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BUITENGEVELISOLATIE
Stevig en energie-efficiënt 
technieken aan gevels 
bevestigen.
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HOTELWENSEN
Slimme technologie vindt zijn 
weg ook naar de hotelsector, 
zowel voor uitbaters als gasten.

DRIE MANNEN OP CAFÉ
Café René is een geslaagd 
verlichtingsproject in een 
legendarisch etablissement.

De toekomst van 
huisautomatisering 

volgens Niko.



Ontdek

de NIEUWE

collectie

Het Essentials gamma biedt u een functioneel design
met de juiste kwaliteit tegen een betaalbare prijs, 

voor elk residentieel of commercieel project. 
Ontdek het vernieuwde gamma bij de Gibed leden of op 

www.deltalight.be/essentials
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Samen werken, werkt. Dat kunnen we toch 
wel concluderen. Want we zien dat elk 
Gibed-lid de voorbije twee jaar een mooi 
parcours heeft afgelegd. Eentje van samen-
werking, kennisdeling en de blik vooruit.

De toekomst ziet er goed uit. Smart building 
oplossingen worden steeds slimmer. De 
evolutie van verlichting gaat met lichtjaren 
vooruit. En de echte klantgerichte aanpak 
werpt steeds meer zijn vruchten af.

Gericht groeien en gastvrijheid. Daar staan we 
voor. En daar blijven we samen met al onze 
partners voor gaan. Met verschillende nieuwe 
acties en initiatieven, zoals de oprichting van 
een kenniscentrum voor verlichting.  
2020 belooft dus een boeiend jaar te worden! 

Ook bij de Gibed-leden zit er trouwens 
vanalles in de pijplijn. Blader zeker eens 
door naar pagina 26, waar je meer ont-
dekt over de plannen van Govaerts.

NICO VANHOVE 
Managing Director Gibed

COLOFON: Gibed Magazine verschijnt 4x per jaar. Volgende verschijningsdata: Gibed 7: 20 mei 2020 – Gibed 8: 1 september 
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wordt enkel persoonlijk op naam verstuurd. — Wil je 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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Barcatex BVBA, gele-
gen in Antwerpen, is 
een fashion brands 
agency dat zijn gamma 
verkoopt aan alle hippe 
retailzaken in de mode-
sector. Gelegen in een 
pand met uitzicht op 
het Mas, ligt net om de 
hoek Govaerts. Deze 
firma is al lange tijd een 
gewaardeerde part-
ner van LEDVANCE die 
ondersteuning heeft 
geboden met de uitvoe-
ring en levering van dit 
verlichtingsproject. 

Voor het concept is 
LEDVANCE meermaals 
met de lichtspecialisten van 
Govaerts ter plaatse geweest 
om er zeker van te zijn dat 
alles uiteindelijk zou voldoen 
aan het gewenste resultaat. 
Voor de kledingrekken is 
gekozen voor de LEDVANCE 
Tracklight Spot die op iedere 
3-fase lichtrail past. Dit effi-
ciënte product met indruk-
wekkende functionaliteit 
past perfect in deze strakke 
omgeving. Daarnaast is 
het innovatieve armatuur 
Tracklight Spot Zoom DIM 
toegepast om een superi-
eure touch te geven aan de 
afzonderlijke wanden met 
schoenen en handtassen. 

Omdat de bureaus niet de 
gehele dag gebruikt wor-
den, biedt in dit geval een 
armatuur met een inge-
bouwde sensor uitkomst. 
De ideale oplossing hier-
voor werd gevonden in de 
hoogwaardige LEDVANCE 

Linear IndiviLED® welke 
voor deze toepassing gepen-
deld werd. Dit armatuur heeft 
een zeer moderne strakke 
look met zowel een directe 
als indirecte verlichting om 
wederom een extra  
sfeerelement te creëren. 
Door de ingebouwde sensor 
dimt het na enige tijd zon-
der beweging terug naar 10% 
van zijn vermogen. Door 
gebruik te maken van de 
enorme lichtinval zal het 
armatuur zich ook steeds 
regelen om de benodigde 
luxwaarde te bekomen. ◆

INFO  www.benelux.ledvance.com

Stijlvol en strak: 
ideale shopverlichting voor 

Barcatex Antwerpen
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Een camerabewakings-
systeem plaatsen was 
nooit zo simpel; de 
Hiwatch WiFi-CCTV 
pack wordt compleet 
‘plug & play’ geleverd. 
De pack bevat 4 Wifi-
bulletcamera’s en bij-
horende recorder.

De HWIB120DWT WiFi-
camera’s zijn voorzien van 
een high-res 2MP-beeldchip 
met 2.8mm breedhoeklens. 
Dankzij de IP66-bescherming 
kunnen ze binnen en buiten 
worden ingezet. De came-
ra’s hebben een draadloos

WiFi-bereik tot max. 50m 
(afh. van omstandigheden.) 
en worden lokaal gevoed 
m.b.v. bijgeleverde 12VDC-
adapter. Een HWN2104MHW 
4-kanaals WiFi-recorder met 
voorgemonteerde 1TB harde 
schijf vormt de kern van 
het systeem. Deze beschikt 
ook over een HDMI-uitgang 
en LAN-aansluiting zodat 
u zowel lokaal als vanop 
afstand live en opgeno-
men beelden kan raadple-
gen. Ref: HWKN4142BMHW 
- Art: A1900000. ◆ 

INFO  www.hikvision.com

INFO  www.ccinv.be

HIWATCH by 
HIKVision:
WiFi CCTV-pack

Theben presenteert de 
nieuwe theMura bewegings-/
aanwezigheidsmelders 
voor wandmontage. 

theMura is perfect voor energie-efficiënte 
verlichtingsregeling bv. in gangen, 
trappenhuizen, kelders, wc’s, enz. 

De 2-draadsmelder is vooral geschikt 
bij renovaties in combinatie met 
een trappenhuisautomaat ELPA 
van Theben. De 3-draadsmelder 
wordt gebruikt in nieuwbouw. 

Belangrijkste kenmerken 
in een oogopslag:

•  Aantrekkelijk, vlak design

•  Groot detectiebereik van 14 x 17 m

•  Flexibele uitbreiding dankzij 
master/slave-schakeling

•  Geïntegreerde toets om de 
verlichting handmatig in of uit 
te schakelen (deactiveerbaar)

•  Aanpassingsset compatibel met 
afdekplaat Niko Original en Intense

•  Veel comfortfuncties: oriëntatielicht, 
trapverlichtingsfunctie, akoestische 
functie, afstandsbediening, enz. ◆

INFO  www.tempolec.com

Perfect veelzijdig: 
detector theMura



Sinds 2012 is Teconex toonaangevend op het 
gebied van geavanceerde industriële, terti-
aire en huishoudelijke LED-verlichting.

Innovatieve oplossingen

Hun uitgebreide en vernieu-
wende gamma’s hebben reeds 
België verleid vooraleer ze 
op pad gingen om de inter-
nationale scène te verove-
ren. Ze zijn nu prominent 
aanwezig in de catalogi van 
architecten en installateurs 
in Duitsland en de rest van 
Europa, dankzij de nieuwe 
Multicast die ervoor zorgt 
dat de Casambi-technologie 
toepasbaar is bij het meren-
deel van de armaturen.

Light+Building 2020

De opening van Teconex 
GmbH in Aken heeft de posi-
tie van Teconex op de Duitse 
markt verder versterkt. Het 

bedrijf zal deze internatio-
nale positie verdedigen, met 
dezelfde elegantie die ook 
terugkomt in hun installa-
ties, op de Light+Building-
beurs in Frankfurt van 
8 tot 13 maart 2020. 

Neem contact op voor 
een toegangscode en vind 
Teconex in Hal 4.1, Stand 
J74! Scan de QR-code 
voor een gratis ticket. ◆

INFO  www.teconex.eu

Teconex 
verovert Europa

Theorie en praktijk worden voortdurend 
afgewisseld. Oefeningen worden 
op eigen tempo uitgevoerd en 
permanent door de docent begeleid.

Of het nu over een eengezinswoning of een 
kantorencomplex gaat, de vraag naar com-
fort en flexibiliteit voor het beheer van lucht-
behandeling, belichting en toegangscontrole 
neemt toe. Gelijktijdig wordt het efficiën-
ter gebruik van energie steeds belangrijker. 
Meer comfort en veiligheid gekoppeld aan een 
lager energieverbruik kan enkel met intel-
ligente besturings- en controlesystemen. 

Nadeel is echter dat hierdoor meer bekabe-
ling ontstaat van de sensoren en actuatoren 
naar de besturings- en controlecentrales. Deze 
massale bekabeling vertaalt zich in hogere 
ontwerp- en installatiekosten, een verhoogd 
risico op brand, kortom in stijgende kosten. 

Het antwoord hierop is KNX: wereld-
wijd de enige open standaard voor 
woning- en gebouwautomatisering! 

5 kwaliteitsredenen om te kiezen voor 
deze unieke KNX opleiding bij SBM 

• Interactieve lessen met unieke demokoffers 

• Flexibiliteit waarbij deelnemers 
buiten de lessen vrijblijvend 
kunnen oefenen op de campus

• Permanente coaching gedurende 
de praktijk lessen

• Voucher ETS5 professionele licentie

• Er wordt reeds gewerkt met 
ETS5 LITE licentie ◆

INFO  www.sbm.be

Gecertificeerde 
KNX-trainingen 
bij SBM
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Snel en eenvoudig
lijnverlichting monteren.

Als toonaangevende speler in functio-
nele ledverlichting is Integratech con-
tinu op zoek naar innovatieve oplos-
singen om de professionele omge-
ving steeds aangenamer te maken. 

Lineaconnect is een 
functioneel led lijnarmatuur 
in aluminium dat op een zeer 
eenvoudige en snelle manier 
gekoppeld kan worden.  
Het armatuur werd strak 
vormgegeven en belooft een 
sublieme lichtoutput. De 
slim ontworpen eindkappen, 
in dezelfde kleur als het 
armatuur, zijn voorzien van 
een geïntegreerde 5-polige 
connector die zowel voor 
de voedingskabel als voor 
een naadloze koppeling 
kunnen gebruikt worden. De 
transparante voedingskabel, 
de onzichtbare beugels 
voor opbouwmontage en 
de benodigde accessoires 
voor het koppelen in lijn 
worden meegeleverd in elke 
verpakking. Lineaconnect 
is uit voorraad leverbaar 

met een matte diffuser 
(SMD2835 leds) voor een 
egale verlichting, of een 
zwart anti-verblindingsraster 
(Osram SMD3030 leds) 
waardoor een extreem lage 
UGR<10 bekomen wordt.

Lengte 1,2m 40W, maximum 
20 stuks (40W) kunnen in 
één lijn gekoppeld worden. 
Voor pendelmontage is 
een aparte pendelset 
en plafondaansluitdoos 
beschikbaar.

Ontdek Lineaconnect en 
tal van andere innovatieve 
oplossingen in de gloednieuwe 
Integratech catalogus 2020. ◆

INFO  www.integratech.be



Veiligheid eerst!

Niet alle branden zijn 
hetzelfde ... Dat geldt 
ook voor rookmelders. 
Bij goedkope apparaten 
neemt de gevoeligheid 
van de activering na 
verloop van tijd af, bij-
voorbeeld onder invloed 
van stof, nicotine of elek-
trische impulsen. De 
gevolgen: een kortere 
levensduur, vaak niet 
langer dan 3 jaar, en veel 
valse alarmmeldingen.

Om dit te voorkomen zijn 
de rookmelders van Hager 
uitgerust met een unieke 
technologie tegen externe 
storingen (stof, ...) dank-
zij de signaalverwerking 
door de microprocessor. 

Daarnaast bieden ze nog 
vele andere voordelen, die 
allemaal een gemeenschap-
pelijk doel hebben: het 
garanderen van een maxi-
male klantveiligheid door 
onder andere de mogelijk-
heid te bieden om de appa-
raten via de radiofrequen-
tie met elkaar te verbinden 
(afhankelijk van de versie).

Twee versies zijn beschik-
baar: de rookmelder en de 
rook-en hittemelder. Deze 
laatste is de variant met dub-
bele detectietechnologie. 
Beiden hebben een levens-
duur van 10 jaar. Ze kunnen 
individueel worden geïnstal-
leerd of gekoppeld aan het 
RF-netwerk tot maximaal 40 
sensoren die met één druk op 
de knop verbonden kunnen 
worden zonder gereedschap.

De detectoren voldoen aan de 
geldende Belgische normen 
en beschikken over een test-
knop, een nachtrustfunctie 
om foutmeldingen gedurende 
de dag te vertragen en de 
mogelijkheid om het akoes-
tische signaal eenvoudig te 
stoppen in geval van rookde-
tectie met behulp van een in 
de handel verkrijgbare infra-
rood afstandsbediening. ◆

INFO  www.hager.be
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Budalys, langs de Leie in 
Kortrijk, biedt plaats aan 
48 serviceflats. Anders 
dan in vele andere zorg-
gebouwen is de gelijk-
vloerse verdieping een 
trendy ontmoetings-
plaats. Oud en jong, stu-
dent, resident, co-worker 
of toerist: iedereen vindt 
er een ontspannende 
beleving in een aantrek-
kelijk ‘urban green’ con-
cept, ontwikkeld door de 
interieurarchitecten van 
Ensemble. Naast gezel-
lige zithoeken tussen 
planten en olijfbomen 
heeft het atrium plaats 
voor twee eetgelegen-
heden. Alta is een takea-
way met gezonde maal-
tijden aan een scherpe 
prijs. Aan de oever 
van de Leie ligt Buda 
Kitchen, een buffetbis-
tro met een ruim aanbod 
dagverse gerechten.

