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VIRUSVRIJ
Naast mondmaskers en hand- 
hygiëne kan ook licht de ver-
spreiding van corona indijken.
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KABELS
De inburgering van thuis- en 
flexwerk dwingt installateurs tot 
flexibele kantooroplossingen.

SPANKRACHT
In samenwerking met Aleco regelde 
OB-T het laagspanningsbord bij 
Proxy Delhaize in Brugge.

Het autorijden van de toekomst is elektrisch. 
ABB bouwt nu al aan een sterk aanbod 

laders voor elektrische voertuigen.
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VEERKRACHT
De zomer van 2020: een periode die ieder-
een zal bijblijven, maar helaas niet altijd 
op een positieve manier. Met een virus dat 
wereldwijd wild rond zich heen bleef slaan, en 
diepe kraters in onze economie achterliet.

Toch gaan we met z’n allen het najaar met 
frisse moed tegemoet. Met een veerkracht 
die de Belgische ondernemer al sinds het 
begin van de coronacrisis typeert. Gelukkig 
zijn er gelegenheden die ons herinneren aan 
het leven van voor de pandemie. Zo valt er 
in deze editie één en ander te winnen.

Tickets voor een concert van The Radar Station 
in de AB, bijvoorbeeld. Een absolute aanrader. 
En dan bedoel ik niet alleen de AB. Met een 
overwinning in Stubru’s Nieuwe Lichting 
op zak is deze talentvolle Belgische band, 
na een slecht getimede en noodgedwongen 
coronabreak, nu echt vertrokken voor een 
roemrijke carrière in de muziekindustrie. 

Niet uw ding? Geniet dan van een sterrendiner 
op een waanzinnige locatie dankzij onze 
Dinner in the Sky-wedstrijd. Een garan-
tie op een onvergetelijke ervaring!  

Nu de hangmat weer opgeborgen en de 
bureaustoel opnieuw ingereden is, is het 
duidelijk terug back to business. Veilig en voor-
zichtig, maar met een onstuitbare veerkracht. 

We wensen jullie een bloeiende business toe 
in het najaar. Maar eerst: veel leesplezier!

NICO VANHOVE 
Managing Director Gibed
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Heb je een vraag, opmerking of suggestie? 
Laat het me weten via info@gibed.be.
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DALI LINK-
multiroom-oplossing

Eén kabel, talloze 
mogelijkheden: alle 
DALI-lichtgroepen, de 
drukknopinterface en 
alle melders (inclu-
sief slaves) hebben 
vanaf nu slechts één 
kabel nodig. Daarmee 
wordt de installatie een 
pak vereenvoudigd.

Regelbaar vanaf 
elke smartphone

Via de gratis app kan een 
gebruiker de ruimteverlich-
ting en scèneverlichting apart 
regelen. De lichtarmatu-
ren op de DALI-bus worden 
automatisch geadresseerd 
en kunnen heel gemakke-
lijk worden gegroepeerd. 

Uitbreidbaar 

Op de netvoedingsbron 
kunnen, afhankelijk van 
de voedingsadapter, maxi-
maal 45 armaturen en 10 
stuureenheden (multimas-
ters of drukknopinterfa-
ces) worden aangesloten. 

Guided Light 

Extra DALI-multisensoren 
kunnen niet alleen als sla-
ve-apparaten, maar ook als 
‘guided light’ worden inge-
zet. Aangrenzende gebie-
den worden dan op com-
fortabele wijze van oriën-
tatieverlichting voorzien. 

Oriëntatieverlichting 

De activeerbare functie ‘ori-
entatieverlichting’ wordt 
actief na de ingestelde 
nalooptijd. Die begrenst de 
maximale dimwaarde van 
de aangesloten armaturen 

tot een instelbare waarde. 
Zo is het op plekken, die 
belangrijk zijn voor de vei-
ligheid, nooit helemaal don-
ker en wordt tevens ener-
gie bespaard in vergelijking 
met volledige verlichting.

Vier drukknopingangen 

Alle drukknopingangen kun-
nen vrij worden geconfigu-
reerd en gebruikt voor het 
regelen van lichtgroepen of 
het oproepen van scènes.

