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SCOREN MET LICHT
Waarom ledverlichting het 
overwegen waard is voor elk 
sportproject.
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BUDGETVRIENDELIJKE 
VERLICHTING
Een binnenspeeltuin verlichten 
wordt kinderspel. 

BLIJVEN  
EXPERIMENTEREN
Een huwelijk tussen technisch 
vernuft en oog voor schoonheid.

SG Lighting mag er 30 uitblazen dit jaar. 
Ontdek de toekomstplannen van de 

Noorse verlichtingsfabrikant.



(glasvezel versterkt polyester)

START Waterproof GRP armaturen met een 
behuizing uit glasvezel versterkt polyester zijn 
ontworpen voor onfeilbare prestaties in de 
moeilijkste omstandigheden. 

START Waterproof GRP armaturen hebben 
geïntegreerde LEDs, in 600mm, 1200mm, 1500mm 
lengte, in een enkele of dubbele behuizing, met 
een hoog systeemrendement tot 125lm/W en een 
levensduur van 60.000 uur(L80B50). 

START Waterproof GRP is corrosie- en 
temperatuursbestendig met beschermingsfactor 
IP65 tegen indringen van vocht en stof en een 
bescherming tegen impacts IK08. De diffusor 
met lineaire prismastructuur optimaliseert de 
lichtverdeling en vermindert tegelijkertijd hinderlijke 
verblinding.

Er zijn diverse uitvoeringen: 

• niet dimbaar  
• DALI dimbaar  
• met voorgemonteerde quick connector (Stucchi)  
• High Output  
• microwave  
• nood (3u autonomie) 

De ideale keuze voor werkplaatsen, 
parkeergarages en de industrie.

Waterproof GRP

sylvania-lighting.com

12321-AZ-START Waterproof GRP-200x255mm.indd   112321-AZ-START Waterproof GRP-200x255mm.indd   1 31/03/20   17:4031/03/20   17:40



1

in
h
ou

d

ed
it

o

VRIJE TIJD
U bent het beu. Wij zijn het beu. Maar toch moeten 
we het even over corona hebben, een pandemie die bij 
het ter perse gaan nog steeds een groot deel van onze 
economie lamlegt. Ook deze editie van Gibed werd in 
volle crisis gemaakt. Een logistieke uitdaging, die we 
dankzij de veerkracht en flexibiliteit van onze redactie 
en onze partners, u dus, tot een goed einde hebben 
kunnen brengen. Bij tijden een huzarenstukje, maar 
niet zonder resultaat. Gibed wil iedereen graag veel 
sterkte wensen en aanmoedigen om door te zetten.

Nu de meesten onder ons braaf “in ons kot” zijn 
gebleven en we met z’n allen hebben geholpen aan 
het bestrijden van het coronavirus, krijgen we ook 
allemaal steeds meer goesting om ons kot te verlaten. 
Geen Europees kampioenschap voor onze Rode 
Duivels, geen Pearl Jam op Werchter en allicht een 
creatieve zomervakantie met of zonder zomerkamp. 
Wel kijken we met  weelderige haardos reikhalzend 
uit naar die eerste barbecue met vrienden, Afspreken 
in beperkte groep, de ouders en grootouders weer 
kunnen bezoeken en weer een potje kunnen padel-
len… Allemaal dingen waar we naar uitkijken. 

Positief. Zo moeten we het bekijken. Met 
het heropstarten van de economie en het 
geleidelijk openen van de scholen zetten we 
alvast de sprint in naar de volgende fase.  

Heeft u ondertussen nog wat tijd over? Droomt u 
al van wat u in de zomer wel weer allemaal in uw 
vrije tijd mag doen of misschien heeft u nu nog wat 
tijd over en kan u eindelijk werk maken van enkele 
klusjes die in uw huis of tuin zijn blijven liggen. 
Sta ons toe om wat inspiratie, praktische tips en 
gebruiksvriendelijke tools in te fluisteren. Op zoek 
naar een uitgekiend lichtplan voor uw tweede verblijf 
(pagina 44) of architecturale verlichting die niet vies 
is van enige controverse (pagina 38)? Doorblader 
deze editie van Gibed en ontdek de mogelijkheden. 

NICO VANHOVE 
Managing Director Gibed

COLOFON: Gibed Magazine verschijnt 4x per jaar. Volgende verschijningsdata: Gibed 8: 1 september 2020 – Gibed 9: 20 november 

2020 — Verantwoordelijke uitgever: Nico Vanhove, Gibed, Kleinhoefstraat 5, 2440 Geel. — Concept, vormgeving, redactie, 

fotografie & coördinatie: livid — Druk: Realise — Copyright: Er mogen geen gedeeltelijke of gehele bijdragen uit het magazine 

gekopieerd of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. — 

Contact: tel. 014 15 10 10 of info@gibed.be — Niet verkrijgbaar in de winkel. Gibed Magazine wordt enkel persoonlijk op naam 

verstuurd. — Wil je het magazine ook gratis ontvangen? Mail dan naar info@gibed.be.
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Sylvania introduceert 
haar nieuwste innovatie 
in tuinbouwverlichting, 
Sylvania Gro-Lux 
LED Linear. Dit 
product is volledig 
geproduceerd in Europa 
volgens de hoogste 
tuinbouwnormen en 
ontwikkeld voor de 
meest uitdagende 
omstandigheden. 
Hierdoor is dit product 
de beste keuze voor 
telers die optimale 
resultaten verwachten.

Gro-Lux LED is 
eenvoudig te monteren, 
gebruiksvriendelijk en 
heeft tal van voordelen ten 
opzichte van bestaande 
armaturen, zoals een 
antireflecterende glazen 
afdekking die voor een 
marktleidende optische 
efficiëntie zorgt. Gro-
Lux LED is gemaakt van 
geanodiseerd aluminium: 
een duurzaam en 
corrosiebestendig materiaal. 
Het product is volledig 
modulair met het druk- 
en kliksysteem dankzij 
eenvoudige elektrische en 
mechanische interfaces 

en is hermetisch gesloten 
en dus beschermd tegen 
waterverneveling.  Hierdoor is 
Gro-Lux LED zelfs bruikbaar 
in de hoogst denkbare 
vochtigheid, bijvoorbeeld bij 
gebruik van vernevelaars. 

Door meerdere overlappende 
lichtbronnen ontstaat een 
hogere lichtpenetratie 
met minimale schaduwen 
die ook lagere en interne 
bladeren bereiken, wat de 
groei en vruchtvorming over 
de hele plant stimuleert. 

Het product is specifiek 
ontworpen als meest 
efficiÎnte spectrum op de 
markt op basis van recente 
wetenschappelijke resultaten 
zoals DIN 5031 10: 2018.

Gro-Lux LED Linear is 
een bijzondere innovatie 
van Sylvania en een uniek 
product op de markt. ◆

INFO  www.sylvania-lighting.com 

Sylvania Gro-Lux
LED Linear

2



3

De T6 Garden is een 
ontvanger met zes 
onafhankelijk aan te 
sturen contacten, en 
dit met behulp van de 
draadloze (kinetische) 
zenders of door middel 
van de applicatie via 
smartphone (TuyaSmart) 
en een wifiverbinding. 

De bediening van elke 
elektrische kring is mogelijk 
voor zowel binnen als 
buiten: bediening van 
verlichting, tuinverlichting, 
besproeiing, fontein, 
vijverpomp enzovoorts.

De T6 Garden maakt 
van elke tuin dé tuin 

van morgen.

De belangrijkste voordelen:

•  Snelle programmering

•  Creëren van scenario’s  
afhankelijk van het weer 
(windsnelheid, vochtigheid, 
duisternis), zonsopgang en 
zonsondergang, locatie enzovoorts.

•  IP66

•  Potentiaalvrije contacten: 
4 x 10 A en 2 x 16 A

•   Ledsturing tot 300 W per uitgang 
van 10 A en 500 W van 16 A

•  Geen batterijen

Is uw tuin klaar 
voor morgen? ◆

INFO  www.tempolec.com

Tempolec stelt u graag
de T6 Garden voor

De nieuwe Aiphone full-IP IXG-serie 
is een moderne totaaloplossing 
die oproepen probleemloos 
doorschakelt naar het juiste 
appartement en/of smartphone.

Dit nieuwe full IP-videofoniesysteem voor 
appartementen werkt zonder centrale of 
server voor een optimale bedrijfszeker-
heid. De gestructureerde bekabeling en 
PoE-voeding zorgen voor een aanzienlijk 
besparing in werk en materiaal. Dankzij 
de IP-technologie kan het systeem zo 
goed als onbeperkt worden uitgebreid. 
Een optionele gateway laat tevens toe 
om de oproepen door te schakelen naar 
acht smartphones per appartement. ◆

INFO  www.ccinv.be 

Aiphone
IXG-serie

Sylvania Gro-Lux
LED Linear



Woningbranden eisen in 
België enorm veel slacht-
offers. Zowel Sentek als 
Oscare vzw, een nazorg-
centrum voor patiënten 
met brandwonden, vin-
den het belangrijk om 
aan preventie te doen en 
zo burgers te informeren 
rond het vermijden van 
brandrisico’s in en rond 
de woning. Het belang 
van voldoende rookmel-
ders en een afgesproken 
vluchtplan is essentieel.   

Uit de enquête van Oscare 
vzw blijkt dat 10% van de 
Vlamingen nog steeds geen 
rookmelders geplaatst heb-
ben. Hoewel dit sinds 1 janu-
ari 2020 verplicht is. Daarom 
een oproep om rookmel-
ders in alle kamers te plaat-
sen, met uitzondering van 
de keuken, badkamer en 
garage. Daar biedt de hitte-
melder (HK-21) een alterna-
tief. De rook van een brand 
verspreidt zich zeer snel en 
werkt verstikkend. Als je 
slaapt, ruik je immers niets! 
Plaats daarom voldoende 
rookmelders bij jullie klanten.
Op die manier zorgt u ervoor 
dat zij meer kans hebben om 
een brand te overleven! ◆ 

INFO  www.sentek.be

Bij brand heb je
maar drie minuten!

Wever & Ducré brengt met MICK een 
minimalistisch lijnenspel in hun collectie.  
Het design, ontworpen door Serge 
Cornelissen, werd bekroond met de Red 
Dot Award 2020. De elegante armatuur 
is beschikbaar in wit of zwart, afgewerkt 
met een goudkleurige scharnierpunt. 
Flexibiliteit is zeker een troef, want MICK 
kan zowel als wand, plafond of als een 
trackarmatuur geïnstalleerd worden. 
MICK snooze zorgt dan weer voor een 
specifieke bedwandtoepassing met een 
on- en offswitch. Een voordeel voor de 
residentiële sector en de hotelsector. 
De nieuwe catalogus toont opnieuw dat 
Wever & Ducré van alle markten thuis 
is. Bestaande families werden uitgebreid 
met de nadruk op elegantie, minimalisme 
en een hogere lumenoutput. ◆

INFO  www.weverducre.com

Van alle
markten thuis
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Robuuste vandalisme-
bescherming en intelligente 
sensortechnologie

LEDVANCE Surface 
Bulkhead is een nieuw 
armatuur voor wand- 
en plafondmontage en 
wordt gekenmerkt door 
een robuust ontwerp, 
een slagvaste behuizing 
gemaakt van versterkt 
polycarbonaat met IK10-
classificatie en een hoge 
IP65-beschermingsgraad. 
Torx-schroeven maken 
het moeilijker om de 
armaturen te verwij-
deren met een con-
ventionele schroeven-
draaier, waardoor ze 
ideaal beschermd zijn 
tegen vandalisme.

De LEDVANCE Surface 
Bulkhead-armaturen zijn 
verkrijgbaar in vier varianten: 
on/off, Sensor, Emergency 
en een combinatie Sensor/
Emergency uitvoering. 

Iedere variant kent 
twee afmetingen, twee 
behuizingskleuren (wit en 
zwart) en twee lichtkleuren 
(3.000K en 4.000K). De 
sensorversies zijn uitgerust 
met hoogfrequente sensor-
technologie. De flexibele 
instelopties maken 
verlichting naar wens 
mogelijk. Zowel de opalen 
diffusor als de behuizing zijn 
vervaardigd van UV-bestendig 
polycarbonaat. RING en 
EYELID zijn als accessoire 
apart verkrijgbaar.