Het licht in dit project moest 
passen bij het ‘urban design’. 
De interieurarchitecten von-
den de nodige oplossingen 
bij Wever & Ducré en XAL. 

Waar het eerste merk zich 
richt op het residentiële, 
biedt XAL projectverlichting. 
Er werd vooral voor ronde 
toestellen gekozen, om aan 
te sluiten bij de zachte, orga-
nische vormgeving van het 
interieur. In Buda Kitchen 
gaan de roestkleurige Wiro’s 
en Sqube-tracklights van 
Wever & Ducré mooi op in de 
groene omgeving. Elders in 
de bistro hangen gependelde 
Sasso’s van XAL. Een blik-
vanger in het atrium is zeker 
de lounge met de planten-
muur. Hier zitten bezoekers 
in het licht van de subtiele 
Varo-tracklights uit de XAL-
collectie. Op andere plaatsen 
zetten Sono’s van hetzelfde 
merk de toon. Ook de buiten-
verlichting is van XAL, meer 
bepaald de Mino 60. Voor de 
fitnessruimte viel de keuze 
op de opvallende design-
pendel Gigant van Wever 
& Ducré, speels verspreid 
over de ruimte. Kortom, 
ontmoetingen in het groen 
gebeuren in Budalys steeds 
in een aangenaam licht. ◆ 

INFO  www.weverducre.com

Budalys: licht brengt 
mensen samenAuberge du Pêcheur is niet voor 

niets een begrip in Sint-Martens-
Latem. Op één van de mooiste 
locaties langs de oevers van de 
Leie gaat heerlijk logeren er hand 
in hand met culinaire toptraditie en 
een stijlvolle omkadering voor al uw 
feesten en seminaries. Auberge du 
Pêcheur herbergt een uitstekende 
brasserie waar klassiekers 
aangevuld met seizoensgebonden 
suggesties geserveerd worden.

Daarnaast heeft Auberge du Pêcheur 
een jarenlange traditie opgebouwd in 
het organiseren van feesten. Het unieke 
zicht op de Leie, met eigen aanlegsteiger 
voor het huwelijksbootje. De topkwali-
teit van de keuken en de feilloze bedie-
ning maken dat gasten hier onvergete-
lijke herinneringen aan overhouden.

Ook kan u in Auberge du Pêcheur terecht 
voor seminaries in onze verschillende 
vergaderzalen, sommige met zicht op 
de prachtige Leie. Ook hier staan onze 
medewerkers garant voor een persoon-
lijke service en vriendelijk onthaal.

Als hotel telt Auberge du Pêcheur 
32 kamers die voorzien zijn van alle 
hedendaags comfort. ’s Ochtends 
kan u genieten van een met zorg 
bereid ontbijtassortiment met onder 
andere vers gebakken ontbijtkoe-
ken, een lekker eitje en vers fruit. ◆

INFO  www.auberge-du-pecheur.be

Puur genieten
aan de Leie
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STAGO kabelgoten

Design en functionaliteit hand in hand
Kabelgoten vormen een belangrijk onderdeel van de elektrische installatie. De kabels moeten immers op een eenvoudige wijze 
doorheen het gebouw gevoerd worden. Flexibiliteit en montagevriendelijkheid zijn hierbij belangrijke eigenschappen voor 
een dergelijk kabelgootsysteem. 
 
Maar wist je dat de kabelgoten ook een esthetische waarde hebben? Waar ze voorheen uitsluitend in het vals plafond 
geïnstalleerd werden, worden ze nu - conform de trend van de industriële look - als zichtbare constructie geplaatst. Het 
gamma kabelgoten van STAGO in metalen en gelakte uitvoering past dan ook perfect in het nieuwe, stijlvolle indus triële 
interieur, waarin stoere materialen met metalen of gelakte accenten geïntegreerd worden. Conform deze nieuwe trend  
worden onder meer kantoren, winkels, horecazaken maar ook privéwoningen met dit strakke STAGO kabelgootsysteem uitgerust 
en wordt zo het functionele perfect gecombineerd met de nieuwe industriële look.
STAGO kabelbanen: de stoere touch in elk modern, industrieel interieur!

DE EIGENSCHAPPEN VAN HET STAGO KABELGOOTSYSTEEM IN EEN NOTENDOP:
 Uit voorraad leverbaar in metalen, zwart gelakte en wit gelakte uitvoering
 Stijlvol – passend in elk modern, industrieel interieur
 Functioneel
 Esthetisch en strak
 Kwaliteitsvol
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DECORATIEF EN  
FUNCTIONEEL

BENELUX.LEDVANCE.COM

LEDVANCE, professional in het verlichten van hotels en restaurants, 
kan u ondersteunen met een bijzonder breed productportfolio en 
specifieke planning om uw kamers in schitterend licht te baden - 
perfect afgestemd op de behoeften van uw gasten en medewerkers. 
 
Onze duurzame LED armaturen, decoratieve LED lampen en flexi- 
bele LED strips stellen u in staat een gastvrije sfeer te creëren zodat 
uw gasten zich meer dan welkom voelen.

LEDVANCE is de licentiehouder van  
handelsmerk OSRAM in algemene verlichting

ONZE EXPERTISE UITGELICHT –  
LEDVANCE VERLICHTINGSOPLOSSINGEN

VOOR DE JUISTE 
LICHTSFEER

LEDVANCE Hospitality NL 200x255.indd   1 13-1-2020   09:01:47



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.

PODIUM
Smart buildings en huisautomatisering. Het zijn de laatste jaren wellicht de belangrijkste evoluties 
in de bouwsector. Toch zijn systemen voor huisautomatisering niet nieuw. Met Nikobus kwam de 

Belgische fabrikant Niko al in 1997 met een oplossing. Niko Home Control is de volgende generatie 
oplossingen voor smart homes. Het systeem is helemaal klaar voor de technologische ontwikkelingen 

van vandaag en morgen. Blijft ongewijzigd: de focus op aantrekkelijk design en gebruiksgemak.

Wie aan huisautomatisering denkt, 
denkt in de eerste plaats aan extra 
comfort in de woning. Lichten die 
aangaan wanneer je thuiskomt, een 
druk op de knop om ’s avonds de 
gordijnen te sluiten en sfeerverlichting 
aan te steken … Het zijn functies die 
het dagelijks leven net iets aangena-
mer maken. “Daarnaast zijn er nog 
functionaliteiten die voor heel wat 
gebruikers interessant zijn”, aldus 
Danny Lousberg, director product 
management Home Control bij Niko. 
“Denk maar aan het optimaliseren van 

het elektriciteits- en gasverbruik in 
de woning, de veiligheid in de woning 
verhogen, de mogelijkheid om notifica-
ties te ontvangen op je gsm bij alarm … 
Ook dat zijn redenen waarom mensen 
voor huisautomatisering kiezen.”

Van Nikobus tot Niko 
Home Control

Danny blikt even terug in de tijd: 
“De eerste oplossingen voor huisau-
tomatisering – toen sprak men nog 

over ‘domotica’ – waren gericht op 
een hoger segment. Mensen wilden 
hun elektrische installatie helemaal 
personaliseren, en daarvoor waren 
domoticasystemen nodig. Nikobus 
kwam tegemoet aan die nood. In feite 
verschilde het niet zoveel van onze 
oplossing vandaag. Bovendien onder-
steunen we die producten nog steeds.”

In 2011 volgde dan de lancering van 
Niko Home Control. “De belangrijkste 
drijfveer was het feit dat we de onder-
steuning voor smartphones wilden 
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optimaliseren.” Tegelijk boort de fabri-
kant nieuwe markten aan. “Vandaag is 
home automation niet langer alleen een 
verhaal van villa’s. Het is bijna de norm 
in woning- en appartementenbouw. 
Projectontwikkelaars trachten er het 
verschil mee te maken. Wij willen Niko 
Home Control voor iedereen toeganke-
lijk maken. Daarom wijzen we klanten 
er ook op dat ze het systeem op elk 
moment kunnen introduceren, niet 
alleen bij nieuwbouw of renovatie.”

Bekabeld of draadloos

Bij huisautomatisering moeten er com-
mando’s vanuit een controlemodule 
naar de toestellen verzonden kunnen 
worden. Dat gebeurt bij Niko Home 
Control via kabels of draadloos. Het 
systeem met busbekabeling is geschikt 
voor nieuwbouw en grondige renova-
ties. Wie geen ingrijpende bouwwerken 
wil uitvoeren, kiest voor de draadloze 
variant voor traditionele bekabeling.

Danny licht de verschillen toe. “De 
bekabelde oplossing is het meest 
flexibel. Dankzij de busbekabeling 
volstaat het om na te denken waar 
je een bedieningspunt wil, zonder 
meteen vast te leggen wat het moet 
doen. Het lage voltage van het sys-
teem maakt het zeer veilig, waardoor 
het niet gekeurd moet worden als 
onderdeel van de installatie.”

“Onlangs hebben we een systeem 
geïntroduceerd voor traditionele 
bekabeling. Deze draadloze variant 
biedt dezelfde functionaliteit en 
kwaliteit als een bedraad systeem. De 
bestaande bedrading blijft zitten, maar 
je vervangt ‘domme’ schakelaars en 
stopcontacten door slimme, geconnec-
teerde exemplaren. Vervolgens kun je 
met de slimme knoppen, de mobiele 
app of bijvoorbeeld spraaksturing tal 
van toestellen en scenario’s activeren. 
Belangrijk om weten is dat voor geen 
enkel component batterijen nodig 
zijn. Niko biedt dus een ongeziene 
flexibiliteit voor retrofit-scenario’s.”

Aan die voordelen hangt niet eens zo’n 
groot prijskaartje, merkt Danny op. 
“Niko Home Control is snel geplaatst, 
waardoor de kosten voor werkuren 
beperkt blijven. De componenten zijn 
scherp geprijsd. Dat maakt het systeem 
interessant om ook in bijvoorbeeld een 
klein huis of appartement huisautoma-
tisering te installeren. De kostprijs blijft 
immers beperkt ten opzichte van het 
totale kostenplaatje voor een woning.”

Connected controller 
voor Niko Home Control 

voor busbekabeling

12
OFFICIËLE NIKO HOME 
CONTROL PARTNERS

10
NIKO HOME CONTROL 
WORDT VERKOCHT IN 
MEER DAN 10 LANDEN

>500
NHC-REFERENTIES IN 

DE CATALOGUS

23
JAAR ERVARING IN 

HUISAUTOMATISERING 

Draadloze slimme 
hub voor Niko Home 
Control voor traditionele 
bekabeling



Gebruiksvriendelijkheid 
en design centraal

Home automation kan sommige 
installateurs en klanten afschrikken 
als een complexe materie. Net daarom 
heeft Niko er zijn missie van gemaakt 
om oplossingen te ontwikkelen die zo 
gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. “We 
hebben een leger aan ‘user experien-
ce’-experts in dienst die zich buigen 
over de schakelaars en de software. 
Vervolgens laten we gebruikers testen 
of alles op een logische manier werkt. 

We merken nu dat één op de twee 
installaties door eindklanten wordt 
aangepast en geprogrammeerd. Daarom 
hebben we de Niko Home-app uit-
gebracht, waarmee zij het systeem 
zeer eenvoudig van nul af aan kunnen 
programmeren. Sowieso hebben we 
een sterke serviceafdeling die onze 
klanten verder helpt. En we geven 
standaard vier jaar garantie. We willen 
onze klanten niet in de steek laten.” 
Naast gebruiksvriendelijkheid draagt 
Niko design hoog in het vaandel. 
“Onze producten hebben al verschil-
lende awards gewonnen. De aandacht 
voor een esthetische vormgeving 
zit in ons hele gamma, zelfs in de 
instapmodellen”, vertelt Danny.

Touchswitch

Eerst was er de schakelaar. Met 
de opkomst van huisautomatise-
ring verschenen ook touchscreens 
op muren. Wat als die twee elkaar 
ontmoeten? Het resultaat zou eruit 
kunnen zien als Niko’s touchswitch, 
die dit jaar verschijnt. “We combineren 
het gebruiksgemak van de klassieke 
schakelaar met de flexibiliteit van een 
moderne touch-interface. De touchs-
witch heeft hetzelfde formaat als een 
enkelvoudige schakelaar. Als je erop 
tikt, schakelt hij wat nodig is. Tegelijk 
is het een scherm waarmee je tot 
twaalf functies kunt bedienen en dat 
optioneel als thermostaat dient. Voor 
ons is dit een logische volgende stap 
in de evolutie van de schakelaar.”

