel de zaak rond 
te lopen om diverse toestellen aan of 
uit te schakelen. Zo winnen ze tijd 
om het gasten nog beter naar hun 
zin te maken. Een bezoeker geniet in 
enkele seconden van een comfortabe-
le ruimte. Het hoeft dus weinig betoog 
dat huisautomatisering ook in de 
horeca zijn plaats heeft: met één druk 
op de knop baadt heel de zaak in een 
passende sfeer. Gasten hebben het 
helemaal naar hun zin en hun menu 
smaakt wellicht dat tikkeltje beter.

Awards

Leon Theune, Product Manager Niko 
Home Control, vertelt waarom net 
Niko Home Control zo geschikt is 
voor gebruik in de horeca. “Met Niko 
Home Control bouwen we verder op 
honderd jaar ervaring en expertise. 
We bieden een oplossing voor elk 
project. In de eerste plaats komt 
dat door de designs. De producten 
moeten er goed uitzien in elke ruimte 
en moeten heel eenvoudig zijn voor 
gebruikers. Omdat Niko verschillende 
series heeft, is er voor elke horeca-
zaak wel een reeks die past bij het 
interieur, van een strak en modern 
restaurant tot een bruine kroeg. Niko 
Pure, bijvoorbeeld, heeft moderne en 
strakke lijnen, terwijl Niko Original 

zachtere lijnen en mildere kleuren 
combineert. Verschillende producten 
zijn bekroond met Red Dot Design 
Awards, A’Design Awards en iF Design 
Awards.

Ten tweede is Niko Home Control er 
zowel voor nieuwbouwprojecten en 
grondige renovaties als voor projecten 
waarbij de traditionele bekabeling 
behouden blijft. In het eerste geval 
werkt het systeem via busbekabeling. 
Maar Niko Home Control is ook te 
combineren met bestaande traditi-
onele bekabeling. In dat geval hoef 
je geen ingrijpende renovatiewerken 
uit te voeren en werkt het systeem 
via een draadloze slimme hub die 
communiceert met de bedieningen. 
Bovendien is het systeem erg flexibel. 
Achteraf kun je zonder moeite zaken 
toevoegen of uitbreiden.”

Bedieningsgemak

“Een belangrijk aspect van Niko 
Home Control is de mogelijkheid om 
automatische sferen in te stellen. Dat 
is ook in een horecagelegenheid heel 
handig. Een sfeer roep je op door 
lichten in te schakelen of te dimmen, 
muziek af te spelen, het volume 
harder of zachter te zetten en de ver-
duistering aan de ramen naar boven 
of beneden te doen. Een medewerker 
hoeft niet al die zaken apart te be-
dienen: met één druk op de knop op 
een centraal bedieningspunt kun je ’s 
avonds naar een warme, intieme sfeer 
overschakelen. 



Ontdek onze energiebesparende verlichtingsoplossingen, 
armaturen en LED lichtbronnen, inclusief prijzen.

Vraag je exemplaar  
via de banner op  

onze website
sylvania-lighting.com

12066-AZ-Gibed Add nieuwe catalogue.indd   1 19/08/19   15:01
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Ook hebben we koppelingen gemaakt 
met de grote spelers op het vlak van 
onder meer ventilatie, verwarming, 
raamverduisteringen en audio. Niko 
Home Control biedt zo bedieningsge-
mak. De centrale bedieningspunten 
kunnen bijvoorbeeld achter de bar 
of in de keuken staan, zodat elke 
medewerker makkelijk een sfeer kan 
inschakelen. Daarnaast is alles te 
bedienen via een smartphone, tablet 
of touchscreen. Bij de deur kun je 
dan weer een knop met een specifie-
ke functionaliteit plaatsen, zoals een 
alles-uitknop. De laatste medewerker 
die vertrekt, kan daarmee alle toestel-
len uitschakelen: handig en veilig.”

Veilig en energiebewust

Domotica biedt niet alleen op het vlak 
van beleving een meerwaarde voor 
een zaak. Het maakt de elektrische 
installatie ook een stuk veiliger en 
energiezuiniger. “Je krijgt meldingen 
op je mobiele telefoon wanneer er een 
alarm afgaat of wanneer er een abnor-
maal hoog energieverbruik is. Zo kun 
je onmiddellijk reageren op mogelijke 

problemen. Daarnaast hechten we bij 
Niko belang aan bewust energiever-
bruik. Zo maken we het mogelijk om 
toestellen vanop afstand te bedienen 
en de verwarming en ventilatie te in-
tegreren in het domotica-systeem. De 
temperatuur kan gekoppeld worden 
aan een bepaalde sfeer en kan per ka-
mer geregeld worden. Zelfs stopcon-
tacten kun je bedienen. Door ze aan 
de alles-uitknop te linken, voorkom 
je sluipverbruik en verhoog je de vei-
ligheid. Daarnaast biedt Niko Home 
Control je de mogelijkheid je verbruik 
op te volgen. Binnenkort verschijnt 
er een nieuw stopcontact op de markt 
dat niet alleen meet hoeveel energie 
er via dat stopcontact wordt gebruikt, 
maar ook gekoppeld kan worden 
aan je eigen energieproductie. Zo 
 optimaliseer je het gebruik van je 
eigen opgewekte zonne-energie.”