De armatuur maakt een 
eenvoudige installatie 
op muur en plafond met 
doorbedradingsoptie 
mogelijk. Door een grote 
verscheidenheid van totaal 
32 versies is de armatuur 
inzetbaar in een breed scala 
aan toepassingen. Ideaal 

voor directe vervanging van 
armaturen met traditionele 
CFL-lampen in toepassingen 
zoals gangen, trappen, 
passages, onderdoorgangen, 
residentieel et cetera. 
Dankzij de hoge IK-rating 
is Surface Bulkhead tevens 
zeer geschikt voor gebruik 
in openbare ruimtes. De 
armatuur heeft een lange 
levensduur van 50.000 uur 
(L70). LEDVANCE biedt 
een garantie tot vijf jaar. ◆

INFO  www.benelux.ledvance.com

Van alle
markten thuis



Vander Elst is de perfecte partner van installateurs 
en de projectmarkt voor innovatieve oplossingen 
van elektrotechnisch materiaal. Walther Werke, 
één van de strategische topmerken - exclusief 
verdeeld door Vander Elst - lanceert met NEO de 
nieuwste generatie CEE-stekkers. NEO combineert 
innovatie en optimalisatie met eenvoudige, 
veilige bediening in een zeer uniek design.

Het unieke One-Touch-
vergrendelingssysteem van 
Walther Werke activeert 
met één simpele kwartslag 
de interne trekontlasting, 
vergrendelt de voor- en 
achterkant en garandeert 
een maximale veiligheid. 
Nooit eerder was een 
schroefloze verbinding zo 
makkelijk. De Wago CAGE-
CLAMP®-techniek zorgt voor 
betrouwbare connecties, 
frequente herverbindingen 
en tijdsbesparing 
tijdens de montage. 

Het geoptimaliseerd 
coverdesign met een 
openingshoek van 217° 
vergemakkelijkt het 
inbrengen van de plug en 
koppeling en de robuuste 
materialen zorgen voor meer 

stabiliteit. De behuizing 
van NEO is eenvoudig te 
openen met enkel een 
schroevendraaier. De 
horizontale werkhoek 
verhindert uitglijden bij het 
openen waardoor er geen 
risico is op een letsel en 
geen slijtage komt aan het 
openingsmechanisme. 

Walther Werke is al meer 
dan 35 jaar aanwezig op 
de Belgische markt, heeft 
een historiek van 125 jaar 
Duitse engineering en kwam 
in 1966 op de markt met 
het eerste wereldwijde CEE-
stekkersysteem. Met hun 
jarenlange expertise brengen 
ze nu NEO op de markt. Niet 
kijken, gewoon testen! ◆

INFO  www.vanderelst.be/neo

Innoverend 
stekkersysteem
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Revolutie in 
noodverlichting

In veel sectoren is een technologische 
revolutie aan de gang. Zo ook in de tech-
nologie die gebruikt wordt voor noodver-
lichting.  De trend om over te schakelen 
van individuele noodverlichtingsarma-
turen naar geconnecteerde systemen 
is reeds geruime tijd aan de gang. Die 
systemen werkten in het nabije verleden 
typisch als een stand-alone oplossing. 

Om de gebruiker in staat te 
stellen de noodverlichting 
volledig te integreren in 
het lichtmanagement 
platform heeft VanLien 
noodverlichtingsarmaturen 
geïntroduceerd die 
compatibel zijn met DALI 
(Digital Adressable Lighting 
Interface), de algemene 
communicatiestandaard 
in verlichting.  

Door de eenvoudige montage 
van deze armaturen en het 
gebruik van de bestaande 
DALI-verlichtingsbus wordt 
de installatiekost tot een 
absoluut minimum beperkt.

ABB stelt een controller 
ter beschikking met een 
aanraakscherm die de 
gebruiker via een intuïtieve 
interface toegang geeft tot de 
geplande testsequenties en 
de resultaten. Die laatsten 
worden opgeslagen en blijven 
steeds ter beschikking van 
de gebouwbeheerder.

Voor de volledige integratie 
van de noodverlichting in 
een gebouwbeheersysteem 
stelt ABB een gateway 
ter beschikking zodat 
de noodverlichting 
naadloos geïntegreerd 
kan worden in een hoger 
liggend KNX-systeem.

Deze eenvoudige, veilige 
en betrouwbare oplossing 
voldoet aan alle vereisten voor 
noodverlichting in slimme 
gebouwen en resulteert in 
lage onderhoudskosten. ◆

INFO  www.vanlien.be
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Kleurveranderende led-
spots zijn helemaal in. 
Indigo Lighting, een 
Belgisch bedrijf geves-
tigd in Sprimont, is onge-
twijfeld één van de toon-
aangevende fabrikanten 
van deze technologie.   

Indigo Lighting biedt 
een compleet gamma 
Downlights aan die wisse-
len van kleurtemperatuur, 
de meeste met een bereik 
van 2.700 tot 6.000 K.

Het grote voordeel van deze 
armaturen is dat één enkele 
referentie meerdere toepas-
singen mogelijk maakt.

Zo biedt de fantastische IENA 
RDX (DO43130) vier kleur-
temperaturen: 2700K, 3000K, 
4000K en 6000K, die via een 
schakelaar aan de achter-
zijde van de armatuur kun-
nen worden ingesteld. De 
IENA RDX mag bedekt wor-
den door isolerend materi-
aal (ingespoten of overdekt). 
De IENA RDX is richtbaar, 
dimbaar en IP65: hij kan 
dus in elke ruimte van de 
woning worden geïnstalleerd.  

Voor de installateur is dit een 
winnende formule, want door 
één enkele referentie op voor-
raad te hebben, kan hij aan 
vrijwel elke vraag voldoen.

Ontdek de IENA RDX 
in 360° op indigo-ligh-
ting.com/fr/iena-rdx

Op de site indigo-lighting.
com kan u de IENA RDX 
en alle andere armaturen 
van Indigo Lighting bezich-
tigen in 360°. Nieuw op 
onze website is de mogelijk-
heid om de showroom van 
Indigo Lighting in Sprimont 
virtueel te bezoeken. ◆ 

INFO  www.indigo-lighting.com

Levendige
ledspots

De ESH Premium- W, H, F zijn 
slimmer en zuiniger dan ooit tevoren 
wat water- en energieverbruik betreft 
dankzij de verschillende eco-modi 
(Dynamic, Comfort en Plus).

Technische specificatie

•  Een droge weerstand

•  ACI-anode

•  Capaciteit van 30 tot 300 liter

•  Universele montage

•  Een montagesjabloon

•  Plaatsing verticaal, horizontaal of op een sokkel

•  Een lcd-scherm

•  Een elektronische thermostaat

Dankzij de droge weerstand en de 
ACI-anode, die de corrosie van de 
tank helpt te voorkomen, garandeert 
de nieuwe reeks ESH Premium een 
langere levensduur van uw toestel, 
wat uw waterhardheid ook mag zijn.

Dankzij hun verschillende 
installatiemogelijkheden en 
inhoud zijn de ESH Premium 
boilers voor elk toepassing. ◆

INFO  www.stiebel-eltron.be/ESH-nl

STIEBEL ELTRON
lanceert een nieuwe 
reeks elektrische 
warmwaterboilers.



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
De Noorse verlichtingsfabrikant SG Lighting viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Tegelijk blaast de 
Belgische afdeling tien kaarsjes uit. Het moment bij uitstek om nader kennis te maken! Hoe slaagt 

het bedrijf erin om te blijven groeien in de verlichtingsmarkt? Zou de Scandinavische oorsprong van 
het merk daar iets mee te maken hebben? En welke plannen heeft SG Lighting voor de toekomst?

We spreken met Judith Keirsmaekers, 
Managing Director Benelux, en Marc 
Turcksin, Sales Manager Belux. Beiden 
hebben zo’n dertig jaar ervaring in 
de verlichtingsbranche. Sinds januari 
2020 vormen zij het nieuwe manage-
ment van SG Lighting. “We willen 
verder bouwen op de goede basis die 
het vorige bestuur heeft gelegd. Onze 
kennis en ervaring vullen elkaar perfect 
aan. Als nieuwe generatie willen we 
SG Lighting dan ook naar het volgende 
level brengen”, laat Judith optekenen.
Na tien jaar groeien in België wil SG 

Lighting allesbehalve op zijn lauweren 
rusten. “Eén van onze ambities dit 
jaar is onze stockcapaciteit vergro-
ten”, vertelt Marc. “Daarom wordt ons 
magazijn dubbel zo groot. We willen 
snel en betrouwbaar blijven leveren. 
Dat is één van onze succespijlers.” 

Al 30 jaar een eigen DNA

SG Lighting werd opgericht in 
Noorwegen in 1990. Intussen is 
de fabrikant actief in Scandinavië, 

West-Europa en het Verenigd 
Koninkrijk. De Benelux-afdeling van 
SG Lighting is gevestigd in Mechelen. 
Vanuit die centrale en goed bereikbare 
locatie bedient het bedrijf de Benelux, 
Frankrijk en Duitsland. In 2019 rea-
liseerde de groep een omzet van 130 
miljoen euro. “We worden beschouwd 
als een sterk groeiend en betrouwbaar 
merk”, vertelt Judith. “De voorbije 
jaren realiseerden we telkens een ste-
vige groei. We zetten grote stappen in 
de stagnerende markt die de verlich-
tingssector momenteel is. Dat betekent 
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dat we een groeiend marktaandeel 
hebben. Onze partners, zoals de Gibed-
groep, kunnen daar mee van genieten.”

Wat SG Lighting onderscheidt van heel 
wat andere verlichtingsmerken is het 
feit dat deze fabrikant alles in eigen 
beheer uitvoert, van onderzoek en 
ontwikkeling tot productie en ser-
vice. Marc: “We zijn een fabrikant pur 
sang. Alles begint in de R&D-afdeling 
in Noorwegen, waarna de artikels 
geproduceerd worden in Denemarken. 
Daar doet men ook verder onderzoek, 
gebeurt de marketing en ontwik-
kelen medewerkers producten op 
maat. Daarnaast beheren we zelf een 
productie-eenheid in China. We kopen 
dus niet in op de Aziatische markt, 
maar doen alles zelf. Dat zorgt voor 
heel korte lijnen en een zeer scherpe 
prijs-kwaliteitverhouding. Het is een 
andere pijler van ons succes.”

Licht voor elke 
toepassing 

SG Lighting richtte zich initieel op de 
residentiële markt. Tot vandaag is die 
goed voor 70% van de omzet. Maar SG 
Lighting heeft de ambitie om eveneens 
de tertiaire en industriële sectoren te 
veroveren. “Ook daarvoor hebben we 
een assortiment dat volledig in lijn 
ligt met ons DNA: Noorse kwaliteit 
met uitzonderlijk hoge parameters, 
betaalbare prijzen en een betrouw-
bare levertermijn”, stelt Marc.

Het bedrijf ontwikkelt zowel binnen- als 
buitenverlichting. Doordat de fabrikant 
alles in eigen beheer maakt, kan de 
klant rekenen op een lange garantie-
termijn tot tien jaar, zonder kleine 
lettertjes. Die geldt voor onder meer 
armaturen, componenten en drivers. 
Voor buitenverlichting komt daar tien 
jaar garantie tegen corrosie bij. “Dat is 
ongezien in de sector, maar heeft alles 
te maken met de Noorse robuustheid”, 
weet Judith. “De buitenverlichting is 
ontworpen voor ruwe Scandinavische 
weersomstandigheden. Ook op de dijk 
aan de kust kun je ze zonder proble-
men gebruiken.” Marc beaamt dat: 
“Voor buitentoepassingen denkt men 
vaak automatisch aan SG Lighting.”

Klant en  
installateur centraal

Bij SG Lighting begrijpen ze dat zowel 
installateurs als eindklanten op zoek 
zijn naar betrouwbare producten. “De 
technologie staat niet stil. Een instal-
lateur moet kennis hebben, maar hij 
kan niet alles weten. Daarom heeft 
hij partners nodig: producenten die 
hem ondersteunen en armaturen 
aanbieden die eenvoudig te installe-
ren zijn en desgewenst met flexibele 
oplossingen komen. Dat soort part-
ner willen wij zijn”, vertelt Judith.

Met SG SMART kunt u 
de verlichting regelen 

met behulp van uw 
smartphone of tablet en 
de door ons ontwikkelde 
app – zonder dat er een 
gateway nodig is die de 

kosten verhoogt.