Lichtscènes 

Er kunnen maximaal 16 
lichtscènes worden gepro-
grammeerd. Die kunnen 
met een drukknop of via 
de DALI LINK Bluetooth-
app worden opgeroepen. ◆

INFO  www.beg-luxomat.com
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CCI NV, exclusief verde-
ler van Kyoritsu, laat het 
merk Kewtech evolueren.

Het merk Kewtech is een 
bekende naam bij de zelfstan-
dige elektricien die op zoek 
is naar meetinstrumenten 
van een hoog kwaliteitsni-
veau. Een tiental jaren gele-
den opgericht door Kyoritsu, 
komt Kewtech tegemoet aan 
de vraag naar minder dure 
producten die beter aange-
past zijn aan de noden van de 
elektricien, zonder afbreuk 
te doen aan kwaliteit. Het 
is een succesvol basispro-
duct dat aan al de normen 
beantwoordt. Daarom heeft 
CCI besloten dit merk ver-
der uit te breiden. De kwa-
liteitscontrole zal gewaar-
borgd blijven door Kyoritsu. 
CCI NV heeft het submerk 
Kewtech aangepast en opge-
frist voor de Belgische en 
de Franse markt. De toe-
komstige ontwikkelingen van 
Kewtech en al hun produc-
ten zullen het werk zijn van 
CCI NV. Een unicum in de 
test- en meetwereld. ◆

INFO  www.ccinv.be

Wever & Ducré stelt met trots haar nieuwste 
productfamilie Ceno voor. Ceno wordt in meerdere 
versies aangeboden: semi-inbouw, opbouw en 
als trackspot. Deze strakke, compacte armatuur 
heeft een plaats in uiteenlopende interieurs en 
doet zelfs de kleinste ruimtes groots aanvoelen. 

In de ‘semi-recessed’ ver-
sie komt het richtbaar kopje 
van de spot elegant uit het 
plafond piepen. De lage 
inbouwdiepte van 60mm 
bij de 2- of 3-lamps versie is 
een absoluut pluspunt. De 
opbouwvariant met sokkel 
biedt plaats aan 2 of 4 vaste, 
gedecentraliseerde spotjes. 
De compositie met 4 spots 
leent zich ideaal tot ruimtes 
met slechts één lichtpunt. 

De kleine behuizing bevat de 
driver, waardoor de armatuur 
ook perfect kan gecombi-
neerd worden met betonnen 
plafonds. Hou je meer van 
flexibiliteit, ga dan resoluut 
voor Ceno in een 48-volt 
track. Met één klik bepaal je 
zelf de opstelling. Discreet, 
eigentijds en performant. 
Kortom, dat is Ceno! ◆

INFO  www.weverducre.com

Klein
maar dapper 

Kewtech



  De nieuwe generatie LEDVANCE Floodlight in de vermogens
10 tot en met 200 watt en Floodlight Sensor armaturen beschik- 
ken over een compacter formaat, een hogere efficiëntie en een 
langere levensduur. Kortom, de Floodlight Gen3 brengt betere 
prestaties én een milieuvriendelijke verpakking met zich mee!

De armaturen uit de Performance Class zijn nu ook ENEC 
gekeurd en hebben een langere levensduur tot 55.000 uur  
(L80/B10). De robuuste schijnwerpers hebben een hoge  
efficiëntie tot 125 lm/W en een symmetrische 100°x100° 
lichtverdeling.

 
LEDVANCE
FLOODLIGHT
GENERATIE 3

BENELUX.LEDVANCE.COM

VOOR NOG BETERE 
PRESTATIES.

5 jaar
garantie
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STIEBEL ELTRON 
verbetert zijn 
verwarmingsketels met 
de C-Plus-technologie.

De SHF-, SHS- en SHL-
accumulatoren zijn uitgerust 
met een elektronische 
regeling met lcd-display die 
meerdere energiebesparende 
functies biedt: een weektimer 
met meerdere programma’s, 
een zelfleerfunctie, 
open raamdetectie ... 
Voeg daaraan de nieuwe 
C-Plus-technologie toe. 