Over Niko

Niko ontwerpt elektr(on)ische oplos-
singen die gebouwen beter laten 
werken voor iedereen die erin leeft 
en werkt� Door minder energie te 
verbruiken, lichtcomfort en veilig-
heid te verhogen en door alle toe-
passingen naadloos te laten samen-
werken� Gebouwen met Niko zijn 
efficiënter, laten zich controleren 
vanop afstand en interageren bin-
nen grotere ecosystemen� Niko is 
een Belgisch familiebedrijf uit Sint-
Niklaas met ruim 700 werknemers 
en 10 Europese vestigingen� Bij 
Niko is er één vraag die ons elke dag 
bezighoudt: hoe kunnen we gebou-
wen beter laten werken voor jou?

Training voor installateurs

Gebruiksgemak voor de eindklant en 
installatiegemak gaan bij Niko hand 
in hand. “De installateur kan het 
systeem programmeren om het zo 
eenvoudig mogelijk te maken voor 
de eindgebruiker. We zorgen ervoor 
dat de installateur de configura-
tiesoftware heel goed kan begrijpen. 
Daarnaast organiseren we trainingen 
waarbij de installateurs op één dag 
de basisbeginselen meekrijgen. We 
willen namelijk dat mensen op een 
eenvoudige manier met onze toepas-
singen kunnen omgaan.” ◆
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behuizingen
Licht is een essentieel 
ontwerpelement in 
moderne architectuur. 
Maar hoe bied je als 
installateur maximale 
ontwerpvrijheid? Alles 
begint bij de keuze van 
de inbouwbehuizin-
gen. Heeft het gebouw 
wanden en plafonds uit 
stortbeton of prefabbe-
ton, verlaagde plafonds 
of holle wanden en 
muren? Gaat het om 
een buitengevel? Zijn 
er bijzondere vereisten 
op het vlak van isolatie 
of brandwerendheid? 
Al die factoren stellen 
andere eisen aan een 
inbouwbehuizing. 

In betonnen constructies 
is het belangrijk dat de bui-
zen en dozen perfect op 
elkaar afgestemd zijn. Zo 
zijn de stabiliteit en abso-
lute dichtheid van het vol-
ledige systeem gewaarborgd 
en kunnen er geen onzui-
verheden binnendringen. 
Wanneer het gaat om geïso-
leerde plafonds of wan-
den, moet de behuizing de 
luchtdichtheid behouden en 
koudebruggen voorkomen. 
Daarnaast is het noodzake-
lijk dat brandgevaar wegens 
de bedrijfstemperatuur van 
de apparaten uitgesloten 
is. Ook de brandwerend-
heidsklasse van brandwe-
rende plafonds moet uiter-
aard in stand blijven.

Helia ontwikkelde een ruim 

assortiment aan inbouw-
dozen voor al die situaties. 
Zo beschik je als instal-
lateur over een adequate 
oplossing voor elke nood 
bij je eindklant en bied je 
de architect maximale vrij-
heid bij het ontwerpen.

In beton

Voor stortbeton en prefab-
beton maakt Helia behui-
zingen die flexibiliteit en 
zekerheid bieden bij plan-
ning, calculatie en montage. 
Ze zijn sterk, vormvast en 
creëren de ruimte die nodig 
is voor een professionele 
vormgeving en installatie. 

Om luidsprekers en arma-
turen, inclusief bedienings-
apparaten, in te bouwen 
in betonnen plafonds en 
wanden, heb je een flexi-
bele oplossing met vol-
doende ruimte nodig. De 
nieuwe generatie HaloX®-
inbouwbehuizingen beschik-
ken over die inbouwruimte. 
Dankzij de modulaire en 
flexibele opbouw heb je met 
dit systeem een oplossing 
voor vrijwel elke inbouw-
diameter en inbouwdiepte.

Voor tal van toepassingen 
bestaan er op de markt 

geen standaardoplossin-
gen voor een eenvoudige en 
betrouwbare installatie in 
beton. Helia past daar een 
mouw aan met zijn univer-
sele behuizingen. Ze zijn 
ook geschikt voor bedie-
ning, verlichting of geluid 
in kamers en gebouwen 
en als reservebehuizing.

Plafond-
constructies

Wanneer je vaste en draai-
bare led-inbouwarmaturen 
luchtdicht wil inbouwen in 
een plafondconstructie, zijn 
er een aantal factoren waar-
mee je rekening moet hou-
den. De behuizing moet het 
omgevende materiaal, zoals 
het dampscherm en de isola-
tie, beschermen tegen hoge 
bedrijfstemperaturen en 
zorgen voor een luchtdichte 
afsluiting. De ThermoX® 
LED beschermt vooral de 
dampschermfolie, die een 
wezenlijk onderdeel is van 
de luchtdichte gebouw-
mantel. Zo vermijd je niet 
alleen een ongecontro-
leerde luchtstroming, maar 
ook schade die op lange 
termijn als gevolg kan ont-
staan, zoals schimmelvor-
ming in de plafondisolatie.
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Het ThermoX®-
behuizingsysteem biedt 
daarnaast bescherming 
tegen het brandgevaar 
dat ontstaat door warme 
halogeenlampen, maar 
ook door koellichamen 
van ledlampen in tussen-
plafonds en dakconstruc-
ties. Bovendien voorkomt 
de inbouwbehuizing de 
stofranden die je vaak aan-
treft rond armaturen.

Ook bij inbouw in lichte 
wand- en plafondconstruc-
ties die deel uitmaken van 
een luchtdichte gebouw-
mantel volgens de EPB-
normen, moet je ongecon-
troleerde luchtstromen en 
stof vermijden. In dat geval 
kun je gebruik maken van 
de EnoX® inbouwbehuizing. 
Die behuizing dient voor het 
inbouwen van lichtarmatu-
ren, luidsprekers, displays 
en elektronische onderde-
len (bijvoorbeeld elektro-
nische transformatoren).

