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masterclass in het uitlichten 
van iconische sportwagens
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SFEERPROTOCOLLEN
Wie hoge eisen stelt aan een 
interieur, kan niet zonder 
luxueuze én slimme verlichting.
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SLIMME GEBOUWEN
Optimaal comfort en minder 
energieverbruik dankzij 
intelligente schakelklokken.

CIRCULAIRE ECONOMIE
Een bouwwerf genereert al snel 
heel wat plastic afval. Tijd voor 
gerecycleerde oplossingen.

ABB zit met haar meter- 
en verdeelkasten in de 
kern van de elektrische 
installatie. Met een hart voor 
service en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
als drijvende kracht.

RUDI 
VANHOUTTEGHEM
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VERANTWOORD
Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Voor velen is het geen prioriteit, voor 
anderen een hippe marketingstunt terwijl 
ze gewoon verder blijven doen. Maar echt 
bewust zijn van de omgeving waarin je als 
bedrijf je rol speelt? Dat is voor de moderne 
ondernemers met een toekomstvisie.

Neem bijvoorbeeld het verhaal van 
ABB dat het historierijke GE-Vynckier 
overnam en als marktleider ook de 
toon wil zetten met aandacht voor de 
mens. Je leest er alles over op p.6.

Maar ook het milieu moet een toppri-
oriteit zijn. Dat hebben ze bij Thesla 
begrepen met hun focus op circulaire 
economie en productontwikkeling.

Een maatschappelijk verantwoorde toekomst-
visie. Dat wensen we iedereen toe in 2020. 
Zet nu nog de laatste spurt van het jaar in om 
dan tijd te nemen voor gezin en familie. En 
voor wat lectuur zoals dit Gibed Magazine.

Alvast een prettig eindejaar!

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, opmerking of 
suggestie? Laat het me weten 
via info@gibed.be.
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De hoogwaardige warmtepompboilers 
van STIEBEL ELTRON bieden een effi-
ciënte en ecologische oplossing voor 
de productie van warm water het hele 
jaar door, tegen een lagere kost en met 
behulp van hernieuwbare energie.

Voor de bereiding van warm 
water uit hernieuwbare bron-
nen bieden warmtepomp-
boilers een snelle en com-
fortabele oplossing. Kelders 
of wasplaatsen worden vaak 
passief en ongewild ver-
warmd o.a. door een ketel 
of elektrische apparaten die 
warmte produceren. In plaats 
van deze energie ongebruikt 
te laten, vangen warmte-
pompboilers deze op om ze 
optimaal te herbenutten. 

Zo kan tot 70% van de ener-
gie die nodig is voor de 
bereiding van sanitair warm 
water worden opgevangen 
uit de omgevingslucht. Deze 

warmte wordt opgeslagen in 
een geïntegreerd boilervat 
en voorziet de hele woning 
van sanitair warm water 
aan een lage energiekost.

Hogere efficiëntie

Onze warmtepompboi-
lers bereiken de beste 
energieklasse: A++.

INFO  stiebel-eltron.be/warmtepompboilers

Eenvoudig en voordelig
warmte recupereren
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Vander Elst inspireert 
met nieuwe identiteit

In België behoort Vander Elst N.V. sinds jaar en dag tot 
de grootste invoerders van elektrotechnische compo-
nenten. Om deze positie in de toekomst nog te verste-
vigen heeft CEO Frederick Vander Elst de steun gekre-
gen van een nieuw management onder leiding van Tim 
Baekelandt. Naast de implementatie en optimalisatie 
van nieuwe ICT systemen en interne processen stond 
het herdefiniëren van de bedrijfsidentiteit centraal. 

“Vander Elst is dé ‘preferred 
partner’ van installateurs en 
de projectmarkt voor inno-
vatieve oplossingen van elek-
trotechnisch materiaal. We 
zijn de schakel tussen hen en 
het juiste aanbod aan inter-
nationale topmerken, waar-
door we hen continu nieuwe 
ideeën, oplossingen en opties 
aanreiken. Onze taak is te 
inspireren en te ondersteu-
nen met oplossingen voor 
vandaag en kennis voor mor-
gen, zodat de installateurs 

elke dag slimmere, veili-
gere en duurzamere pro-
jecten opleveren op de 
meest efficiënte manier.” 

Deze hertekening bracht ook 
enkele concrete veranderin-
gen met zich mee. Er werd 
gekozen voor een nieuw, fris 
logo dat in co-creatie met alle 
24 werknemers werd gere-
aliseerd. De nadruk wordt 
gelegd op het connecterende 
karakter van het materiaal, 
maar voornamelijk ook op de 

rol van Vander Elst als ‘liai-
son’ tussen topmerken en de 
Belgische installatiewereld. 

Strategische merken zoals 
Cimco (tools), Bachmann 
(facility aansluiting), Raytech 
(resin & gel boxes) & Urmet 
(deurcommunicatie) worden 
naast tal van andere merken 
exclusief verdeeld en zullen 
sterker verbonden worden 
met het merk Vander Elst.

INFO  www.vanderelst.be



Om aan de toenemende vraag naar 
zwarte buitenposten te beantwoor-
den, bracht Aiphone oktober 2019 
een Black Edition versie van de 
inbouw JO WiFi-kit op de markt. 

Deze videokit, met modelnaam 
JOS1FWB, is voorzien van de originele 
inox afdekplaat alsook van een zwart 
geborstelde aluminium plaat zodat je tel-
kens zelf de afwerking kan kiezen die 
het beste bij je voorgevel past. Goed om 
weten is dat de zwarte aluminium afdek-
plaat iets nauwer getekend werd om de 
elegantie van de buitenpost te bevor-
deren. Dit alles wordt aangeboden aan 
een zeer gunstige prijs. Ook de opbouw-
versie van de Black Edition JO WiFi-
kit zal weldra beschikbaar zijn.

Het systeem biedt onder andere:

• oproepdoorschakeling 
naar 8 smartphones 

• live en opgenomen beelden 
raadplegen vanop afstand

• gebruik van Amazon-servers voor 
wereldwijde service met hoogste 
betrouwbaarheid en veiligheid

• plug & play-installatie: automa-
tische verbinding met de router 
m.b.v. WPS-functie en directe kop-
peling van de smartphone zonder 
registratieprocedure via e-mail

INFO  www.aiphone.be

Aiphone
presenteert 
The Black
Edition kit

Vanaf 1 januari 2020 is het wette-
lijk verplicht in België om elke ver-
dieping van uw woning te voorzien 
van minstens één rookmelder.

Woningbranden in België eisen veel slachtof-
fers. Om brandgevaar te vermijden in en om 
uw woning is het dus van belang te investeren 
in voldoende en kwaliteitsvolle rookmelders.

Uw veiligheid, Onze zorg

Woningbranden maken ieder jaar nog steeds 
te veel slachtoffers. Een brand is immers snel-
ler gebeurd dan velen denken. Hierdoor is het 
uiterst belangrijk dat er preventief wordt opge-
treden. Dit kan zeer eenvoudig met behulp van 
onze trendy en gecertifieerde rookmelders van 
Sentek. Voldoende rookmelders in combinatie 
met een besproken vluchtplan redden levens.

De SENTEK-oplossing

• Biedt dezelfde functionaliteit en veiligheid 
als de grotere modellen, maar is geheel 
onopvallend te plaatsen in uw interieur.

• Een lithium batterij met een 
levensduur van 10 jaar.

• De brandmelder is voorzien van een opti-
sche sensortechnologie. Hiermee zal 
de rookmelder niet onnodig afgaan.

• De rookmelder heeft een klein 
en verfijnd design met een alarm 
van maar liefst 85 decibel.

• De Sentek rookmelder beantwoordt aan 
CE en EN14604 normen, conform de 
Belgische wetgeving. Bijkomstig bezit dit 
model ook een VDS en LPCB keuring.

INFO  www.sentek.be

Rookmelders 
verplicht in
iedere woning
vanaf 2020!
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Met een update voor zijn 
gamma ledstrips verzet 
Prolumia de bakens in de 
sector. Ze zijn uiterst per-
formant en efficiënt, met 
ledstrips tot 170 Lm/W. 

Er is keuze uit 5 kleurtem-
peraturen wit en de Ra >90 
zorgt voor een juiste kleur-
weergave. Dankzij een korte 
afkniplengte heb je een opti-
male lichtverdeling. Het hele 
gamma werkt vanaf nu met 
één type led 2835, waardoor 
je verschillende wattages bin-
nen een project combineert 
zonder kleurverschil. Door de 
3SDCM is er tussen verschil-
lende batches geen kleurver-
schil zichtbaar met het blote 
oog. De ledstrips hebben een 
L80B10-factor bij 70.000 
branduren. Daardoor krijg 
je maar liefst 7 jaar garantie, 
wat uniek is in de sector.

Bij de Efficient Power-reeks 
vind je onder andere een 
14,4W-ledstrip met 210 
leds per meter, waardoor je 
ook in een laag profiel van 
8 mm een egale lichtlijn 
krijgt. De ledstrip heeft een 
efficiëntie van 110 Lm/W.  

In de High Power-reeks zit 
onder meer een ledstrip met 
38,4 W/m met een licht-
opbrengst van 3850 Lm/m 
oplevert. Gezien de hoge 
lumenoutput is deze ledstrip 
geschikt als hoofdverlichting. 

De blikvanger is de AMG 
Ultra High Efficiency. Bij een 
verbruik van 12W/m leveren 
deze ledstrips tot 2040 Lm/m. 
Dat staat voor een hoge 
opbrengst van 170 Lm/W. 
Door de nieuwe technologie 
die hier is toegepast, wordt 
deze ledstrip niet warm en 

kun je hem ook in een profiel 
van 8 mm plaatsen. Met deze 
ledstrips maakt Prolumia een 
grote sprong voorwaarts.

Met dit gamma lanceert 
Prolumia ook maatwerk voor 
klanten. Daardoor ben je niet 
verplicht om een rol van 5 m 
te kopen: je betaalt enkel wat 
je echt nodig hebt. Zo ver-
kleinen we de afvalberg en 
onze ecologische voetafdruk.

INFO  www.prolumia.be

High-end
ledstrips



PODIUM
Het hart van elke installatie? Dat zijn ongetwijfeld de verdeelkast en de meterkast. 

In België is ABB, het vroegere GE-Vynckier, marktleider op dit vlak. In huizen, 
appartementen, bedrijven, zorginstellingen, de industrie en op straat: bijna overal 

zie je kasten van GE of Vynckier. Maar waar en hoe worden ze gemaakt? 

Het antwoord vind je voorlopig nog 
steeds aan het Verbindingskanaal in 
Gent. In de negentiende eeuw bouw-
den verschillende textielbedrijven er 
imposante fabrieken. Vandaag druk-
ken de (beschermde) torens, produc-
tiehallen en schouwen nog steeds hun 
stempel op de omgeving. In 1937 bleek 
het de perfecte locatie voor de gebroe-
ders Vynckier om hun fabriek te ves-
tigen. Vynckier Frères et Compagnie 
produceerde al sinds 1920 elektrisch 

installatiemateriaal. Het bedrijf maakte 
daarvoor slim gebruik van het toen 
relatief nieuwe bakeliet. In 1989 werd 
het familiebedrijf overgenomen door 
General Electric USA (50%) en GEC 
UK (50%), om in 1995 volledig in han-
den van GE te komen onder de naam 
GE Industrial Solutions. In 2018 volgde 
tot slot de overname door ABB. Die 
overname ging gepaard met inves-
teringen in de productie en in een 
nieuwe fabriek. Die zal binnenkort 

in de omgeving van Gent gebouwd 
worden: een nieuw hoofdstuk in het 
verhaal van de Vynckier-kasten.