DANNY LOUSBERG [40]
DIREC TOR PM HOME CONTROL

Danny Lousberg (40) werkt sinds november 2017 bij Niko en leidt de smart 
home-groep, waar hij onder meer verantwoordelijk is voor Niko Home Control� 
Hij heeft als productmanager meer dan 15 jaar ervaring in de wereld van smart 
home, huisautomatisering en IoT� Ook in zijn vrije tijd is Danny bezig met techno-
logie, maar daarnaast spelen de gitaar en de piano een grote rol in zijn leven�

Met de Niko 
touchswitch combineer 
je de eenvoud en het 
bedieningsgemak van 
een gewone schakelaar 
met de flexibiliteit 
van een aanpasbaar 
bedieningsscherm

12
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Slim energiebeheer

Een systeem als Niko Home Control 
laat gebruikers ook toe om hun ener-
gieverbruik nauwgezet op te volgen. 
Aan de hand van die inzichten kunnen 
bewoners hun verbruik monitoren en 
bepalen wanneer welke installatie mag 
werken. “Deze zomer lanceren we een 
nieuw product dat het energieverbruik 
nog verder zal optimaliseren. Door 
de koppeling met de digitale meter 
ziet het systeem wanneer je energie 
opwekt met je zonnepanelen. De 
vaatwasmachine, een warmtepomp of 
een laadinstallatie voor een elektrische 
wagen verbruiken veel, dus het is slim 
om ze te laten werken wanneer er veel 
eigen stroom is. Niko Home Control zal 
je dus zeggen wat het beste moment 
is om je toestellen te activeren. Via 
een eenvoudige interface kan je die 
activatie ook automatiseren. Zo maak 
je optimaal gebruik van je pv-panelen 
zonder dat je er omkijk naar hebt. 

De toekomst

Het verhaal van huisautomatisering 
is nog niet ten einde. Wat brengt de 
toekomst voor Niko Home Control? 
“We blijven ons product ontwikkelen 
en uitrollen naar alle facetten van 
slim wonen, ook buiten de elektrische 
installatie. We werken nu al samen 
met tal van partners op het gebied van 
audio, verwarming, ramen, bevei-
liging … Zo bieden we een volledig 
systeem aan, waarbij een gebruiker al 
die toestellen bedient via Niko Home 

De mogelijkheden van 
Niko Home Control? 

Die zijn eindeloos. 
En dankzij het tijdloze 

design past het 
systeem naadloos in 

elk interieur.

HOOFDKANTOOR

Industriepark West 40 
9100 Sint-Niklaas  

T. +32 (0) 3 778 90 00 
F. +32 (0) 3 777 71 20

info@niko.eu 
www.niko.eu

Control. En we blijven continu praten 
met potentiële partners voor nieuwe 
integraties. In een wereld waarin meer 
en meer met elkaar in verbinding staat, 
is het namelijk nodig om open te staan 
voor andere systemen. Daarnaast vind 
ik het energiebeheer een interessante 
uitbreiding. Met het einde van de terug-
draaiende teller biedt het een oplossing 
voor een groot publiek. Dankzij die 
functionaliteit kan een gebruiker om 
een andere reden dan comfort instap-
pen in het smart home-verhaal.  Op 
een algemener niveau denk ik dat huis-
automatisering zelflerend zal worden. 
Het gaat dan zelf op zoek naar opportu-
niteiten om een woning comfortabeler, 
veiliger en energiezuiniger te maken.” ◆ 

“ 
Huisautomatisering zal 

zelflerend worden.
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LED-stralers theLeda EC

 ✓ Robuuste constructie  : 
polycarbonaatbehuizing, 
bevestigingsbeugel en schroeven 
van roestvrij staal, koellichaam van 
zeewaterbestendig aluminium, 
volledig gelakte elektronica, 
beschermingsklasse IP55 

 ✓ Ideaal voor kuststreken  : zout-
en zeewaterbestendig 

 ✓  Hoog lichtvermogen

 ✓  Flexibel uitbreidbaar door extra 
relaisuitgang

Met bewegingsmelder 
(180° → 12 m)

Uitvoeringen :  10 W, 20 W en 30 W 
wit en zwart

www.tempolec.be
Solutions

through technology
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In de steeds meer veeleisende wereld van kantoorinrichting wil 
Vander Elst aan de klant een ‘peace-of-mind’ bieden voor de 
haalbaarheid van timing voor oplevering van zijn totaalproject� 

Door snellere en kwalitatieve lokale assemblage in Grimbergen 
worden ook de levertijden van onze samengestelde 
producten de beste van de Belgische markt�

Een snelle belevering binnen de 10 werkdagen voor 
de zes top ranges van Bachmann� De referenties die 
we hebben opgenomen in het ‘Quick Program’ dekken 
90% van alle aanvragen op de Belgische markt� ◆

www.vanderelst.be

Bachmann
‘Quick Program’
by Vander Elst.

16
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DIRO SBL
Niet uw standaard 

downlighter.

www.deltalight.be/essentials

DIRO SBL is een reeks van inbouw- en opbouwarmaturen 
binnen het Essentials gamma van Delta Light, afgewerkt 
met aandacht voor visueel comfort� De multi-gelaagde optiek 
werd afgewerkt met een prismatische plexi vooraan� 

De voeding is inbegrepen en dankzij de beperkte hoogte kunt 
u het toestel overal installeren, ingebouwd of opgebouwd� 
De nieuwe IP44-toevoeging laat zelfs toe om de Diro SBL 
in badkamers en andere vochtige ruimtes te gebruiken�

•  Multi-gelaagde optiek voor visueel comfort
•  Ingebouwd (S/M/L) of opgebouwd (S/L)
•  Beperkte inbouwdiepte van slechts 63mm
•  Voeding inbegrepen
•  Verschillende afmetingen, lichtsterkte tot 2600 lm
•  2700K/3000K
•  Wit of zwart ◆



Onze populaire NEW TRIA reeks van inbouw- 
armaturen is verkrijgbaar in een ronde of vier-
kante vorm met verschillende behuizings-
kleuren: wit, zwart en geborsteld aluminium� 
Dankzij het royaal gekozen draai- en zwenkbe-
reik van 30 graden kunt u de lichtbundel indi-
vidueel richten met de led-retrofitlampen� 

De NEW TRIA is speciaal in een aluminium 
materiaal ontworpen met een boordiame-
ter van 68 mm voor een eenvoudige instal-
latie� Hiervoor hebben we ook gedacht aan 
een rechtstreekse aansluiting op 230V�   

Deze inbouwspot wordt geleverd met spring- 
en bladveren in de doos� Dit maakt het mak-
kelijk om de gewenste montagewijze te 
kiezen� Dit armatuur is geschikt voor lam-
pen van de energieklassen: E - A++� ◆

NEW TRIA 68 
Veelzijdig en 

functioneel

www.slv.com

Preflex, specialist in voorbedrade buizen, com-
mercialiseert nu ook Reddy® inbouwdozen.  

De Reddy® inbouwdozen staan bekend 
voor hun stevigheid�  Ze behouden perfect 
hun vorm, wat vooral bij het plaatsen van 
meervoudige inbouwdozen een meerwaarde is� 
De verschillende dieptes kunnen gemakkelijk 
verticaal én horizontaal gecombineerd worden� 
Extra lange schroeven en doorzichtige, 
verwijderbare en herplaatsbare zijkanten 
vergemakkelijken de montage� Met de optionele 
muurbevestigingen kan je de inbouwdozen 
zijdelings of op de rug monteren� 

Voor energiezuinige woningen hebben we 
een aangepast assortiment halogeenvrije en 
luchtdichte Reddy® inbouwdozen� De luchtdichte 
band zorgt er hierbij voor dat je installatie luchtdicht 
blijft, ook bij het koppelen van inbouwdozen� ◆

www.preflex.com

Reddy® hoogwaardige 
inbouwdozen

18



19

De universele THEBEN dimmers van het DIMAX 
gamma zijn de referentie voor het harmonisch 
en lineair dimmen van LED-verlichting�

Naast de DIMAX 542 plus S is er nu de DIMAX 
544 plus P� Deze kan ingesteld worden met een 
drukknop of met de applicatie via Bluetooth� 
Perfect voor het creëren van lichtscenario’s�

Belangrijkste kenmerken van beide 
Dimax-toestellen in een oogopslag:

•  Compacte behuizing (44 x 44 x 18mm). Ideaal voor renovatie. Hij  
    kan eenvoudig in de bestaande verdeeldoos worden gemonteerd.

•  Automatische herkenning van R-, L-, C en LED-lasten

•  Geheugenfunctie die de laatst ingestelde lichtwaarde opslaat

•  Wek- en sluimerfunctie. ◆

START Track Spot Integral is de nieuwste uitbrei-
ding op het aanbod Sylvania railspots� Deze een-
voudige, slank vormgegeven railspots hebben een 
geïntegreerde driver, waardoor er geen aparte dri-
verbehuizing is of zichtbare schroeven� Dankzij het 
gebruik van hoogwaardige lenzen leveren deze rail-
spots zeer precieze lichtbundels, met een keuze 
uit een standaard 36° bundel of een 64° bundel, 
die eveneens in de verpakking aangeboden wordt�

START Track Spot Integral wordt aangebo-
den met een kleurtemperatuur van 3000K en 
4000K, CRI90, in een witte RAL9016 of zwarte 
RAL9005 behuizing, met een Global railadapter 
GA69 voor gebruik op Global Track 3-fasenrails�

Global Trac rails zijn de meest flexibele manier 
om een elegante en passende verlichtings-
oplossing te creëren� Global Trac is beschik-
baar als inbouw- en opbouwprofiel die op elke 
gewenste lengte ingekort kan worden� Pendel-
montage is ook mogelijk mits gebruik van acces-
sories� De standaard kleuren zijn wit en zwart� ◆

Schitterend 
gedimd licht

www.sylvania-lighting.com

START Track Spot 
Integral & Global Trac

www.tempolec.com



WAGO DOMOTICAKLEM 
VOOR NIKO HOME CONTROL
Heb je te weinig plek om de geleiders van je Niko Home Control installatie op de 
modules aan te sluiten? Plaats WAGO domoticaklemmen in je kast en sluit de geleiders 
er op aan. Zo heb je meteen een duidelijk en professioneel overzicht van je installatie.

Domotica kableerkit verkrijgbaar via uw WAGO groothandel.
www.wago.be/inst

Ref. 
821-139
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Iedereen kent wel dit fenomeen: je boort met een gatenzaag een of 
meerdere gaten in de muur of het plafond en vervolgens moet je 
de boorkern met moeite weer uit de boorkroon verwijderen. Met 
de ‘Boor-Fixx’ heeft Primo GmbH uit Waldkraiburg in Oberbayern 
(Duitsland) nu een opnamegereedschap voor gatenzagen ontwik-
keld waarmee de boorkern dankzij het gepatenteerde mechanisme 
geheel automatisch en vliegensvlug uitgeworpen kan worden. 

Enorme tijdsbesparing

Boren met gatenzagen is een tijdsintensieve activiteit: meestal niet van-
wege het boren zelf, maar het verwijderen van de boorkern uit de gaten-
zaag kost enorm veel tijd� Met name bij het boren in hout steekt of klemt 
het boormateriaal vaak vast in de boorkroon� Het kost dan veel tijd en kracht 
om het daar weer uit te halen� Vaak ook nog met behulp van binnen hand-
bereik liggende voorwerpen om het sowieso al vast te kunnen grijpen� Om 
de boorwerkzaamheden te vergemakkelijken en daarbij tijd en kosten te 
besparen, heeft Primo nu de nieuwe ‘Boor-Fixx’ op de markt gebracht� 

Moeiteloos uitwerpen 

Het gaat hierbij om een opnamegereedschap voor gatenzagen met een diame-
ter tussen 38 en 127 mm� Het wordt eenvoudig tussen de boorhouder en de 
eigenlijke zaag bevestigd� Vervolgens hoeft men alleen nog de vier op de gepa-
tenteerde adapter bevestigde metalen stiften iets terug te drukken en vast te 
houden, zodat de zaag op de meegeleverde centreerboor vastgeschroefd kan 
worden� Daarna kan het zagen van gaten beginnen� Daarna wordt de boor-
kern heel eenvoudig uit de ronde zaag gedrukt� Hierbij wordt alleen de adap-
ter bij omgeschakelde draaiende boormachine vastgehouden, de metalen stif-
ten schuiven uit en drukken zo de boorkern eruit� Dit gebeurt geheel zonder 
krachtsinspanning en zonder dat het geduld op de proef wordt gesteld� Hier-
door gaat ook het wisselen van de gatenzaag zeer eenvoudig en heel vlot� ◆

www.primo-gmbh.com

Boorkernen automatisch en
zonder krachtinspanning snel
uit gatenzaag verwijderen. 
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GROEI EN
GASTVRIJHEID 

G I B E D

S amenwerken, kennis en ervaringen uitwisselen 
en van elkaar leren: het bleek een succesrecept 
dat elk Gibed-lid sterker maakte. In 2017 besloten 

de leden de werking verder te professionaliseren. Hoe 
is dat verlopen? Welke uitdagingen zijn er nog?

Met Nico Vanhove kreeg Gibed een managing director. Christine 
Vandenameele ging in 2019 aan de slag als business officer. Gibed 
betrok een eigen kantoor in Geel en het logo en de huisstijl wer-
den opgefrist. Het zijn allemaal getuigen van de ambities van de 
groep. “Door mij aan te stellen, tonen de leden dat ze geloven in 
het Gibed-verhaal en verder willen”, begint Nico. Christine vult 
aan: “Nico is de centrale figuur in het web en de scheidsrech-
ter die het evenwicht tussen de verschillende leden bewaart.” 