Voor de installatie van 
inbouwapparaten en led-
lampen in buitenplafonds 
met een buitenisolatiesys-
teem (ETICS) ontwikkelde 
Helia de inbouwbehuizing 
ThermoX® Iso +. Ledlampen 
met een vermogen tot 8 watt 
en het voorschakelappa-
raat vinden hier een veilige 
plek. De inbouwbehuizing 
is geschikt voor alle gang-
bare isolatiematerialen.

Brandwerende 
behuizingen

Wanneer je toestellen wil 
inbouwen in brandwerende 
plafonds, moeten uiter-
aard ook de inbouwbehui-
zingen de brandveiligheid 
waarborgen. De beproefde 
brandwerende behuizin-
gen FlamoX® zijn er nu 
in een nieuwe generatie. 

Daarnaast maakt Helia de 
installatiedozen HWD 30, 
die een betrouwbare brand-
werendheid garanderen van 
EI30 tot EI90. De geïnte-
greerde isolerende materie 
schuimt bij brand onmid-
dellijk op en sluit de ope-
ning in het plafond af. Ook 
bij latere installatie zorgt de 
HWD 30 voor veiligheid.

Om apparatuur zoals ver-
lichting, camera’s, bewe-
gingsmelders, brievenbus-
sen en talloze andere sys-
temen op een betrouwbare 
manier in de buitenisolatie 
te bevestigen, reken je op 
diverse apparatenhouders.

Hulp nodig om de juiste 
oplossing voor je project te 
vinden? Met tal van plan-
ningshulpmiddelen en per-
soonlijk technisch advies 
ondersteunt Helia je bij 
de planning en uitvoe-
ring van je installatie. ◆

Scan deze QR-code 

met je smartphone 

en lees de volledige 

brochure�

Puursesteenweg 363 
2880 Bornem - België

T. +32 (0) 3 899 40 50 
F. +32 (0) 3 899 40 40

www�helia-elektro�be

1

2

3

4

1. HaloX® 
Inbouwbehuizing voor stort- en prefabbeton.

2. ThermoX® LED 
Luchtdichte behuizing voor plafondconstructies

3. FlamoX® 
Brandwerende plafondbehuizing

4. ThermoX® Iso + 
Behuizing voor buitenisolatiesystemen
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verlichting
Of het nu gaat om een 
woning, horecazaak, 
kantoor, productiehal, 
winkel of ziekenhuis: 
licht is essentieel om de 
juiste sfeer te scheppen. 
De verlichting in een 
gebouw heeft dan ook 
veel invloed op de pro-
ductiviteit en het welzijn 
van de personen die er 
vertoeven. 

Om een geslaagd pro-
ject te realiseren, maak je 
als installateur in de eer-
ste plaats een welover-
wogen keuze uit diverse 
types verlichtingstoestel-
len. Downlight, tracklight, 
wandlamp, lichttegel of pla-
fondlamp: elk toestel heeft 
zijn plaats en toepassing. 
Door de verlichting vervol-
gens te voorzien van een 
slimme sturing, gecombi-
neerd met detectoren, dim-
mers en schakelmodules, til 
je het comfort van gebrui-
kers naar een hoger niveau. 
Dankzij intelligente verlich-
ting geniet een gebruiker op 
eender welk moment van 
een perfecte sfeer. Tegelijk 
verbruikt hij niet meer 
energie dan nodig, wat de 
elektriciteitsfactuur en de 
planeet ten goede komt. 

Draadloos en 
toekomstbestendig

Er bestaan diverse systemen 
en protocollen om verlich-
ting te automatiseren. Het 
Finse Casambi onderscheidt 
zich met robuuste, kostenef-
ficiënte en toekomstbesten-
dige bedieningssystemen die 
bovendien draadloos wer-
ken. Casambi baseert zich 

daarvoor op Bluetooth Low 
Energy (BLE), een geavan-
ceerde draadloze technolo-
gie met een laag energiever-
bruik. BLE wordt wereldwijd 
gebruikt en zit in zowat elke 
moderne tablet, smartphone 
en zelfs in geconnecteerde 
horloges (smartwatches). 
Dat betekent dat eindge-
bruikers hun verlichting 
kunnen bedienen aan de 
hand van hun mobiele toe-
stel via de gratis Casambi-
app voor Android en iOS. 
Het is daarnaast mogelijk 
de verlichting in en uit te 
schakelen, te dimmen en 
scènes te kiezen aan de 
hand van klassieke schake-
laars op de muur en diverse 
draadloze controllers. 

Casambi stelt zijn techno-
logie en software open voor 
alle fabrikanten en ontwik-
kelaars die willen innove-
ren in de verlichtingssector. 
Het zet namelijk sterk in 
op interoperabiliteit: alle 
producten met Casambi-
technologie, van welke fabri-
kant dan ook, zijn onderling 
compatibel. Casambi onder-
steunt daarnaast de belang-
rijkste standaarden in de 
markt. Het bedrijf wil als het 
ware een toekomstbestendig 
product-ecosysteem maken.