130
MILJOEN OMZET OP 
EUROPEES NIVEAU

5000
M² LOGISTIEKE  

CAPACITEIT

1350
ARTIKELEN IN VOORRAAD 

IN MECHELEN

17
MEDEWERKERS 
IN DE BENELUX



Marc beaamt dat: “We hechten veel 
belang aan het gemak van de instal-
lateur. Daarom verkopen we een 
kant-en-klaar product dat eenvoudig 
te installeren is. Armaturen en drivers 
verkopen we bijvoorbeeld meestal 
samen. Zo zijn de producten perfect 
op elkaar afgestemd en kunnen we 
die lange garantietermijn bieden. 
Daarnaast krijgen we amper te maken 
met defecten en retours. Dat zorgt 
ervoor dat installateurs tevreden zijn 
en teruggrijpen naar je product. Ze 
worden ambassadeurs, en zo bereik 
je steeds meer klanten en partners.”

Ook voor en na de verkoop helpt SG 
Lighting installateurs verder. “Zowel de 
vertegenwoordigers op de baan als de 
interne medewerkers bieden een con-
stante ondersteuning aan onze klanten. 
We maken eveneens verlichtingsstudies 
op vraag van onze partners. Daarnaast 
organiseren we geregeld opleidingen. 
We nemen de tijd om klanten te infor-
meren over onze nieuwe producten”, 
zegt Judith. “We merken dat mensen 
graag naar onze showroom in Mechelen 
komen”, gaat Marc verder. “We 
vertellen een inhoudelijk en rationeel 
ondersteund verhaal. Bovendien kun-
nen klanten er kennismaken met onze 
armaturen in combinatie met ons eigen 
sturingssysteem. Meer algemeen hech-
ten we veel belang aan het menselijke 
aspect en een warme sfeer, zowel bij 
onze klanten als bij onze werknemers. 
Ook dat is ons Scandinavisch DNA.”

MARC 
TURCKSIN [54]
SALES M A N AGER BELUX

Werkt 30 jaar in de verlichtingsbranche 
en sinds drie jaar bij SG Lighting 
Benelux� Daar is hij de commercieel 
verantwoordelijke voor de Belux 
en focust hij zich op de corporate 
strategy en marketing� In zijn vrije 
tijd is Marc een sportliefhebber� 
Hij houdt van reizen en cultuur�

JUDITH 
KEIRSMAEKERS [53]
M A N AGING DIREC TOR BENELUX

27 jaar ervaring in de verlichtingssector� 
Zij is verantwoordelijk voor de 
omzet in de Benelux en de logistiek 
binnen Europa� In haar vrije tijd 
geniet ze van koken en van een 
stevige wandeling in de natuur�

Makkelijke en  
plug-and play 

oplossingen zitten in 
onze DNA.

12
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Smart-gamma

Als hedendaagse verlichtingsfabri-
kant zet SG Lighting uiteraard ook 
in op slimme toepassingen. Het 
Noorse bedrijf ontwikkelt daarbij 
zowel de verlichtingstoestellen als de 
besturingssoftware. “Op die manier 
kunnen we onze klanten een all-in-
pakket aanbieden. Dit garandeert 
een perfecte match tussen arma-
tuur en sturing ”, legt Judith uit.

De kern van het SG Smart-gamma is 
een reeks van dimmers met een fase-af-
snijsysteem. Deze dimmers maken 
het mogelijk om traploos en zonder 
enige flikkering te dimmen van 1 tot 
100%, met tot 30 armaturen op één 
kring. Zelfs Tunable White-oplossingen 
zijn mogelijk met een tweedraadssys-
teem. Deze slimme dimmers werken 
op basis van Bluetooth Low Energy 
en een gebruiksvriendelijke app voor 
smartphone of tablet. “Het bijzondere 
aan ons systeem is dat alle technolo-
gie in de dimmer zit. Er zijn dus geen 
bijkomende componenten nodig in 
de armaturen. Dat maakt SG Smart 
goedkoper en makkelijker in installatie: 
het is domotica zonder de prijs van 
een domoticasysteem”, aldus Marc.

En het stopt niet bij licht, merkt hij 
op. “Naast slimme verlichting pro-
duceren we ook componenten als 
draadloze dimmers, slimme stopcon-
tacten, dimmodules in combinatie met 
andere merken en internetrouters. Die 
vervolledigen ons aanbod en dienen 
voor de bediening van de koffiema-
chines, rolluiken en dergelijke”.

In de showroom te 
Mechelen ontvangen 

we graag onze klanten.

SG LIGHTING BENELUX NV

Blokhuisstraat 47 
B-2800 Mechelen

T. +32 (0) 15 20 72 71

info.benelux@sglighting.net 
www.sglighting.net

“In heel het Smart-gamma staat 
gebruiksgemak voorop, zowel voor de 
installateur als de eindklant. Je hebt 
geen extra opleiding nodig om het 
systeem te implementeren. De app 
is gebruiksvriendelijk en dient dus 
vooral om locaties, groepen, sferen en 
timers te configureren”, zegt Marc.

Blik vooruit

SG Lighting blijft groeien en het nieuwe 
managementteam wil het schip de 
juiste koers laten varen. Met het nieuwe 
magazijn komt het bedrijf alvast tege-
moet aan zijn ambitie om betrouwbaar 
te leveren. Ook Gibed heeft trouwens 
bijgedragen aan dit groeiverhaal, 
vertelt Judith. “We werken al vijf jaar 
samen met Gibed. De samenwerking 
verloopt vlot en we realiseren een 
mooie groei. De leden verschillen, maar 
vormen samen een mooie puzzel.” ◆ 

“ 
Voor buitentoepassingen denkt men 
vaak automatisch aan SG Lighting.
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APure Flow D450

www.ithodaalderop.be

De APure Flow D450 is een ventilatie-unit van het type 
D met warmterecuperatie. Met de introductie van deze 
unit vervolledigt Itho Daalderop haar gamma aan ven-
tilatietoestellen, waardoor de firma een oplossing heeft 
voor elke nood op de residentiële markt in België.

De APure Flow D450 biedt de eindklant maximaal comfort, maar 
is ook ontwikkeld met oog op de installateur én op duurzaamheid� 
De R&D-afdeling van Itho Daalderop creëerde een lichtgewicht 
modulair toestel dat niet compleet ingeschuimd is� Daardoor kan 
u als installateur de unit eenvoudig demonteren om onderdelen te 
repareren, in plaats van meteen het hele apparaat te vervangen� 
Ondanks de modulaire opbouw is de APure Flow D450 bijzonder 
stil� Bovendien is hij gemaakt uit 100% recycleerbaar EPP� 

Het toestel verplaatst 450m³ lucht per uur bij 200Pa en haalt 
een rendement van 85%� Dankzij de constante flow blijft het 
debiet steeds gehandhaafd� Daarnaast biedt de APure Flow D450 
heel wat toegevoegde waarde� Zo bevat hij een geïntegreerde 
vorst- en temperatuursensor en een bypassklep� Bovendien 
is de unit uitgerust met een access point voor wifi� Op die 
manier is hij eenvoudig in te stellen en te bedienen met een 
app� Tot slot is dit ventilatietoestel klaar voor zonesturing�

Dankzij al deze geavanceerde eigenschappen is de 
klant altijd zeker van een optimaal binnenklimaat� 

14
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Met de 48v track kit introduceert Orbit een 
toegankelijke instap in zijn 48v-systeem. De kit 
bestaat uit een voorgemonteerde opbouwrail 
met geïntegreerde voeding en is compatibel 
met alle Orbit 48v-tracktoestellen. De kit is 
beschikbaar in lengtes van 2 of 3 meter.

Installatie van het systeem is heel eenvoudig� 
Door de interne voeding kan je de rail gewoon 
aansluiten op 230v en voor bevestiging aan het 
plafond heb je slechts 4 schroeven nodig� 

Voeg tot 6 armaturen uit het Orbit 48v-gamma 
toe en je kan meteen aan de slag� De flexibiliteit 
van het systeem zorgt ervoor dat je je installa-
tie later altijd kan aanpassen of uitbreiden met 
een dimmingmodule of extra toestellen� ◆

www.orbit-lighting.com

Drempelloze instap
in 48v verlichting

BIOLUX® van LEDVANCE is een Human Cen-
tric Lighting-oplossing voor kantoren met wei-
nig of geen daglicht� Met het juiste licht op het 
juiste moment zorgt Human Centric Lighting 
(HCL) voor een werkomgeving waarin de ver-
anderingen in natuurlijk daglicht met zijn zicht-
bare, biologische en emotionele effecten wor-
den gesimuleerd� Het biologisch effectieve licht 
ondersteunt de mens in bioritme, prestaties en 
welzijn� Het BIOLUX®-systeem van LEDVANCE 
is eenvoudig te installeren (ZigBee, draadloos) 
en bestaat uit een intuïtieve gebruikersbediening 
(Control Unit), Panel- en Downlight-armaturen�

Nieuwsgierig geworden? Download de brochure 
op www�benelux�ledvance�com/downloads ◆

Nieuw:
Ledvance Biolux®

www.benelux.ledvance.com
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Brandveiligheid blijft een heet hangijzer binnen de elektrosector. 
Het is voor de professionele elektro-installateur belangrijk om goed 
op de hoogte te blijven van de actuele regelgevingen, de juiste 
producten te kiezen en zijn installaties correct uit te voeren. 

Dankzij de combinatie van onze brandveilige, luchtdichte en geluidsisolerende 
eigenschappen is de nieuwste generatie brandveilige inbouwdozen 
van Reddy uitermate geschikt voor de meest veeleisende installaties 
zoals in woonzorgcentra, scholen, ziekenhuizen, hotels et cetera�

De brandveilige inbouwdozen BS2000 en BS3500 van Reddy garanderen 
tot 120 minuten functiebehoud�  In geval van een brand vormt zich 
een isolatieschuim dat de dozen volledig afsluit van de vlammen en 
ervoor zorgt dat de dozen hun vorm en functie behouden�  

De installatie is gegarandeerd snel en moeiteloos� De afmetingen 
van de BS2000 en BS3500 zijn afgestemd op een boorgat van 
68mm diameter� Dat betekent: standaard boorkroon�   

Ook voor het invoeren van buizen heb je geen tools nodig� De vier membraaningangen 
zorgen ervoor dat je in een handomdraai buizen en kabel invoert� ◆

Nieuwste generatie 
brandveilige inbouwdozen 

www.preflex.com  
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Obo Bettermann heeft sinds kort een nieuwe 
kit kabeldoos + hars in het gamma. 

Deze kit bestaat uit onze gekende en betrouwbare 
T60 (7 ingangen M25 met kabelinvoer) en een 
2-componenten hars die solide IK08 uithardt tot 
IP68� Met de bijgeleverde 5-polige klemmenstrook 
kan je kabels van 1,5mm² t�e�m� 6mm² aansluiten�
In het pakket vind je ook een paar handschoe-
nen omdat proper werken toch net iets fijner is�

Deze kit is uitermate geschikt voor het aansluiten 
van tuinverlichting, zwembad- en/of vijvertoebe-
horen en herstellingswerken van grondkabels�

Voor meer info: surf naar het YouTube-ka-
naal van OBO Bettermann Group� ◆

Kabeldoos met hars

www.obo.be

PowerTOP® Xtra is het industrieel 
CEE-contactmateriaal bij uitstek voor 
een eenvoudig en veilig gebruik in 
de moeilijkste omstandigheden.

De PowerTOP® Xtra-reeks, beschikbaar van 
16 A tot 125 A én voorzien van X-CONTACT®, 
biedt hiervoor de beste oplossing!

De vier succesfactoren van de PowerTOP® Xtra:

•  Een ergonomische en gripvaste behuizing

•  Een eenvoudige en snelle montage

•  Een veilige aansluiting

•  PowerTOP® Xtra-gamma met X-CONTACT®

•  Tot 50% minder inspanning voor in- of uitpluggen
•  Geen slijtageverschijnselen of corrosie
•  Gemakkelijk door één persoon hanteerbaar ◆

www.stagobel.be

De ongeëvenaarde
PowerTOP® Xtra
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OP KRUIS-
SNELHEID

E L E C P R O
C U Y P E R S

Elecpro Cuypers blijft evolueren. Doel? Installateurs een pro-
fessionele service blijven bieden en steeds sneller leveren. 
Met een nieuw filiaal in Namen en de geplande lancering 

van een nieuwe website is deze distributeur goed op dreef.

Ook bij Elecpro Cuypers laat de coronapandemie zich voelen. “De 
actualiteit dwingt ons momenteel om ons sterk te focussen op het 
dagdagelijks beheer”, begint zaakvoerder Philippe Cuypers. “We stel-
len alles in het werk om onze bestel- en leveringsdienst te garan-
deren voor onze klanten, want zij blijven verder werken in moei-
lijke omstandigheden. Daarbij houden we uiteraard rekening met 
de geldende normen en respecteren we ieders veiligheid. Deze cri-
sis toont wat mij betreft ook goed aan hoe afhankelijk we zijn 
van producten uit China, vooral in de verlichtingssector.”