Uitdagingen

“Elk van de distributeurs is de voorbije twee jaar gegroeid. Alleen zou 
dat moeilijker zijn. De resultaten zijn er, maar het is nog lang niet 
gedaan”, stelt Nico. “We blijven onszelf in vraag stellen en er zijn nog 
tal van uitdagingen. Zo zijn logistiek en levertermijnen steeds belangrij-
ker geworden. Vandaag krijgt een particuliere klant via internetspelers 
zijn goederen vaak de volgende dag geleverd. Dan zou een professionele 
klant dit toch ook mogen verwachten? Tegelijk weet iedereen dat gratis 
bezorging en de verwachtingen rond levertijden niet houdbaar zijn.”

22
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Hostmanship

In een wereld waarin grote spe-
lers en e-commerce de toon aan-
geven, gaat Gibed voor een klant-
gerichte aanpak. ‘Hostmanship’, 
zoals Nico het noemt, is dan 
ook een speerpunt. “Onze leden 
willen hun klanten kwaliteit 
bieden en tevredenstellen. De 
zaakvoerders zijn aanwezig in 

“Op korte termijn willen we die 
uitdagingen het hoofd bieden met 
een centrale database. Zo kunnen 
leden elkaars stock raadplegen 
en krijgen klanten zicht op voor-
raden en wachttijden. Aangezien 
de meeste zaken een nachtkluis 
hebben, beschikken installateurs 
ook over een snelle en uiterst 
flexibele manier om naargelang 
hun eigen planning en noden 
aan hun materiaal te raken.”

Een andere uitdaging is op de 
hoogte blijven van alle ontwik-
kelingen. “Opleiding zal nog aan 
belang winnen. Medewerkers 
moeten klanten advies, oplos-
singen en toegevoegde waarde 
bieden. Zo’n training kost 
tijd en inspanning, maar per-
soonlijk advies is effectiever 
dan een internetpagina.”

“ 
Klanten zullen 
zicht krijgen op 
voorraden en 
wachttijden.

hun filialen en begaan met hun 
personeel en de installateurs. 
Hun passie en hands-on-menta-
liteit vind ik uniek en uitermate 
sterk. Verder maken onze leden 
het verschil door op flexibele 
wijze problemen op te lossen.” 

“Tot slot willen we ook voor 
fabrikanten een waardevolle en 
correcte gesprekspartner zijn. 
Daarom is er een initiatief als 
‘Gibed meets partners’, waarop 
leveranciers met alle leden in 
dialoog gaan. Sowieso is de 
samenwerking met producen-
ten uitgebreid. Er zijn niet alleen 
meer afspraken op groepsni-
veau, de resultaten bij de part-
ners waarmee we afspraken heb-
ben, zijn ook stelselmatig hoger 
dan bij leveranciers waarmee 
er geen groepsafspraken zijn.” 

Nico Vanhove 
en Christine 

Vandenameele 
– Gibed



Het unieke, onconventionele ontwerp van ToLEDo™ LifeStyle 
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 - in combinatie met de nieuwe  
SylPendant pendels - dat de reeks een ideale oplossing  
is voor decoratieve en sfeerverlichting in woonkamers,  
hotellobbies, restaurants, bars, winkels, etc. 

sylvania-lighting.com

Opvallend  
decoratief 
ToLEDo™ LifeStyle

12205-AZ-LifeStyle Sylvania Gibed.indd   212205-AZ-LifeStyle Sylvania Gibed.indd   2 13/01/20   16:3913/01/20   16:39
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Lichtcel: expertise en 
krachten bundelen

Een ander facet van de verdere 
professionalisering van Gibed is 
de oprichting van een lichtcel. 
“Vandaag is er een gigantisch aan-
bod aan verlichting”, aldus Nico. 
“Daardoor dreig je verkeerde keu-
zes te maken of te veel voorraad 
in te slaan. Tegelijk is het niet 
altijd evident om bepaalde mer-
ken aan te kopen als je er alleen 
voor staat. Door de krachten te 
bundelen, kunnen we voorraden 
delen, wisselen we ervaringen uit 
en staan we als groep in contact 
met fabrikanten. Zo kunnen we 
ook betere voorwaarden bedin-
gen. Fabrikanten zelf vinden het 
interessant dat ze hun aanbod 
en nieuwigheden meteen aan de 
hele groep kunnen voorstellen.”

De lichtcel moet een kennis-
centrum rond verlichting wor-
den. “Alle Gibed-leden zijn met 
verlichting bezig en als product 
wordt het steeds belangrijker. 

Daarom willen we hun lichtspeci-
alisten regelmatig samenbrengen. 
Naar analogie met de maande-
lijkse Gibed-meetings tussen de 
verschillende leden, kunnen zij 
kennis en ervaringen uitwisse-
len en bijleren van elkaar. Elk lid 
heeft namelijk zijn eigen speciali-
teiten. Met gebundelde krachten 
kunnen we een oplossing voor elk 
project bieden. Ook evoluties als 
‘human centric lighting’ volgen 
we op de voet.”  
De verzamelde expertise kan 
vervolgens ingezet worden om 
installateurs, architecten en 
eindklanten beter te adviseren 
op het vlak van verlichting. 

De lichtcel wil eveneens naar bui-
ten komen als groep. Uiteraard 
ten opzichte van fabrikanten, 
maar ook op vakbeurzen rond 
bouw en verlichting. “De licht-
cel brengt een nieuwe dyna-
miek in Gibed, want we betrek-
ken de lichtexperts van de 
leden. Tenslotte zijn het toch 
de collega’s-medewerkers die 
door hun passie en betrokken-
heid het verschil maken.” ◆

GIBED www.gibed.be 
• Kleinhoefstraat 51 — B-2440 Geel T. +32 14 15 10 10 info@gibed.be

Van links naar 
rechts, Maarten 

De Wulf – Alfa 
Gent, Kurt Vranken 

- Lumatec, Elsie 
Bral – Alfa Gent, 
Lieve Capoen – 

Lumatec, Michel 
De Nyn– Govaerts, 

Muriel Mullenmeyer 
& Fabrice Biagetti 

– Elecpro, 
Johan Claesen – 
Sarem, Isabelle 

Ernst– Niederau, 
Emmanuel 

Albrecq & Raphaël  
Pendeville– Tasiaux, 

Nico Vanhove 
– Gibed.
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W anneer we Govaerts Elektro bezoeken, zijn zaakvoer-
der Sébastien Govaerts en zijn team druk bezig met 
een verhuis. Geen zorgen: Govaerts verlaat Antwer-

pen niet. De zaak verhuist naar een beter bereikbare locatie 
aan het Havenhuis, op de overgang tussen stad en haven.

Met Sébastien Govaerts staat intussen al de vierde generatie aan 
het roer. “De zaak is gestart in 1925 en een gevestigde waarde in 
het Antwerpse. De groothandel is telkens doorgegeven van vader op 
zoon en steeds blijven groeien. Dit is onze vierde verhuis. We heb-
ben altijd de stadsuitbreiding in de havenbuurt gevolgd. Nu zetten 
we de stap naar de Mexicostraat en dus de haven zelf, aangezien we 
daar veel klanten hebben. Dankzij de vlottere bereikbaarheid, een 
aparte parking, een ruimte voor praktijkgerichte opleidingen en een 
efficiënter ingericht magazijn kunnen we ons cliënteel beter bedie-
nen. De nieuwe zaak wordt een self-serviceconcept waarbij de klant 
zelf materiaal neemt. Verder blijven onze ruime openingsuren en de 
nachtkluis behouden, net als onze gekwalificeerde toonbankmede-
werkers”, vertelt Sébastien. In de nieuwe vestiging zal er ook plaats 
zijn voor een verlichtingsshowroom. “Het wordt een belevingsruimte 
waar klanten kunnen kennismaken met allerlei aspecten van licht en 
automatisering. Die aanpak trekken we door naar andere disciplines, 
denk maar aan domotica, toegangscontrole en camerabewaking.”

Govaerts heeft daarnaast een vestiging in Kapellen. “Die is er gekomen 
om onze klanten in Antwerpen-Noord beter te bedienen. Het efficiënte 
magazijn daar was de blauwdruk voor dat in onze nieuwe vestiging. 

REFERENTIE IN 
ANTWERPEN
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In beide filialen luisteren we 
naar de klant bij het samen-
stellen van onze stock. Per slot 
van rekening zijn wij de opslag-
ruimte van de elektricien.”

Partner van 
installateurs

Govaerts bedient een zeer ruim 
cliënteel. De installateurs en 
onderhoudstechniekers die er 
komen, werken in diverse secto-
ren, van scholen en woonzorg-
centra tot de industrie. “We wil-
len de installateur altijd bijstaan”, 
legt Sébastien uit. “Wanneer ze 
dat wensen, kunnen ze hun pro-
ject aanbrengen en bespreken 
we alles samen met de archi-
tect en de eindklant. Dat gaat 

van studies, over ontwerpen, 
tot de implementatie en pro-
grammatie van sturingen. Het 
is ons doel installateurs zoveel 
mogelijk te ontzorgen, zodat ze 
zich op hun job kunnen concen-
treren. We luisteren naar hun 
behoeftes en hebben respect voor 
hun verzuchtingen. Als famili-
ale groothandel hebben we zeer 
korte lijnen met installateurs 
en fabrikanten. Ons personeels-
bestand is stabiel, dus klan-
ten zien vertrouwde gezichten. 
Omgekeerd kennen we zo goed 
als alle klanten bij naam. Ook 
zij waarderen het persoonlijke 
aspect. Het is uiteindelijk ook 
veel efficiënter, want een gezicht 
zegt meer dan een nummer.”

Specialisten

Met de opkomst van gebouw-
automatisering en energiebe-
heer wordt de nood aan gespe-
cialiseerd personeel groter. Ook 
op het vlak van verlichting zijn 
experts nodig. Daarom werken 
bij Govaerts ervaren mensen die 
zich helemaal richten op ver-
lichting of gebouwautomatise-
ring. “Onze klanten waarderen 
onze expertise. Er zijn namelijk 
zoveel ontwikkelingen en proto-
cols dat het noodzakelijk is om 
installateurs bij te staan. Op basis 
van hun noden zullen we instal-
lateurs de meest performante 
oplossing aanraden. Ook fabri-
kanten appreciëren het feit dat 
onze medewerkers weten waar-
mee ze bezig zijn en de klant 
goede ondersteuning geven.”

Samen sterk

Govaerts was een van de eersten 
om mee in Gibed te stappen. 
“Het lidmaatschap heeft ons vleu-
gels gegeven. De maandelijkse 

meetings werken heel inspire-
rend en motiverend. We staan 
zowel nationaal als internatio-
naal sterk, waardoor fabrikan-
ten ons als groep erkennen. We 
kunnen nu een breder scala aan 
merken aanbieden dan vroeger. 
Naast automatisering en slim 
wonen zie ik ook een belang-
rijke toekomst voor e-mobility. 
Mede dankzij Gibed kunnen we 
een ruim gamma laadpalen aan-
bieden, waarin we al een eerste 
schifting hebben doorgevoerd. 
We willen de installateur ten allen 
tijde kwaliteit aanbieden.” ◆

GOVAERTS ELEKTRO www.govaerts.be  
• Hessenplein 2 — B-2000 Antwerpen T. +32 3 233 06 43 info@govaerts.be 
• Starrenhoflaan 28 b1 — B-2950 Kapellen T. +32 50 24 17 18 info.noord@govaerts.be



Installatie zonder koudebrug

Pluggen voor buitengevelisolatie

De mini-apparatenhouder maakt een 
betrouwbare bevestiging van apparatuur zoals 
verlichting, camera's, bewegingsmelders, 
brievenbussen en talloze andere systemen 
mogelijk in de reeds aangebrachte buitenisolatie.
•  Voor latere installatie in geïsoleerde 

buitengevels
•  4 uitklapbare weerhaken voor een stevige 

verankering
•  Exact, vlakliggend uitlijnen van 

opbouwapparatuur
•  Schroefvlak met tolerantiemogelijkheid  

van 10 mm
•  Gewichtsbelasting tot 30 N (3 kg)
•  Gewaarborgd koudebrugvrije installatie
•  Geen binnendringend vocht

N.V. PLASTIC COLOR  | A KAISER COMPANY ∙ Puursesteenweg 363 ∙ B-2880 Bornem Belgium
TEL. +32(0)3.899.40.40 ∙ FAX +32(0)3.899.40.50 ∙ www.helia-elektro.be ∙ info@helia-elektro.be

Art .nr. 7777-853

PRODUCT IN
DE KIJKER



LANTERNA NK 21 LANTERNA NK 21 || 27 27
12 > 14,5 W + E27  /  479 > 592 lm  /  3000 - 4000 K

www.performanceinlighting.com

    
  AN-96  / Anthracite gray
  RB-10  / Rust

LANTERNA NK 21 LANTERNA NK 27LANTERNA NK 27 - E27



Aanbod geldig vanaf 01.01.2020 

+ Opbergbox

OBO BETTERMANN SA • Bist 14 • 2630 Aartselaar • T 03/870.74.00 • F 03/887.40.00 • E info@obo.be • www.obo.be

Omschrijving                     Aantal      
KabeldoosT40 - licht grijs          20         
KabeldoosT60 - licht grijs            10       

Colli 1 - Bestelreferentie: 2006 96 4

Colli 2 - Bestelreferentie: 2006 96 8

Colli 3 - Bestelreferentie: 2006 98 0

Omschrijving                     Aantal     
KabeldoosT40 - licht grijs         35           

Omschrijving                     Aantal      
Kabeldoos T60 - licht grijs             20           

OBO T-box colli 2020

Naar goede gewoonte bieden we u ook in 2020 onze voordelige T-box colli’s 
aan in een handige opbergbox. Hieronder vindt u een overzicht van de 
bestelreferenties:



WIJ MAKEN UW LED STRIPS 
NU OOK OP MAAT.