Dankzij de nieuwe, 
intelligente C-Plus-
technologie zorgen onze 
spaarkachels op een 
efficiënte manier voor de 
aangename verwarming van 
uw woning. De geïntegreerde 
oplaadregeling analyseert 
continu de warmtebehoefte 
van de ruimte en het 
verwarmingsgedrag van 
de gebruiker. Aan de 
hand van die informatie 
berekent ze automatisch 
de warmtebehoefte 
voor de volgende dag. 
Accumulatiekachels zijn 
daarom ideaal voor de 
renovatie van bestaande 
gebouwen die niet over een 
centraal verwarmingssysteem 
beschikken. ◆ 

INFO  www.stiebel-eltron.be/accumulatoren

Intelligente 
regeling voor 
topefficiëntie

Uniek ontworpen verlichtingstoestellen. 

Architecturale verlichting

•  Rijk aanbod

•  Beschikbaar in verschillende lichtkleuren (CCT)

•  Kan aangepast worden aan het gewenst vermogen

•  Dimbaar of niet dimbaar 

•  Maatwerk mogelijk

Technische verlichting

•  Moderne downlights

•  Trackspots

•  Opbouwtoestellen

27 jaar ‘ervaring’ ten 
dienste van de klant!

Wij zijn op deze manier een “one-stop” 
aanspreekpunt geworden om klanten 
te adviseren en bij te staan voor kleine 
en grote verlichtingsprojecten zoals 
woningen, winkels, burelen, enz… 
Als service bieden wij ook eenvoudige 
lichtsimulaties aan in Dialux, of bezorgen 
wij op vraag van de klant de IES/LDT 
bestanden zodat hij zelf aan de slag kan. ◆

INFO  www.lumotronic.eu

Lumotronic in
de kijker



PODIUM
Als wereldwijde technologische speler kiest ABB resoluut voor innovatieve oplossingen 

die de energieproductie en -distributie, industrie, gebouwen en mobiliteit van 
morgen zo duurzaam en efficiënt mogelijk moeten maken. Op het vlak van transport 

bouwt ABB aan een sterk aanbod laders voor elektrische voertuigen.

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.

De oplossingen voor elektrische voer-
tuigen (EV) van ABB vallen onder de 
business unit Electrification – Smart 
Power. Deze tak focust zich op veilige, 
geconnecteerde en duurzame ener-
gievoorziening. “De EV-toepassingen 
zijn het paradepaardje van ABB bin-
nen dit segment, maar kunnen niet los 
gezien worden van andere oplossingen 
rond duurzame energie. Als je over 
laders spreekt, gaat het ook over zon-
nepanelen en alles wat te maken heeft 
met slimme energiedistributie”, begint 
Patrick Vanderheeren, sales specialist 

EV Infrastructure. David Vanwelden, 
product specialist Electrification, treedt 
hem bij: “Met de komst van slimme 
energiemeters in gebouwen wordt het 
mogelijk om energie op een efficiën-
tere manier ter beschikking te stellen.” 

“ABB was al bijzonder actief bezig met 
intelligente oplossingen voor al die 
energie-uitdagingen. Het bedrijf inves-
teert enorm in R&D. EV-infrastructuur 
was in feite het missende puzzel-
stukje in het hele verhaal. Nu vor-
men de laadoplossingen een van onze 

hoekstenen voor de toekomst, waar-
rond andere producten ontwikkeld 
worden”, vertelt Jelle De Tandt, pro-
duct marketing director Smart Power.

Futureproof laden

Het verhaal van de afdeling Electric 
Vehicle Charging Infrastructure, kort-
weg EVCI, begint bij de overname van 
het Nederlandse bedrijf Epyon door 
ABB. “Zij bouwden DC-laders, en wij 
zijn op dat elan verdergegaan. Die 
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In de steden 

klinkt de roep 
om zuivere 
lucht steeds 
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producten zijn geschikt voor hoge laad-
vermogens en vragen grotere investe-
ringen, maar bieden veel meer moge-
lijkheden. Het is pas recent dat we ook 
AC-laders zijn beginnen ontwikkelen”, 
legt Patrick uit. “In elk geval is ABB in 
het EV-verhaal gestapt omdat het volle-
dig past bij de missie van het bedrijf om 
bij te dragen aan minder CO2-uitstoot 
en een groenere maatschappij.”