Van korrel tot kast

Bakeliet heeft intussen plaats gemaakt 
voor andere kunststoffen. Die worden 
in de vorm van korrels (granulaat) of 
op grote rollen SMC (Sheet Moulding 
Compound) aangeleverd. ABB verwerkt 

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.
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>100
LANDEN  

WAAR ABB GEVESTIGD IS

147.000
PERSONEELSLEDEN

die grondstoffen vervolgens via spuit-
gieten of compressievorming tot de ver-
schillende onderdelen voor de kasten 
of andere installatiematerialen. Een 
dekseltje van een aftakdoos, een deur 
of de rug van een kast, een deel van 
een stekker of een inbouwdoos … Alles 
heeft zijn matrijs, en voor één product 
zijn soms heel wat mallen nodig. De 
spuitgietmachine smelt de plastic kor-
rels en spuit ze daarna in een gekoelde 
matrijs. Zo krijgt het gesmolten plastic 
de vorm van het te produceren object. 
Bij compressievorming drukt een 
zware pers met opgewarmde mallen 
het vlak stuk kunststof in de gewenste 
vorm. Sommige persen bij ABB leveren 
2000 ton druk: het zijn mastodonten 
die een eigen productiehal vereisen. 

Na het spuitgieten of persen koelt het 
materiaal af en wordt het losgemaakt 
uit de mal. Even uitharden, en dan is 
het tijd om bramen en steunstructuren 

te verwijderen en het product schoon 
te maken. Dat gebeurt grotendeels gero-
botiseerd. Inspectietoestellen screenen 
vervolgens elk onderdeel minutieus 
op afwijkingen. Stukken met fabrica-
gefouten worden uit de productielijn 
gehaald en vermalen tot nieuwe grond-
stof. Hetzelfde geldt voor de overschot-
ten die verwijderd zijn. Voor materi-
alen die water- en stofbestendig moe-
ten zijn (denk maar aan kasten voor 
gebruik buitenshuis), is een dichting 
nodig. Waar die vroeger met de hand 
aan de randen gelijmd werd, gebeurt 
dat nu volledig machinaal. Dat zorgt 
voor een veel nauwkeurigere dichting 
zonder naden die kunnen loskomen.

De verschillende onderdelen van de 
diverse producten worden geassem-
bleerd en ingepakt voor verzending. 
Aangezien ABB in België marktlei-
der is en er 60% van zijn omzet rea-
liseert, hoeven de meeste materialen 
niet ver te reizen om in de handen 
van de installateur te belanden.

Uitgebreide service

Het werk van ABB stopt niet eens een 
kast geassembleerd is. In Gent zijn 
namelijk tal van gekwalificeerde werk-
nemers aan de slag die in opdracht 
van diverse klanten borden bouwen. 

Servicemedewerkers zorgen voor 
de nodige ondersteuning op wer-
ven. Ook voor onderhoudswerk-
zaamheden en herstellingen staan 
zij klaar. Het doel is steeds om de 
installatie betrouwbaar en met mini-
male downtime te laten werken. 

ABB organiseert ook opleidingen voor 
professionals. Daarnaast stelt het op 
zijn website tal van nuttige technische 
documentatie, video’s, rekentools en 
CAD- en BIM-modellen ter beschik-
king. Om installateurs te helpen bij het 
uitwerken van een installatie in een 
woning of tertiair gebouw, ontwikkelde 
ABB de software Fix-o-Cad. Je kunt 
er eendraadschema’s en implemen-
tatieplannen mee tekenen (conform 
het A.R.E.I.), maar ook de verdeelkast 
configureren en etiketten afdrukken. 
De software is apart verkrijgbaar, maar 
krijg je ook gratis bij enkele pakket-
ten met courante producten voor de 
installateur. De vertegenwoordigers 
van ABB maken nieuwe gebruikers 
wegwijs in Fix-o-Cad tijdens een oplei-
ding aan huis. Voor het ontwerpen, 
tekenen en berekenen van laagspan-
ningsinstallaties is er Procera Plus.
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eten ze samen met onze werkne-
mers: ze zijn echt onderdeel van het 
bedrijf.” “Het is een toegevoegde 
waarde voor het bedrijf dat we hierin 
een rol kunnen spelen”, besluit Rudi.

Duaal leren

Gekwalificeerd personeel vinden en 
jongeren warm maken voor techni-
sche beroepen: het blijft een uitdaging. 
Daarom zet ABB sterk in op initia-
tieven om technische opleidingen te 
bevorderen. ABB stelt ook werkleer-
plekken ter beschikking voor duaal 
leren. Dat systeem houdt in dat leer-
lingen of volwassen cursisten hun les-
sen combineren met werkervaringen. 
“We bieden leerplaatsen aan in de 
administratieve afdeling, maar het sys-
teem begint ook meer en meer een rol 
te spelen in de fabriek”, aldus Rudi. 

In elk geval is het systeem voordelig 
voor beide partijen. Leerlingen doen 
nuttige kennis op en kunnen zelfs 
kans maken op een baan, terwijl het 
bedrijf potentiële werknemers vindt.

Maatschappelijke dienstverlening

ABB hecht belang aan maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. “Een 
deel van de inkomende producten, 
zoals bijvoorbeeld kabels, laten we 
voorbereiden bij maatwerkbedrijven 
als Gandae”, vertelt managing direc-
tor Rudi Vanhoutteghem. “In samen-
werking met een maatwerkbedrijf 
stellen we op onze site ook een der-
tigtal mensen te werk. Zij werken in 
hun eigen afdeling.” Sales engineer 
Thierry Clyncke vult aan: “Ze stel-
len setjes met installatie-onderde-
len voor de kasten samen. ’s Middags 

RUDI 
VANHOUTTEGHEM [58] 
LOCAL BUSINESS M A N AGER ELEC TRIFICAT ION BELUX

Rudi Vanhoutteghem is industrieel ingenieur in de elektriciteit� Hij tekende 
in 1993 zijn contract bij GE en ging er aan de slag als key account mana-
ger utilities� Vervolgens groeide hij als sales manager door naar de posi-
tie van managing director� In zijn vrije tijd speelt hij graag badminton�
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GE Industrial Solutions is nu ABB

In 2018 rondde ABB de overname 
van GE Industrial Solutions af. Ook 
de Gentse fabriek is nu deel van ABB. 
“Maar de producten van Vynckier blij-
ven hun naam behouden. Als Belgische 
marktleider is het een sterk merk”, 
weet Thierry. “De producten waar 
installateurs en distributeurs vertrouwd 
mee zijn, blijven dus bestaan. ABB 
heeft dan ook geen concurrent over-
genomen. Hun productgamma is echt 
een aanvulling op het onze.” Ook Rudi 
laat zijn licht schijnen op de acquisi-
tie. “Het gamma wordt geoptimaliseerd 
en ABB drukt op de investeringsknop. 
Zo bouwen ze een nieuwe fabriek 
en maken ze budgetten vrij voor het 
upgraden van machines. Dat is nood-
zakelijk om in de toekomst betrouw-
baar te blijven produceren, want een 
aantal persen tonen toch hun leeftijd. 

Wanneer onze pers van 1600 ton 
in panne zou vallen, vormt dat een 
groot probleem voor onze produc-
tie. Die wordt dus vervangen door 
een nieuwe. Dankzij ABB boren we 
ook een belangrijk wereldwijd dis-
tributienetwerk aan, waardoor onze 
Gentse producten in de toekomst gro-
tere afzetmarkten zullen bereiken.”

Samenwerking met Gibed

ABB is al enkele jaren een partner van 
Gibed. “De laatste jaren heeft Gibed 
grote stappen genomen”, zegt Rudi. “De 
groep is geprofessionaliseerd en werkt 
efficiënter. Er zijn meer middelen voor 
de aansturing van de groep, het huidige 
magazine is een grote vooruitgang, mar-
ketingacties worden gestructureerd, 
aankoopvolumes worden gecumu-
leerd … Als lokale speler is dat essen-
tieel, alleen al als je ziet welke inves-
teringen er nodig zijn, bijvoorbeeld op 
IT-vlak. In groep creëer je een platform, 
zodat er plots meer mogelijk is.” ◆

ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS 

(BELGIUM) BVBA

Nieuwevaart 51 - B-9000 Gent

T. +32 (0)9 265 21 11

be.geindustrial.com

“ 
In groep creëer je een platform, 
zodat er plots meer mogelijk is.
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LED-stralers theLeda B

Bewegings- 
melder

Bewegingsmelder 
met afstandsbediening

theLeda B is apart, of gecombineerd met een 
bewegingsmelder met of zonder afstandsbediening, 
of een lichtsensor verkrijgbaar (in optie).  
theLeda B bestaat in 20 W, 30 W, 50 W of 100 W, in 
het wit of het zwart.

Lichtsensor ON/OFF- 
schakelaar

 ✓  Optimale lichtverdeling

 ✓ Duurzaam LED-paneel (30.000 uren)

 ✓ Betrouwbaar�gebruik�:�IP65,�IP55�met�
optie

 ✓ Eenvoudige en toegankelijke montage

 ✓ Mogelijkheid�om�slechts�één�element�
te vervangen in geval van een defect

of of of

SOLUTIONS THROUGH
TECHNOLOGY

theLeda B100L BK

100 W



Gira Smart Home.

Kies voor een nieuwe dimensie in wooncomfort. Jaloezieën gaan automatisch omlaag 
als de zon naar binnen schĳ nt. Het licht gaat ’s avonds vanzelf aan. Kamers worden op 
de passende tĳ d, namelĳ k als ze worden bewoond, op een comfortabele temperatuur 
 gebracht – en alles kan eenvoudig centraal via een smartphone, computer, tablet of 
 touchscreen aan de wand worden bediend.

Ga voor meer informatie naar:
smarthome.gira.nl

Welkom in het 
intelligente huis.

208685_Anz_Gira-SmartHome-B2C_200x255_BE-NL.indd   1 30.10.19   10:56



De Spyco-familie is een reeks spot-armaturen, toepasbaar in 
meerdere verlichtingstoepassingen� Deze familie is verkrijgbaar 
in het budgetvriendelijke Essentials gamma van Delta Light�

Spyco Clip is half verzonken in het plafond, wat resulteert in een 
nette en minimalistische installatie van een richtbare spot�

Spyco On wordt geleverd met een vast geïntegreerde LED 
of met een Hi-spot voor retro fit-Ledlampen (niet meegele-
verd) en biedt een enkele, dubbele of driedubbele richtbare 
spotmodule waarmee u verschillende punten kunt accentu-
eren vanuit één voedingspunt� Opvallend hierbij is de fijne 
opbouwbehuizing waardoor het armatuur zeer slank oogt�

Spyco Hi ADM is een armatuur voor Hi-spot LED voor gebruik 
op driefasenrails waardoor de flexibiliteit onbeperkt is�

www.deltalight.com

E
en

 s
ta

al
ka

ar
t 

va
n

 d
e 

m
ee

st
 r

ec
en

te
 

te
ch

n
is

ch
e 

on
tw

ik
ke

lin
ge

n
, b

ijz
on

de
re

 
n

ie
uw

ig
h

ed
en

 e
n

 m
oo

i d
es

ig
n

. 