De blik vooruit

Toch blijft Elecpro niet bij de pakken zitten. “Ook op moeilijke momen-
ten vinden we de energie om na te denken over onze manier van wer-
ken, zowel op het niveau van het bedrijf als van het personeel”, vertelt 
Philippe. Zo bracht 2019 de opening van een tweede verkooppunt. In 
Namen kunnen installateurs uiteraard terecht voor hun materiaal, maar 
is er eveneens een uitgebreide afdeling voor decoratieve verlichting. Bij 

“ 
In de voortdurend 
veranderde 
wereld van 
elektriciteit, is 
Electro Cuypers 
een coach voor 
de installateurs.
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Op die manier willen we beter 
communiceren. Het is een han-
dig kanaal om ons cliënteel te 
informeren over de dagelijkse 
gang van zaken in ons bedrijf. 
Denk maar aan opleidingen, pro-
moties en events. En dankzij de 
webshop blijven professionele 
klanten op de hoogte van ons 
aanbod, dat continu evolueert.” 

Professionele partner 
voor installateurs

Met bijna 30 jaar ervaring blijft 
Elecpro Cuypers de aangewe-
zen partner voor installateurs 
uit de regio die op zoek zijn naar 
al het nodige materiaal voor 
hun projecten. Ook voor advies 
bent u er aan het juiste adres, 
want de medewerkers volgen 
regelmatig opleidingen over de 
nieuwste technieken. Zo blijft 
Elecpro trouw aan zijn slogan: 
“Professionals tot uw dienst”. ◆

ELECPRO CUYPERS                info@epc-perwez.be www.elecprocuypers.be  
• Chaussée de Wavre 71b — B-1360 Perwez T. +32 (0) 81 26 26 87
• Chaussée de Marche 380a — B-5100 Jambes T. +32 (0) 81 84 05 88

Elecpro Design kunnen zowel 
particuliere als professionele 
klanten kennis maken met tal 
van stijlvolle verlichtingstoestel-
len en slimme oplossingen voor 
huisautomatisering. “De ope-
ning betekende dat we een hele 
nieuwe ploeg nodig hadden. Dat 
heeft ook gevolgen voor de dage-
lijkse werking in onze vestiging 
in Perwez. Stilaan komen we op 
kruissnelheid. Ik wil dan ook van 
deze gelegenheid gebruik maken 
om al mijn medewerkers te 
bedanken voor hun medewerking 
en steun in dit nieuwe project.”

In 2020 blijft Elecpro Cuypers 
verdergaan op de ingeslagen weg. 
Philippe: “Onze focus is om nog 
sneller en beter te reageren op 
vragen van klanten en bestellin-
gen. De levertermijn moet zo kort 
mogelijk worden. In de tweede 
helft van het jaar zal ook onze 
nieuwe website het daglicht zien. 
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A leco heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. 
In Zedelgem opende een nieuwe verlichtings-
showroom. Ook de logistiek en de informaticasys-

temen kregen een upgrade. Dat alles om de service voor 
de installateur naar een nog hoger niveau te tillen.

Sinds 1997 is Aleco blijven groeien. Het nieuwste wapenfeit is een 
compleet uitgeruste verlichtingsshowroom voor particuliere klanten. 
Zaakvoerders Geert Tournoy en Francis Van Den Driesche benadrukken 
de meerwaarde van deze toonzaal. Verlichting is een groeiende tak in 
de elektriciteitswereld. Dankzij de showroom kunnen we de klanten 
van installateurs op een professionele manier ontvangen en ze van a tot 
z begeleiden in hun verlichtingsproject. Ze kunnen hier kennismaken 
met elk aspect van verlichting: armaturen, schakelaars, dimmers en 
huisautomatisering, maar ook decoratieve en architecturale toestellen, 
technische verlichting en buitenverlichting. Onze gespecialiseerde 
medewerkers werken volledige projecten uit voor installateurs. Op die 
manier kunnen zij hun klanten met een gerust hart naar hier sturen. 

“Het is ons doel om toegevoegde waarde te creëren”, gaat Geert 
verder. “Voor elk product is er wel een goedkoper alternatief, maar 
wij houden rekening met elk aspect van licht: kleurtemperatuur, 
hoeveelheid lumen, de spreidingshoek ... We verkopen niet enkel 
armaturen, maar een totaalbeleving. Alles moet kloppen. Daarom 
zijn onze lichtspecialisten ook gevormd in interieurdesign.” 

ALLES VOOR
DE INSTALLATEUR

A L E C O

“ 
Als een installa-
teur iets bestelt 
voor 16u heeft hij 
de volgende dag 
zijn materiaal al.
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Snelle levering dankzij 
efficiënte logistiek

“De verlichtingstoonzaal is niet 
het enige waarin Aleco sterk heeft 
geïnvesteerd. Het is belangrijker 
dan ooit om installateurs snel en 
efficiënt te beleveren”, vertelt 
Geert. “Daarom investeren we 
voortdurend in de optimalisatie 
van onze logistiek. We garanderen 
een heel snelle levering, want 
door onze grote lokale stock zijn 
de meeste bestelde producten 
uit voorraad leverbaar. Als 
een installateur iets bestelt 
voor 16u heeft hij de volgende 
dag zijn materiaal al.” 

Om zulke efficiënte 
dienstverlening mogelijk te 
maken, blijft Aleco werken 
aan zijn IT-infrastructuur. 
“We omarmen de verdere 
digitalisering om aan de noden 
van onze klanten te blijven 
voldoen, hen nog sneller te 
bedienen en onze service te 
optimaliseren. Daarom zijn we 
bezig met de implementatie van 
een nieuw ERP-systeem, dat 
gekoppeld is aan een nieuwe 
website en een nieuwe webshop. 
Dat alles moet begin 2021 
operationeel zijn”, legt Geert 
uit. “Daarnaast werken we op 
IT-vlak samen met de acht andere 
Gibed-leden aan een centraal 
platform waarop we elkaars 
stock kunnen raadplegen. De 
bedoeling is dat we producten 
die bij ons niet op voorraad zijn, 
binnen de dag kunnen leveren 
van bij andere Gibed-leden.” 

Maar uiteraard blijft Aleco 
ook een groothandel waar 
mensen centraal staan. 
Installateurs worden met de 
glimlach en een kop koffie 
verder geholpen. “En we blijven 
investeren in zeer technisch 
geschoolde medewerkers 
die continu opleidingen 
volgen”, besluit Geert. ◆

ALECO www.aleco.be 
• Ovenstraat 17 — B-8800 Roeselare  T. +32 (0) 51 43 15 90 roeselare@aleco.be 
• Marsbiebuikstraat 1 — B-8210 Zedelgem T. +32 (0) 50 24 17 18 zedelgem@aleco.be

Alvast een blik 
op een gedeelte 

van de showroom 
van ALECO in 

Zedelgem waarbij 
één facet van 

het uitgebreide 
gamma 

verlichting, 
namelijk de 

buitenverlichting 
aan bod komt.
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MATCHMAKER
OP SPORTVELDEN

Voor uitbaters van sportclubs 
is het essentieel dat hun terrei-
nen ook ‘s avonds bruikbaar 
zijn. Daarom is performante 
verlichting onontbeerlijk. Met 
welke oplossingen scoort u?

Op vakantie, in een sporthal of in de 
tennisclub: u heeft beslist de naam 
‘padel’ al eens horen vallen. Padel 
is een racketsport die het beste uit 
tennis en squash combineert. De 
spelers spelen op een veld van 20 bij 
10 meter dat omgeven is door glazen 
wanden. Padel staat bovenal voor 
toegankelijk spelplezier voor jong en 
oud. Ook in België groeit de sport 
sterk. Heel wat tennisclubs willen 
hun bestaande aanbod uitbreiden en 
plaatsen padelbanen, om zo nieu-
we leden aan te trekken. Net als bij 
tennisterreinen is het belangrijk dat 
sporters ook ‘s avonds hun spelletje 
kunnen spelen. Zo renderen de terrei-
nen optimaal. Daarvoor is er nood 
aan goede verlichting die zorgt voor 
een gelijkmatige verdeling van het 
licht over het terrein.

Van gaslamp tot led

In de meeste sportclubs vindt u 
vandaag nog steeds gasontladingslam-
pen. Lagedruklampen worden vooral 
gebruikt voor overdekte sportterrei-
nen, terwijl hogedruklampen geschikt 
zijn voor buitengebruik en grotere 
sporthallen. Aan dit type lampen zijn 
echter hoge kosten verbonden. Op 
termijn zullen ze dus verdwijnen of 
zal hun beschikbaarheid in elk geval 
afnemen, stelt Philippe Rocca, spe-
cialist Public and Urban Lighting bij 
Teconex. Net zoals in andere sectoren 
is ook in deze markt de toekomst 
aan ledverlichting. De vele voordelen 
van led ten opzichte van traditionele 
verlichting zijn bekend, maar de tech-
nologie heeft ook specifieke troeven 
voor sportclubs. 

vr
ije

 t
ijd 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.

“ 
Kwalitatieve 

ledverlichting 
zorgt voor extra 

opbrengsten.
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In de eerste plaats zorgt led voor 
kostenbesparingen. Dat komt ener-
zijds omdat leds efficiënter zijn. Voor 
hetzelfde verlichtingsniveau heeft een 
ledlamp namelijk minder vermogen 
nodig. Bovendien geven ledlampen 
meteen na het inschakelen al maxi-
maal licht. In tegenstelling tot bij ont-
ladingslampen is het dus niet nodig ze 
continu te laten branden om steeds 
optimaal licht te hebben. Er is ook 
minder of geen nood aan versterking 
van de meters of cabines om aan de 
normen te voldoen. Anderzijds bren-
gen ledlampen minder onderhouds-
kosten met zich mee vanwege hun 
langere levensduur. Anders dan in 

een kantoor zijn er in een zwembad 
of sporthal ladders en liften nodig om 
de verlichting te onderhouden. Met 
ledlampen moet een eigenaar minder 
beroep doen op zulke gespecialiseer-
de apparatuur. 

Kwalitatieve ledverlichting zorgt daar-
naast voor extra opbrengsten. Een 
eigenaar van een sportclub kan zijn 
terreinen ‘s avonds later openhouden 
en mensen zowel in- als outdoor laten 
sporten, waardoor hij minder afhan-
kelijk is van het weer en de seizoe-
nen. Dankzij de preciezere lichtbe-
heersing die ledverlichting toelaat, is 
er bovendien minder lichthinder voor 
de buren en voor dieren. Ook spelers 
hebben minder last van verblinding 
dankzij strikte controle van de ver-
blindingsfactor (Unified Glare Rating 
of UGR). Verder kan ledverlichting 
vandaag slim en flexibel aangestuurd 
worden via bijvoorbeeld bluetooth, 
wifi, RF, 3/4G of ZigBee. Dat maakt 
het mogelijk om eenvoudig zones en 
verlichtingsniveaus te programmeren 

en in te schakelen. Adaptieve ver-
lichting kan er op zijn beurt weer 
voor zorgen dat de sporthal ook voor 
andere evenementen, zoals feesten 
of concerten, kan worden verhuurd. 
Dat betekent eveneens bijkomend 
rendement voor de eigenaar. 

Tot slot wint de Zhaga-
industriestandaard voor componen-
ten van ledverlichting aan belang. 
Bedrijven die volgens de standaard 
van deze groep werken, garanderen 
dat hun componenten compatibel 
zijn met producten van andere 
leden. Wanneer u in een sportclub 
toestellen installeert die voldoen 
aan de Zhaga-specificaties, biedt 
u uw klant maximale vrijheid. Hij 
is immers niet gebonden aan één 
verlichtingsproducent.