LED STRIPS 
Creëer de mooiste effecten met de nieuwe LED strips van Prolumia. 

Van indirecte verlichting tot algemene verlichting.

  TOT 210 LEDS/M VOOR EEN EGALE LICHTLIJN  

  TOT 170 LM/W    TOT 170 LM/W    TOT 170 LM/W  

  TOT 3800 LM/M    TOT 3800 LM/M    TOT 3800 LM/M  

  L80B10 > 70.000    L80B10 > 70.000    L80B10 > 70.000    L80B10 > 70.000    L80B10 > 70.000    L80B10 > 70.000  

  RA > 90    RA > 90    RA > 90    RA > 90  

  SDCM 3   SDCM 3   SDCM 3 

PROLUMIA.BE

Prolumia_BE_GIBED_NL-FR_v2.indd   1Prolumia_BE_GIBED_NL-FR_v2.indd   1 21-1-2020   08:47:1521-1-2020   08:47:15
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GEBOUW-
AUTOMATISERING

IN HOTELS
Slimme technologie vindt zijn 
weg naar tal van gebouwen, 
ook in de hospitality-sector. 
Hotels brengen enkele spe-
cifieke eisen en uitdagingen 
mee, want zowel gasten als 
de hoteluitbaters hebben hun 
wensen. Hoe realiseert u een 
smart hotel? Hoe geniet ook u 
bij zo’n project van een zorge-
loze nachtrust?

Een eerste aandachtspunt is hiermee 
meteen aangehaald: een installatie 
in een hotel moet voldoen aan de 
wensen van zowel de hotelgast als 
de uitbater. Een gast wil een feilloze 
en aangename ervaring, vanaf het 
inchecken tot het vertrek. Het hotel-
personeel, op zijn beurt, kijkt uit naar 
efficiënte oplossingen voor gebouw- 
en energiebeheer die operationele 
kosten helpen optimaliseren. Een 
tweede aspect om rekening mee te 
houden, is de schaal en de schaal-
baarheid van een automatiserings-
systeem. Aan de ene kant van het 
hospitality-spectrum vindt u B&B’s 
en boetiekhotels met slechts enkele 
kamers. Aan de andere kant zijn er 
grote hotels en resorts met faciliteiten 
voor tientallen tot honderden gasten. 
Als installateur zoekt u dus een 
flexibel en performant systeem dat tal 

“ 
Een smartbuilding maakt van  

het verblijf een uiterst comfortabele 
en zorgeloze ervaring.

ho
re

ca 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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van specifieke functies voor gasten en 
uitbaters combineert en desgewenst 
kan uitgebreid worden. Wat zijn die 
functies? Wat moet een oplossing 
voor hotelautomatisering nu allemaal 
kunnen?

In de kamer

Een hotelkamer vraagt enkele 
functies die u ook in residentiële 
installaties terugvindt. Denk maar 
aan het programmeren van verschil-
lende scenario’s voor verlichting, 
verwarming en zonnewering. Zo 
kunt u ervoor zorgen dat alle lichten 
gaan branden wanneer een gast voor 

de eerste keer de kamer betreedt, 
zodat hij of zij de kamer meteen kan 
ontdekken. Zo’n scenario is overigens 
ook nuttig voor het schoonmaakper-
soneel. Wanneer een gast de kamer 
verlaat, kan het systeem ervoor 
zorgen dat alle lichten automatisch 
uitgaan. Verder kunt u de lichtinten-
siteit en de temperatuur in de kamer 
afstemmen op het moment van de 
dag en waar de gast zich bevindt. Via 
een nachtscenario, bijvoorbeeld, laat 
u de gordijnen of de zonwering slui-
ten, het licht doven en de verwarming 
lager schakelen. Het omgekeerde 
geldt voor een ochtendscenario. Met 
nog een ander scenario zorgt u dan 
weer voor sfeervol gedimd licht in een 
leeshoek of bij het bed. 

Anderzijds zijn er specifieke hotel-
toepassingen die u in het systeem 
kunt integreren. In plaats van bordjes 
aan de deurknop te hangen, kunnen 
gasten gebruik maken van een bedie-
ningspaneel (naast hun bed) om aan 
te geven dat ze niet gestoord willen 

worden of dat de kamer opgeruimd 
mag worden. Een functie als ‘Niet 
storen’ kunt u trouwens ook koppelen 
aan een avondscenario. De roomser-
vice is eveneens slechts één druk op 
de knop verwijderd. Al de bovenver-
melde functies maken van het verblijf 
van de gasten een uiterst comfortabe-
le en zorgeloze ervaring.

Gebouwenbeheer

Ook voor het personeel van het hotel 
heeft een smart building heel wat 
potentieel. Het gaat heel wat verder 
dan een slim beheer van technieken 
in gemeenschappelijke ruimtes. Met 
een geïntegreerd systeem en de juiste 
software brengt u een weelde aan 
informatie en functies samen, zodat 
uitbaters hun accommodatie efficiën-
ter beheren en operationele kosten 
onder controle krijgen. Van aan het 
onthaal volgen ze op welke kamers 
bezet zijn, weten ze of de gasten aan-
wezig zijn in hun kamer en controle-
ren ze of het licht of de verwarming 
aanstaat. Dat maakt het mogelijk om 
vanop afstand de onderhoudsploegen 
aan te sturen en zelfs om het licht 
uit te doen wanneer dat nog brandt 
of de verwarming op voorhand aan te 
zetten voor logies. Ook de mogelijk-
heid om toegangskaarten voor gasten 
te programmeren, is een troef bij 
hotelautomatisering.



SCVU2 
Zijn tijd ver vooruit

De SCVU2 is het neusje van de zalm van lokale 

en gedecentraliseerde ventilatie. Hij is perfect te 

integreren in elke ruimte, dankzij zijn moderne look 

en geringe inbouwdiepte. De SCVU2 oogt niet alleen 

mooi, ook de technologie erachter is baanbrekend. 

Zijn stille werking, super zuinige gelijkstroom motor 

en intuïtieve bediening zorgen ervoor dat deze 

spotventilator alle anderen ver achter zich laat
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De voordelen op een rij: 

- EPB gekeurde lokale ventilator met smart timer en 

hygrostaat. 

- L aag verbruik (1.1 W) en lage geluidsproductie 

(10 dB(A)) op constante ventilatie

- Permanent debiet traploos instelbaar, voor de juiste 

constante ventilatie. Boost debiet tot 83 m³/u

- Tijdswinst door zeer eenvoudige instelling

De voordelen op een rij: 

- EPB gekeurde lokale ventilator met smart timer en 

Energie 
Prestatie 
regelgeving

Performance 
Energétique 
des Bâtiments

Itho Daalderop Belgium 

T 02/207.96.30

E info@ithodaalderop.be 

I www.ithodaalderop.be

18_0023_BE Advertentie SCU2 Spotventilatie_NL_200x255.indd   118_0023_BE Advertentie SCU2 Spotventilatie_NL_200x255.indd   1 09-01-20   15:1709-01-20   15:17



35

d o s s i e r

Oplossingen voor elk hotel

Als specialist in smart homes 
ontwikkelde Legrand MyHOME. 
Binnen dat gamma creëerde het een 
complete oplossing voor hotelkame-
rautomatisering, dat de hierboven 
genoemde functies verenigt in een 
performante en flexibele tool. In elke 
kamer bevindt zich een IP-module 
in de verdeelkast. Die module is het 
brein van de kamer. Ze stuurt de 
toegangscontrole en de verschillen-
de technieken in de kamer aan en 
communiceert met diverse protocols. 
Licht, verwarming en andere func-
ties bedient een gast via een van de 
geconnecteerde bedieningspunten: 
van een unit in de gang (een scherm 
met het kamernummer, een bel en 
een kaartlezer) tot een badgehouder 
en slimme schakelaars. Via ethernet 
is elke afzonderlijke module verbon-
den met de centrale beheersoftware. 
Op die manier krijgt de uitbater een 
overzicht van de situatie in elke 
kamer. Met dezelfde software is het 
ook mogelijk om gasten via een badge 
toegang te geven tot hun kamer en 
andere ruimtes, zoals het restaurant 
of het zwembad. Bovendien zijn de 
oplossingen voor smart hotels zijn 

schaalbaar. Ze werken zowel in B&B’s 
met enkele suites als in grote resorts, 
en het is bijzonder eenvoudig om 
achteraf slimme toestellen en kamers 
toe te voegen aan het systeem. 

Van bij aanvang van het project 
werken specialisten van Legrand mee 
aan de realisatie van het volledige 
concept. Ze kijken niet alleen naar de 
eigen technieken, maar maken ook 
koppelingen met derde partijen om 
bijvoorbeeld de klimatisering van de 
hotelkamer aan te sturen. Dankzij 
een breed portfolio en uitgebreide 
knowhow denkt Legrand mee op 
verschillende vlakken, zoals data-in-
frastructuur en energiedistributie. 
Tijdens de installatie zorgen de 
productspecialisten voor de nodige 
opvolging, zodat u niet voor verras-
singen komt te staan. MyHOME staat 
dus niet alleen garant voor een zor-
geloos verblijf voor hotelgasten. Ook 
voor u als installateur of integrator 
loopt alles comfortabel. ◆

Beverly  
Weekend Bütgenbach

Aan het meer van Bütgenbach 
bevindt zich Beverly Weekend� Dit 
vakantiecomplex telt acht vakantie-
woningen� Een smarthomesysteem 
van Legrand zorgt er voor com-
fort en een efficiënt hotelbeheer� 
Gasten schakelen de installatie van 
hun vakantiewoning in met hun toe-
gangskaart en bedienen alle technie-
ken, van licht tot screens, met een 
centrale meervoudige schakelaar� De 
kaart geeft de logies ook toegang tot 
de wellnessruimte� De uitbater moni-
tort het hele hotel van aan de recep-
tie� Hij programmeert de badges en 
kijkt vanop afstand toe of er geen 
energie verspild wordt door licht dat 
nog brandt of de verwarming die 
te hoog staat� “Dit was een van de 
eerste hotelprojecten die we deden, 
en het is zeker geslaagd� Intussen 
is ons systeem alleen maar blijven 
groeien� Het is makkelijk aan te pas-
sen aan nieuwe noden van de klant”, 
besluit David Pirson van Legrand� 
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WIM VLASSENBROEK 
T E C O N E X

JULIAN LANGERAERT 
A L F A  L I C H T  G E N T

JEROEN DEBRUYNE 
B O S S U Y T

3 6



37

Het zou het begin van een mop kunnen zijn, 
maar dat is het niet. Deze heren vertellen het 
verhaal van een geslaagd verlichtingsproject 
in een legendarisch etablissement in Gent.

Begin 2019 onderging Café 
René een make-over. De bin-
nenhuisarchitect van Bos-
suyt Shop Interiors vertaalde 
de toegankelijke, no-non-
sense aanpak van Café René 
in het interieur. “We kozen 
ervoor om de karakteris-
tieke bakstenen vrij te maken 
en te werken met parket in 
Hongaarse punt, in combi-
natie met beton. Rond de 
ramen en voor de leuningen 
gebruikten we zwart staal. 
Verder brachten we leven 
met mosterdkleurige accen-
ten in de zithoeken, hou-
ten tafels en zwarte en witte 
marmer”, vertelt Jeroen 
Debruyne van Bossuyt.

Vervolgens begon de zoek-
tocht naar het juiste licht 
voor dit nieuwe interieur. 
“Algemeen besloten we te 
werken met verlichting op 

rails”, legt Jeroen uit. “Dat 
biedt de nodige flexibiliteit 
in een horecazaak, want de 
lampen kunnen verplaatst 
worden in functie van de 
tafelschikking.” De keuze viel 
op de PERLA-trackspot van 
Teconex. Julian Langeraert 
van distributeur Alfa Licht 
Gent geeft toelichting: “Deze 
strakke zwarte spots en rails 
gaan mooi op in het sfeer-
volle interieur. De verhouding 
tussen de spot en de rail zat 
voor ons juist. Uit onze licht-
meting bleek bovendien dat 
de PERLA goed scoorde op de 
weergave van rode kleuren. 
Dat was belangrijk, gezien 
de warme tinten van het 
hout en de bakstenen in het 
interieur. De spots zijn ook 
diep dimbaar, wat een troef 
is om een sfeervolle setting 
te creëren in de horeca.”