Essentials 
by Delta Light

Spyco On 3 Hi

Spyco On 2 Hi
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De Goodyear UltraGrip Performance+ banden onderscheiden zich 
door de aangescherpte prestaties op nat, droog en in winterse 
omstandigheden� Die prestaties zijn te danken aan twee belang-
rijke technologieën� Traction Protect Technology maakt gebruik van 
een nieuw type hars, deze genereert een sterkere remkracht, die 
nog beter doorvertaald in grip� De Winter Grip Technology, met een 
nieuwe rubbercompound, zorgt voor extra tractie op sneeuw en ijs�

Deze nieuwe winterbandenserie is verkrijgbaar bij ban-
denexpert Q Team� Met meer dan 90 verkooppunten over 
heel België, is er vast een service center in uw buurt�

Goodyear vernieuwt 
UltraGrip winterbandenserie

www.qteam.be

13



WDK
•	 Classic	-	2m
•	 Compleet	gamma
•	 Hoge	kwaliteit
•	 Ral	 9010,	 9001,	
7035,	7030

RAPID 45
•	 Modern	design	
•	 Symmetrisch	
•	 Extrastevig
•	 Ral	9010,	Alu

B U I L D I N G  C O N N E C T I O N S .

v.u.:	 OBO	 BETTERMANN	 nv	 •	 Bist	 14	 •	 2630	 Aartselaar	
Tel.	 03/870.74.00	 •	 Fax	 03/887.40.00	 •	 e-mail:	 info@obo.be	 •	 www.obo.be
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Brother draagbare labelprinters voor elektri-
ciens produceren labels die u helpen te beant-
woorden aan de identificatievereisten voor 
labels van de elektrische voorschriften� 

De keuze van het juiste label voor draden, 
kabels, frontplaatjes, aansluitkasten en ver-
deelkasten is van essentieel belang� Bro-
ther heeft een breed gamma aan tapecasset-
tes met speciale labels en krimpkous, speci-
aal ontwikkeld voor de elektriciteitsmarkt�

De labels zijn verkrijgbaar in diverse forma-
ten, kleuren en materialen, waardoor ze voor 
allerlei toepassingen kunnen worden gebruikt: 
identificatie van kabels, organisatie van ver-
deelinrichtingen, algemene informatie/richt-
lijnen en opvallende waarschuwingen�

Ontdek nu de PT-E550WVP, het topmodel boor-
devol functies en wifi-connectiviteit voor volledige 
mobiliteit� U krijgt ook nog een oplaadbare batte-
rij, een adapter, een draagkoffer en twee labelta-
pes meegeleverd� De printer is compatibel met 
de gratis Mobile Cable Label Tool app, waarmee 
u uw labels ter plaatse “on demand” ontwerpt 
met uw Android of Apple smartphone of tablet�

Na de ToLEDo™ Vintage en ToLEDo™ Mirage, 
vergroot Sylvania zijn aanbod decoratieve 
lichtbronnen verder met de ToLEDo™ LifeStyle� 
Het unieke, onconventionele ontwerp van 
deze lampen straalt kwaliteit en klasse uit en 
zorgt voor een unieke sfeer in een ruimte, 
en dat zowel aan als uit� Hiermee zet de 
lichtbron een nieuwe trend in lampontwerp�

ToLEDo™ Lifestyle is beschikbaar in twee vormen 
- G190 en T180 - en de keuze tussen een stijlvolle 
zwarte glasballon of een gouden glasafwerking� De 
lampen hebben een lichtopbrengst tot 250lm bij 
een gezellig warme kleurtemperatuur van 2000K�

Het lage energieverbruik en de gemiddelde 
levensduur van 15�000 uur zorgen er voor dat 
de reeks een ideale oplossing is voor decora-
tieve en sfeerverlichting in woonkamers, hotel-
lobbies, restaurants, bars, winkels, etc�

Label conform de
identificatie-

voorschriften van
het AREI

www.brother.be

www.sylvania-lighting.com

ToLEDo™
LifeStyle



THE FIRST  
DIM-TO-WARM  

FLEXIBLE LED FILAMENT

SG
-5
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05

Technical specs

SG
-5

03
01

SG
-5

03
02

8W Curved LED FILAMENT
DIM-TO-WARM
CRI+90
350lm
2000-2800K

SEGULA.be
SEGULA LED Filament Technologie



Classe 100
New

FEELING
CONNECTED

De Classe 100 binnenposten van BTicino  
ondergingen een stevige verjongingskuur. 
Het resultaat is een innovatief assorti-
ment met een modern en elegant design, 
dat voldoet aan elke installatiebehoefte. 
Bovendien introduceert BTicino wifi 
connectiviteit als een standaard in  
videofonie. Zo blijft de eindgebruiker 
altijd en overal verbonden met de 
woning.

GEÏNTEGREERDE 
WIFI-

VERBINDING

TOT 22 
APPARTEMENTEN  

OP ÉÉN 
VOEDING

INTUÏTIEVE 
KOPPELING  
MET DE APP 

“DOOR ENTRY 
CLASSE 100X”

EENVOUDIGE 
INSTALLATIE, 
EENVOUDIG IN 

GEBRUIK

IDEAAL VOOR 
DE RENOVATIE VAN 
BESTAANDE DEUR- 

COMMUNICATIE-
SYSTEMEN

adv_Classe100NEW_Gibed_206x261mm.indd   1 21/10/2019   10:06
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GEVESTIGDE
WAARDE

P I S C A E R

I n 1926 begon Jozef Piscaer binnen de Mechelse 
stadsring een zaak met benodigdheden voor “den 
elentrieker”. Bijna honderd jaar later is Piscaer 

een gevestigde waarde in de ruime regio.

Piscaer is na vier generaties nog steeds een familiebedrijf. In 1947 
nam zoon Jean het roer over. Hij werd in de jaren 80 opgevolgd 
door Alan Mommaerts. De naam ‘Piscaer’ was intussen zo bekend, 
dat hij besloot hem te behouden. Het bedrijf verhuist in 1989 naar 
een nieuwbouw buiten de stad. De locatie bood alle ruimte om te 
groeien, zodat een tiental jaar later een tweede magazijn in gebruik 
werd genomen. Klanten en leveranciers profiteren er op hun beurt 
van een vlotte bereikbaarheid en een ruime parking. Sinds 2008 is 
Wim Mommaerts zaakvoerder. In de loop der jaren is Piscaer steeds 
op een gezonde manier blijven groeien. Intussen werken er 15 mede-
werkers en stapte ook Ann, de vrouw van Wim, mee in de zaak.

Adviesverkoop en vlotte service

Piscaer maakt het verschil met een persoonlijke service en de jaren-
lange ervaring van de medewerkers. “Het is dankzij de kennis van onze 
mensen dat we zo veel tevreden en terugkerende klanten hebben. Ons 

“ 
Dankzij de 
kennis van onze 
mensen hebben 
we terugkerende 
klanten.

18
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met het juiste product naar huis 
of naar de werf vertrekken. We 
bestellen daarom grotendeels 
elektronisch bij leveranciers. Dat 
geeft heel wat minder kans op 
fouten en zorgt voor een snellere 
levering.” Professionals kunnen 
hun goederen vervolgens afhalen 
of gebruik maken van de afhaal-
kluis, die 24/24 beschikbaar is. 
Ook levering aan huis of op de 
werf is een optie. “Zo spelen 
we flexibel in op vragen van de 
klant. Ons eigen transport geeft 
ook een persoonlijker contact.”

Als bijkomende service heeft 
Piscaer een webshop voor pro-
fessionals. “Ze bestellen wan-
neer het hen past en kunnen 
de status van hun orders opvol-
gen. Maar we zien de e-shop niet 
als een vervanging van de zaak, 
want zowel wij als onze klanten 
blijven belang hechten aan per-
soonlijk contact”, legt Ann uit.

Oog voor licht

Piscaer heeft ook een aparte afde-
ling verlichting. In de showroom 
maken klanten kennis met een 
greep uit het aanbod aan armatu-
ren, op- en inbouwspots, buiten-
verlichting, lijnverlichting, tech-
nische verlichting … Installateurs 
en (interieur)architecten kunnen 
er terecht voor lichtstudies. De 
interieurontwerpers van Piscaer 
houden rekening met de gewenste 
lichtsterktes, kleurtemperaturen 
en technische mogelijkheden. 
Doordat ze zich continu blijven 
bijscholen, kunnen ze steeds 
verschillende passende oplos-
singen en merken voorstellen. 

Nieuwe technieken, 
nieuwe uitdagingen

Domotica is de laatste jaren aan 
een steile opmars bezig. De mede-
werkers van Piscaer houden de 
vinger aan de pols op het vlak 
van deze systemen. Zo helpen ze 
de klant de juiste keuzes maken. 
Daarnaast kiezen mensen steeds 
meer voor hybride of elektrische 
wagens. Piscaer biedt voor elk 
type wagen de juiste laadpaal.

Medeoprichter 
van Gibed

In 2007 richtte Alan Mommaerts 
met enkele collega-distributeurs 
de Gibed-groep op. “Als koepel-
organisatie creëert Gibed schaal-
grootte, maar wel met de flexibi-
liteit van een kmo”, aldus Wim. 
“Onze klanten kunnen dank-
zij de samenwerking genieten 
van een breder merkenpallet en 
een verhoogd servicelevel.” ◆

team denkt mee met de klant 
en reikt hen een oplossing op 
maat aan. Ze doen niet aan ver-
koop, maar aan adviesverkoop. 
Ze zoeken een kwaliteitsproduct 
dat het best beantwoordt aan de 
vraag van de klant”, vertelt Wim. 

De zaak wil zich ook onderschei-
den met een sterke organisatie. 
Wim licht toe: “We hebben een 
ruime stock, meer dan 500.000 
artikelen in het gamma en een 
korte lijn met fabrikanten. Onze 
administratie zorgt voor een 
vlotte afhandeling van de orders. 
Ik vind het belangrijk dat mensen 

PISCAER www.piscaer.be 
• Battelsesteenweg 451 — 2800 Mechelen info@piscaer.be  T. +32 15 29 45 60

Wim Mommaerts en Ann Bernaerts
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LICHTEND
VOORBEELD

A L F A

D e lichtspeciaalzaak op de hoek van de Palinghuizen is 
een begrip in het Gentse. Je vind er gedreven speci-
alisten die streven naar één ding: het juiste licht. Alfa 

Licht is een van de drie vestigingen van Alfa Gent, naast Alfa 
Elektriciteit en Watt & More (Deinze). Het verhaal van Alfa 
Gent begint in 1994, wanneer Maarten De Wulf en Elsie Bral 
groothandel Vanderdonck overnamen. Die zou uitgroeien 
tot Alfa Elektriciteit. Vandaag kennen we de zaak als een van 
de grote onafhankelijke distributeurs in de Arteveldestad. 