En uiteraard zijn laadpalen een pro-
duct met toekomst, want de komende 
jaren zal het aandeel elektrische voer-
tuigen alleen maar toenemen. Patrick: 
“Sowieso kijken we naar personenwa-
gens, maar ook naar het openbaar ver-
voer. Tegen het einde van 2024 wil De 
Lijn over een grote vloot volledig elek-
trische of hybride bussen beschikken 
in de Vlaamse steden. De uitstootwet-
geving zal er namelijk voor zorgen dat 
de oude dieselbussen niet meer mogen 
rondrijden in de stad. Daarnaast zie 
ik veel potentieel voor de elektrifica-
tie van voertuigen voor stadsdiensten, 

bestelwagens voor last-mile delive-
ries, compacte vuilniswagens, deel-
wagens … In de steden klinkt de roep 
om zuivere lucht steeds luider, dus 
zij zullen als eerste volledig elektrisch 
gaan – al denk ik dat politieke beslis-
singen de doorslag zullen geven.”

Laadoplossingen

Om al die voertuigen van (groene) 
stroom te voorzien, ontwikkelt ABB 
een ruim aanbod aan laadpalen die op 
diverse plaatsen ingezet kunnen wor-
den. Patrick geeft toelichting: “Initieel 
ging het om DC-laders voor grotere 
vermogens. Vandaag zijn we ook bezig 
met kleinere wallboxen van 24 kW 
DC, maar we blijven het gamma voor 
hoge vermogens uitbouwen, bijvoor-
beeld met laadpalen tot 600 kW voor 
bussen en vrachtwagens. Vandaag wer-
ken we samen met diverse partners 
die onze laadpalen aanbieden. Ionity 
werkt aan een Europees netwerk van 
DC-snelladers. Lidl zet sterk in op 
laadpalen: bij diverse vestigingen vind 
je nu al onze toestellen, aangesloten 
op de pv-installatie, waarmee klan-
ten kunnen bijladen tijdens het win-
kelen. Ook Total rolt laadstations met 
ABB-laders uit. Je vindt ze nu al langs 
de snelweg in Zolder en Ruisbroek 
en later dit jaar ook in Nazareth.”

“Daarnaast zien we dat er een grote 
vraag naar snelladers is bij winkels, 
kantoorgebouwen en hotels. Op die 
manier kunnen bestuurders snel hun 
batterij bijladen tijdens hun bezoek. 
Sommige hotels bieden al AC-laders 
aan voor gasten, maar die zijn niet 
krachtig genoeg om een wagen vol-
doende te laden wanneer een 
bestuurder voor een meeting langs-
komt en niet blijft overnachten. 



JELLE
DE TANDT [35]

PRODUC T M ARKE T ING 

DIREC TOR SM ART POWER

Werkt sinds dit jaar voor EVCI� 
Was de vorige zeven jaar actief bij 
ABB in sales- en accountmanage-
ment in hoog-, midden- en laagspan-
ning, vooraleer hij de switch naar 
productmanagement maakte� Zijn 
hobby’s zijn fietsen en padel� 

PATRICK
VANDERHEEREN [54]

SALES SPECIALIST E VCI 

Werkt meer dan 30 jaar bij ABB� 
Hij was 10 jaar actief in Industriële 
Robotica en 20 jaar in aandrijftech-
niek (Elektrische Motoren en Dri-
ves)� Hij engageert zich nu voor het 
toekomstgerichte EVCI� In zijn vrije 
tijd fietst hij, beluistert hij muziek en 
spendeert hij tijd met zijn kinderen�

DAVID
VANWELDEN [52]