Ledverlichting is meer dan het over-
wegen waard voor elk sportproject, 
besluit Philippe. Of het nu gaat om 
een nieuwbouw of een relighting: de 
investering is snel terugverdiend en 
de voordelen zijn talrijk. Bovendien 
kan een eigenaar in bepaalde gevallen 
subsidies aanvragen bij de overheid.

yopadel.be
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LUMEO scoort

Als specialist in ledverlichting 
ontwikkelt Teconex ook verlichting 
voor sporthallen en -terreinen. In 
het gamma vindt u diverse perfor-
mante toestellen voor binnen en 
buiten. Een blikvanger is de LUMEO. 
Teconex ontwikkelde deze ledschijn-
werper specifiek voor sportvelden 
en bedrijfsterreinen. Met dit toestel 
wilden we de ideale balans vinden 
tussen levensduur, met meer dan 
100.000 branduren, verhouding watt/
lumen, energieverbruik en kostprijs, 
vertelt Philippe. Dankzij het modulai-
re schijnwerpersysteem heeft u een 
oplossing voor elk terrein. LUMEO 
voldoet aan de hoogste prestatienor-
men, biedt een uniforme lichtdekking 
en zorgt voor veiligheid en visueel 
comfort. De eigenaar verbruikt min-
der, maar wint aan flexibiliteit. Het 
toestel start onmiddellijk en beschikt 
over programmeerbare verlichtings-
niveaus die speciaal zijn ontworpen 
voor sport- en recreatievelden. Via 
DALI kunt u de schijnwerper ook 
koppelen aan andere regelsystemen.

LUMEO is verkrijgbaar in twee confi-
guraties. De LUMEO ONE is een kant-
en-klare oplossing die u voor heel wat 
toepassingen kunt inzetten, van par-
kings en magazijnen tot voetbal- of 
tennisvelden. De LUMEO wordt volle-
dig op maat geassembleerd in België. 
Op basis van een lichtstudie configu-
reert Teconex het toestel met onder 
meer het vereiste vermogen, de beno-
digde kleurtemperatuur en lumen, de 
gewenste lenzen, Zhaga-ledmodules 
en de nodige sturingen, zoals DALI 
en Casambi. Beide types toestellen 
bestaan uit één tot vier modules en 
leveren 40.000 tot 160.000 lm netto. 

U kunt ze tegen een muur bevesti-
gen of op een mast installeren aan 
de hand van een lier met universele 
bevestigingsschroeven. Optioneel 
kunt u ze uitrusten met zonnescher-
men voor de lichtregeling en roosters 
om beschadiging door de impact van 
ballen te voorkomen. De schijnwer-
pers hebben blokkerende schroeven, 
zodat ze in de juiste hoek blijven 
staan. Specifiek voor de LUMEO is er 
een kijker waarmee u het licht heel 
precies kunt richten.

Of het nu gaat om een  padelcourt 
of een voetbalveld: met het LUMEO-
gamma scoort u gegarandeerd. ◆

yopadel.be



d o s s i e r

ho
re

ca

vr
ije

 t
ijd

ho
re

ca

TUINVERLICHTING
Een tuin, dat is een vakantie-
oord vlakbij. Overdag is het er 
ontspannen vertoeven, ge-
nietend van het groen, sculp-
turen en misschien zelfs een 
zwembad. En ’s avonds? Met 
de juiste verlichting zet u deze 
troeven nog meer in de kijker. 
Of laat u een nieuwe wereld 
zien die er in het zonlicht nog 
niet was. Hoe realiseert u zo’n 
droomtuin? Laurence Debeuf, 
lichtadviseur bij Delta Light 
en Philip Raes, technical mar-
keting bij Delta Light, overlo-
pen enkele aandachtspunten.

Beschermingsgraad

Verlichting buitenshuis moet kunnen 
weerstaan aan de weerselementen. De 
mate van resistentie wordt uitgedrukt 
in een tweecijferige IP-waarde. Het 
eerste cijfer duidt aan in hoeverre 
een toestel bestand is tegen binnen-
dringende voorwerpen. Het tweede 
drukt de beschermingsgraad tegen 
vocht uit. Philip verduidelijkt: “Een 
vloerspot heeft uiteraard een hoge 
IP-waarde nodig. Maar een armatuur 
voor een wand of een oversteek mag 
ook een lagere waarde hebben. IPX4 
volstaat in veel gevallen. Daarbij 
is het wel belangrijk dat u de be-
schermingsgraad in stand houdt bij 
installatie. Volg dus de richtlijnen in 
de handleiding en gebruik de juiste 
materialen. Bij Delta Light leveren 
we de nodige installatiematerialen 
om een waterdichte aansluiting te 
garanderen.”

“ 
Schijn licht waar  

en hoe u wil.

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.

3 0
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Stievie is dan weer een buitenbeentje. 
Dit toestel lijkt wel een speer. Dankzij 
de scherpe pin kunt u hem op tal van 
manieren plaatsen: ideaal om objec-
ten uit te lichten, om de weg aan te 
geven of zelfs uw eigen lichtsculptuur 
te creëren. En bij ‘guidance lights’ 
als Aula, Skov, Walker of Backspace 
is de lichtbron niet zichtbaar. Op die 
manier projecteren de toestellen op 
een subtiele wijze lichtpatronen op 
een pad of muur. 

Accessoires  
en comfort

Verder kunt u, net zoals binnens-
huis, gebruikmaken van allerhande 
accessoires om het licht precies te 
laten schijnen hoe en waar u dat wil. 
“Voor de meeste van onze toestel-
len hebben we accessoires om het 
lichtbeeld te beïnvloeden en com-
fortabeler licht te creëren. Zo kunt 
u het licht focussen met lenzen en 
verblinding of strooilicht tegengaan 
met een kap of honingraat. Lenzen 
laten u ook toe om de vorm van de 
lichtbundel te manipuleren en er 
bijvoorbeeld een horizontale lijn of 
lichtvlek van te maken. In combinatie 
met een doordachte plaatsing van het 
toestel bieden dit soort accessoires u 
dus tal van mogelijkheden”, vertelt 
Laurence.

Licht gericht

Een tweede aandachtspunt heeft 
te maken met wat u wil verlichten. 
“Wanneer u een vloerspot in het mid-
den van het gras of een oprit plaatst, 
levert dat gewoon een lichtvlek op. U 
ziet geen effect”, legt Laurence uit. 
“Daarom is het nodig dat een toestel 
steeds iets belicht. Uiteindelijk hangt 
de productkeuze vooral af van hoe 
klanten hun tuin hebben opgevat 
en welke sferen ze wensen. Meestal 
zijn er drie verschillende sferen: het 
belichten van de beplanting en van 
de architectuur, zoals gebouwen en 
beelden, en circulatie. Door paden 
en gevels te verlichten, wijst u in het 
donker de weg.”

Ook wanneer het op outdoorver-
lichting aankomt, heeft Delta Light 
een architecturaal toestel voor elk 
project. Spots waarmee u elementen 
uitlicht en ‘guidance lights’ voor langs 
wandelpaden of opritten zijn beiden 
vertegenwoordigd. Sommige toe-
stellen zijn zelfs zo flexibel dat u ze 
voor beide doeleinden kunt inzetten. 
De Kix is door zijn beweeglijkheid 
ideaal voor wandelpaden om bomen 
of sculpturen te accentueren, of om 
een gevel of tuinelementen uit te 
lichten. Ook de water- en schokbe-
stendige vloerspots in de uitgebreide 
Logic-familie, waaronder de nieu-
we Logic 40, zijn ideaal voor deze 
toepassingen.

1

1. Met Kix Pin wordt de vijver 
sfeervol belicht. Zo is die ook 
’s avonds zichtbaar vanuit de 
woning.  
Architect: Veerle Smet 

2. De veelzijdige Frax is nieuw in 
de outdoor lighting-collectie 
van Delta Light.

2
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De Frax van Delta Light is zo’n out-
doortoestel dat heel wat flexibiliteit 
biedt op het vlak van plaatsing en vi-
sueel comfort. Het is een gloednieuwe 
outdoorspot die u op tal van manie-
ren en op heel wat oppervlakken kunt 
installeren. Standaard komt Frax met 
een ronde basis, maar u monteert 
hem desgewenst ook op een beugel 
of zelfs rond een paal of boom met 
een riem. Frax is beschikbaar in twee 
groottes. Met lenzen en accessoires 
kunt u het licht volledig naar wens 
vormgeven. “Frax is een robuust en 
waterdicht toestel voor elk project”, 
weet Philip. “U kunt er een sculptuur, 
een waterpartij, een boom, een wand 
of zelfs een heel gebouw mee aanlich-
ten. Hij is bijzonder flexibel. Wanneer 
u een boom wil belichten, kunt u de 
spot onderaan de boom bevestigen. 
Dan schijnt het licht vooral op de 
stam en de onderkant van de kruin, 
voor een bijzonder effect. Plaatst u 
Frax verderop, dan licht u de boom 
helemaal uit. Met een lens focust u 
vervolgens het licht op de boom.”

Waterpartijen  
en zwembaden

Tot slot een belangrijk aandachtspunt 
bij waterpartijen. In heel wat tuinen 
worden vijvers, zwemvijvers, of 
zwembaden verwerkt. Ook jacuzzi’s 
op het terras of een poolhouse zijn 
intussen een vertrouwd zicht. “Wat 
heel wat mensen niet weten, is dat er, 
net zoals bij badkamers, specifieke 
voorwaarden gelden voor toestellen 
die u in de buurt van water wil instal-
leren”, benadrukt Philip. De omge-
ving rond het water wordt opgedeeld 
in verschillende zones. Zone 0 is het 
zwembad zelf. Zone 1 is alles wat zich 
2m rond en 2,5m boven het zwembad 
bevindt. Zone 2 is alles wat zich nog 
eens 1,5m verder bevindt. Zone 3 
wijst op alles buiten die zones. 

Voor elke zone geldt een specifieke 
IP-waarde en een maximum voltage. 
In zone 1 mag u maar maximum 30V 
DC plaatsen, in zone 2 60V DC. Stel: 
u wil in zone 1 vier Logics plaatsen 
met elk een led met voorwaartse 
spanning van 20,2V. Dan moet u de 
240V-voeding in zone 3 plaatsen. 
Bovendien mag u de vier toestellen 
niet in één circuit installeren, want 
de opgetelde voorwaartse spanning is 
80,8V. Elk toestel heeft dus zijn eigen 
voeding in zone 3 nodig. Wanneer 
u verlichting in de buurt van een 
jacuzzi of vijver wil plaatsen, gelden 
dezelfde richtlijnen. Delta Light levert 
zo nodig zijn toestellen (die standaard 
een ingebouwde voeding hebben) 
eveneens zonder voeding, zodat u die 
gemakkelijk in dergelijke situaties 
installeert. ◆

3. Logic R van 
Delta Light is 
ideaal geschikt 
voor het 
aanlichten van 
bomen.  
Architecten: 
Govaert & 
Vanhoutte

4. Met Stievie 
van Delta Light 
accentueert u 
bloemenborders 
en struiken.
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YVES KLINKENBERG 
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NIKO HOME CONTROL
TWEE INSTALLATEURS DELEN 
HUN ERVARINGEN�

Het huisautomatiseringssysteem van Niko is 
aan een opmars bezig. Zowel installateurs als 
klanten zijn overtuigd van het gebruiksgemak 
en de functionaliteit. Met de lancering 
van Niko Home Control voor traditionele 
bekabeling is het systeem ook eenvoudig 
te plaatsen in een bestaande installatie.

Yves Klinkenberg is zaakvoer-
der van Bastin Elektrotechnik 
in Kelmis. De specialiteiten 
van Bastin zijn onder meer 
zonnepanelen, laadpalen, ver-
lichting, huisautomatisering 
en professionele netwerken. 

Smart homes zijn 
de toekomst

“Momenteel plaatsen we als 
bedrijf al in zeven op de tien 
projecten systemen voor 
huisautomatisering. Het aan-
deel van smart homes ten 
opzichte van standaardinstal-
laties zal alleen maar toene-
men”, laat Yves optekenen. 
“In dat opzicht zijn we zeer 
tevreden over Niko Home 
Control. De verschillende 
componenten zijn eenvoudig 
te installeren. Ook het sys-
teem programmeren en uit-
leggen aan de klant gaat zeer 
makkelijk dankzij de oplei-
dingen die we kregen. Als 

er toch een technisch pro-
bleem is, kunnen we steeds 
vlot terecht bij Niko voor 
hulp en ondersteuning.”

Yves: “De klanten wilden 
een maximum aan comfort 
en gebruiksgemak. Ze wil-
den bijvoorbeeld alle elek-
trische apparaten in één 
keer kunnen uitschakelen, 
alle rolluiken tegelijk bedie-
nen en bepaalde scenario’s 
voor de verlichting instel-
len, zoals tv kijken of eten. 
Daarom hebben we hen 
voorgesteld om met Niko 
Home Control te werken.”