Professionelen en geïnteresseerde particulieren vinden hun weg naar 
Alfa Gent om advies op maat te krijgen van ervaringsdeskundigen. “We 
voelen dat de installateur nood heeft aan een familiale groothandel, 
omdat hij daar geen nummer is. De laatste jaren zien we dat ook jonge 
installateurs naar de lokale groothandel trekken voor informatie. Bij een 
lokale speler zit die expertise gewoon aan de balie”, vertelt Maarten.

Lichtspeciaalzaak

In 1997 opende Alfa Licht. De speciaalzaak met een showroom van 
1.000 m2 is gericht op technische en decoratieve verlichting. Dankzij 
een eigen studiedienst en een uitgebreide commerciële binnen- en bui-
tendienst biedt Alfa Licht toegevoegde waarde. Verlichting is voor Alfa 
geen armatuur, maar een oplossing”, legt Maarten uit. “We werken vaak 
een-op-een. Iemand van onze buitendienst gaat mee met de installateur 

Maarten De Wulf 
en Elsie Bral

20
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verlichting objectief te analyse-
ren. Zo toetsen we een toestel af 
aan de beloftes van de fabrikant.”

De rol van jury vervult Alfa ook 
als het op innovaties aankomt. 
“Het is een uitdaging voor de 
installateur om mee te zijn met 
nieuwe technieken en de juiste 
partners te zoeken. Als distri-
buteur moeten wij de de klant 
objectieve informatie verstrek-
ken en gefundeerde keuzes hel-
pen maken. We moeten trend-
setters zijn”, vertelt Maarten. 

Met de overname van Watt & 
More in Deinze brengt Alfa Gent 
zijn expertise naar de Leiestreek. 
“We zijn ervan overtuigd dat 
ook de inwoners van Deinze, 
Latem en omstreken recht heb-
ben op correct lichtadvies. In 
Deinze trekken we volop de kaart 
van een gezellige showroom 
met een geselecteerd aanbod. 
Zo kan je de meerwaarde van 
goed licht en de gecreëerde 
sfeer beleven”, voegt Elsie toe.

Ervaring delen

Alfa is een van de stichtende 
leden van Gibed. Maarten vertelt 
over de drijfveren van de groep: 
“We wilden samenwerken, ideeën 
uitwisselen en samen partner-
ships opzetten. Wanneer je in alle 
openheid kunt overleggen met je 
collega’s, is dat een meerwaarde. 
Zulke gesprekken versterken ons 
als bedrijf en als groep. Als lid 
word je ook meer serieus geno-
men door installateurs én fabri-
kanten: met Gibed spelen we op 
een hoger niveau. Tot slot heb-
ben we als nationale organisa-
tie een blik op wat er in andere 
regio’s gebeurt. Zelfs in een klein 
land zijn er grote verschillen.”

Op de Facebookpagina van 
Alfa Licht vind je tal van foto’s 
van projecten die de verlich-
tingszaak mee realiseerde. ◆

of architect om een lichtvoor-
stel te maken dat past binnen de 
vooropgestelde parameters.”

Jureren en gidsen

“We willen als lichtplanners pro-
jecten uitwerken, begeleiden, 
adviseren en coördineren. Samen 
in een project staan met de archi-
tect, bouwheer en installateur 
is onze missie”, beaamt Julian 
Langeraert. “Wij jureren en gid-
sen. Er is een enorm uitgebreid 
aanbod aan verlichting, dus we 
zien het als onze taak om te oor-
delen wat kwalitatief en bruikbaar 
is. We werken daarbij vanuit een 
langetermijnvisie en met ecologi-
sche principes in het achterhoofd. 
In een sector waar de circulaire 
gedachte en het herbestemmen 
van panden aan belang wint, 
overtuigen wij graag met een ver-
antwoord lichtontwerp. Aan dege-
lijkheid en levensduur van pro-
ducten hechten we veel belang.” 

Maarten vult aan: “Dikwijls wordt 
er alleen naar de prijs geke-
ken. Wij hebben een labo om 

ALFA GENT www.alfa.gent 
• Palinghuizen 96 — 9000 Gent licht@alfa-gent.be  T. +32 9 237 00 20 
• Herlegemstraat 30-36 — 9070 Destelbergen elektriciteit@alfa-gent.be T. +32 9 225 86 04

“ 
We wilden 
samenwerken, 
ideeën 
uitwisselen 
en samen 
partnerships 
opzetten.



UW VERLICHTING, ONZE ZORG  

LEDVANCE Benelux helpt om lichtinstallaties nog verder te 
verbeteren door samen met haar partners (groothandel en 
installateur) non-profit organisaties te helpen hun kantoren of 
andere ruimtes beter te verlichten met moderne lichtoplossingen. 
Met armaturen van LEDVANCE! 

Kent u een organisatie die hiervoor in aanmerking komt?  
Stuur een mail naar benelux@ledvance.com o.v.v.  
#ledvancesupports2020 met meer informatie. De beste drie 
worden uitgevoerd met gratis LEDVANCE armaturen tot een 
waarde* van € 10.000. Deze campagne loopt t/m 30.09.2020.

* op basis van de bruto adviesprijs, excl. BTW

BETER LICHT
NODIG?

BENELUX.LEDVANCE.COM

LEDVANCE
HELPT!

Campagne2020 NL 200x255.indd   1 24-10-2019   10:20:56
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PIERRE-YVES HOUART 
E L E K T R I C I E N  C H R I S T I A N  H O U A R T  E N  Z O N E N  B V B A

PHILIPPE CUYPERS 
E L E C P R O  C U Y P E R S
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NIKO HOME CONTROL 
EENVOUDIGE EN 
EFFICIËNTE INSTALLATIE 

Pierre-Yves Houart voorziet villa's al van Niko 
Home Control sinds de oplossing voor het eerst 
op de markt verscheen. Het huisautomatiserings-
systeem biedt heel wat mogelijkheden en is niet 
complex om te installeren, Pierre-Yves vindt het 
juist erg toegankelijk. Voor het materiaal kan hij 
rekenen op zijn groothandelaar Elecpro Cuy-
pers, met wie hij al 27 jaar lang samenwerkt. 

Tien jaar geleden ging Pier-
re-Yves Houart aan de slag 
bij het bedrijf dat zijn vader 
in 1988 had opgericht. Hun 
vestiging in Perwez telt een 
tiental werknemers. “We 
installeren elektronica in vil-
la's, handelszaken en appar-
tementsgebouwen en werken 
voornamelijk samen met 
architecten.” Elecpro Plus 
is zijn groothandelaar voor 
elektriciteits- en verlichtings-
materiaal. “Christian Houart 
is al een klant van ons sinds 
we in 1992 begonnen”, ver-
telt Philippe Cuypers, gedele-
geerd bestuurder van Elecpro 
Plus. De twee verkooppun-
ten van het bedrijf bevinden 
zich in Perwez en Namen. 

Ontelbaar veel 
mogelijkheden 

“Niko Home Control is een 
slim huisautomatiserings-
systeem”, legt Pierre-Yves 
Houart uit. “Het bestuurt de 

verlichting, rolluiken, zon-
wering, verwarming, ventila-
tie, videofoon ... Kortom, het 
doet alles om het leven van 
de bewoners gemakkelijker 
te maken en het bespaart 
energie.” De huiseigenaar 
kan via het touchscreen of 
zijn smartphone de verlich-
ting, verwarming en andere 
met het systeem verbonden 
elementen instellen en bedie-
nen. “Hij kan op afstand de 
voordeur in het oog hou-
den en het slot ontgrende-
len voor de poetsvrouw of 
de pakjesleverancier. En hij 
kan verschillende sferen en 
scenario's instellen, zoals 
een schakelaar die de ver-
lichting en ventilatie in de 
badkamer overdag hoger 
en 's nachts lager zet. Er 
zijn zelfs vakantiescenario's 
die de indruk geven dat er 
iemand in de woning aanwe-
zig is, en een knop die met 
één aanraking alle lichten 
in het huis uitschakelt wan-
neer de eigenaar weggaat.” 

“Niko Home Control is een-
voudig te installeren”, gaat 
hij verder. “De lampen en 
systemen worden aangeslo-
ten op de schakelkast en alle 
drukknoppen worden ver-
bonden met een busbekabe-
ling. Het moeilijkste aspect 
is uitzoeken wat de gebrui-
ker precies wil. Er zijn zo 
veel mogelijkheden dat deze 
soms het overzicht verliest. 
Meestal programmeer ik de 
basisinstellingen, laat ik het 
systeem een maand lang zo 
werken en ga ik dan opnieuw 
langs om de instellingen te 
bespreken en aan te passen.” 

Merkondersteuning 

“Het is een systeem dat met 
de bewoner meegroeit”, 
benadrukt Philippe Cuypers. 
“De klant kan een basispak-
ket kiezen en hieraan modu-
les toevoegen. Voor mensen 
die nu een woning bouwen, 
is het zonde om niet in zo'n 
oplossing te investeren. 
Smart homes zijn namelijk 
de toekomst.” Sinds kort is 
er ook een versie van Niko 
Home Control met traditio-
nele bekabeling verkrijgbaar. 
“Zo kunnen slimme tech-
nologieën ook in woningen 
met een traditionele beka-
beling worden geïntegreerd, 
zonder ingrijpende werken.” 
De grootste troef van Niko? 
“Het merk heeft al jaren erva-
ring met dit soort oplossin-
gen. Voor gebruikers is dit 
een maatstaf van kwaliteit. 
De installateurs moeten wel 
openstaan voor programme-
ring en verbonden systemen, 
maar zij kunnen rekenen op 
een degelijk ondersteuning 
dankzij de opleidingsmodules 
die Niko organiseert. En wij 
nodigen op onze beurt onze 
klanten-installateurs regel-
matig uit voor infosessies.” ◆

Niko Home Control
Open en evoluerend 

hu isautomat iser ingssysteem 

• Besturing van verlichting, rollui-
ken, zonwering en videofoon via 
touchscreen en/of smartphone 

• Aansluiting op audio-installaties, 
verwarming, ventilatie, zonwering 
of raamwerk van partnermerken 

• Geïntegreerde alarm- en berich-
tenservice, paniekfunctie 

• Aanwezigheidssimulatie wan-
neer de bewoners op reis zijn 

• Apart of gezamenlijk in- en uit-
schakelen van verschillende 
verlichtingspunten met een 
bewegingsdetector, met verschil-
lende lichtsterktes, een alarm-
functie en een alles-uitknop 

• Geconnecteerde stopcontacten 

• Versie voor traditionele beka-
beling verkrijgbaar 
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Systeemconcepten en design: 
hartmut s. engel designstudio

 Innovatieve, perfect verblindingsvrije TWINDOT-prisma’s
 Uitstekend geschikt voor kantoorruimten (UGR ≤ 19) en beeldschermwerkplekken  
 overeenkomstig EN 12464-1
 Gelijkmatig brede lichtverdeling, direct en indirect
 Tunable White-uitvoering verkrijgbaar
 Lichtlijn kunnen worden geconfigureerd   
 Made in Germany

TWINDOT
 ZACHT LICHT – POËZIE VOOR DE OGEN.