Ruim aanbod 
voor horeca

Teconex is in eerste 
instantie bekend als fabri-
kant van automaten. 
Sinds 2012 profileert het 
zich ook als verlichtings-
expert. Onder het merk 
Teco Lighting ontwikkelt 
het architecturale, functi-
onele en industriële ver-
lichting, lichtsturingen en 
oplossingen voor openbare 
verlichting. “Binnen het 
assortiment hebben we 
een ruim aanbod speci-
fiek voor de horeca”, weet 
Wim Vlassenbroek, busi-
ness development mana-
ger bij Teconex. “Het gaat 
van downlights, spots, 
pendels, led-profielen, 
trackspots en rails tot alle 
mogelijke accessoires. In 
dit project maakte men 
een goede keuze met de 
PERLA-trackspots. Track-
lights zijn mobiel, richt-
baar, licht en makkelijk 
te installeren. Elke spot 
kan apart gericht worden, 
waardoor een klant zijn 
verlichting volledig kan 
personaliseren. Dat maakt 
het een ideale oplossing 
voor de horeca. Bovendien 
zijn er heel wat combina-
ties mogelijk dankzij een 
ruime keuze aan adapters, 
rails en toebehoren.”

“Bij Teconex leggen we de 
nadruk op volledig trans-
parante prestaties”, gaat 
Wim verder. “Niet alleen 
het design van een toestel is 
belangrijk. De prestaties en 
functionaliteit van een toe-
stel blijven een onmisbaar 
element bij Teco-producten. 
Verlichting dient uiteraard 
om sfeer te creëren, maar 
moet ook gewoon doen wat 
het moet: verlichten.” ◆

NAULA
Topper voor de horeca

De minimalistische toestellen 

in de NAULA-reeks zijn discrete 

maar efficiënte smaakmakers in 

elke horecazaak� Met de opbouw-

spots en hangende armaturen in 

dit gamma speelt u maximaal in op 

de hoogte en de omvang van een 

plafond� Ook de diverse ronde en 

vierkante basissen bieden u com-

plete ontwerpvrijheid� Dankzij de 

Teconex-railadapter kunt u de spots 

en pendels bovendien in combina-

tie met standaardrails gebruiken� Zo 

zorgt NAULA dag in dag uit voor de 

perfecte belichting, in elk decor�

• Verkrijgbaar in zwart 
of wit aluminium

• Kleurtemperatuur: 
2700 K of 3000 K

• Ra > 90

• Vermogen: 9,2 W

• Lichthoek: 34°

EEN PAREL VAN 
EEN TRACKSPOT
DRIE MANNEN STAPPEN  
EEN CAFÉ BINNEN�



De Gibspot - onze eigen ledspot.

  Verkrijgbaar in wit en zwart

  Bridge lux ledmodule 

  2700 of 3000 kelvin

  Output: 664 lumen

  Boordiameter 80 mm 

  Met Meanwell drivers

  Universele veren (voor beton en valse plafond)

  5 jaar garantie

  Ook verkrijgbaar in IP44

Brutoprijs 53,725€ voor de gewone versie. (excl driver)
Brutoprijs voor de 63,45€ voor de IP44 versie (excl driver)
Exclusief recupel en exclusief btw. 

Voor meer info kan u steeds informeren bij uw vaste Gibed partner.



                             ontstond uit gevoel voor kwaliteit, kennis van zaken, 
                 ontdekkingszin, creaaviteit en een hartstochtelijke passie voor wijn.

     Met diezelfde passie bieden we u graag exclusieve wijnen & andere 
  producten aan uit een authenaeke en uiterst persoonlijke selecae.

Kleine boeren, grootse wijnen.   

www.girodivino.be  -  pietro@girodivino.be
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buitengevelisolatie
Energie-efficiëntie is 
het codewoord in elk 
gebouw. Het laat de 
gebruiker niet alleen toe 
te besparen, er zijn ook 
diverse normen waar-
aan een project wette-
lijk moet voldoen. Een 
geïsoleerde, luchtdichte 
bouwschil is daarbij es-
sentieel om warmtever-
lies te voorkomen. Maar 
wanneer u technieken 
in gevels of plafonds 
installeert, riskeert u 
de gebouwisolatie te 
beschadigen. Wat is de 
oplossing?

De thermische schil van een 
gebouw bestaat uit de bui-
tenwanden en de dakopper-
vlakken. Om warmteverlies 
in te perken, worden die 
geïsoleerd. Het is zaak om 
koudebruggen te vermij-
den: punten in de bouwschil 
waarlangs warmte verloren 
gaat. Koudebruggen kunnen 
ondermeer ontstaan door 
de installatie van contact-
dozen, buitenschakelaars, 
buitenverlichting, bewe-
gingsmelders, intercoms of 
brievenbussen. Bovendien 
kunnen koudebruggen ook 
gebouwschade door vocht 
en schimmelvorming ver-
oorzaken. Wanneer warme 
binnenlucht in contact 
komt met koudere opper-
vlakken, resulteert dat 
namelijk in condenswa-
ter, met alle gevolgen van 
dien. Een luchtdichte iso-
latie is dus cruciaal. 

Stevig en 
energie-efficiënt 

bevestigen

Technieken als buitenver-
lichting, buitenstopcontac-
ten, bewegingsmelders en 
een deurbel zijn onmisbaar 
voor het comfort van de 
gebruiker. Het komt er dus 
op aan ze te installeren en 
te bevestigen op een manier 
die de isolatie in stand 
houdt, maar tegelijk stevig-
heid biedt. Helia is actief 
begaan met energie-effici-
entie. Daarom ontwikkelde 
het een uitgebreid pro-
ductassortiment voor een 
mechanisch betrouwbare en 
energievriendelijke bevesti-
ging van elektrische appara-
tuur en andere elementen. 

Apparatenhouders

Om opbouwtoestellen zoals 
buitenlampen of bewe-
gingsmelders te monteren 
op een geïsoleerde gevel, 
kunt u kiezen voor de tele-
scopische of de universele 
apparatenhouder. Beide 
producten bevestigt u sta-
biel tegen het metselwerk, 
zodat de belasting van het 
opbouwtoestel duurzaam 
wordt opgenomen. Tegelijk 
voorkomt u koudebrug-
gen. Beide houders kunt u 
aanpassen aan de isolatie-
dikte. Vervolgens bevestigt 
u de elektrische apparatuur 
flexibel dankzij de grote 
universele opschroefplaten, 

die u kunt bepleisteren. 
De telescopische hou-
der is bovendien geschikt 
voor plafondmontage.

De systeem-apparatenhou-
der is bijzonder veelzijdig 
dankzij de keuze uit twee 
frontplaten en de modulaire 
opbouw voor isolatiedik-
ten van 160-310 mm. Het 
systeem is in stappen van 
10 mm aanpasbaar aan de 
isolatie en heeft een mini-
male montagetijd dankzij 
de bevestiging door middel 
van slechts één slagplug.

Inbouwdozen

Technieken als deurinter-
coms, schakelaars en stop-
contacten installeert u op 
een geïsoleerde gevel met 
een inbouwdoos. De Helia-
inbouwdozen bevestigt 
u tegen het metselwerk. 
Zowel de telescopische 
inbouwdoos als de univer-
sele apparatenhouder met 
combi-inzetstuk kunt u 
flexibel aanpassen aan de 
dikte van de isolatie. Met 
beide producten combi-
neert u tot drie apparaten.

Houtvezelisolatie

Ook wanneer u in hout-
vezelisolatieplaten tech-
nieken installeert, is een 

4 0
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buitengevelisolatie
stevige en luchtdichte 
bevestiging noodzakelijk. 
Daarvoor kunt u gebruik-
maken van de inbouwdoos 
ECON Iso+, specifiek ont-
worpen voor houtvezeliso-
latie. De vier weerhaken 
zorgen voor veilige veranke-
ring, ook achteraf. Tegelijk 
garandeert het elastische 
afdichtingsmembraan met 
ECON-technologie lucht-
dichtheid en maakt het de 
gereedschapsloze invoer van 
kabels en buizen mogelijk. 

Inbouwbehuizing 
voor geïsoleerde 

plafonds

Sommige technieken, 
zoals buitenverlichting, 
moet u niet alleen op de 
gevel, maar ook in een 
plafond kunnen installeren. 
Daarom ontwikkelde 
Helia inbouwbehuizingen 
voor de montage van 
led-inbouwarmaturen of 
andere inbouwapparaten 
in geïsoleerde plafonds. 
De behuizing beschermt 
het omringende 
isolatiemateriaal tegen de 
hoge bedrijfstemperaturen 
van een ledlamp en houdt 
de armatuur zelf vrij van 
vuil. Het geïntegreerde 
isolatie-element voorkomt 
koudebruggen. De 
inbouwbehuizing is (met 
een verhogingselement) 
flexibel aan te passen 
aan de isolatiedikte en is 
compatibel met de meeste 
gangbare isolatiematerialen, 
ook houtvezelisolatie.

Voor inbouw 
achteraf

Ook wanneer u later een 
apparaat op de geïsoleerde 
buitengevel monteert, 
wil u uiteraard de isola-
tielaag niet beschadigen. 

Helia heeft de mini-appa-
ratenhouder die zorgt voor 
een stevige installatie van 
onder meer verlichting, 
camera’s, bewegingsmelders 
en brievenbussen, gegaran-
deerd zonder koudebrug-
gen en indringend vocht. 
Deze ‘pluggen’ bestaan uit 
twee delen met weerhaken 
en brengt u eenvoudig in 
de buitenisolatie in, ook in 
houtvezelisolatieplaten.

Met de ECON Styro55-
verbindingsdoos plaatst u 
onder meer schakelaars, 
contactdozen of deurte-
lefoons op een bestaande 
geïsoleerde gevel; snel, 
eenvoudig, zonder koude-
brug en zonder leidingen 
te beschadigen. De ECON-
techniek zorgt voor een 
gereedschapsloze en lucht-
dichte invoering van kabels 
en voorkomt dat koude 
tocht bij rechtstreeks aan-
gelegde bekabeling tot bij 
het metselwerk geraakt.

Dankzij de vele Helia-
oplossingen voor bui-
tengevelisolatie biedt u 
eindgebruikers alle com-
fort van technieken, ter-
wijl het gebouw ener-
gie-efficiënt blijft. ◆

Puursesteenweg 363 
2880 Bornem - België

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

www�helia-elektro�be

1

2

3

1. ECON Styro55  
+ mini-apparatenhouder

2. Inbouwbehuizing  
ThermoX® Iso+

3. Telescopische apparatenhouder 
+ telescopische inbouwdoos
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Elke dag zijn er blikseminslagen op woningen en eigendommen. Alle uitrustingen zijn  
in gevaar bij een onweer. Ook al duurt de inslag maar enkele microseconden,  
een blikseminslag kan een gevaarlijke overspanning op uw elektrische toestellen  
veroorzaken. Overspanningsbeveiliging installeren kan de schade aan uw  
toestellen beperken en zelfs vermijden. 

Wist je dat?

Overspanningsbeveiliging:  
uw beste verdediging

• Elke dag 8 miljoen bliksemschichten plaatsvinden wereldwijd. 
• Het hoogste gebouw heeft de grootste kans op een inslag van bliksem.  
• Sommige gebouwen hebben meer kans op een blikseminslag, maar bliksem is  
• 100% onvoorspelbaar.

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/nl

ADV_Gibed_NL-FR_200x255_new.indd   1ADV_Gibed_NL-FR_200x255_new.indd   1 13/01/20   15:0313/01/20   15:03
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Met bijna 80 vestigingen 
over heel het land en als 
meervoudig winnaar van 
de prijs voor beste schoen-
winkelketen is Schoenen 
Torfs geen onbekende in 
het Belgische economische 
landschap. In 2019 lan-
ceerde de retailer een nieuw 
concept voor zijn winkels. 
Dat wordt nu systematisch 
uitgerold naar alle filialen. In 
de vernieuwde zaken kun-
nen klanten ook een selectie 
kledij, accessoires en lifes-
tyleproducten kopen. Het 
zijn dus niet langer ruim-
tes met rekken vol schoe-
nen: bij het binnenkomen 
betreedt de klant een cen-
traal, open ‘marktplein’ met 
tal van modeproducten. 
Verderop in de winkel staan 
de schoenen uitgestald in 
rekken. Ook een koffiehoek 
moet voor een aangename 
winkelbeleving zorgen.

Nieuwe installaties 
bij Torfs

Voor de vernieuwing van 
de elektrische installaties 
in zijn vestigingen doet 
Schoenen Torfs een beroep 
op AEW uit Hasselt. Als 
installatiebedrijf maakt AEW 
deel uit van Democo Group. 
Die groep omvat acht fir-
ma’s die elk hun specialiteit 
hebben op het vlak van aan-
neming, ontwikkeling, tech-
nieken en afwerking. Binnen 
die structuur richt AEW 
zich op de installatie en het 
onderhoud van elektrotech-
nische installaties in hoog- 
en laagspanning in zowat 
elke sector. Ook data- en 
telecominstallaties behoren 
tot de expertise van AEW. 
De verschillende zusterbe-
drijven werken nauw samen, 
zodat Democo complete 
projectoplossingen biedt.