PRODUC T SPECIALIST 

ELEC TRIFICAT ION BUSINESS

Is drie jaar actief bij ABB� Ging eerst 
aan de slag bij de UPS en Smart Power 
en is sinds vorig jaar betrokken bij 
EVCI voor technische ondersteuning� 
In zijn vrije tijd is hij bezig met koken 
en eten, zijn kinderen en familie, en 
bezoekt hij concerten en festivals�

Tot slot zoeken ook gemeentebesturen 
die hun voertuigenpark willen elektri-
ficeren, naar krachtige oplossingen. 
De markt van DC-laders zal dus alleen 
maar groeien. En op locaties waar er 
onvoldoende vermogen is, kunnen ze 
gevoed worden door een grote batte-
rij die zichzelf oplaadt via het net.”

Dat wil niet zeggen dat ABB geen 
AC-laders aanbiedt. DC-laders zijn 
namelijk duurder en niet iedereen 
beschikt over een voldoende hoge 
vermogenscapaciteit. Daarom blij-
ven wallboxes op wisselstroom zeker 
hun plaats hebben. “Zo’n AC-wallbox 
gericht op de consument ontbrak 
nog in ons gamma. Die brengen we 
vanaf deze zomer op de markt. Op 
die manier kan een installateur bij 
ons terecht voor een volledig product-
gamma voor elektrische voertuigen: 
van de lader tot de transformator, 
inclusief het verdeelbord”, vertelt Jelle. 
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ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS

Nieuwevaart 51 
9000 Gent

T. +32 (0)9 265 21 11

contact.center@be.abb.com 
new.abb.com/benelux
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Mentaliteitsswitch

Hoewel elektrische wagens in de lift 
zitten, zijn heel wat consumenten 
nog terughoudend. Om aan de ‘range 
anxiety’ tegemoet te komen, zullen er 
krachtigere batterijen en voldoende 
laadinfrastructuur nodig zijn. Ook de 
hoge aankoopprijs houdt velen tegen. 
Maar op al die vlakken lijkt in de nabije 
toekomst een kentering te komen. De 
heren wijzen vooral op de mentaliteit 
van de meeste bestuurders. “We zijn 
het gewend om in een vijftal minu-
ten onze benzinetank vol te gooien. 
Dat betekent dat de laadcyclus kor-
ter moet worden en dat de toekomst 
aan nog snellere laders is”, stelt Jelle. 

“Tegelijkertijd moeten we anders 
beginnen denken over accu’s laden en 
mogen we iets overhebben voor een 
groenere omgeving”, pikt Patrick in. 
“Het is immers niet noodzakelijk je 
batterij telkens helemaal vol te laden. 
Bij een korte stop bij een winkel, res-
taurant of bedrijf laad je voldoende 
om op je volgende bestemming te 
raken, waarna je op je bedrijfsparking 
of bij je thuis je wagen voor langere 
tijd aankoppelt en voltankt.” “Voor 
gewoon woon-werkverkeer is een 
trage lader in de meeste gevallen ruim 
voldoende”, vult David aan. Patrick 
knikt: “Bedrijven kunnen bijvoorbeeld 
AC-laders voorzien op de personeels-
parking en enkele krachtige DC-laders 
plaatsen op de bezoekersparking. Met 
een dichter netwerk aan laadoplossin-
gen hebben de meeste mensen thuis 
misschien zelfs geen laadpaal nodig.”

Wat de keuze van de juiste laadpaal 
betreft, ziet Patrick een belangrijke 
adviserende rol weggelegd voor de 
groothandel en installateur. “Zij zijn 
goed geplaatst om hun klanten te bege-
leiden. Veel hangt namelijk af van de 
concrete situatie bij de eindklanten 
thuis, of ze met een hybride of volledig 
elektrisch voertuigen rijden … Door 
zich bij te scholen in deze materie en 
door handige rekentools te gebruiken 
zullen ze hun klanten naar de juiste 
laadoplossingen kunnen leiden.”