Tunable
White:HCL

UGR ≤ 19 free

www.rzb.de
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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
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SLIMME 
VERLICHTING IN 

PROJECTEN
Wie droomt van een luxu-
euze boetiek of een woning 
die eigentijds comfort biedt, 
schakelt de hulp in van een 
architect en een interieurde-
signer. Ook als installateur 
heb je echter een belangrijke 
rol te spelen in zo’n project. 
Wie hoge eisen stelt aan zijn 
of haar interieur, moet het 
immers ook in het best moge-
lijke licht zien. Dat betekent 
dat standaardoplossingen niet 
volstaan. Welke producten stel 
je de klant dan voor?

Sfeer scheppen in een woning

Elke activiteit in een woning vraagt 
zijn eigen licht. Om geconcentreerd 
te werken, is helder en koud licht 
nodig, terwijl ontspannen genie-
ten van een glas wijn aangenamer 
is onder warm en gedimd licht. 
Lichtsterkte en kleurtemperatuur 
zijn dus parameters die erg belangrijk 
zijn om de sfeer in een ruimte, en 
zelfs de levenskwaliteit, te bepalen. 
Waar er vroeger beperkte keuze was 
in kleurtemperaturen per armatuur 
en je elke lichtkring manueel moest 
dimmen, zijn er nu slimme systemen 
die de gebruiker ongeziene controle 
geven over zijn of haar verlichting. 
Sensoren, drukknoppen, spraakbedie-
ning of apps sturen lampen afzonder-
lijk of in groep aan. In één klik baadt 
een hele kamer in de juiste sfeer. 
Zo kan elke ruimte in een woning 
verlicht worden volgens de noden en 
wensen van de gebruiker.

“ 
Steeds meer 

winkeliers willen 
hun klanten een 

gezellige, huiselijke 
winkelbeleving 

bieden.

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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Welk protocol?

Er zijn diverse protocols voor slimme 
verlichting. Bluetooth en ZigBee zijn 
twee populaire opties. Om ZigBee 
te gebruiken, is een gateway nodig. 
Die verbindt de verlichting met de 
drukknoppen, touchscreens, slimme 
speakers of app van de gebruiker. 
Een voordeel van een gateway is 
dat je de verlichting ook vanop een 
andere locatie kunt bedienen. Handig 
om op het werk het licht uit te doen 
als je het in alle haast vergat, of 
aanwezigheid te simuleren als je op 
vakantie bent. Voor een Bluetooth-
systeem is geen gateway nodig. De 
verlichting wordt aangestuurd via de 

in de eetkamer. Zo geniet hij of zij 
van een persoonlijke en comfortabele 
beleving in de woning. De toestellen 
bedien je op verschillende manieren: 
via een knop of app, maar ook met 
je stem. Door tegen Alexa (Amazon 
Echo Plus), Siri (Apple-toestellen) 
of de Google Assistant te spreken, 
roep je een bepaalde sfeer op. De 
snelste oplossing voor een individu-
ele verlichtingsinstelling is de app 
LEDVANCE SMART+ voor Android of 
Apple HomeKit. 

Een voordeel is dat de toestellen mak-
kelijk te installeren zijn en compati-
bel zijn met veel bestaande systemen. 
PARATHOM® is beschikbaar met 
ZigBee 3.0 of met Bluetooth Mesh. 
ZigBee 3.0 is de ideale oplossing 
voor wie verlichting via een gateway 
wil regelen en de mogelijkheden 
van slim licht en andere ZigBee-
apparaten wil maximaliseren. Voor 
wie zo eenvoudig mogelijk de wereld 
van ‘smart lighting’ in wil stappen 
zonder gateway, zijn er de Bluetooth 
Mesh-producten.

In het LEDVANCE-assortiment vind 
je ledlampen, ledstrips en Smart 
Plugs. De lampen en de strips zijn 
verkrijgbaar in Multicolor, Tunable 
White (van warm wit 2.700K tot koel 
wit 6.500K) of alleen dimbaar. Met de 
Plug voor ZigBee of Bluetooth Mesh 
kunnen ook conventionele lichtbron-
nen, armaturen of apparaten zeer 
eenvoudig slim worden geschakeld.

Bluetooth-zender die tegenwoordig op 
elke smartphone of tablet aanwezig 
is, maar ook in andere bedienings-
apparaten, zoals een drukknop of 
smart speaker, ingebouwd kan zitten. 
Het is een kwestie van de lamp te 
installeren, een app te downloaden 
en je smartphone te connecteren. Op 
die manier biedt Bluetooth ongeveer 
dezelfde functionaliteit als ZigBee, 
terwijl installatie en configuratie nog 
eenvoudiger is. Het is dus de idea-
le instap in de wereld van slimme 
verlichting. Bluetooth werkt alleen 
lokaal en tot op korte afstand (enkele 
tientallen meters), dus de verlichting 
bedienen vanop een andere locatie is 
niet mogelijk. Bij Bluetooth Mesh is 
elke lamp zelf ook een zender die het 
netwerk telkens vergroot. Dit systeem 
biedt de gebruiker een ruimere dek-
king en meer flexibiliteit. 

PARATHOM® ZigBee en Bluetooth

Met PARATHOM® biedt LEDVANCE 
slim licht voor veeleisende residentië-
le klanten. De gebruiker schakelt een-
voudig en draadloos van helder werk-
licht naar gezellige sfeerverlichting 



Esthetische en functionele 
verlichting in luxury retail

Ook in retailzaken biedt PARATHOM® 
een meerwaarde. Steeds meer 
winkeliers willen hun klanten een 
gezellige, huiselijke winkelbeleving 
bieden. Dat geldt zeker voor luxueuze 
boetieks. Modezaak, designshop of 
zelfs delicatessenwinkel: een klant 
wordt persoonlijk verwelkomd en 
krijgt bij een drankje de tijd om 
zijn of haar wensen te bespreken. 
Sfeervolle verlichting en een aange-
naam interieur zorgen ervoor dat de 
beleving helemaal goed zit. En wat is 
er dan handiger dan met één druk op 
de knop meteen de juiste sfeer op te 
roepen?

Tegelijk mag ook functionele verlich-
ting niet ontbreken. Met de juiste 
lampen zorg je er namelijk voor 
dat elk artikel tot zijn recht komt 
en leid je zelfs de blik van de klant. 
Tracklights zijn in veel gevallen de 
ideale oplossing. De tracks laten 
je namelijk toe om de verlichting 
flexibel te reorganiseren wanneer de 
inrichting van de zaak verandert. Ook 
de spots zelf kunnen een bijkomende 

graad van flexibiliteit bieden, op voor-
waarde dat je de juiste keuze maakt. 
Zo is het belangrijk oog te hebben 
voor de lenzen op de spot. Daarmee 
regel je de lichtbundel en zorg je voor 
de juiste focus op het product. Ook 
dimbaarheid is een plus, zeker voor 
sfeerschepping. Los van flexibiliteit 
is een hoge CRI-waarde een troef om 
een natuurgetrouwe kleurweergave te 
krijgen.

Tracklight Spot ZOOM DIM

De gloednieuwe Tracklight Spot 
ZOOM DIM van LEDVANCE is een 
hoogwaardige spot voor een breed 
gamma aan toepassingen. De spot 
zorgt voor uitstekende verlichting in 
galerijen of boetieks dankzij CRI 97, 
een dimmer direct op de behuizing 
en een volledig intrekbare manuele 
zoomlens. Deze dimbare driefasen 
trackspot komt met een standaard 
driefasen adapter die compatibel is 
met alle gangbare rails. Dankzij het 
minimalistische ontwerp richt hij alle 
aandacht op het te verlichten object. 
De speciale elektronische voorscha-
kelapparatuur zorgt voor een mini-
mum aan flikkeringen. De Tracklight 
Spot ZOOM DIM is beschikbaar met 
een behuizing in mat zwart of wit en 
heeft een levensduur tot 50.000 uur 
(L70/B10 @ 25 °C). LEDVANCE biedt 
een garantie van 5 jaar. ◆

d o s s i e r
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Forever an icon, 
today Smart as well.
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DE CIRCULAIRE
ECONOMIE, OOK IN DE

ELEKTRICITEITSMARKT
De circulaire economie is een 
hot topic. Een van de kernge-
dachten is dat producten zo 
lang mogelijk moeten meegaan 
en hernieuwbaar moeten zijn. 
Nieuwe goederen worden idea-
liter gemaakt uit gerecycleerd 
of natuurlijk materiaal en zijn 
op het einde van hun levens-
cyclus herwerkbaar tot nieuwe 
grondstoffen of afbreekbaar. 
Het doel: de afvalberg verklei-
nen en het milieu sparen.

Traditioneel komt bij elektrici-
teitswerken in een nieuwbouw- of 
renovatieproject heel wat plastic afval 
kijken. Denk maar aan verpakkin-
gen of overschotten van materiaal of 
oude kabels, schakelaars, leidingen 
en dozen die werden weggenomen. 
Die worden niet altijd goed gesor-
teerd, laat staan gerecycleerd. Aan de 
andere kant van de cyclus gebruiken 
fabrikanten vaak nieuwe grondstoffen 
voor de productie van installatie-
materiaal. Nochtans willen steeds 
meer bedrijven en particulieren een 
milieubewust gebouw. Naast zonne-
panelen, warmtepompen en isolatie, 
speelt ook het circulaire karakter 

m
il

ie
u

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. 

d o s s i e r

“ 
Met Cirflex trekt 
Thesla de kaart 
van de circulaire 

economie.
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van het bouwmateriaal een rol in het 
verkleinen van de ecologische voetaf-
druk van een gebouw en zijn gebrui-
kers. Bij milieuvriendelijk bouwen of 
verbouwen, horen dus ook bewuste 
materiaalkeuzes.

Cirflex

Op het vlak van flexibele voorbe-
drade buizen kun je als installateur 
vanaf nu een ecologische oplossing 
voorstellen. Met Cirflex trekt Thesla 
namelijk volop de kaart van de circu-
laire economie, aangezien de buizen 
voor minimaal 55% uit gerecycleerd 
materiaal bestaan. Olivier De Smet, 
salesmanager bij Thesla, vertelt hoe 
het product in de kringloopeconomie 
past. 

“Cirflex maken we op basis van een 
granulaat dat door onze partner-leve-
rancier Total wordt geproduceerd. Dat 
granulaat bestaat enerzijds uit gerecy-
cleerd consumentenafval vanuit de 
blauwe pmd-zak en anderzijds uit zui-
vere polypropyleen. Deze grondstof 

is dus in ruime mate beschikbaar 
dankzij een uitgebreid en goed geor-
ganiseerd Europees ophaalsysteem. 
Om een stabiel product te verkrijgen 
dat voldoet aan de vereiste normen, 
voegen we vervolgens ook nog gere-
cupereerd buisafval van onze eigen 
site toe. Ten slotte mengen we in die 
grondstofmix nog vlamvertragers en 
een natuurlijke kleurstof om de brui-
ne kleur te verkrijgen. Met die kleur 
verwijzen we naar de aarde. Door die 
combinatie van grondstoffen garande-
ren we dat Cirflex ten minste 55% aan 
gerecycleerde materialen bevat, met 
een maximum van 75%. De toegeken-
de CEBEC-licenties zijn behaald op 
de maximumdosering. In lijn met de 
ecologische geest van Cirflex bestaat 
het etiket uit gerecycleerd papier 
en vervoeren we het product met 
gebruikte pallets.”  