In zowat elk project 
is snelheid uiterst 
belangrijk. Dat geldt 
zeker voor installa-

ties in de retail, waar 
de planning bijzon-
der strak is. In zulke 
gevallen is het een 
troef wanneer u kunt 
rekenen op een leve-
rancier die het instal-
latiemateriaal vlot bij 
u krijgt, zelfs als het 
om producten op maat 
gaat. Nog beter wordt 
het wanneer dat mate-
riaal eenvoudig en 
snel te plaatsen is.

SNEL DE
KLIK MAKEN

4 4
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Vincent Staelens, senior 
projectmanager bij AEW, 
vertelt meer over de 
samenwerking met Torfs. 
“Schoenen Torfs schakelde 
ons in voor de renovatie van 
de elektrische installaties in 
hun vestigingen. Eerst ver-
wijderen we de bestaande 
installatie, zodat we in feite 
in een casco gebouw kun-
nen werken. Hoeveel filia-
len we precies opleveren, 
hangt af van jaar tot jaar. 
Sowieso is het fijn werken 
met Torfs. We voelen dat 
er een familiale sfeer in het 
bedrijf heerst. Ze schenken 
ons en de andere aanne-
mers vertrouwen en we zijn 
een vaste poule geworden. 
Intussen zijn we dan ook 
helemaal op elkaar inge-
speeld en weten we wie we 
moeten aanspreken. Zo kun-
nen we snel schakelen.”

Snel geleverd en 
geïnstalleerd

Een van de Torfs-vestigingen 
die AEW onder handen 
nam, was die in Torhout. 
Vincent: “De winkel werd 
volledig gerenoveerd volgens 
het nieuwe winkelconcept. 
Er kwam een ander elek-
trisch bord en we plaats-
ten een complete structuur 
met kabelgoten van OBO 
Bettermann. Het plafond 
boven de ingang en het cen-
trale marktplein is open om 
een ruim gevoel te creëren. 
Daar gebruikten we witge-
lakte kabelgoten. Boven de 
schoenrekken hangt een 
lager vals plafond, waardoor 
de schoenen beter uitgelicht 
kunnen worden. Hier instal-
leerden we de standaard 
gegalvaniseerde kabelgoten, 
omdat ze buiten het zicht 

geplaatst zijn.” De keuze viel 
op OBO-materiaal vanwege 
het installatiegemak, ver-
telt Vincent. “De kabelgo-
ten van OBO verbind je met 
een eenvoudig inschuifsys-
teem. Op die manier worden 
de benodigde hulpstukken 
beperkt en spaar je boven-
dien heel wat montagetijd 
uit. Belangrijk, want uit-
eindelijk zijn werkuren 
de grootste kostenpost.” 

Een andere doorslaggevende 
factor in de keuze voor OBO 
was het feit dat de fabrikant 
zeer snel het nodige mate-
riaal kon aanleveren. “In 
retailprojecten beslist men 
vaak op het laatste moment 
en moet je snel werk leve-
ren”, gaat Vincent verder. 
“Je weet maar een paar 
maanden of zelfs slechts 
enkele weken op voorhand 
wanneer een winkel zal wor-
den omgebouwd. Vervolgens 
moeten wij op een maand 
tijd een hele zaak renove-
ren. Alles gaat eruit en 
we plaatsen een compleet 
nieuwe installatie. De plan-
ning is dus heel kort. 

Dankzij het inschuifsysteem 
van de OBO-kabelgoten 

beperk je de hulpstukken 
én montagetijd.



Ontdek alle producten op  
yesly.findernet.com

Finder Yesly

Lichtsturing
Besturing van  
elektrische 
zonwering

Afstandsbediening Spraakbesturing
Besturing met  
Smartphone/ 
I-Phone

Vereist geen  
renovaties 

FINDER YESLY.  
Uw Smart home in een paar simpele stappen

YESLY(206x261)BE.indd   1YESLY(206x261)BE.indd   1 07/01/20   08:4807/01/20   08:48
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Daarom is het belangrijk 
dat we kunnen samenwer-
ken met een leverancier 
die snel kan ingaan op onze 
vraag. OBO komt vlug met 
een antwoord en slaagt erin 
om tijdig te leveren, ook bij 
zaken die tijd vragen, zoals 
het lakken van de kabelgo-
ten. De samenwerking met 
groothandel Sarem, waar 
we de producten bestellen, 
verloopt eveneens vlot.”

Kabelgoten RKS-Magic

Ilse van Essen zorgt er als 
technisch-commercieel 
medewerker binnendienst 
bij OBO Bettermann mee 
voor dat AEW snel over de 
nodige producten beschikt. 
“AEW is bezig met de 
renovatie van alle Torfs-
vestigingen en gebruikt 
daarvoor materiaal van 
OBO. Voor de schoenwin-
kels zijn er ook specifiek 
witgelakte kabelgoten nodig. 
Standaardproducten leve-
ren we binnen 48 uur. Bij 
gelakte goten duurt het iets 
langer, omdat we daar afhan-
kelijk zijn van de lakkerij, 
de hoeveelheid artikelen en 
de gevraagde kleur. Toen 
in april 2019 de order voor 
het Torfs-filiaal in Torhout 
binnenkwam, zijn we dus 
meteen in actie geschoten.”

AEW gebruikt voor de Torfs-
winkels de RKS-Magic-
kabelgoten, weet Ilse. “Dat 
zijn onze meest verkochte 
kabelgoten. Ze zijn vlot te 
installeren, omdat je ze zon-
der bijkomend materiaal 
in elkaar kunt klikken. De 
goten zijn verkrijgbaar in 
diverse breedtes, hoogtes 
en plaatdiktes. Bovendien 
zijn deze kabelgoten ook 
geschikt om te gebruiken 
wanneer de installatie moet 
voldoen aan normen voor 
functiebehoud, op voor-
waarde dat je een correcte 

ophanging en de juiste 
kabels gebruikt. Voor de 
schoenwinkel in Torhout 
gebruikte AEW in totaal zo’n 
180 meter aan kabelgoten.”

De medewerkers van AEW 
werken al jaren met de 
producten van OBO en 
bestellen dus meteen wat 
ze nodig hebben. “Maar er 
zijn ook werven waarbij 
we samen met de instal-
lateur op zoek gaan naar 
een oplossing voor een 
specifieke uitdaging”, vult 
Ilse aan. “Vooral wanneer 
ondervloersystemen nodig 
zijn, gebeurt dat vaak. Dan 
gaan onze specialisten ter 
plaatse kijken om het juiste 
materiaal voor te stellen.”

Wanneer timing essenti-
eel is (en is dat niet in elk 
project?), is het een hele 
geruststelling als je kunt 
samenwerken met een fabri-
kant en een distributeur 
die je gezwind voorzien van 
het juiste installatiemateri-
aal. Als je de geleverde pro-
ducten vervolgens ook nog 
eens zonder moeite kunt 
monteren, wordt zelfs een 
onrealistische deadline net 
dat ietsje haalbaarder. ◆

OVER OBO 
OBO Betterman ontwikkelt kwalitatieve producten voor 

de geleiding en bevestiging van kabels� In de geest van 

‘Ohne Bohren’ creëert het innovatieve materialen die 

gebruiksvriendelijk, efficiënt en eenvoudig te monteren zijn�

Ilse van Essen

Obo 
Bist 14 
2630 Aartselaar

T. 03 870 74 00 
F. 0 887 40 00 
info@obo.be

INFO  obo.be



 
 

Innovatief  

Gemakkelijk 
te installeren

Hoogwaardig

CoreLine

Echte professionals kiezen de nieuwe Philips CoreLine Waterdicht

Pro teer van de vele voordelen: 
Gemakkelijk te installeren ! 

  Snellere en 
 exibelere installatie dankzij 
verbeterde geleiders en sloten die het openen 
en sluiten vergemakkelijken

  Verbeterd elektrisch ontwerp voor installatie 
zonder gereedschap

  Lichtverdeling met brede bundel voor een e�  ciëntere 
verlichting

Nieuwe generatie, betere 
 prestaties, dezelfde prijs! 

De nieuwe CoreLine Waterdicht komt zijn beloften na om innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen te leveren.
De waterdichte CoreLine-producten kunnen de traditionele armaturen met 
 uorescentielampen van 18 W tot 58 W rechtstreeks 
vervangen, met behoud van deze zeer gewaardeerde discrete en elegante esthetiek. De installatie verloopt snel en eenvoudig 
dankzij een uitgekiend ontwerp.

De CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor een e�  ciëntere verlichting. Interact Ready-armaturen 
met geïntegreerde draadloze communicatie zijn ook beschikbaar in dit gamma. Dit maakt het mogelijk om gebruik te maken van 
gateways, sensoren en de Interact-software. 

  IP65-bescherming

  130 lumen/watt

  50.000 uur levensduur

  Veel beschikbare opties: 

  Lengtes van 60 cm, 120 cm en 150 cm 

 Opaal lichtkap (PCO)

 Geïntegreerde noodverlichting (ELP3)

 DALI dimmen (PSD) of Interact Ready (IA1) 

 Driefasige doorvoerbedrading (TW3)

 WEC externe aansluiting

Toepassingen:

  Parkeerplaatsen, magazijnen, industriële sites, 
algemene verlichting

Meer info: philips.be/installateur

Nieuwe 
generatie!



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.

Label conform 
het AREI met 
de essentiële
labellingkit 
van Brother

www.brother.be

PROMO
VANAF APRIL 2020



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.

Philip Raes van DELTA LIGHT®

Het hoe en waarom 
van 48V DC-voedingen 

voor LED?

Tal van fabrikanten kiezen voor LED-verlichting die op 
48V DC gevoed wordt, zeker bij tracklights. Maar waarom 
doen ze dat? En wat zijn de voordelen van 48V? 

LED-verlichting is stroomgestuurd. 
Dat betekent dat de toestellen 
een voeding nodig hebben die de 
netspanning van 240V omzet in 
de nodige stroom, bijvoorbeeld 
350 of 500 mA, én de wissel-
stroom omzet in gelijkstroom. Bij 
opbouwtoestellen is die (grote) voe-
ding ingebouwd in het apparaat. 
Tegelijk vragen heel wat klanten 
om flexibele verlichtingsoplos-
singen. Dat geldt in het bijzonder 
voor boetieks, restaurants of gale-
rijen, waar het interieur regel-
matig wijzigt. Met een tracksys-
teem biedt u hen een oplossing 
die hen toelaat om te belichten 
wat zij willen. Maar veel mensen 
ervaren een grote voeding op een 
trackspot als een storend element.

De oplossing? Een algemene, 
centraal geplaatste voeding die 
de netspanning omzet naar een 
lager niveau. Vervolgens is er 
op het verlichtingstoestel zelf 

nog maar een kleine conver-
ter nodig om de spanning in de 
nodige stroom om te zetten. 

Deze oplossing ziet er niet alleen 
mooier uit, ze biedt ook gebruiks-
gemak. Normaal gezien mag u een 
LED-lamp niet zomaar uit een cir-
cuit op spanning halen en er weer 
in plaatsen. Zodra de LED weer 
in het circuit komt, krijgt ze een 
te hoge spanning te verwerken en 
zal ze stukgaan. De lagere span-
ning en de converter op het toe-
stel zorgen ervoor dat de spanning 
niet op de LED zelf, maar op de 
converter terechtkomt. U kunt de 
spot dus zonder zorgen verplaat-
sen om uit te lichten wat nodig is. 

Maar waarom kiest men nu speci-
fiek voor 48V, en niet 12V of 24V? 
LEDS hebben niet alleen stroom, 
maar ook spanning nodig om te 
werken, het zogenaamde ‘for-
ward voltage’. Afhankelijk van het 

vermogen van de LED is dat toch al 
makkelijk 20V. In winkels of musea 
zijn nog krachtigere LEDS nodig, 
met een forward voltage van meer 
dan 30V. Ook de converter heeft 
spanning nodig. Zo komt 48V in 
beeld. Een centrale 48V-voeding 
heeft trouwens maar weinig beper-
kingen qua leidinglengte, want 
er blijft voldoende ‘reservespan-
ning’ om de LED te laten werken. 
Bovendien worden LEDS steeds 
compacter en performanter: met 
minder stroom wekken ze meer 
licht op dan de vorige generatie. 
48V biedt dus een ruime marge.

In het gamma van Delta Light® 
vindt u tracklights voor 48V in 
de uitgebreide reeks magneti-
sche profielen, maar ook losse 
converters voor inbouwtoestel-
len. Dankzij die converters kunt 
u de LEDS parallel installeren en 
botst u niet op de limieten van 
een voeding voor serieschakeling. 
Daarenboven heeft Delta Light® 

een unieke oplossing ontwik-
keld, Smart 48, waarbij dimming 
rechtstreeks in het 48V-systeem 
zit, zonder extra bedrading. ◆
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BAAKVRAAG
Ledstrips zijn enorm populair, maar worden bijna uitslui-
tend als sfeerverlichting gebruikt. Ten onrechte, want dank-
zij de zeer performante ledstrips die vandaag beschikbaar zijn, is 
ook een functionele verlichting perfect mogelijk. Dat heeft heel 
wat voordelen, op voorwaarde dat u de juiste keuzes maakt.