1
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Slimme 
lichtsturing 

Als partner van de Belgische 
installateurs en als speler in 
een markt die volop evolu-
eert, wil Teconex meestap-
pen in het innovatieve ver-
haal van Casambi. Met het 
gamma Teco Professional 
beschikt het bedrijf al over 
een ruim aanbod aan func-
tionele, architecturale en 
industriële verlichtingstoe-
stellen en lichtsturingen. 
De nieuwe MULTICAST* by 
Teco Professional breidt de 
functionaliteit van die toe-
stellen aanzienlijk uit. De 
gebruiker kan er immers op 
intuïtieve wijze een reeks 
van functies mee bedienen 
en automatiseren – en dat 
volledig draadloos. Op die 
manier gebruikt en subli-
meert de MULTICAST* de 
Casambi-technologie in 
installaties die bestemd zijn 
voor de industrie, kleinhan-
del en horeca, maar ook 
voor kantoren en medi-
sche zorginstellingen. 

De MULTICAST* is een 
draadloze besturingseen-
heid voor led-drivers met 
0/1–10V of DALI-drivers. In 
beide gevallen controleert de 
eenheid tot twintig drivers. 
Het systeem werkt als stand-
alone of kan via een ingang 
rechtstreeks gekoppeld wor-
den aan een reeks van toe-
behoren, zoals bewegings- of 
lichtdetectors of modules 
voor schakelaars. De DALI-
versie van de MULTICAST* 
dient als besturing en als 
voeding, waardoor het 
mogelijk is om rechtstreeks 
een led-driver met DALI-
interface aan te sturen 
zonder dat er een externe 
DALI-voeding nodig is. 

Wanneer je de MULTICAST* 
koppelt aan de gratis 
Casambi-app voor Android 
of iOS, kun je via het 
Bluetooth 5.0-protocol tot 
maximum twintig verlich-
tingstoestellen op uniforme 
wijze bedienen aan de hand 
van een mobiele telefoon, 
tablet, laptop of smartwatch. 
Daarnaast is bediening via 

een traditionele wandscha-
kelaar mogelijk. Zo geniet 
de gebruiker op elk moment 
van verlichting die hele-
maal is afgestemd op zijn 
gebruikssituatie. Tegelijk 
bespaart hij energie om de 
planeet minder te belasten. 

De MULTICAST* is al voor-
delig vanaf drie aangeslo-
ten toestellen. Het gebruik 
ervan is ergonomisch, intuï-
tief en uiterst veilig. Dankzij 
de draadloze bediening via 
Bluetooth heb je geen Wi-Fi 
nodig. Aangezien het sys-
teem werkt op Casambi-
technologie, beschik je over 
een toekomstbestendige 
oplossing die compatibel is 
met heel wat standaarden 
en verlichtingstoestellen 
van diverse grote spelers. 

Rue de Magnée 108  
4610 Beyne-Heusay - België

info@teconex�be  
www�teconex�eu

Het systeem is uiteraard 
compatibel met het volledige 
Teco Professional-gamma, 
zowel de 0/1–10V- als de 
DALI-oplossingen. Ook 
toestellen van de meeste 
andere grote verlichtings-
merken zijn te bedienen via 
de MULTICAST*. Kortom, 
als installateur realiseer 
je met de MULTICAST* 
in een handomdraai een 
draadloos systeem met 
grenzeloze mogelijkheden 
voor de eindgebruiker. ◆

*Patent pending

1. De MULTICAST* is een 
draadloze besturingseenheid 
voor led-drivers met 0/1–10V of  
DALI-drivers.

2. Dankzij intelligente verlichting 
geniet een gebruiker op eender 
welk moment van een perfecte 
sfeer.

2



De PT-E550WSP bundel bevat 4 tapes, 
een oplaadbare li-ion batterij en een 
draagkoffer. Alles wat u nodig heeft 
om elektrische installaties te labelen 
conform de bedradings voorschriften 
van het AREI aan een geweldige prijs.

€179

Label conform 
het AREI met 
de essentiële
labellingkit 
van Brother

aanbevolen 
verkoopprijs incl. btw

www.brother.be



De kabelgoot met alleen pluspunten.

Legrand biedt met het P31+ kabelgootsysteem een nog innovatiever en uitgebreider programma 
aan. Hiermee kunnen kabelgoten sneller en eenvoudiger geïnstalleerd worden. Voor iedere situatie 
is er een passende oplossing om de installatie te vergemakkelijken.

NIEUW GEÏNTEGREERD AUTOMATISCH KOPPELINGSSYSTEEM

GEOPTIMALISEERD EN NOG UITGEBREIDER PROGRAMMA

GEAVANCEERDE BODEMDOORDRUKKING

INNOVATIEVE HULPSTUKKEN P31+ 

UITWISSELBAAR MET DE HUIDIGE P31 

adv_P31+_Gibed_206x261mm_def.indd   1 26/08/2019   13:17
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C
reativiteit en inven-
tiviteit: ook die 
gereedschappen 
neem je als instal-

lateur overal mee naartoe. 
Elk project stelt je name-
lijk voor uitdagingen waar 
geen standaardoplossing 
voor bestaat. Maar je kunt 
je creativiteit ook helemaal 
de vrije loop laten, bijvoor-
beeld door vertrouwde 
materialen op een niet-alle-
daagse manier in te zetten.

Dat is precies wat Raf 
Parthoens, zaakvoerder 
van Schiffeleers Elektro, 
deed toen hij in La Bottega 
nieuwe verlichting instal-
leerde. Hij nam zo’n twaalf 
jaar geleden Schiffeleers 
Elektro over van zijn 
schoonouders. “Onze firma 
verzorgt algemene elektri-
sche installaties voor een 
brede waaier aan klan-
ten, gaande van residenti-
ele projecten tot winkels 
en kmo’s. We hebben veel 
vaste klanten. La Bottega is 
daar één van. De zaak doet 
al twintig jaar een beroep 
op ons voor allerhande 
elektriciteitswerken.”