Cirflex bestaat dus uit verwerkt 
consumentenafval, wat betekent dat 
iedereen betrokken partij is. Een 
klant krijgt bij wijze van spreken een 
buis die bestaat uit afval dat vroeger 
in zijn pmd-zak zat – of in die van de 
installateur of groothandel. Zo krijgt 
dat afval een tweede, hoogwaardiger 

leven. Minstens zo belangrijk is het 
feit dat Thesla erin slaagt om tot 
95% van alle interne productieafval 
te recupereren. Een lege buis wordt 
onmiddellijk verwerkt. Bij een gevul-
de buis worden de buis en de inhoud 
oordeelkundig van elkaar gescheiden, 
om de lege buis vervolgens opnieuw 
te verwerken. 

“We beschikken daarvoor over een 
performante, zelfregulerende instal-
latie met bijbehorende opslagcapaci-
teit”, laat Olivier optekenen.

Olivier De Smet



d o s s i e r

Proefprojecten

Het technisch team van Thesla doet 
er alles aan om het eigen bedrijfs-
afval tot een minimum of zelfs tot 
nul te herleiden. Om ook in de 
toekomst over de nodige volumes re-
cyclagegrondstoffen te kunnen blijven 
beschikken, wil het bedrijf eveneens 
in de markt op zoek naar het restafval 
van zijn producten. Het bedrijf startte 
daartoe een beperkt aantal kleinscha-
lige proefprojecten.

“Bij één installateur die actief is in 
de prefab-constructiebouw, hebben 
we de cirkel al volledig gesloten. Daar 
worden onze producten in een atelier 
verwerkt en blijven ze dus zuiver. 
Zijn overschotten komen via de 
partner-groothandel integraal terug 
om een nieuw leven te krijgen in 
Cirflex”, legt Olivier uit. Momenteel 
zoekt Thesla nog naar manieren om 
ook onzuivere overschotten te ver-
werken. Bedrijfsafval selectief laten 
ophalen of zelf recycleren, is immers 
een nooit eindigend verhaal. Daarom 
werkt Thesla ook actief mee aan het 
PlastiCity-project. Dat project wil 
nieuwe verwerkingsmethoden van 
plastic afval bevorderen, om zo onder 
meer economische opportuniteiten te 
creëren. Het kadert in het Interreg-
programma, waarmee de EU samen-
werking tussen Europese regio’s wil 
bevorderen.

Eco-upgrade

Als Thesla-product heeft Cirflex de 
typische kenmerken van de Draflex- 
en Green Flex-reeks. Zo staat ook 
hier het gebruikscomfort van de 
installateur voorop. Je koopt de bui-
zen in stevig verpakte rollen die hun 

vorm blijven behouden tot op het ein-
de. Dankzij de grote uitrolopeningen 
heb je minder last van spiraalvor-
ming. Door de drie gekleurde tapes 
herken je snel de kabelfamilie, waar 
je ook staat ten opzichte van de rol. 
Tot slot is het uiteinde vrijgemaakt 
om vlot van start te gaan op een werf.

Net zoals Green Flex is de bruine 
Cirflex-buis brandveilig met beperkte 
rookafgifte en halogeenvrij. Ook bin-
nenin vind je enkel LS0H-producten. 
Het gaat meerbepaald om draden en 
kabels die minimum een CPR-klasse 
Cca s1a1 hebben. Daar houden 
de vergelijkingen nog niet op, legt 
Olivier uit. “Ook om het assortiment 
van Cirflex samen te stellen, hebben 
we ons gebaseerd op Green Flex. Alle 
referenties die je in de prijslijsten 
van Green Flex vindt, zijn ondertus-
sen eveneens verkrijgbaar in Cirflex. 
Voor elk Green Flex-product is er 
nu dus een milieubewuster alterna-
tief. Een Cirflex-product zorgt voor 

een kleinere berg restafval dankzij de 
productie op basis van gerecycleerd 
materiaal. Daarnaast is er aanzienlijk 
minder water en energie nodig om 
het te fabriceren.”

Kortom, met Cirflex slaat Thesla een 
ecologische richting in en biedt het 
een alternatief voor consumenten 
die milieubewust willen bouwen of 
verbouwen. Tegelijk rust het bedrijf 
niet op zijn lauweren. De slogan 
‘Becoming eco-friendly’ wijst erop 
dat het gamma in volle evolutie is 
en steeds milieuvriendelijker zal 
worden. ◆

Meer weten 
over Cirflex?

Productassortiment, technische 
specificaties en keuringsattes-
ten kun je verkrijgen bij de Gibed-
leden of via cirflex@thesla�be�

INFO  cirflex.be

3 4
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smart buildings

Een smart building biedt 
een klant optimaal com-
fort én verbruikt minder 
energie. Het hart van 
zo’n gebouw vind je in 
de zekeringskast. Daar 
zorgen digitale schakel-
klokken ervoor dat elke 
techniek werkt wanneer 
het nodig is, terwijl ener-
giemeters het verbruik 
onder controle houden.

Schakelklokken zijn al 
jarenlang een vertrouwde 
manier om functies in een 
gebouw te automatiseren. 
Met de komst van nieuwe 
technologieën voor buil-
ding automation volstaat 
een klassieke schakelklok 
echter niet langer. In de 
eerste plaats kan een ana-
loge schakelklok nauwe-
lijks communiceren met 
andere apparaten. En net 
dat is zo essentieel in een 

smart building, waar een 
combinatie van senso-
ren, knoppen en mobiele 
toestellen de technieken 
schakelen. Ten tweede zijn 
heel wat schakelklokken 
gevoelig voor omgevings-
factoren. Met name tem-
peratuurschommelingen 
hebben een impact op de 
nauwkeurigheid. Ten derde 
zijn oudere schakelklokken 
niet altijd bestand tegen 
de hoge inschakelstroom 
van ledlampen, waardoor 
hun levensduur verkort.

Schakelklokken 
met brains

Met nieuwe digitale elek-
tronische schakelklokken, 
daarentegen, voldoe je als 
installateur aan de verande-
rende noden van je klanten. 
Hager lanceert een gamma 

digitale schakelklokken, uit-
gerust met tal van functies 
voor gebouwautomatise-
ring. Zo is het mogelijk de 
schakelklok draadloos te 
configureren met de smart-
phone via bluetooth. Verder 
hebben omgevingsfactoren 
geen invloed op de werking 
van de producten. Dankzij 
de zero crossing-techno-
logie kan de schakelklok 
led-belastingen tot 400W 
aansturen en gaat het con-
tact veel langer mee. 

Als installateur beschik je 
op alle modellen bovendien 
over tal van extra functies. 
Zo kunnen de schakelklok-
ken ook in astronomische 
modus werken. Door een 
sonde te koppelen, voeg je 
een schemerfunctie toe. 
Verder zijn er verschillende 
forceerniveaus door middel 
van een drukknop of hand-
matige bediening. De ont-
vanger kan ook draadloos 
aangestuurd worden met 
een RF-drukknop. Met de 
geolocatie-functie program-
meer je de klok aan de hand 
van de locatiegegevens op je 
smartphone. Zo hoef je voor 
astronomische opdrachten 
geen lengte- en breedtegra-
den in te voeren. Tot slot 
laat je met de impulspro-
grammering het klokcontact 
zelfs korter dan één minuut 

1
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sluiten. Kortom, dankzij 
deze schakelklokken over-
stijg je de beperkingen van 
een traditionele schakelklok.

Inzicht in 
energieverbruik

Hoewel iedereen een smart 
building associeert met 
geautomatiseerde technie-
ken, is energiemonitoring 
minstens zo belangrijk. De 
gebouwbeheerder heeft zo 
continu zicht op verbruik 
en besparingspotentieel. 
Bovendien zorgen meet-
systemen ervoor dat men 
meteen op de hoogte is van 
onregelmatigheden in het 
verbruik. Een energiebe-
heersysteem bestaat niet 
alleen uit meters, maar ook 
uit andere componenten die 
met elkaar communiceren.

Daarom ontwikkelde Hager 
een compleet gamma voor 
energy management, met 
energiemeters, meetcen-
trales en een modulaire 
server. Al deze producten 
communiceren via puls, 
Mbus, Modbus en KNX. De 
energietellers gaan zelfs via 
IR in interactie met KNX-
interfaces. Bovendien zijn 
zo goed als alle referenties 
MID-gecertificeerd, wat 
nodig is voor de factura-
tie van energie. Om mis-
bruik te voorkomen, kun 
je de schroeven van de 
meters verzegelen met de 
bijgeleverde dekseltjes.

Het aanbod aan tellers 
bevat monofasige meters 

met directe meting in 40 en 
80A, een unieke teller die 
drie monofase-meters van 
80A in één behuizing heeft, 
een reeks driefase-meters 
met directe meting van 80 
en 125A en zelfs tellers tot 
2.000A, die werken met 
stroomtransfo’s die even-
eens terug te vinden zijn 
in het Hager-assortiment. 
Via intuïtieve menu’s con-
troleer je onder meer ener-
gieverbruik, actief/reac-
tief vermogen, spanning, 
intensiteit, vermogensfac-
tor en frequenties. Het is 
mogelijk om de gedeelte-
lijke tellers te resetten. 

Voor geavanceerde meting 
koppel je de tellers aan een 
meetcentrale, die zowel 
modulair als niet-modulair 
verkrijgbaar is. De meet-
centrale toont eenvou-
dige meetgegevens, maar 
laat je ook toe om diverse 
parameters van de ener-
giekwaliteit op te volgen.

Energie- 
management- 

systeem

Met de agardio.manager rust 
je een gebouw uit met een 
compleet energiemanage-
mentsysteem. Die modulaire 
server bevat tal van slimme 
functies. Hij centraliseert de 
meetgegevens en toont de 
gebruiker op een eenvou-
dige manier het verbruik 
van het gebouw en de kwa-
liteitsparameters van het 
netwerk. Daarnaast geeft 
hij de verbruikstrends en 

de energiekosten van het 
gebouw weer. Tot slot waar-
schuwt hij de gebruiker of 
gebouwbeheerder via e-mail 
wanneer bepaalde parame-
ters overschreden worden.

De toestellen communi-
ceren met elkaar via het 
protocol Modbus aan de 
hand van een specifiek 
gamma producten. Die ver-
bind je plug & play-gewijs 
met Modbus RJ45-kabels. 

Wie denkt aan een smart 
building, ziet meteen 
slimme verlichting en ver-
warming voor zich. Toch 
zijn er heel wat componen-
ten die zeer belangrijk zijn 
in een eigentijdse elektri-
sche installatie en die je niet 
meteen ziet, zoals energie-
meters en schakelklokken. ◆

Noordkustlaan 16C 
1702 Groot-Bijgaarden

T. +32 (0) 2 529 47 11

www�hager�be

1. Energieteller

2. Webserver agardio.manager

3. Schakelklok
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RS Motors is sinds 1990 de 
officiële Porsche-concessie 
voor West-Vlaanderen. De 
vernieuwde concessie, naar 
een ontwerp van Bureau 
Goddeeris Architecten, 
opende opnieuw de deu-
ren in maart 2019. “Delta 
Light had in onze vorige 
showroom het verlichtings-
materiaal geleverd, dus 
ook deze keer hebben we 
samen met de architect 
besproken welke mogelijk-
heden er waren”, begint 
Koen Depaepe, managing 
director bij RS Motors.