Krachtige ledstrips: ze zijn een 
flexibel alternatief voor klassieke 
lijnverlichting met tl-buizen. U 
knipt ze af op de gewenste lengte, 
zodat u niet gebonden bent aan 
een beperkte selectie van vaste 
maten. Vervolgens kleeft u de 
strips in een profiel, dat meestal 
als opbouw gemonteerd wordt, 
maar ook ingebouwd of gependeld 
kan worden. Hierdoor winnen led-
strips aan populariteit als functio-
nele verlichtingsoplossing. En dat 
in diverse sectoren, van kantoren 

tot retail en de zorgsector. Klanten 
die de overstap maakten, zijn 
enthousiast over de vele moge-
lijkheden die ledstrips bieden ten 
opzichte van andere verlichting.

Om een geslaagd project te rea-
liseren met ledstrips, zijn er wel 
enkele zaken die u in het achter-
hoofd moet houden. Voor func-
tionele verlichting zoekt u in de 
eerste plaats strips met een hoge 
lichtopbrengst, uitgedrukt in lm/m. 
Niet alleen op het vlak van licht-
sterkte, maar ook van verblin-
ding zijn er normen waaraan licht 
op een werkplek moet voldoen. 
Kies dus een oplossing met een 
lage UGR-waarde, voor een mini-
mum aan lichthinder. In projecten 
waar een correcte kleurweergave 
nodig is, opteert u voor verlich-
ting met een hoge CRI-waarde. 
Een slimme aansturing van de led-
strips biedt bovendien ook nog 
eens extra comfort voor uw klant.

Uni-Bright heeft voor elke toepas-
sing geschikte ledstrips, profielen 
en covers. De meeste producten 
hebben een CRI > 90, maar ook 
> 95 behoort tot het aanbod. Ze 
kunnen uiteraard in alle gangbare 
domoticasystemen geïntegreerd 
worden. Verder heeft Uni-Bright 
een gratis plugin voor Dialux ter 
beschikking. Hiermee kunt u een 
correcte lichtstudie maken voor 
iedere mogelijke combinatie van 
ledstrips, profielen en covers. Op 
die manier is een professioneel 
resultaat in ieder project gegaran-
deerd. De specialisten van Uni-
Bright staan bovendien altijd voor 
u klaar om uw project mee uit 
te werken, van concept tot licht-
studie en installatieschema. ◆

Sven Claes van UNI-BRIGHT®

Hoe kan ik ledstrips 
gebruiken als functionele 
verlichting?
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Wouter van den Bos
Product manager

ABB

De nieuwe regelgeving 
rond rookmelders: 
veilig genoeg?

Rookmelders redden levens. Daarom zijn vanaf  
januari 2020 rookmelders verplicht in elke woning.  
De regelgeving is echter minimaal. Ze vereist maar één 
rookmelder per bouwlaag. Daarmee voldoet u aan de 
norm, maar dat maakt een woning nog niet veilig …

Wanneer er slechts één rook-
melder per verdieping hangt, 
bestaat de kans dat u hem 
gewoon niet hoort. Het kan 
gebeuren dat u te ver weg 
bent, of dat u een hoofdte-
lefoon op heeft. Bovendien 
specificeren de nieuwe regels 
niet waar een rookmelder 
moet hangen en houden 
ze weinig rekening met het 
waarom van zo’n toestel. 
Daarom een eerste advies: 
hang meerdere rookmel-
ders, zeker ook in ruimtes 
waar mensen slapen, en in 
het bijzonder in kinderka-
mers. Kinderen hebben de 
reflex om zich te verstoppen 
bij gevaar, dus ze moeten 
begrijpen dat ze bij brand-
alarm moeten vluchten. Een 
tweede aspect om in het 
achterhoofd te houden, is 
rookontwikkeling. Bij brand 
vullen ruimtes zich blik-
semsnel met rook, waardoor 
u nog maar moeilijk kunt 
zien waar u loopt. Daarom 
is het aangewezen rookmel-
ders op te hangen langs uw 
vluchtweg, zodat u aan de 
hand van de akoestische sig-
nalen buiten raakt. Ten derde 
is het in grote gebouwen, 

zoals appartementencom-
plexen, belangrijk dat er 
zowel in de woningen als 
in de gemeenschappelijke 
delen rookmelders hangen. 
Ook in een appartementsge-
bouw geeft het geluidssignaal 
de vluchtweg aan. U hoort 
bovendien meteen wanneer 
er bij de buur brand is.

Kortom, met één rook-
melder voldoet u aan de 
norm, maar echt veilig is 
het niet. Als installateur is 
het dus belangrijk om de 
eindklant correct advies te 
geven rond rookmelders 
en hoe ze te gebruiken.

Slimme rookmelders

ABB ontwikkelt rookmel-
ders die individueel geplaatst 
kunnen worden, maar biedt 
ook koppelbare toestellen 
aan. Zodra een rookmelder 
afgaat, zullen de andere mel-
ders eveneens alarm slaan, 
bijvoorbeeld om de vlucht-
weg aan te geven. Die kop-
peling gebeurt met bekabe-
ling, ofwel met een draadloze 
module die in het brandalarm 

geklikt wordt. Aan de hand 
van die module is het boven-
dien mogelijk om rookmel-
ders te koppelen aan smart 
home-oplossingen. Dat laat 
een klant bijvoorbeeld toe 
om een melding op zijn of 
haar gsm te krijgen bij brand. 
Elk toestel voldoet aan EN 
14604 en bevat een vaste bat-
terij die tien jaar meegaat.

Om een woning verder te 
beveiligen, zijn ook CO-mel-
ders en hittemelders van 
levensbelang. CO is een 
geurloos en kleurloos gas dat 
vrijkomt bij een slechte ver-
branding, bijvoorbeeld in een 
verwarmingsketel. Elk jaar 
weer, vooral in de overgang 
van zomer naar winter, eist 
het gas mensenlevens. De 
CO-melder van ABB kan, net 
als de rookmelders, geïnte-
greerd worden in een smart 
home-systeem. Een hittemel-
der is een alternatief voor een 
rookmelder in omgevingen 
waar damp, stof of gas vals 
alarm kunnen veroorzaken. 
Denk maar aan de badka-
mer, de keuken of de garage. 
Met een uitgekiende combi-
natie van rook-, CO- en hit-
temelders realiseert u een 
woning die écht veilig is. ◆
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Profiset met SORTIMO® L-BOXX®

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

10 DIN rail adapters voor 
“COMPACT UNIVERSELE” 
klemmen serie 221
Ref. 221-500

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

100 “COMPACT 
UNIVERSELE” klemmen
2 x 0,14 ... 4 mm² (s)
2 x 0,2 ... 4 mm² (m, ma)
Ref. 221-412

Beschikbaar bij uw WAGO groothandel vanaf 15 januari 2020  
tot 15 maart 2020.

Sortimo® L-BOXX®
• De intelligente oplossing voor stockage 

en transport van uw WAGO klemmen.
• Koffer vervaardigd uit hoogwaardig 

kunststof.
• Eenvoudig kliksysteem om 

meerdere L-BOXX®-en met elkaar te 
verbinden en te transporteren.

• Integreerbaar in de verschillende 
Sortimo® opbergsystemen.

• Efficiënt te hanteren door de twee 
draaggrepen.

WAGO is a registered trademark of WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Drukfouten, fouten en wijzigingen voorbehouden. 

Profiset

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

Ref. 
887-921

1 Sortimo® L-BOXX®

De oplossing 
voor stockage en 
transport van uw 
WAGO klemmen.

WINTERACTIE 2020
SERIE 221 IN SORTIMO® L-BOXX®

(4 MM² EN 6 MM²)
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Alexandre Gentilini
Product manager

Schneider Electric

Gebouwen 
beschermen 
tegen bliksem.

Bliksem is een natuurkracht die aanzienlijke schade kan 
aanrichten. Wanneer hij inslaat op een gebouw, komt 
er een zeer hoge piekspanning op het elektrische net-
werk te staan, met nefaste gevolgen voor alle elektri-
sche apparaten. Bliksembeveiliging is dan ook geen 
overbodige luxe. Maar welke oplossingen zijn er?

In België is het aantal blik-
seminslagen beperkt en is  
bliksembeveiliging voor de 
meeste gebouwen niet ver-
plicht. Waar en wanneer een 
bliksem zal inslaan is moei-
lijk te voorspellen, maar 
zelfs bij één treffer is de 
schade aanzienlijk. Daarom 
is het goed om na te den-
ken over bliksembeveili-
ging en uw klanten bewust 
te maken van dit thema.

Bliksemafleiders …

Om een gebouw te bescher-
men tegen bliksem die recht-
streeks inslaat, heeft u een 
bliksemafleider of een kooi 
van Faraday nodig. Die zijn in 
België verplicht voor gebou-
wen die 25 meter en hoger 
zijn. Voor industriële en 
tertiaire toepassingen zijn 
zulke installaties zeker nut-
tig, maar voor de residentiële 
sector zijn ze vaak te duur. 

Een bliksemafleider 
beschermt een gebouw 
bovendien alleen maar tegen 
rechtstreekse bliksemin-
slagen. Meer dan 90% van 

de bliksems slaan echter 
onrechtstreeks in. Daarbij 
raakt de bliksem de grond, 
om vervolgens via gelei-
ders tot in de aarding van 
een pand te lopen, waarna 
de elektrische installatie 
een residuele spanning van 
enkele kilovolt te verwer-
ken krijgt. Daardoor raken 
alle elektrische componen-
ten beschadigd. Zelfs met 
een bliksemafleider kunt u 
die schade niet voorkomen. 
Sterker nog, de spanning die 
de bliksemafleider naar de 
grond afvoert, kan via de aar-
ding alsnog het gebouw bin-
nendringen. Een bijkomende 
oplossing is dus onmisbaar.

… en overspannings- 
begrenzers

De installatie beschermen 
tegen onrechtstreekse blik-
seminslagen, doet u met 
overspanningsbegrenzers 
in de verdeelkast. Die toe-
stellen vangen de residuele 
spanning op en herleiden ze 
naar een aanvaardbare span-
ning. Zo worden de elektri-
sche apparaten beschermd. 

Belangrijk om te weten, is 
dat u die module moet bevei-
ligen met een ontkoppe-
lingsautomaat. Die biedt de 
mogelijkheid om een defecte 
bliksembeveiliging los te 
koppelen van de installatie 
zonder dat u ze helemaal 
zonder stroom hoeft te zet-
ten. Verder beschermt de 
automaat de gevoelige over-
spanningsbeveiliging tegen 
overbelasting of kortsluiting.

Schneider Electric zet zich 
bewust in voor adequate 
bescherming en produceert 
daarom modules voor blik-
sembeveiliging. Als mark-
leider in differentiëlen en 
automaten biedt de fabrikant 
meteen ook de ontkoppe-
lingsautomaat aan die u nodig 
heeft. Het bedrijf ontwikkelde 
specifieke coördinatietabel-
len om de juiste automaat te 
bepalen. Op die manier wordt 
Schneider nog meer de ‘one-
stop-shop’ voor de volledige 
inhoud van de verdeelkast. 

De benodigde componen-
ten voor een bliksemvei-
lige installatie maken het 
geheel slechts 10% duurder 
dan een standaardinstalla-
tie. U kunt bliksembevei-
liging dus gerust als optie 
opnemen in uw offertes. ◆
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SBM adviseert, coacht en traint.  
Very hands-on.  
Met performante tools op maat.  
Gericht op meetbare resultaten.

Vertrouw op professioneel  
advies van SBM.

www.sbm.be
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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. 

9-14/04/2020

Salone del Mobile - Milano

INFO  www.salonemilano.it

8-13/03/2020

Light and Building

INFO  www.light-building.messefrankfurt.com

6/04/2020

Renovatie professioneel 
toonbank bij Niederau

INFO  www.niederau.be

29/02-08/03/2020

Batibouw

INFO  www.batibouw.be 

30/03/2020

Opening nieuw 
filiaal Govaerts

INFO  www.govaerts.be
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Decoratieve 
LED railspots

 Track Spot Integral
START Track Spot Integral is de nieuwste 
uitbreiding op het aanbod Sylvania railspots. 
Deze eenvoudige slank vormgegeven railspots 
hebben een geintegreerde driver, waardoor 
er geen aparte driverbehuizing is of zicht-
bare schroeven. Dankzij het gebruik van 
hoogwaardige lenzen leveren deze railspots 
zeer precieze lichtbundels, met een keuze uit 
een standaard 36° bundel of een 64° bundel, 
die eveneens in de verpakking aangeboden 
wordt.

START Track Spot Integral wordt aangeboden 
met kleurtemperatuur 3000K en 4000K, CRI90, 
in een witte RAL9016 of zwarte RAL9005  
behuizing, met een Global railadapter GA69 
voor gebruik op Global Track 3-fasenrails.

sylvania-lighting.com

Start Spot Integral print ad 200x255.indd   1 2020. 01. 13.   13:07:45
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A U B E R G E  D U  P Ê C H E U R 
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www.auberge-du-pecheur.be
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Op een van de mooiste locaties langs de Leieboorden gaat heerlijk logeren er hand in hand met 
culinaire toptraditie en een stijlvolle omkadering voor al uw meetings, seminaries en feesten.
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