Oude jeneverstokerij

De Hasseltse lifestyleshop 
La Bottega begon in 1991 als 
een schoenwinkel, maar is 
intussen uitgegroeid tot een 
ruime conceptstore waar 
zowel vrouwen, mannen als 

kinderen zich een modieuze 
outfit kunnen laten aanme-
ten, inclusief accessoires. De 
zaak is sinds 2009 gevestigd 
in de voormalige stokerij 
van Smeets Jenever - een 
ander icoon van Hasseltse 
smaak. Het interieur van La 
Bottega brengt die indus-
triële geschiedenis in her-
innering. Ruwe bakstenen, 
gewelfde plafonds, meta-
len en betonnen pilaren, 
smeedijzeren trappen en 
allerhande gereedschappen 
bleven behouden en vormen 
een sfeervolle achtergrond 
voor het hedendaags design 
dat je overal terugvindt.

Tracklights, maar 
dan anders

Op de benedenverdieping 
van La Bottega hingen al 
geperforeerde kabelgoten 
waarop grote spots bevestigd 
zijn. Het geheel doet op die 
manier denken aan de spots 

VERNUFTIG
VERLICHT



in een theaterzaal. Enkele 
jaren geleden schakelden 
Marc Jamar en Karine Valy, 
de zaakvoerders van La 
Bottega, Schiffeleers Elektro 
in om ook de verlichting in 
het oude stokerijgedeelte 
onder handen te nemen. 
In dat deel van de zaak 
hangt onder meer een jong 
gamma aan herenkleding en 
-accessoires: eerder stoere 

producten die goed tot hun 
recht komen in deze indus-
triële setting. In samen-
spraak met de architect en 
interieurarchitect viel de 
keuze op een niet-alledaagse 
variant op het welbekende 
systeem met trackrails en 
verplaatsbare trackspots.

Raf geeft toelichting bij deze 
oplossing, die even geniaal 
als eenvoudig is. “Het voor-
stel kwam om te werken 
met witgelakte kabelgoten 
van OBO Bettermann. We 
plaatsten ze tegen elkaar, 
zodat in de bovenste kabel-
goot effectief bekabeling 
loopt, terwijl de onderste 
als lichtrail dient. Daarin 
plaatsten we richtbare led-
spots. In het verleden heb-
ben we dat idee nog toe-
gepast. De kabelgoten zijn 
zeer geschikt voor win-
kels waarin een industri-
ele look gewenst is. Je hebt 
het voordeel dat je op die 
manier tegelijk de kabels 
kunt wegwerken en je ver-
lichting kunt bevestigen.”

Het resultaat mag in elk 
geval gezien worden. De led-
spots van Doxis passen als 
gegoten in de kabelgoten en 
vormen er één geheel mee. 
Omdat ze richtbaar zijn, is 
de lichtinstallatie bijna net 
zo flexibel en functioneel 
als een ‘klassieke’ installatie 
met rails en trackspots. Ook 
de noodverlichting is in de 
kabelgoot verwerkt. Vanop 
een afstand bekeken ziet 
de installatie eruit als een 
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minimalistisch tracksysteem 
dat zo uit een catalogus van 
een designfabrikant kan 
komen. Wanneer je de ver-
lichting van naderbij bekijkt, 
zie je het typerende kliksys-
teem, de veren, de hoeke-
lementen en de T-stukken 
van OBO Bettermann. Het 
zijn details die goed aan-
sluiten bij het industriële 
interieur van de zaak.

Voordelige oplossing

Ook Yvan Smet, technisch 
commercieel afgevaardigde 
bij OBO Bettermann, is 
enthousiast over de crea-
tieve invulling die een stan-
daardproduct hier kreeg. 
Mocht hij ooit een loft 
inrichten, zo vertrouwt hij 
ons toe, hij zou zijn verlich-
ting ook zo laten installe-
ren. “Hier zijn de standaard 
kabelgoten zonder perfora-
ties rug aan rug aan elkaar 
gemonteerd. Bovenaan is 
de versie van 60 milimeter 
hoog gebruikt, onderaan 
een van 110. Om bochten te 
maken, zijn er hoekstukken 
van 90° of 45°. Er is ook een 
element waarmee je de hoek 
traploos kunt instellen van 
0° tot 90°, al is dat hier niet 

In de bovenste goot loopt 
de bekabeling, de onderste 

dient als lichtrail.

1

1. MKSMU: ongeperforeerde 
kabelgoot met 1mm 
plaatdikte, voorzien van de 
MAGIC koppelingen (zonder 
afzonderlijke koppelplaten).
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OVER OBO BETTERMANN

OBO Bettermann ontwikkelt kwalitatieve producten voor de 

geleiding en bevestiging van kabels� In de geest van ‘Ohne 

Bohren’ creëert het innovatieve materialen die gebruiks-

vriendelijk, efficiënt en eenvoudiger te monteren zijn�

gebruikt. Al bij al is dit soort 
installatie veel voordeliger 
dan een tracksysteem. In 
vergelijking met een lijnsys-
teem met ingebouwde leds 
is het bovendien eenvou-
dig om hier een afzonder-
lijke lamp te vervangen.”

Gebruiksgemak voorop

Installateur Raf is bij-
zonder te spreken over 
het gebruiksgemak van 
de producten van OBO 
Bettermann. “Als je hoeken 
wil maken met de kabel-
goten, bestaan daarvoor 
de nodige toebehoren. In 
dit project zaten we met 
een schuine gevel. Daar 
hebben we zelf een mouw 
aan gepast door de goten 
in verstek te zagen.” Ja, 
improviseren: ook dat moet 
een installateur kunnen.