Van kantoor tot outdoor

Op basis van de plannen 
en in samenspraak met de 
architect zorgden Delta 
Light en installateursbedrijf 
Afschrift voor een lichtstu-
die. Op de ingebouwde ver-
lichting in de werkposten 
na werden er in het hele 

project toestellen van Delta 
Light gebruikt. “Voor de 
kantoorruimtes en verga-
derzalen hebben we track-
lights met magnetische rails 
voorgesteld”, vertelt pro-
jectmanager Nik Debrauwer 
van Delta Light. De strakke, 
minimalistische tracks gaan 
subtiel op in de rechte lijnen 
in het lichtrijke interieur 
en vinden zo het evenwicht 
tussen vorm en functie. 
Aanvullend zijn ingebouwde 
downlighters gebruikt, die 
enkel of in duo zijn geïnstal-
leerd. Je vindt ze ook elders 
in het gebouw. In enkele 
ruimtes zorgt de Window-
pendel dan weer voor stijl-
vol en functioneel licht.

Ook voor de buitenverlich-
ting zorgde Delta Light. 
Daarvoor kwam het bedrijf 
met nieuwe, op maat 
gemaakte producten, legt 
Nik uit. “In de eerste plaats 
is er een luifel die een 

Auto’s in een 
showroom 
verdienen het 
juiste licht. 

Zeker wanneer het gaat 
om exclusieve sport-
wagens. Performant, 
esthetisch en snel: deze 
woorden typeren niet 
alleen de wagens bij RS 
Motors in Ingelmunster. 
Ze beschrijven ook de 
manier waarop Delta 
Light hier oplossingen 
op maat ontwikkelde.

LUXUEUS
VERLICHT
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overdekte parking vormt 
voor bezoekers. Daarvoor 
hebben we onze Polesano, 
die normaal op een mast 
staat, aangepast, zodat hij 
aan het metalen plafond 
bevestigd kon worden. Om 
projectoren te maken, heb-
ben we diezelfde Polesano 
gemonteerd op een laag 
voetje. Voor RS Motors was 
dat custom-made, maar 

intussen staat het in onze 
catalogus als de Polesano 
Floor Base. Het gebeurt dus 
soms dat maatwerk tot een 
nieuw gestandaardiseerd 
product leidt. In elk geval 
hebben we een apart kanaal 
om heel snel van ontwerp 
tot offerte te komen voor 
toestellen op maat”, besluit 
hij. “Voor de winter wordt 
er nog bijkomende buiten-
verlichting geplaatst door 
Delta Light”, vult Koen aan.

Showroom als uitdaging

In een showroom moeten 
wagens schitteren en stuk 
voor stuk uitgelicht kun-
nen worden. De chauffeur 
wil elke lijn en elk detail 
van zijn of haar toekom-
stige bolide in zich kunnen 
opnemen. Dat geldt dubbel 
voor Porsche-wagens als 
de iconische 911: die doet 
niet alleen het hart van 
autofanaten sneller slaan, 
maar is ook een favoriet van 
designliefhebbers. In eerste 
instantie had Delta Light 
echter geen ideale oplossing 
om de wagens bij RS Motors 
uit te lichten vanop acht 
meter hoogte. “We wilden 

RS Motors een toestel met 
een grote lichtsterkte en 
een lange levensduur bie-
den. Net op dat moment 
ontwikkelden we een ind-
oorspot met de ledcluster 
van de Polesano. Dankzij 
dit project is de ontwikke-
ling in een stroomversnel-
ling gegaan”, licht Nik toe. 

Het resultaat was de 
Fragma-trackspot. Bij RS 
Motors is de zwarte ver-
sie met 4x4 leds gebruikt, 
de cluster die je ook in de 
Polesano vindt. Fragma 
bestaat ook in een 2x2- en 
3x3-versie, telkens in zwart 
of wit en 3000 of 4000K met 
CRI 90. Standaard zijn de 
individuele leds uitgerust 
met lenzen die een lichtbun-
del van 14° creëren, maar 
dankzij opzetstukken die je 
zonder gereedschap wisselt, 
pas je de bundel aan naar 
26° of 47°. Ook met diverse 
andere accessoires stem je 
de lichtbundel af op het doel 
en de context. Denk aan ras-
ters om het minimum aan 
strooilicht helemaal te ver-
wijderen en te voorkomen 
dat je recht in de lichtbron 
kijkt, of flappen om het licht 
aan een of meerdere zijden 

Exclusieve wagens 
verdienen exclusief licht.
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Makkelijke installatie met dubbelzijdige tape of schroeven

10 Jaar
Batterij

Garantie Mini design
4,25 x 5,8 cm
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tegen te houden. Fragma is 
verder verkrijgbaar in ver-
schillende dimbare uitvoe-
ringen: manueel via een 
potentiometer op het toe-
stel, maar ook 1-10 V, via 
DALI of draadloos via CTRL 
DELTA. “De benodigde 
driefasentracks zijn stan-
daard DALI-aanstuurbaar”, 
vult Nik aan. Zo beschik je 
over een flexibele oplossing 
waarmee je in elke context 
passend licht realiseert.

RS Motors was dus een 
van de eerste klanten met 
de nieuwe toestellen. “We 
hebben nu efficiënte ver-
lichting die de wagens bijna 
stuk per stuk kan uitlich-
ten en apart regelbaar is. 
De voorgestelde oplossing 
voldoet zeker aan onze ver-
eisten qua lichtsterkte”, 
laat Koen optekenen.

Automatisering

Om comfort aan functio-
naliteit te koppelen, wordt 
de volledige verlichtingsin-
stallatie automatisch aange-
stuurd en zijn er verschil-
lende lichtscènes gepro-
grammeerd. Koen licht 
die scènes toe: “De lichten 
schakelen en dimmen auto-
matisch. We hebben dag-
verlichting, een evenement-
verlichting en een nacht-
stand. Dan branden alleen 
de spots boven de wagens 
aan de ramen. Verder is de 

verlichting aangesloten op 
het alarmsysteem. Als we 
’s avonds het alarm inscha-
kelen, gaat de verlichting 
in nachtstand. Wanneer 
we het ’s ochtends uitzet-
ten, gaat de dagverlichting 
aan.” En hoe je al die func-
tionaliteiten in goede banen 
leidt? “De verlichting wordt 
bestuurd door een gebouw-
beheersysteem van het type 
KNX dat je kunt bedienen 
met een tablet. In het hele 
project zitten zo’n driehon-
derd DALI-dimmers”, vertelt 
installateur Björn Afschrift.

De installateur

Met zo’n automatiserings-
project was Afschrift nv niet 
aan zijn proefstuk toe. Dit 
familiebedrijf werd opge-
richt in 1946 en is met 
Björn Afschrift intussen al 
drie generaties actief. Het 
bedrijf is gespecialiseerd 
in industriële elektriciteit, 
maar ook bordenbouw, data-
bekabeling en industrial 
engineering, zoals automa-
tisering en het programme-
ren van PLC’s. Bij RS Motors 
leverde het een totaalpak-
ket. “We plaatsten de hoog-
spanningscabine en maak-
ten en leverden de verdeel- 
en stuurborden. We zorgden 
voor het bekabelen, aanslui-
ten en in dienst stellen van 
de elektrische installatie, het 
alarmsysteem, de brandbe-
veiliging, het DECT-systeem, 

de Wi-Fi, de muziekinstal-
latie … En uiteraard instal-
leerden we de verlichting 
en de noodverlichting, net 
als de automatische sturin-
gen”, vertelt Björn. “Delta 
Light maakt installateurs-
vriendelijk materiaal waar-
mee je snel leert werken”, 
voegt hij toe. Ook over de 
samenwerking met distribu-
teur Aleco, die zorgde voor 
de logistieke opvolging en 
levering, is hij te spreken. 
“Net zoals bij andere projec-
ten is de samenwerking cor-
rect verlopen. We hebben 
er een goede band mee.” ◆

OVER DELTA LIGHT 
Delta Light is internationaal trendsetter op het vlak van architec-

turale verlichting� Dankzij eigen ontwerp en R&D én een uitge-

breide service creëert Delta Light een oplossing voor elk project�

Delta Light N.V. 
Muizelstraat 2 
8560 Wevelgem

T. 056 435 735 
F. 056 435 736 
info@deltalight.com

INFO  deltalight.com



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.

Johan Van Bael van BEG Belgium bvba

Bewegings- en 
aanwezigheidsdetectie: 

waarmee moet je 
rekening houden?

Beweging of aanwezigheid detecteren, is al jarenlang een 
geliefde methode om verlichting en andere toestellen aan te 
sturen. Ook binnen een smart home blijven zulke detecto-
ren hun plaats hebben. Toch zijn er een aantal aspecten waar-
mee je rekening moet houden om je klant een optimaal ren-
dement en comfort te bieden. Enkele tips & tricks!  

De ruimte

De afmetingen en de indeling van 
de ruimte bepalen welk type detec-
tor je nodig hebt: PIR (passief 
infrarood) of HF (hoogfrequente 
radardetector). In ruimtes met 
veel daglicht kies je voor aanwe-
zigheidsmelders: die meten naast 
beweging ook constant het licht. 
Zo vermijd je dat overdag het licht 
onnodig wordt ingeschakeld. Los 
daarvan dien je te kijken naar de 
montagehoogte en of je de detec-
tor op het plafond dan wel op een 
muur monteert. Afhankelijk van 
het type plafond kun je het toestel 
via inbouw of opbouw ofwel ver-
zonken plaatsen, al dan niet in een 
armatuur. Verder is er keuze tus-
sen een bolle en een vlakke lens. 

Hou ook rekening met het gewenste 
detectieveld. Bewegingen achter 
glas worden doorgaans niet gede-
tecteerd. Ook scheidingswanden 
en andere obstakels kunnen het 
detectieveld beïnvloeden. Het is 
wel mogelijk het detectieveld van 
een aanwezigheidsmelder uit te 
breiden met een master/slave-com-
binatie. De master installeer je 
dan steeds op de donkerste plek. 

Functies

Een detector kan eenvoudigweg 
een aan/uit-signaal geven, maar 
ook complexere functionaliteiten 
hebben. Denk maar aan constante 
lichtregeling (dimmen in functie 
van het daglicht), het aansturen 

van HVAC, integratie met KNX 
of DALI/DSI, een impulsfunctie, 
bijkomende bediening via druk-
knoppen, IR-afstandsbediening 
of app, adresseerbaarheid of 
een afwezigheidsfunctie.

Installatietips

Tot slot zijn er een aantal aan-
dachtspunten bij de installatie van 
het toestel. Kies eerst en vooral 
een schakelvermogen in functie 
van de belasting. Bij indirecte ver-
lichting mag je de detector niet 
boven de verlichting plaatsen. Houd 
voldoende afstand van ventilatie-
roosters, aircocassettes en warm-
tebronnen. In ruimtes met geven-
tileerde plafonds moet je de gevoe-
ligheid van de detector aanpassen 
in functie van de tocht en over- of 
onderdruk. Ook externe factoren, 
zoals de temperatuur en bewe-
gende planten of dieren, beïnvloe-
den de werking van een detector. ◆
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BAAKVRAAG
Roel Vermeulen van UNI-BRIGHT®

Hoe bied ik maximale 
flexibiliteit met 
track lights?