Gebruiksvriende-
lijk comfort

Bij Thijs Deceuninck van 
Elektro Deceuninck uit 
Zedelgem horen we een 
soortgelijk geluid. “De meeste 
klanten beginnen met Niko 
Home Control in de gang of 

de living. Op die manier 
kunnen ze het licht aan- 
en uitschakelen wanneer 
ze niet thuis zijn. Een 
andere klant wilde dan 
weer zijn rolluiken op 
afstand kunnen bedie-
nen toen hij op reis ging. 
Vaak zijn klanten zodanig 
tevreden over het systeem 
dat ze het systematisch 
blijven uitbreiden tot hun 
woning volledig geautoma-
tiseerd is”, vertelt Thijs. 

Ook Thijs is bijzonder 
tevreden over de onder-
steuning die Niko biedt. 
“Eigenlijk heb ik nog 
nooit problemen gehad 
met Niko Home Control. 
Ik heb al een paar instal-
laties uitgevoerd waarin 
nieuwe elementen zaten 
en waarbij ik vreesde voor 
kleine foutjes, maar zelfs dat 
leverde geen problemen op. 
Sowieso biedt Niko gewel-
dige ondersteuning. Ze ver-
tellen je alles wat je moet 
weten, over elk product.”. ◆

Niko Home Control
voor tradit ionele  

bekabel ing

Huisautomatisering zonder breken 

en nieuwe kabels? Het kan met 

Niko Home Control voor traditionele 

bekabeling� Je vervangt eenvou-

digweg de gewenste schakelaars 

en stopcontacten door exemplaren 

die draadloos met elkaar en met de 

slimme hub communiceren� Na een 

eenvoudige programmatie bedien je 

met de schakelaars, de app of een 

spraakassistent de toestellen en 

scenario’s die je wil� Zo beschik je 

over een flexibele, gebruiksvriende-

lijke en kostenefficiënte oplossing 

om huisautomatisering te realiseren�
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SCHOONHEID 
EN VERNUFT

De stichter van Modular 
Lighting Instruments (MLI), 
Paul Rommens, wilde vanuit 
zijn technische achtergrond 
verlichtingstoestellen 
ontwikkelen die perfect 
functioneren. Tegelijk had 
hij een oog voor artistieke 
en architecturale schoon-
heid, mede dankzij zijn 
vrouw. “De ambitie om die 
twee in een perfecte balans 
te brengen, is al 40 jaar de 
kern van MLI”, vertelt CEO 
Bart Maeyens. “Die aspecten 
staan soms haaks op elkaar, 
dus in-house besteden we 
bijzonder veel aandacht en 
tijd aan productontwikkeling. 
We moeten alle technische 
beperkingen wegwerken om 
schoonheid te creëren. Per 
jaar ontwikkelen we op die 
manier zo’n vijftien nieuwe 
producten met interne en 
externe designers. Daarnaast 
geven we nooit toe op vlak 
van kwaliteit. Als installateur 
wist Paul Rommens precies 
zijn componenten te kiezen. 
Die keuze betekent dat we 
nauwelijks retours krijgen.”

Provoceren

Als producent van architec-
turale verlichting vermijdt 
MLI het status quo. De 
toestellen zijn niet gemaakt 
om iedereen te behagen, 
wel om een reactie los te 
weken. “We willen mensen 
aanzetten tot reflectie en hen 
verlichting doen beleven”, 
legt Bart uit. In het verlengde 
daarvan nodigt MLI interi-
eurvormgevers uit om mee te 
denken in het creatieproces. 
“Ze gebruiken toestellen op 
manieren die we zelf niet 
hebben bedacht. Het resul-
taat van die experimenten 

visieOnontbeerlijk in elke onderneming met ambitie, maar een doeltreffende visie formuleren én implementeren 
is aartsmoeilijk. In deze rubriek zetten we enkele succesvolle praktijkvoorbeelden op een voetstuk.

M O D U L A R  L I G H T I N G
I N S T R U M E N T S

Modular Lighting Instruments 
werd 40 jaar geleden geboren 
uit een huwelijk tussen tech-
nisch vernuft en een oog voor 
schoonheid. Die twee pijlers 
maken nog altijd de kern uit 
van dit Roeselaarse bedrijf, 
naast duurzaam, toekomst- en 
mensgericht ondernemen.

3 8
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nemen we als inspiratie op in 
onze catalogus. Tegelijk is het 
een aanzet voor ons om een 
product verder te ontwikke-
len voor een nieuw doel.”

Bart wijst op een ander 
aspect dat zeer eigen is aan 
MLI: “Bij ons mag je vrolijk 
abnormaal zijn. Dat uit zich 
in blijvend experimenteren 
en de controverse opzoeken. 
Onze beursstanden, bijvoor-
beeld, tasten de grenzen af 
van wat kan en mag. Net als 
in de kunstwereld hebben we 
naakt en meer controversiële 
thema’s nooit geschuwd. We 
hebben er niet altijd lof voor 
geoogst, maar we hebben de 
mensen wel doen nadenken. 
Dat is de bedoeling. Ook 
in onze catalogus doen we 
dat. Met het thema ‘Secreto’ 
nodigen we dit jaar iedereen 
uit om zijn of haar gehei-
men met ons te delen.”

Duurzaam 
toekomstgericht

MLI wil een menselijk en 
duurzaam bedrijf zijn. Bart: 
“We staan voor correcte, 
eigentijdse en aangename 

samenwerkingsverbanden 
met onze partners. Ook 
intern zorgen we ervoor dat 
iedereen met plezier komt 
werken, met voldoende 
aandacht voor het leven 
naast de werkvloer. Op het 
vlak van digitalisering volgen 
we alles nauw op de voet.”

“Daarnaast zijn we sterk 
bezig met onze ecologische 
impact. We hebben led- en 
geconnecteerde verlichting 
snel omarmd. Die technolo-
gieën zorgen voor significante 
energiebesparingen. Ook 
willen we de afvalberg ver-
kleinen. Elk toestel is tot 97% 
te recycleren en onze focus 
op kwaliteit zorgt ervoor 
dat een armatuur levens-
lang meegaat. We hebben 
een lage failratio, maar als 
er een herstelling nodig is, 
gebeurt die snel en flexibel. 
En tijdens de ontwerpfase 
maken we gebruik van 
3D-printing, zodat er nauwe-
lijks grondstoffen of complexe 
processen nodig zijn.”

“ 
We zijn sterk 
bezig met onze 
ecologische 
impact.

Toekomst

Wat brengt de toekomst? 
“We willen mooie en 
technisch hoogstaande 
armaturen blijven maken. 
We blijven onze verant-
woordelijkheid nemen op 
menselijk, ecologisch en 
digitaal vlak. We kijken of 
we geografisch nog kunnen 
uitbreiden. En we volgen de 
ontwikkelingen rond licht op 
de voet. Maar bovenal blijven 
we plezier maken en de 
controverse opzoeken. Zelfs 
als we zo mensen voor het 
hoofd stoten, zijn we toch 
trots dat we hen hebben 
kunnen doen nadenken.” ◆

1

1. Icoonproduct Nomad..

2. Bart Maeyens, CEO Modular 
Lighting Instruments.
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binnenspeeltuin
Een binnenspeeltuin 
verlichten? Kinderspel! 
U zoekt een balans tus-
sen krachtige verlichting 
voor de speelterreinen 
en gezellig licht in de 
bar, zodat ook de ouders 
een fijne dag hebben.

Bambooo is een 
amusementspark in 
Houthem. Een voormalig 
bedrijfsgebouw werd een 
binnenspeeltuin met 
trampolinepark. Centraal 
in het gebouw kwam 
een cafetaria en lounge. 
Verder heeft Bambooo 
drie zalen voor feestjes.

Cosy industrial

Voor de verlichting zorgde 
Stefaan Demolder, die het 
project samen met Wim 
Cloet van RZB Lighting 
en Lumatec uitwerkte. 
“De klanten wilden veel 
licht in de speelgedeelten, 
maar zochten ook een 
budgetvriendelijke 
oplossing”, begint Wim. “We 
kozen voor een industriële 
look, gecombineerd met 
een speelse, kleurrijke 
vormgeving.”

“In de speelruimtes 
plaatsten we Industrial 
Halls. Die toestellen 
dienen voor de industrie, 
maar geven ook hier 
het perfecte speellicht. 
Hermetische Planox ECO-
buislampen, die normaal 
in productieomgevingen en 

stallen hangen, lichten de 
wanden op. In de cafetaria 
kozen we voor een cosy 
sfeer. Boven de tafels 
hangen Flatliner Slims met 
stoffen kappen in diverse 
maten. De klanten kozen uit 
meer dan 70 kleuren voor 
pasteltinten in groen, blauw 
en geel. Zwarte, richtbare 
LEVIDO inbouwspots zetten 
de bar in de kijker. Ook in 
de lounge keren die spots 
terug. In de zaaltjes viel de 
keuze op DEECOS MINI 
spots voor 3-fase tracks. 
Normaal raden we aan om 
met DALI-dimbare versies 
te werken om scènes te 
creëren. Vanwege het 
budget hebben we hier 
de spots in verschillende 
circuits gezet. Zo kan je 
door te schakelen toch 
met lichtsterktes spelen: 
een creatieve oplossing.”

Buitenverlichting

Tot slot overloopt Wim 
de buitenverlichting. “We 
hebben de klant enkele 
toestellen laten proberen. 
Die flexibiliteit typeert RZB 
Lighting. Ledverlichting 
heeft heel wat variabelen, 
zoals lichtkleur- en output 
en type reflector, dus 
zo zie je meteen of een 
toestel de gewenste sfeer 
creëert. Uiteindelijk viel 
de keuze op witte ANDHO 
downlighters voor aan de 
ingang, ALU-STAR spots 
om het logo te belichten 
en LIGHTSTREAM 
schijnwerpers voor 
de parking.” ◆

RZB Rudolf Zimmermann, 
Bamberg GmbH  
Rheinstrasse 16 
D-96052 BAMBERG

T. +32 (0) 474 17 38 89

sofie�henderix@rzb-leuchten�de  
www�rzb�de
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vakantiehoeve
Vakantiewoningen zijn 
soms echte parels. 
Doordachte verlichting 
versterkt de beleving. 
Wim Vlassenbroek, 
expert bij Teconex, en 
de lichtadviseurs van 
Lumatec bespreken en-
kele aandachtspunten.

“Verlichting met een dis-
creet ontwerp past in elk 
interieur,” begint Wim. “En 
voor vakantiewoningen zijn 
makkelijk te onderhou-
den toestellen een troef.” 
De adviseurs van Lumatec 
gaan verder: “Richtbare 
armaturen zijn een goede 
keuze op lange termijn. Die 
moeten niet vervangen wor-
den wanneer het interieur 
wijzigt. Daarnaast moet u 
bepalen of een slimme stu-
ring nodig is. In een vakan-
tiewoning is een aan/uit-
knop vaak de beste optie.”

Lisanne

Het is die aanpak die in 
vakantiehoeve Lisanne 
een mooi resultaat gaf. 
Lumatec zorgde er voor 
de verlichting: “Toen de 
klant bij ons langskwam, 
lagen de lichtpunten al 
vast. Bovendien moesten 
we opbouwtoestellen 
gebruiken. We kozen dus 
voor richtbare NAULA-spots 
van Teconex. We hebben er 
al vaker mee gewerkt en zijn 
tevreden over de prijs en de 
mogelijkheden. Boven het 
kookeiland plaatsten we de 

KAMELEON, een aluminium 
ledprofiel. De zwarte 
toestellen passen perfect 
in het strakke interieur.”

Vorm  
en functie

De NAULA-productfamilie 
bestaat uit elegante spots 
en pendels die in veel 
interieurs passen. Ze zijn 
verkrijgbaar in zwart en 
wit en u monteert ze op 
sokkels met een tot vier 
lichtpunten. Met een zwarte, 
witte of goudkleurige 
ring of een honingraat 
kunt u de NAULA verder 
personaliseren.

De strakke KAMELEON-
profielen bestaan als 
‘Ready-to-use’ in wit of 
zwart, maar worden ook 

volledig op maat gemaakt. 
U heeft de keuze uit lengtes 
tot 6 meter, verschillende 
afwerkingskleuren, 
kleurtemperaturen, 
tunable white en RGBW. 
KAMELEON is Casambi-
compatibel. Het profiel 
bevestigt u aan de muur 
of het plafond (ook als 
pendel). Tot slot is er de 
compacte KAMELEON 
S, met optionele mini-
spots en lichtdetector.