Schiffeleers Elektro maakt 
regelmatig gebruik van 
OBO-oplossingen. “We wer-
ken ook met hun vorkklem-
men om pvc-buizen op te 
plaatsen. In appartemen-
ten maken we vaak gebruik 
van hun pvc-wandgoten. 
Die zijn ideaal om onder 
een verdeelkast te installe-
ren. Daarnaast gebruiken 
we andere kleine zaken 
van OBO Bettermann, 
zoals aardingsbandjes en 
installatiemateriaal.”

Familiebedrijven 

Het nodige installatiema-
teriaal koopt Schiffeleers 
Elektro steevast aan bij 
groothandel Sarem. “We 
zijn daar al jarenlang klant”, 
vertelt Raf. “Mijn schoon-
ouders waren er klant, en 
ik ben het nog steeds nu ik 
de zaak heb overgenomen. 
In totaal zullen we al zo’n 
veertig jaar samenwerken.” 
Met andere woorden: dit 

zijn samen drie familiebe-
drijven, elk met een lange 
geschiedenis, die elkaar blij-
ven vinden. En dat is wel-
licht niet toevallig, gezien 
de persoonlijke service die 
Sarem de installateur steeds 
wil bieden. In elk geval 
blikt Raf terug op een goede 
samenwerking met zijn dis-
tributeur. “De communica-
tie verliep vooral via Sarem. 
Zij hebben hun uiterste best 
gedaan om alle producten 
tijdig te leveren”, besluit hij.

Creativiteit alom

De installateur zet dagelijks 
zijn creativiteit in om een 
oplossing voor elke uitda-
ging te vinden. Van alledaags 
tot out-of-the-box. De dis-
tributeur zorgt er op zijn 
beurt voor dat de elektricien 
steeds over het nodige mate-
riaal beschikt om van fanta-
sie werkelijkheid te maken. 
Maar de groothandel is 

niet alleen een leverancier. 
Op tijd en stond zal hij de 
inventiviteit van de instal-
lateur versterken door hem 
te wijzen op nieuwe produc-
ten, hem wijzer te maken 
met gespecialiseerde oplei-
dingen, of zelf een creatieve 
inval te delen. Kortom: in 
de wereld van elektriciteit 
vind je meer creativiteit dan 
sommigen vermoeden. De 
verlichting in La Bottega is 
daarvan alvast een bewijs. ◆

T. 03 870 74 00 
F. 03 887 40 00 
info@obo.be 

INFO  obo.beOBO Bettermann  
Bist 14 
B-2630 Aartselaar

Raf Parthoens



BAAKVRAAGMet een analytische blik en een kritische 
geest beantwoorden onze experts enkele 
pertinente vragen. Zo kan je op jouw beurt 
het inzicht van jouw klanten verscherpen.

Raf Vermeulen van GE/ABB

Verdeelkasten met een 
hoge beschermingsgraad? 

Vocht, stof, stoten, zonlicht, hoge of lage temperaturen … 
in sommige omgevingen volstaat een reguliere verdeelkast 
niet en heb je nood aan een kast met een hoge 
beschermingsgraad. Maar welke materialen gebruik je waar? 
En met welke installatievoorschriften houd je rekening?

Lange levensduur verzekeren

Je wil er in de eerste plaats voor 
zorgen dat de hoge IP-waarde voor 
lange tijd behouden blijft. Daarom 
kies je het best voor een kast uit 
één geheel (monoblok), met een 
enkele deur. Wanneer je die vervol-
gens met externe voetjes monteert, 
hoef je de kast niet te doorboren. 
Let wel op de montagerichtlijnen 
van de fabrikant: een verdeelkast 
met hoge beschermingsgraad mag 
je niet altijd in eender welke posi-
tie monteren, wegens het risico 
op ophoping van water en vorst-
schade. Zorg er bovendien voor 
dat de wartels voor de kabelingan-
gen minstens dezelfde bescher-
mingsgraad hebben als de kast.

Chemische resistentie

Voor agressieve omgevingen, zoals 
de petrochemie, zwembaden, stal-
len, rioleringen of nabij zout water, 
is het belangrijk de chemische 
resistentie van de kast te contro-
leren. Voor omgevingen met risico 
op mechanische impact kies je 
een kast met een hoge IK-waarde. 

Eens geïnstalleerd, zul je merken 
dat de verdeelkast moeilijker te 
openen en te sluiten is dan een 
gewone. Dat komt door de hoge 
druk op de dichtingen van de deur. 
Reinig die dichtingen regelmatig. 
Let er wel op geen siliconen op de 
elektrische toestellen te spuiten.   

In omgevingen met hoge vochtig-
heid en temperatuurschomme-
lingen voorkom je vochtneerslag 

met een interne kastverwarming. 
Het vermogen bepaal je volgens 
de info van de fabrikant of aan de 
hand van deze vuistregel: onge-
veer 100W/m3 binnen en 200 à 
300W/m3 buiten. De fabrikant 
heeft meestal verwarmingstabel-
len met interne dissipatievermo-
gens en temperatuurstijgingen.