Track lights zijn een veelgebruikte oplossing voor handelsza-
ken en tentoonstellingsruimtes. Rails en richtbare spots laten 
je toe om het licht precies te richten waar het nodig is. Vaak 
is er binnen één systeem echter niet veel variatie in design en 
armaturen. Zijn er alternatieven die meer vrijheid bieden?

Met track lights hang je door-
gaans vast aan een beperkt gamma 
spots. Voor functionele verlich-
ting is die uniformiteit natuurlijk 
aangewezen, maar op sommige 
plekken is net accentverlichting 
nodig. Het algemene advies geldt 
dat je de trackspots aanvult met 
vaste lichtpunten, zoals pendels 
en opbouw- of inbouwspots. Maar 
die zijn dan weer niet snel te ver-
plaatsen. Wanneer het interieur 
ingrijpend zou wijzigen, moe-
ten ze gedemonteerd worden.

Alles op de rails

De ideale oplossing is er een 
die het gebruiksgemak van een 
tracksysteem koppelt aan maxi-
male vrijheid in de keuze van 
armaturen. Een oplossing die je, 
met andere woorden, toelaat om 
naast trackspots ook pendels en 
inbouwspots op de rail te plaat-
sen. Net dat doet UNI-BRIGHT 
met zijn LaVilla48 railsysteem. 

Het slanke 48V railprofiel mon-
teer je als opbouw, inbouw of pen-
del. De beschikbare armaturen 
hebben een adapter die in de rail 
verdwijnt voor een minimalisti-
sche look. Er is een ruime keuze 
aan inbouw- en pendelarmaturen 
en spots in verschillende kleuren, 
allemaal beschikbaar in 2700K en 
3000K en non-dim of DALI. Met 
het magnetische kliksysteem ver-
plaats je de armaturen in slechts 
enkele seconden en zonder gereed-
schap. Voor de uitwerking van 

projecten kun je op een creatieve 
manier gebruikmaken van hoek-
stukken, koppel- en pendelsets. 

Uitgebreide mogelijkheden

Met LaVilla48 realiseer je de 
gewenste sfeer in iedere ruimte 
met één railsysteem. Lineaire ver-
lichting in een functioneel gedeelte 
combineer je met accentverlich-
ting en pendelarmaturen voor meer 
sfeer in een ander deel, bijvoor-
beeld boven een tafel of toonbank. 
De verscheidenheid aan modellen 
maakt toepassingen in uiteenlo-
pende projecten mogelijk in win-
kels, de horeca of woningen. ◆

1 . LaVilla48

1
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Geert Telemans
Product Manager

Teconex

Differentieelschakelaars 
type A en B:  
wat zijn de verschillen?

Elektrische installaties bieden vandaag heel wat 
meer mogelijkheden dan enkele jaren geleden. Dat 
betekent dat we ook aan differentieelschakelaars 
andere eisen stellen. Er zijn verschillende 
types en opties, en dat kan voor verwarring 
zorgen. Tijd om orde op zaken te stellen.

Differentieelschakelaars type 
A voldoen aan de minimum-
vereisten voor huishoude-
lijke lokalen. Meer en meer 
installeren we echter appa-
raten die een risico inhou-
den op lekstromen met een 
gelijkstroomcomponent. Het 
type A detecteert die niet. 
Erger nog, zodra die meer 
bedraagt dan 6mA, kan de 
werking van het type A ver-
stoord worden en (deels) 
wegvallen. Type B is ontwor-
pen om ook in die omstandig-
heden te blijven werken. Een 
type B voldoet aan dezelfde 
vereisten, maar kan meer 
dan een type A. Indien nodig 
moet je die dus in de plaats 
van een type A installeren. 
Beide types kun je verkrij-
gen met een aantal opties.

Selectief

Deze differentieelschakelaars 
reageren met een toegestane 
vertraging van enkele tiental-
len milliseconden. Dat zorgt 
voor selectiviteit, waardoor 
meestal enkel de schakelaar 
van de ‘probleem’-kring wordt 

aangesproken en de andere 
blijven werken. Deze optie 
wordt ook gebruikt in com-
binatie met overspannings-
beveiligingen. De vertraging 
is voldoende om toe te staan 
dat korte stromen ongestraft 
naar de aarde afgeleid wor-
den om zo ongewenste span-
ningspieken weg te werken.

Geschikt voor 
harmonischen

Frequentieregelaars en heel 
wat andere apparaten gene-
reren harmonischen: sup-
plementaire spanningen of 
stromen met een frequen-
tie die een geheel veelvoud 
is van 50Hz. Hoe hoger die 
frequenties, hoe gemakke-
lijker zij een weg vinden 
naar de aarding. Ook dat 
zijn verliesstromen die ertoe 
kunnen leiden dat een diffe-
rentieelschakelaar uitscha-
kelt. Ze houden echter geen 
gevaar in voor mensen, dus 
er zijn speciale differenti-
eelschakelaars die ongevoe-
lig zijn voor dit fenomeen. 

Monitoring (digitale 
differentieelschakelaars)

Bepaalde modellen geven 
aan hoeveel procent van de 
maximale lekstroom al aan-
wezig is in een kring. Zodra 
die bepaalde drempels over-
schrijdt, geeft de differenti-
eelschakelaar een melding, 
zelfs op afstand. Die mel-
ding wijst op het mogelijke 
risico bij een gradueel toe-
nemend probleem. Dat laat 
de gebruiker toe om actie 
te ondernemen vooraleer 
een cruciale installatie span-
ningsloos komt te staan.

Geen enkele van deze opties 
sluit een andere uit. Zowel 
type A als B kunnen er 
diverse combineren. Het 
modulaire gamma van Teco 
biedt oplossingen voor elke 
behoefte. Teco streeft naar 
betrouwbaarheid op lange 
termijn en een gemakke-
lijke installatie, zonder toe-
gevingen. Het doel is om de 
veiligheid van mensen en 
installaties te verzekeren. 
In het uitgebreide gamma 
vind je verder automa-
ten, bliksembeveiliging en 
diverse comfortfuncties. ◆

4 4



Voordelen
•  Vier apparaten in één
•  Universeel toepasbaar voor een- of 

meeraderige kabels, kabelringen, 
mantelbuizen

•  Kabeltrommels: alle maten, ook voor 
beshadigde trommels

•  Dynamische afrolrem

Technische Parameter:
• Nominale belasting tot 190 kg
•  100% overbelasting tijdelijk mogelijk 

(max: 380 kg)
• Ø circa 50 cm
• Gewicht circa 7 kg
• Randhoogte circa 77 mm4 in1

DE UNIVERSELE KABELHASPEL

www.primo-gmbh.com

VOM PROFI FÜR PROFIS

®
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Alexandre Gentilini
Product manager

Schneider Electric

Hoe maakt  
energiemanagement 
een gebouw  
zuiniger en veiliger?

‘Smart buildings’: bij die term denken we meteen 
aan automatische sturingen van technieken voor 
meer comfort. Tegelijk biedt zo’n slim gebouw 
uitgebreide mogelijkheden om het energieverbruik 
te monitoren en te beheren. Dat maakt de woning in 
één klap zuiniger en veiliger. Maar hoe komt dat?

Een energiemanagementsys-
teem werkt dankzij techno-
logie die is aangesloten op de 
verschillende apparaten in 
de woning en het elektrisch 
verdeelbord. Het systeem 
volgt het totale verbruik en 
het verbruik per toestel con-
tinu op. Zo krijgen gebruikers 
meer inzicht in hun energie-
verbruik. Dankzij die infor-
matie kunnen zij hun instal-
latie actiever beheren en hun 
energie efficiënter gebruiken. 
Met een systeem als Energy 
Management by Wiser™ zijn 
die monitoring- en beheers-
functies 24/7 beschikbaar 
via smartphone en tablet. 
Die functies maken het 
gebouw zuiniger en veiliger.

Zuiniger danzij monitoring

Het Wiser Energy-systeem 
geeft gebruikers inzicht in 
hun totale energieverbruik 
en in het verbruik per kring. 
Het schat ook in hoeveel de 

maandelijkse energiefactuur 
zal bedragen. Zo kunnen 
gebruikers tijdig ingrijpen 
en hun installatie efficiën-
ter laten werken. Wiser laat 
hen namelijk toe om zware 
belastingen, zoals waterver-
warmers, pompen en laad-
palen op afstand te bedienen 
en enkel in te schakelen tij-
dens daluren, ook via een 
planning. Wanneer gebrui-
kers zonnepanelen hebben, 
biedt Wiser eveneens inzicht 
in de eigen energieproduc-
tie. Ze kunnen dan eenvou-
dig hun grootverbruikers 
inschakelen of batterijen 
laden wanneer de PV-in-
stallatie veel produceert.

Veiliger dankzij alar-
men en actief beheer

De Wiser-app biedt gebrui-
kers real-time inzicht in 
de status van de installatie. 
Bij onregelmatigheden krij-
gen ze een melding met een 

nauwkeurige diagnose van 
het probleem. Denk maar 
aan een algemeen elektrisch 
defect, een stroomonder-
breking of abnormaal hoog 
verbruik in een individuele 
kring. Dat alarm laat hen toe 
sneller in te grijpen om gro-
tere problemen, hogere kos-
ten en potentieel gevaarlijke 
situaties te vermijden. Via 
de app kunnen ze boven-
dien kritieke apparaten 
vanop afstand uitschakelen. 

Kortom, een woning ener-
gie-efficiënter laten werken 
zonder aan comfort in te 
boeten, begint bij adequaat 
energiemanagement. ◆
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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
licht@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

L E D E N
GIBED

Boeiend, leerrijk 
of belangrijk: 
een terug- en 

vooruitblik van 
opleidingen en 
evenementen. 

29/02-8/03/2020

Batibouw

INFO  www.batibouw.com

4/10/2019

70 jaar Sarem bracht 480 
klanten, leveranciers & 

personeelsleden van Sarem 
bij mekaar tijdens een 

gezellige geslaagde avond in 
het Thor park in Genk.

INFO  www.sarem.be

10-19/01/2020

Autosalon

INFO  www.autosalon.be 

8-13/03/2020

Light and building

INFO  www.light-building.messefrankfurt.com

22/11/2019

Een geslaagd event 
bij één van de Gibed 
leden: huldiging van het 
nieuw filiaal Elecpro 
Cuypers in Namen

INFO  www.elecprocuypers.be

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

Vraag je exemplaar  
via de banner op  

onze website
sylvania-lighting.com
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www.sievi.com

De Viper-productfamilie biedt nu de 
met metaalvrije, van textiel gemaakte 
bescherming tegen indringing en 
het nieuwe Boa®M4-rolmechanisme 
uitgeruste Viper Roller High+ S3. Als 
bovenmateriaal ademend en water-
afstotend microvezel. Betere ventilatie 
dankzij de ademende 3D-dry®-voering. 
Extra ondersteuning geeft de memory 
foam enkelbescherming, die zich onder 
invloed van warmte naar de voet van de 
gebruiker vormt.

SIEVI VIPER

Tel. 014 73 50 75 • info.be@sievi.com 