“Voor Lisanne koos 
Lumatec architecturale 
producten met een 
design dat veel mensen 
appreciëren. Ook in dat 
gamma blijven we oog 
hebben voor prestatie 
en functionaliteit, 
want verlichting moet 
verlichten”, vertelt Wim. ◆

Rue de Magnée 108 
B-4610 Beyne-Heusay 

info@teconex�be 
www�teconex�eu
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W
ie een ener-
gie-effici-
ente instal-
latie wil, 

heeft inzicht in zijn verbruik 
nodig. Dat geldt zowel voor 
residentiële projecten als 
stallen of grote industriële 
gebouwen. Gelukkig zijn 
er systemen die de klant 
gebruiksvriendelijk energie-
beheer bieden. Geen betere 
manier om er kennis mee 
te maken dan zo’n systeem 
gewoon thuis te installeren.

Het is precies dat wat 
Michiel Heugebaert, 
zaakvoerder van Agro 
Heugebaert uit Boezinge, 
heeft gedaan. Na zijn stu-
dies industriële elektrici-
teit werkte hij als technicus 
in een bedrijf dat actief is 
in stalinrichting. Drie jaar 
geleden besloot hij op zelf-
standige basis verder te 
gaan. Intussen verzorgt hij 
samen met twee werkne-
mers de installatie en het 
onderhoud van elektrici-
teit, ventilatie en voeder-
systemen in de landbouw.

Thuis ervaring  
opdoen

“De technologie stopt 
niet met ontwikkelen en 
ik ben graag mee met de 
laatste innovaties”, begint 
Michiel. “Bovendien wor-
den in de landbouwsector 
steeds meer gegevens ver-
wacht, ook op energievlak. 

Daarom was mijn interesse 
meteen gewekt toen Kris 
Dehoorne van Schneider 
Electric me vertelde over 
Wiser. Het systeem zag er 
op het eerste gezicht een-
voudig te installeren en 
gebruiksvriendelijk uit. Ik 
besloot het aan te kopen 
en bij me thuis te instal-
leren, om het te testen.”

Michiel ging onmiddel-
lijk aan de slag met Wiser 
om voeling te krijgen met 
het systeem. “Ik dokter 
graag zelf alles uit. Ik ben 
ervan overtuigd dat ik op 
die manier de meeste erva-
ring opdoe. Mijn eerste 
indruk bleek juist: Wiser 
is eenvoudig te installe-
ren en te gebruiken. Het 
is een kwestie van plug & 
play. Je plaatst de TI boven 
of onder de automatische 
schakelaar, zorgt voor span-
ning en een internetver-
binding op de IP-module 
en je bent vertrokken.”

ENERGIE-
EFFICIËNTIE
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Bij Michiel thuis meet Wiser 
nu het energieverbruik in de 
volledige woning. Daarnaast 
zijn er aparte metingen voor 
het kantoorgedeelte en de 
diepvriezers. “Ik gebruik 
Wiser het meest om het ver-
bruik te registreren en om 
waarschuwingen te krijgen 
bij spanningsuitval of abnor-
maal verbruik”, licht hij toe.

Energiemeting  
in stallen 

Na het geslaagde experiment 
thuis beveelt Michiel Wiser 
ook aan bij zijn klanten. “De 
installatie en configuratie 
gebeuren eenvoudig en snel, 

ook in bestaande borden, 
waar er soms weinig plaats 
is. Je krijgt onmiddellijk een 
mooi overzicht van je ver-
bruiken te zien. Kortom, het 
is veel waar voor je geld.” 

Michiel plant nu een Wiser-
installatie bij een van zijn 
klanten met een landbouw-
bedrijf. “De klant wil per 
stal energiemetingen kun-
nen uitvoeren. Zo wil hij het 
algemene elektriciteitsver-
bruik opvolgen en kijken 
wat het verbruik is van zijn 
ventilatoren. Daarnaast is de 
waarschuwing bij spannings-
uitval een nuttige aanvulling 
op de al aanwezige alarmin-
stallatie die een signaal geeft 
bij storingen”, vertelt hij.

In elk geval is Michiel 
een tevreden klant van 
Schneider Electric en 
Lumatec. “Ik werk al sinds 
dag één met materialen 
van Schneider Electric, van 
alle modulaire apparaten 
tot zekeringskasten. Kris 
Dehoorne heeft me steeds 
bijgestaan als verkoper en 
adviseur en samen realiseer-
den we al heel wat goede 
en degelijke verdeelborden. 
Ook met Lumatec werk ik al 
sinds het begin op een dui-
delijke en correcte manier 
samen. Luc, Lieve en hun 
werknemers doen er alles 
aan om me zoveel moge-
lijk de geschikte materia-
len aan te bieden en me bij 
te staan met advies. Zelfs 
wanneer ik specifieke mate-
rialen zocht die niet stan-
daard op stock zijn, hebben 

ze me geholpen. En ook in 
deze moeilijke coronatij-
den ondersteunen ze me 
steeds met snelle leverin-
gen. Kortom, ik krijg snel 
en correct degelijk materi-
aal aangeleverd, wat in mijn 
branche zeer belangrijk is.” 

Slim energiebeheer 

Met Wiser brengt Schneider 
Electric slim energiebeheer 
tot in particuliere woningen. 
Het doel? Tot een veiligere 
en efficiëntere energie-in-
stallatie komen. Via een 
gebruiksvriendelijke mobiele 
app volgen eindklanten hun 
energieverbruik in detail op 
– op elk moment en waar 
ze ook zijn. Op die manier 
krijgen ze inzicht in het ver-
bruik en de bijhorende ver-
bruikskosten van elke toe-
passing in elke ruimte, van 
de verlichting tot de airco, 
het warm water of de keu-
ken. Het systeem maakt het 
ook mogelijk om verbruiks-
cijfers per maand te vergelij-
ken en de energiefactuur te 
voorspellen. Bij abnormaal 
hoog verbruik, storingen of 
overschrijding van een bud-
get krijgt de gebruiker een 
automatische melding. Ook 
de productie van zonnepa-
nelen wordt gemonitord.

Krijg snel en correct degelijk 
materiaal aangeleverd.
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OVER SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric ontwikkelt oplossingen om energie en 

processen op veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame 

wijze te beheren� Met investeringen in R&D wil Schneider 

Electric blijven innoveren en zich duurzaam ontwikkelen�

“Eén van de doelen van 
Wiser is de directe con-
sumptie van zelfgeprodu-
ceerde elektriciteit maxima-
liseren, om op die manier 
zoveel mogelijk voordeel te 
halen uit de nieuwe, digitale 
elektriciteitsmeter”, vertelt 
Tom Van Dessel, salesmana-
ger residential bij Schneider 
Electric. “Doordat gebrui-
kers via de app inzicht krij-
gen in de productie van hun 
zonnepanelen, kunnen ze 
grote verbruikers, zoals een 
wasmachine of droogkast, 
inschakelen wanneer er veel 
eigen stroom is. Op termijn 
zal Wiser via een algoritme 
automatisch contacten scha-
kelen bij hoge productie. 
Het systeem is nu al klaar 
om te interageren met thuis-
batterijen en elektrische 
wagens. Dat maakt Wiser 
een futureproof oplossing.”

Facility Expert

Wiser is er dus in eerste 
instantie voor residentiële 
en enkelvoudige installa-
ties, maar kan in sommige 
gevallen ook ingezet worden 
in andere situaties, zoals 
stallen. Veel hangt daarbij 
uiteraard af van de com-
plexiteit van de installatie 
en voor welke toepassing 
de klant zijn smart buil-
ding-systeem wil gebruiken. 
Voor grootschalige pro-
jecten, zoals appartemen-
ten, kantoorgebouwen of 
bedrijven met grote instal-
laties, meerdere gebouwen 
of sites verwijst Tom naar 
Ecostruxure Facility Expert. 

“Facility Expert bestaat ook 
als Small Building-versie. 
Dat systeem is een krach-
tige partner voor kleinere 
ondernemingen, zoals hore-
cazaken of winkels. Ook 
voor landbouwbedrijven is 
dit een goede oplossing”, 
laat Tom optekenen. Net 
zoals bij Wiser is het doel 
om tot een veilige en ener-
gie-efficiënte installatie te 
komen. Facility Expert SB 
laat gebruikers toe de status 
van al de apparaten – ook 
grotere vermogens – in het 
gebouw te monitoren en 
alarmen te ontvangen bij 
storingen. Daarnaast maakt 
het systeem het mogelijk 
om vanop afstand appara-
ten in of uit te schakelen, 
net als Wiser. Bovendien 
kan Facility Expert SB tem-
peratuurmetingen uitvoe-
ren. Ook het installatie-
gemak heeft het gemeen 
met Wiser, want het is een 
kwestie van enkele pro-
ducten toe te voegen aan 

een nieuw of bestaand 
bord. Vervolgens configu-
reert u het systeem met de 
eSetup for Electrician-app.

Kortom, Schneider heeft 
oplossingen om van elke 
installatie, van residen-
tieel tot industrieel, een 
slimme installatie te maken. 
Zo gebruiken klanten hun 
energie veilig en efficiënt. ◆
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V
an Meterenkaai 
4 in Antwerpen: 
u vindt er het 
geboortehuis 

van de havenkunstenaar 
Eugeen Van Mieghem. 
Vandaag biedt dit unieke 
pand onderdak aan Fortuna 
Financial Group. Onlangs 
kreeg het interieur een fris 
nieuw jasje. Daarbij hoorde 
ook een slimme, gecon-
necteerde installatie.

Fortuna Financial Group is 
één van de grootste onaf-
hankelijke tussenpersonen 
in België. De makelaar is 
gespecialiseerd in beleg-
gingsverzekeringen, waarbij 
het vermogen van klanten 
belegd wordt in verzeke-
ringsproducten. Fortuna 
is gevestigd in het geboor-
tehuis van Eugeen Van 
Mieghem (1875-1930). De 
schilder vereeuwigde het 
leven in de haven op doek 
en werd pas recent her-
ontdekt. “We zijn trots dat 
we enkele werken van Van 
Mieghem bezitten en kun-
nen tonen aan onze klan-
ten”, vertelt Lien Peeters, 
bestuurslid bij Fortuna.

Slim verlicht

“Het pand was vroeger een 
bankkantoor met eiken 
meubels, weinig licht en 
geen centrale verwarming”, 
begint Lien. “We beslisten 

dus om het gebouw in een 
modern, fris jasje te steken. 
Nu hebben we een strak 
kantoor dat toch nog een 
warme uitstraling heeft. 
We wilden ook het ener-
gieverbruik onder controle 
krijgen met nieuwe begla-
zing, betere isolatie en 
energiezuinige verlichting. 
Tegelijk wilden we met de 
verlichting een aangename 
werkomgeving creëren. 
Omdat we zowel overdag 
als ’s avonds aan de slag 
zijn, klanten ontvangen en 
presentaties geven, zoch-
ten we een flexibele oplos-
sing. Daarom kozen we 
voor slimme verlichting.”

En die slimme verlichting 
met KNX-besturing van 
Gira biedt Fortuna heel wat 
troeven, legt Lien uit. “De 
voorgeprogrammeerde scè-
nes zijn handig, net als de 
alles-uitknop. Onze mede-
werkers schakelen met 
één druk op de knop de 

SLIMME 
VERLICHTING
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1. Gira KNX tastsensor 3, 
afwerking E2 vlakke inbouw, 
kleur mat zwart.

2. Gira G1 bedieningsinterface 
voor KNX en videofonie.

Design, functionaliteit 
en gebruiksgemak

Ben van Kempen en Michel 
De Nyn van Govaerts 
Elektro alsook Jan 
Wittemans van fabrikant 
Gira overlopen de gebruikte 
Gira-toestellen. Op het vlak 
van schakelaars werd geko-
zen voor Tastsensoren voor 
KNX. “Aan de hand van de 
schakelknoppen roep je 
bepaalde sferen op”, legt 
Ben uit. “Nadat alle scènes 
werden geprogrammeerd, 
zijn de schakelaars beschre-
ven met een laser: een stijl-
volle en discrete afwerking, 
die toch de functie van de 
knop aangeeft.” Jan gaat 
verder over de Tastsensor: 
“De nieuwste versie is de 
Tastsensor 4. Deze scha-
kelaar is al KNX-secure, 
kan geüpdatet worden met 
de Gira ETS Service-app 
en is uitgerust met een 
vochtigheids- en tempera-
tuursensor. Qua design is 
de Tastsensor 4 frameless 
opgebouwd en beschik-
baar in één-, twee- of vier-
voudige uitvoering, met tal 
van hoogwaardige afwer-
kingsmogelijkheden. Met 
een laser kunt u symbolen, 
teksten en logo’s laten aan-
brengen op de bediening.”

gewenste verlichting in. En 
’s avonds kunnen wij dankzij 
de gebruiksvriendelijke app 
vanop afstand zien of het 
licht nog brandt en het uit-
schakelen. Met die app kun-
nen we ook de dimwaarde 
wijzigen. Het paradepaardje 
is de scène voor presentaties 
in de grote vergaderruimte 
boven: als we die inschake-
len, wordt het licht boven 
het publiek gedimd en 
schijnt er alleen nog licht op 
de spreker en de kunstwer-
ken. Een heel mooi effect.”