Buitenopstelling

Bij installatie buiten zijn er extra 
aandachtspunten. Niet elke kast 
is geschikt voor buitenopstelling. 
Dat komt vooral door de invloed 
van uv-straling. Hou ook reke-
ning met de interne opwarming 
(zo’n 100W/m2) door zonnestra-
len. Weet tot slot dat thermoplas-
ten (PC, PS …) die geschikt zijn 
voor buitenopstelling, meestal 
niet halogeenvrij zijn. Thermohar-
ders (polyesters) zijn dat wel. ◆
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BAAKVRAAG
“Een goede lichtstudie garandeert de kwaliteit van de ver-
lichting en het visueel comfort”, zegt Isabelle Hubert van 
Indigo Lighting. “We kunnen dan immers het aantal arma-
turen dat in elke ruimte nodig is dimensioneren volgens 
het gebruik, de normen en specifieke beperkingen.”

De armaturen bij Indigo Lighting 
zijn COB-leds, wat staat voor Chip 
on Board. “Dat is de best pres-
terende led op de markt omdat 
deze betrouwbaar, stabiel en 
duurzaam is. Ze heeft een uitste-
kend rendement en is ideaal voor 
huishoudelijk gebruik. Andere 

voordelen? De goede lichtren-
dementen (80-100 lm/W), lange 
levensduur (gemiddeld 20.000 
tot 50.000 uur), robuust voor een 
klein vloeroppervlak, gerichte licht-
bundel en dus flexibel in design 
en, tot slot, ongevoelig voor het 
aantal aan/uit-schakelaars.”

Termen 

Welke termen moet u onthouden 
wanneer u een lichtstudie bestelt 
of analyseert? “De lichtstroom 
(lumen) is de hoeveelheid uitge-
straald licht. Niet te verwarren 
met de nuttige lichtstroom die de 
armatuur uitstraalt. De lichtinten-
siteit (candela) is de gerichte licht-
stroom. Verlichting (lux) is de ver-
houding tussen de hoeveelheid uit-
gestraald licht en een oppervlak. De 
luminantie is de verhouding tussen 
de lichtintensiteit en een bepaald 
oppervlak (candela/m2). Het licht-
rendement is de verhouding tussen 
de hoeveelheid licht en het opge-
nomen vermogen (lm/W). Zeer 
belangrijk voor winkels is de kleur-
weergave-index of de CRI (color 
rendering index). Dat is de capaci-
teit van een lamp om de kleuren in 

de omgeving te herstellen (als de 
CRI groter is dan 90, is de weergave 
uitstekend). De kleurtemperatuur 
wordt uitgedrukt in graden Kelvin.”

Gestandaardiseerde 
omgevingen

“Bij gestandaardiseerde omgevin-
gen, zoals kantoren, spreken we 
van de UGR-factor of de verblin-
dingsindex: van 28 voor circula-
tiezones tot 16 voor technische 
werkstations. De levensduur van 
de leds is ook zeer belangrijk voor 
sommige lastenboeken. Een led zit 
op het einde van zijn levensduur 
wanneer hij niet meer voldoende 
licht produceert. Dit duiden we 
aan met het behoud van de licht-
stroom, uitgedrukt in % (L). Het 
“sterftepercentage”, ook uitgedrukt 
in % (B), hangt daarmee samen. 
Bijvoorbeeld: L70 B30 50.000 uur 
betekent dat na 50.000 uur 70% 
van de leds een lichtstroom van 
minstens 70% zal produceren.

Op basis van de plannen en het 
lastenboek stelt de afdeling ver-
lichtingsstudies van Indigo Ligh-
ting een inplantingsplan voor 
dat met Dialux Evo uitgewerkt 
werd”, besluit Isabelle Hubert. ◆

Isabelle Hubert van Indigo Lighting

Lichtstudie:  
welke terminologie 
moet u gebruiken?

1 . Verlichtingsstudie van Indigo voor een 
modewinkel in Parijs.1

1





LED PRORIO TRACKLIGHT SERIE
De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die 
zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën 
te gebruiken. Met deze LED railspots licht u uw producten en objecten 
optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Door de hoge 
RA-waarde bent u verzekerd van een natuurgetrouwe kleurweergave. 
De LED railspots zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, lichtgrijs en zwart. 
Bevestig de armaturen aan onze bijpassende 3-fase rail, waardoor u 
eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.

Project in Fosbury & Sons Boitfort mede gerealiseerd door Govaerts Elektro.
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Roland Goovaerts
Key account manager

VSA Belgium bvba

Welke detector-
technologie voor 
welke toepassing?

Dankzij aanwezigheids- en bewegingsdetectoren 
schakelen verlichting en andere technologieën alleen 
in wanneer het echt nodig is. De eigenaar bespaart 
energie, terwijl comfort en veiligheid gewaarborgd 
zijn. Maar welke soorten detectortechnologie 
bestaan er, en welke installeer je waar?  

Passieve  Infrarood 
Sensoren

Passieve infrarooddetectoren 
(PIR) zijn een bekende 
en veelgebruikte techniek 
voor binnen en buiten. 
Ze werken vooral goed in 
grote en hoge ruimtes.

Hyperfrequentie-
detectoren

In 1999 vond Steinel 
Professional de hyperfrequen-
tiedetector uit. Die detecteert 
nauwkeurig in gebouwen. 
Denk maar aan traphallen, 
toiletten, kleedkamers, par-
kings met meerdere etages 
of keukens. Hij registreert 
beweging, ongeacht welke 
richting ze uitgaat. Bovendien 
‘kijkt’ de sensor door dunne 
wanden, hout en glas. De 
HF-technologie werkt zonder 
lens, dus de detector kan zeer 
discreet worden weggewerkt.