Smart city

Een ding is zeker: voor ABB horen 
EV-oplossingen thuis in een breder pla-
tje van slimmere en efficiëntere oplos-
singen voor de distributie van groene 
energie – toestellen die allemaal met 
elkaar communiceren via het Internet 
of Things. “Het wordt niet langer een 
verhaal van een centrale die energie 
naar je huis stuurt, maar een van lokaal 
opgewekte energie die intelligent ver-
deeld wordt. Steden zullen daarin een 
voortrekkersrol spelen”, aldus Patrick. ◆

David Vanwelden, 
Patrick Vanderheeren 

en Jelle de Tandt.
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UDHOME2

www.obo.be

De UDHOME2 is onopvallend en kan makkelijk en opti-
maal in verschillende vloeren geïnstalleerd worden.

Deze vloercontactdoos is leverbaar in drie uitvoeringen: met 
tubus (geschikt voor het nat onderhouden van vloeren), met 
volle RVS-afdekking of met uitsparing voor vloerbekleding� 
Zowel tegel-, houten als kunststofvloeren kunnen in het deksel 
geïntegreerd worden� Met de smalle dekselranden blendt de 
UDHome feilloos in de rest van de vloer� Met hoogwaardige 
materialen en uitgekiende materiaaldikte kan de UDHome 
tegen een stootje� De drager is afgeschuind op 54°, zodat ook 
grotere stekkers zonder moeite onder het deksel verdwijnen� 
Met zijn 140 x 140 mm is hij extreem compact en met een 
minimumhoogte van 100 mm biedt hij ruimte voor twee 
module 45-stopcontacten en maximum twee datamodules� ◆

10
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Om de ecologische voetafdruk van 
je elektrische installatie te verkleinen, 
ontwikkelde Thesla Cirflex voorbeka-
belde leidingen die grotendeels uit 
gerecycleerd materiaal bestaan.

Naast nieuwe materialen of ‘virgin material’ 
gebruikt Thesla namelijk zijn eigen bedrijfsafval 
en polypropyleen uit consumentenafval als 
grondstof� Thesla vergaarde jarenlang expertise 
in voorbedrade leidingen� Cirflex bouwt verder op 
de kwaliteit van Greenflex, maar draagt dankzij 
deze nieuwe productiemethode eveneens bij 
aan de overgang naar een circulaire economie� ◆

Cirflex 
circulair ecologisch

www.cirflex.be

www.sylvania-lighting.com

Beacon
Muse Xicato

Indrukwekkende kleurweergave

Beacon Muse Xicato is de nieuwste toevoeging 
aan de innovatieve en bekroonde Beacon 
Muse reeks� De railspot heeft een verbeterde 
optische controle en een ultrahoge kleurweergave� 
De unieke ‘soft-touch’ ring biedt de mogelijkheid 
de lichtbundel manueel aan te passen van een 
brede bundel (52°/72°) tot een smalle bundel 
(8°/10°)� Beacon Muse Xicato heeft een ultrahoog 
CRI van Ra98 – voor een sprankelende kleur bij 
alle 99 TM-30 kleurstalen - en is daarmee de 
ideale spot voor gebruik in musea, galerijen en 
winkels waar een hoge lichtkwaliteit nodig is� ◆



De Digital black, voorheen bekend als ‘touchswitch’, is een 
innovatief bedieningsscherm, met de grootte van een normale 
schakelaar, waarmee je tot 12 functies kan bedienen. 

Het is een compact en esthetisch alternatief voor een reeks scha-
kelaars op een rij� De intuïtieve interface zorgt ervoor dat je klanten 
nooit meer moeten nadenken welke knop bij welke functie hoort� 

Via de configuratie-app kan je makkelijk de verschillende functies 
op maat van je klant instellen� Met dezelfde app kan je klant een-
voudig zelf de instellingen aanpassen� Per scherm kan je tot twaalf 
bedieningen bundelen, zoals verlichting, verwarming, muziek, rollui-
ken en Niko Home Control-sferen� De vorm en het strakke design 
van de Digital black passen perfect bij de bestaande tijdloze afwer-
kingen van Niko� Hij integreert zich naadloos in ieder interieur�

Dit intuïtieve bedieningsscherm is compatibel met alle types 
bekabeling� De versie 24 V (ref� 550-18000) installeer je op 
de Niko Home Control-installatie voor busbekabeling, de vari-
ant van 230 V (ref� 551-18000) via traditionele bekabeling� ◆ 

•  Tot 12 bedieningen of sferen
•  Eenvoudig in te stellen met de smartphone
•  Intuïtieve bediening in één beweging dankzij naderingssensor
•  Scherpe beeldkwaliteit met grote kijkhoek 
    zorgt voor variabele montagehoogte
•  Voor elke woning: past in een gewone inbouwdoos

Comfort, 
gebruiksgemak 
en flexibiliteit van 
huisautomatisering 
binnen handbereik

www.niko.eu

12
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Met de nieuwe Thermodose is Primo GmbH erin geslaagd 
een echte allrounder te worden. Het zet daarmee een nieuwe 
standaard in de installatiebranche. Koudebrugvrij, wind-
dicht, geluiddicht en 70% tijdwinst bij de installatie. 

Een installatietechniek die geïntegreerd is in samengestelde warm-
te-isolatiesystemen (ETICS) en thermisch geïsoleerde bakstenen, is 
vaak een zwak punt in de warmte-isolatie� Primo heeft met de Ther-
modose een slimme combinatieoplossing ontwikkeld die voorkomt 
dat een koudebrug zich vormt� Daarbij wordt de box eenvoudigweg 
geschuimd met het bijbehorende thermische schuim� Verdere voor-
delen zijn de geluidsisolatie tot 64 dB, de permanente luchtdicht-
heid en de snelle installatie� Het onafhankelijke Passiefhuis Insti-
tuut (PHI) heeft de afwezigheid van koudebruggen gecertificeerd�

Complexe stappen zoals het halen van water en pleister, gereed-
schappen, het mengen en reinigen van pleister enz� worden 
hierbij volledig achterwege gelaten� Dit bespaart de installa-
teur tot 70% montagetijd� Een flinke kostenbesparing dus� ◆

Een must voor
de moderne elektricien

www.primo-gmbh.com



Met de DESK range van Bachmann elektrificeer je elke werktafel tot 
een professioneel thuiskantoor geschikt voor een geoptimaliseerde 
workflow. Deze opbouwmodellen zijn zeer gemakkelijk en snel te in-
stalleren. De data kan modulair samengesteld worden.

Ontdek onze oplossingen voor morgen op www.vanderelst.be

Naamloos-2   1Naamloos-2   1 30/06/2020   14:21:4030/06/2020   14:21:40
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Dankzij de jarenlange ervaring in maatwerk 
en knowhow lanceerde ORBIT onlangs z’n 
meest toegankelijke 48V-opbouwtrack.

Door gebruik te maken van een interne voeding 
kan de track rechtstreeks worden aangesloten op 
het net� Zowel horizontale als verticale plaatsing 
van de 2 of 3 meter track is mogelijk� Na het toe-
voegen van ORBIT 48V-armaturen is de opstelling 
compleet, aanpasbaar of zelfs op termijn uitbreid-
baar� ORBIT speelt hiermee in op de steeds ver-
der gedreven miniaturisatie, zonder in te boeten 
op eenvoud, zowel esthetisch als qua installatie� ◆

100% coronaproof en 100% aftrekbaar 

Dinner in the Sky is een uniek concept waarbij 
Belgische sterrenchefs u en uw gasten gastro-
nomisch verwennen op 50 meter hoogte� Dit 
jaar geniet u van een adembenemend uitzicht 
op Brussel, Kortrijk of Alden Biesen� Reser-
veer uw tafel(s) voor familie, vrienden, colle-
ga’s of zakenrelaties, of ga voor een exclusief 
bedrijfsevent door het hele platform privé te 
huren, inclusief uitgebreide mogelijkheden tot 
personalisatie en omkadering� Een onvergete-
lijke culinaire ervaring voor alle aanwezigen! ◆

Dinner in
the Sky 2.0

www.dinnerinthesky.be

www.orbit-lighting.com

48V-track
met geïntegreerde 
voeding
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EFFICIËNTIE
WINST

S inds ons vorige gesprek is de Antwerpse vestiging van 
Govaerts Elektro verhuisd. De nieuwe locatie in het haven-
gebied betekent niets dan voordelen. Toch houdt het 

daar niet op, want er zit nog heel wat nieuws in de pijplijn.