2

“Kortom, we zijn zeer te 
spreken over het Gira-
systeem, zowel wat betreft 
de bedieningen aan de 
muur als de app. Ook 
over installateur Yves Van 
Hasselt zijn we zeer tevre-
den. Hij hielp ons bij de 
ingebruikname en nadien, 
bijvoorbeeld voor kleine 
aanpassingen in de scènes. 
Dat kan vanop afstand.”

Gebundelde krachten

Fortuna schakelde het 
bedrijf YVH bvba van 
Yves Van Hasselt in voor 
de renovatie van de elek-
triciteit en het sanitair. 
Voor de elektrische instal-
latie werkte Yves samen 
met Govaerts Elektro, dat 
hem bijstond met advies 
en ondersteuning op vlak 
van verlichting, materiaal-
keuze en programmatie.

“Oorspronkelijk waren er 
hoge plafonds en hing er 
overal halogeenverlichting. 
Dat betekende dat er veel 
licht was dat nergens toe 
diende. Er kwam een volle-
dig nieuwe verdieping met 
presentatieruimte. En waar 
er voorheen overal scha-
kelaars stonden, roepen 
de medewerkers nu scè-
nes op via de Tastsensoren 
of het G1 touchscreen 
van Gira”, vertelt Yves.

“In het hele project was 
het belangrijk dat alle tech-
nieken zo goed mogelijk 
samenwerkten”, vervolgt 
hij. “Daarom hebben we 
geopteerd voor de KNX-
modules en de videofoons 
van Gira: zo hadden we een 
geheel. De verlichting van 
XAL werkt via DALI en is 
eenvoudig te koppelen aan 
de bedieningen. Dat maakt 
het makkelijk om bijvoor-
beeld verschillende scè-
nes te programmeren.”

1
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3. Frank Peeraer - zaakvoerder en 
eigenaar van het vernieuwde 
kantoor van Fortuna Financial 
Group.

4. Gira KNX modules én Gira 
videofonie systeemcentrale 
met IP-interface.

OVER GIRA
Gira ontwikkelt systematische technieken die gebouwen 

comfortabeler, veiliger en energiezuiniger maken� Het 

bedrijf onderscheidt zich met bekroonde designs, moderne 

functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid�

Het systeem voor gebouwau-
tomatisering is ook te bedie-
nen via een Touchscreen 
G1” Het Touchscreen is op 
drie manieren aan te slui-
ten: Power over Ethernet, 
24V WLAN of 230V WLAN. 
Vervolgens kan het een 
groot scala aan technieken 
in het gebouw bedienen”, 
legt Jan uit. “Bij Fortuna 
zijn twee G1’s geplaatst”, 
vult Ben aan. “Ze worden 
gebruikt om verlichtingsscè-
nes op te roepen of afzon-
derlijke lichtkringen te 
manipuleren. Ook de zonne-
wering bedient de klant met 
de G1. Daarnaast dienen de 
touchscreens als binnenpost 
voor de Gira-videofoons, 
maar oproepen komen ook 
binnen op de pc’s van de 
kantoormedewerkers.”

Gebruikers kunnen 
het systeem eveneens 
bedienen met de Gira 
X1-visualisatieserver en de 
Gira Smart Home-app voor 
mobiel (Android en iOS) en 
desktop (Windows). “Met X1 
bedien je alle functies van 
het KNX-systeem”, vertelt 
Jan. “ Via onze  zeer over-
zichtelijk en snelle program-
meersoftware “GPA” kan 
je eenvoudig Scènes pro-
grammeren of tot 8 Sonos 
apparaten integreren en 
aansturen. Daarnaast kan de 
installateur of de eindklant 
makkelijk klokken instellen 
en een aanwezigheidsmo-
dus activeren. De verbinding 
tussen de X1-server en de 
buitenwereld verloopt via 
DNS, een geïntegreerde VPN 
of via Gira S1, waarbij die 
laatste de voorkeur krijgt.” 

Veiligheid  
voor alles

Ook bij Fortuna is het de 
Gira S1 die een veilige 
verbinding met de KNX-
installatie mogelijk maakt. 
Jan wijst daarbij op een 
belangrijk aandachtspunt 
bij gebouwautomatisering: 
beveiliging. Het is namelijk 
essentieel dat onbevoeg-
den geen toegang kunnen 
krijgen tot de installatie. 
“Gira wil op vlak van vei-
ligheid een pioniersrol spe-
len”, laat Jan optekenen. 
“Dat doen we onder meer 
met de S1. Met dit toestel 
kan de klant veilig en geën-
crypteerd inloggen op zijn 
KNX-systeem, zonder een 
netwerkpoort open te moe-
ten zetten in de router. Als 
gevolg daarvan is er ook 
geen gedoe meer als de klant 
van operator zou verande-
ren. Via de S1 kan de klant 
bovendien toegang verlenen 
aan de installateur, zodat 
die vanop afstand de KNX-
installatie kan programme-
ren en aanpassen. Verder 
biedt de S1 de mogelijk-
heid om een logboek van de 
installatie te raadplegen en 
via tunneling te connecteren 
met bijvoorbeeld de web-
servers van AV-apparatuur 
in het gebouw. 

Ben vat het verhaal van 
dit project treffend samen: 
“Het Gira-systeem regelt 
de installatie bij Fortuna 
tot in de puntjes en vol-
ledig volgens de wen-
sen van de klant.” ◆
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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.

Marco Varotta van HIRSCHMANN

Datanetwerken in 
residentiële woningen. 
Waar moet ik rekening 

mee houden?

De laatste jaren is de manier van hoe we tv kijken grondig 
veranderd. De jeugd wordt wel eens een generatie van 
kabelknippers genoemd. Waarmee ze bedoelen dat ze niet langer 
hun favoriete programma’s via de klassieke  coaxkabel bekijken 
maar meer en meer via streaming (wifi, 4G, etc.). Er wordt 
steeds meer kwaliteit gevraagd van het datanetwerk in huis.

De providers spelen hier meer 
en meer op in en bieden ook 
supersnelle internetverbindingen 
aan. De consument realiseert 
zich echter niet altijd dat ook 
zijn interne netwerkbekabeling 
en wifibereik moeten worden 
aangepast aan die snelheden.

Belangrijk hierbij zijn 
volgende elementen:

• Kies resoluut voor een Cat 6-kabel� 
Daarmee kan je met meerdere 
gebruikers tegelijkertijd streamen�

• Kies ook voor een full copper-
kabel� Meer en meer wordt er 
PoE gebruikt� Dit vergt een 100% 
koperen ader� Alle andere varianten 
slijten bij PoE-gebruik veel te snel�

• Let erop dat zowel uw installatiekabel, 
connectoren, keystones en patchkabel 
het Telenet-certificaat hebben�

• Kies ook voor wandcontactdozen 
met het Telenet/VOO-certificaat 
om discussies te vermijden

• Kies voor een switch met QoS waarbij 
het VOIP en streamingverkeer voorrang 
krijgt op andere datacommunicatie�

• Kies voor een access point 
met Mesh-technologie voor 
een beter gedekt netwerk�

Hirschmann Multimedia is sinds 
jaren het referentiepunt voor 
Telenet/Voo-gecertificeerde 
coaxproducten en oplossingen. 
Sinds begin dit jaar hebben 
we voor elk van bovenstaande 
dataproducten een Telenet-
gekeurde of marktconforme 
oplossing. Ook bieden we 
Telenet/Voo-gekeurde coax- en 
datawandcontactdozen aan 
die Niko-compatibel zijn.

Wanneer u meerdere ruimtes in 
huis wil voorzien van een goed 
werkende internetverbinding 
is een bekabeld netwerk 
uitermate geschikt. Hirschmann 
biedt hiervoor alle producten 
aan om dit te realiseren. 

Ontdek alle producten op  
www.hirschmann-multimedia.com 
of vraag er naar bij uw vertrouwde 
Gibed-groothandel. Ik sta u, samen 
met mijn collega’s, ook graag bij in 
de uitwerking van uw projecten. ◆
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BAAKVRAAG
In elk gebouw kan brand uitbreken. Een snelle en veilige 
evacuatie is dan cruciaal. Vuur en rook verspreiden zich 
immers razendsnel, ook langs kabels en leidingen. Daarom 
wordt er in steeds meer installaties gebruik gemaakt van 
brandveiligheidskabels. Maar wat maakt een kabel brandveilig?

Er zijn verschillende internationale 
normen rond brandveiligheid en 
functiebehoud van kabels. Die 
normen verwijzen onder meer 
naar het feit dat kabels het vuur 
afremmen, geen gevaarlijke rook 
afgeven bij verhitting en naar de 
mate waarin de functie van de 
kabel behouden blijft. Brandveilige 
kabels verhogen dus de kans op 
een veilige evacuatie. Afhankelijk 
van de context dient uw kabel 
over een aantal eigenschappen 
te beschikken. We overlopen 
enkele van de belangrijkste.

Brandwerende kabels zorgen 
ervoor dat het vuur zich niet kan 
verspreiden over de lengte van de 
kabel. Daardoor voorkomen ze een 
verdere verspreiding van de brand.

Rookarme kabels zullen bij brand 
geen dichte rook verspreiden. Op 
die manier blijven vluchtwegen 
zichtbaar tijdens de evacuatie. 

De hulpverleners worden op 
hun beurt ook niet gehinderd 
tijdens hun interventie.

Halogeenvrije kabels helpen 
schade door giftige gassen of 
rookcorrosie voorkomen.

Daarnaast spreekt men vaak over 
kabels met functiebehoud. Bij 
brand zijn een aantal cruciale 
systemen, zoals noodverlichting, 
alarminstallaties en noodpompen, 
van levensbelang. Die moeten 
dus blijven werken. Kabels met 
functiebehoud zullen bij een hoge 
temperatuur hun functie kunnen 
blijven uitvoeren gedurende 
een bepaalde termijn, waardoor 
de aangesloten installaties 
langer operationeel blijven.

Kabelwerk Eupen begon al in de 
jaren 1980 te investeren in de 
ontwikkeling en productie van 
halogeenvrije, brandvertragende 

en vuurvaste kabels. In het gamma 
vindt u onder meer de Pyrocontrol 
Rf 1h, Pyrobelca EmXGB Rf 1h 
en Pyrobelca EmGGB Rf 1h1/2. 
Deze kabels hebben alle hierboven 
vermelde kenmerken en hebben 
een functiebehoud van een uur 
(anderhalf uur voor de laatste). Ze 
zijn aangewezen voor industrie- 
en infrastructuurinstallaties 
waar een verbeterd gedrag 
bij brand en een intrinsieke 
brandweerstand vereist zijn. ◆

Theo Huysmans van KABELWERK EUPEN

Welke eigenschappen 
maken een kabel 
brandveilig?



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
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In deze 
editie is er 

uitzonderlijk 
geen  

kalender.

We hebben besloten geen kalender te 
publiceren in deze editie. Gezien alle gevolgen 
van het coronavirus en de evolutie in de 
maatregelen ter preventie van de verspreiding 
van het virus, is er te veel onzekerheid 
over het al dan niet doorgaan van bepaalde 
evenementen. We weten dat alle grote 
evenementen, alle festivals, belangrijke en 
historische sportactiviteiten zijn afgelast of 
uitgesteld tot na de zomer. Over het jaarlijkse 
straatfeest, het miniconcert of eender welke 
bijeenkomst is nog geen uitsluitsel. Het is 
waarschijnlijk dat we ook na de zomer nog 
met een aantal beperkingen zullen zitten. 
We hopen met z’n allen. Wie weet volgt er 
misschien een adembenemende dinner in the 
sky of een ontspannend dagje Plopsa. Maar 
vandaag kunnen we weinig met zekerheid 
inplannen en hebben gezondheid en het 
opveren van de economie voorrang. Enkel 
samen kunnen we het virus kleinkrijgen.  

Graag willen we in deze editie de ruimte 
van de kalender gebruiken om iedereen te 
bedanken die een steentje heeft bijgedragen 
aan de zorg voor mens en economie. Ook lijkt 
een welgemeend dankwoord aan de helden 
uit de zorgverlening ons ook op z’n plaats.

GEEN KALENDER
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