Na jarenlange ontwikkeling 
is Steinel erin geslaagd 
om die technologie ook 
buitenshuis beschikbaar te 

maken dankzij iHF 3D. Deze 
sensoren zijn geschikt voor 
bijvoorbeeld gevels, carports, 
parkings en patio’s en werken 
in alle weersomstandigheden. 
Ze maken het verschil door 
een detectiezone die zeer 
precies af te bakenen is 
en door het feit dat ze het 
onderscheid maken tussen 
menselijke activiteit en plan-
ten, kleine dieren en regen. 
Zo schakelt de detector 
het licht alleen in wanneer 
het echt nodig is, niet 
wanneer de kat langsloopt.

Ultrasone detectoren

Visuele detectie is niet 
altijd eenvoudig in grote 
kantoren of in ruimtes met 
veel hoeken en obstakels. In 
zulke gevallen zijn ultrasone 
sensoren aangewezen. Ze 
zenden geluidsgolven uit 
die zich door heel de ruimte 
verspreiden. Ze omringen 
elk object en detecteren 
de kleinste beweging, zelfs 
als er geen direct visueel 
contact is tussen de persoon 
en de bewegingsmelder.

Optische sensoren

Met de HPD2 ontwikkelde 
Steinel als eerste een opti-
sche aanwezigheidsdetector 
die ook mensen in een ruimte 
kan tellen. Zo gaat info over 
lokaalbezetting in real-time 
naar het buildingmanage-
mentsysteem en worden ver-
lichting en HVAC-systemen 
nog slimmer aangestuurd.

Steinel Professional is 
de eerste fabrikant die 
deze vier types sensoren 
aanbiedt. Zo beschik je als 
installateur steeds over de 
geknipte oplossing voor 
detectie binnen en buiten. ◆
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Tijd beheren is nog nooit  
zo makkelijk geweest

SMARTimer
Typ 84.02
Twee onafhankelijk
programmeerbare kanalen  
in een product
Een stap vooruit in het makkelijker, sneller
en flexibeler programmeren direct vanuit  
uw smartphone. Met NFC- technologie  
en de Finder Toolbox Android app.
Flexibiliteit: Mogelijkheid om nieuwe specifieke
functies te creëren door het combineren van  
de 30 beschikbare functies op elk kanaal.
Hoge nauwkeurigheid en veel keuzemogelijkheden  
voor het instellen van tijden.

2 in 1

NFCPLUS

Finder Toolbox

Hoge precisie

Eenvoudig te 
programmeren

Programmeerbaar  
via een  

smartphone

S.P.R.L. FINDER BELGIUM B.V.B.A.   Bloemendael, 5 B - 1547 BEVER   Tel.: 054/300868   Fax: 054/300867   finder.be@findernet.com
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ag
en

d
a

Boeiend, leerrijk 
of belangrijk: 
een overzicht 

van de geplande 
opleidingen en 
evenementen. 

L E D E N
GIBED

1. ALECO ZEDELGEM
zedelgem@aleco.be
T. 050 24 17 18

2. ALECO ROESELARE
roeselare@aleco.be
T. 051 43 15 90

3. ALFA - ELEKTRICITEIT GENT
elektriciteit@alfa-gent.be
T. 09 225 86 04

4. ALFA - LICHT GENT
zedelgem@alfa-gent.be
T. 09 237 00 20

5. ALFA - WATT & MORE GENT
info@wattandmore.be
T. 09 310 93 02

6. ELECPRO CUYPERS PERWEZ
info@epc-perwez.be
T. 081 26 26 87

7. ELECPRO CUYPERS NAMEN
alfonso@epc-namur.be
T. 081 84 05 88

8. GOVAERTS ANTWERPEN
info@govaerts.be
T. 03 233 06 43

9. GOVAERTS NOORD KAPELLEN
info.noord@govaerts.be
T. 03 665 20 37

10. LUMATEC IEPER
info@lumatec.info
T. 057 20 32 34

11. NIEDERAU EUPEN
info@niederau.be
T. 087 59 57 57

12. NIEDERAU HERSTAL
liege@niederau.be 
T. 04 240 90 40

13. PISCAER MECHELEN
info@piscaer.be
T. 015 29 45 60 

14. SAREM HASSELT
sarem@sarem.be
T. 011 85 84 00

15. SAREM LEUVEN
leuven@sarem.be
T. 016 23 12 31

16. TASIAUX CHARLEROI
info@tasiaux.be
T. 071 27 72 77

17. TASIAUX JUMET
olp@tasiaux.be
T. 071 25 49 25

18. TASIAUX TARCIENNE
apa@tasiaux.be
T. 071 21 94 18

5/10/2019

Openbedrijvendag bij Niko. 
Industriepark West 40, 

Sint-Niklaas.

INFO  www.niko.eu

4/10/2019

Opendeur en verjaardagsfeest 
70 jaar SAREM 
Thor Park Genk.

INFO  www.sarem.be 

22/11/2019

Event leveranciers, klanten en 
medewerkers van Elecpro in Perwez
16u-22u

INFO  www.elecprocuypers.be

Tot 15/12/2019

Tentoonstelling 100 jaar Niko. 
Industriepark West 40, 

Sint-Niklaas.

INFO  www.niko.eu
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Sint-Jansbergklooster    Sint-Jansbergstraat 9    3545  Zelem    M. 0479 96 92 95    www.sint-jansbergklooster.be

Het Sint-Jansbergklooster is een idyllische 
en historische feestlocatie met ongelooflijk 
veel mogelijkheden, uniek in zijn soort.

Goddelijke omgeving.
Midden in het groen.

Restaurant La Chartreuse 
in het Sint-Jansbergklooster 
elke zondag geopend van 10u tot 22u
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