De nieuwe vestiging bevindt zich in de Mexicostraat in het havenge-
bied. “De locatie is goed bereikbaar, heeft een ruime parking en ligt 
buiten de lage-emissiezone. De ruime openingsuren blijven behou-
den, dus installateurs kunnen hier al vanaf 7 uur terecht: de koffie 
staat klaar. In het selfservicemagazijn kunnen ze zelf hun materialen 
nemen en snel afrekenen. Uiteraard blijven onze toonbankmedewer-
kers nog altijd paraat voor advies op basis van hun expertise. Dankzij 
de nachtkluis kunnen klanten 24/24 hun bestellingen afhalen wan-
neer het hen het beste past”, vertelt zaakvoerder Sébastien Govaerts.

Slim gebouw

“Onze medewerkers ontvangen al hun klanten dus steeds in de best 
mogelijke omstandigheden”, gaat hij verder. “Bovendien is de nieuwe 
zaak een smart building vol innovaties op het gebied van gebouwauto-
matisatie. De collega’s van verlichting en domotica hebben zich hele-
maal mogen uitleven. Het gebouw is volledig KNX-gestuurd en qua 
toestellen konden we rekenen op de expertise en ondersteuning van 

G O V A E R T S
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alle nodige apparatuur om te 
streamen, zodat geïnteresseer-
den de presentaties thuis kun-
nen volgen alsof ze er live bij 
zijn. Qua aanbod hebben we niet 
alleen de commerciële opleidin-
gen, maar ook educatieve navor-
mingen, waarbij bijvoorbeeld 
een keuringsbedrijf de laatste 
regelgeving komt toelichten.”

“Daarnaast maakt onze fysieke 
werf plaats voor een digitale. We 
zijn namelijk volop bezig aan 
de ontwikkeling van onze web-
shop. Er is zeer veel vraag naar, 
dus we hopen dit najaar live te 
kunnen gaan. In dit verhaal is 
de Gibed-groep zeker van toege-
voegde waarde. We werken niet 
alleen aan een gemeenschap-
pelijke database, maar wisselen 
ook ervaringen en best prac-
tices rond e-commerce uit.”

Tot slot benadrukt Sébastien 
graag dat de vestiging in Kapellen 
zeker blijft bestaan: “Ze is zeer 
succesvol en we hebben er een 
trouwe klantenbasis die als-
maar groter wordt. We stel-
len alles in het werk om ook 
van deze vestiging een geves-
tigde waarde te maken in het 
noorden van Antwerpen.” ◆

onze partners-leveranciers. ABB-
Vynckier leverde de zekerings-
kasten en het installatiemateri-
aal, Gira ondersteunde ons met 
de KNX-oplossingen, Siedle de 
parlo- en videofonie. Delta Light 
en Integratech zorgden voor de 
verlichting binnen, Philips voor 
de terreinverlichting. We streven 
er trouwens naar om de vestiging 
energieneutraal te laten werken.”

Zoals elke onderneming voelde 
ook Govaerts de impact van het 
coronavirus, al bleef die gelukkig 
beperkt. “De verhuis vond plaats 
in volle coronacrisis, waardoor 
we op een rustige en gestructu-
reerde manier konden doorwer-
ken. Ik ben onze medewerkers 
zeer erkentelijk omdat ze steeds 
vol moed hebben doorgewerkt”, 
laat Sébastien optekenen.

Grote stock 

Een groot voordeel van de nieuwe 
locatie is de uitgebreide maga-
zijnruimte. “We kunnen onze 
stock optimaliseren dankzij het 
nieuwe magazijn. We stockeren 
nog meer producten, om volop 
aan de noden van installateurs 
te voldoen. De opslagruimte is 
opgevat volgens de laatste nor-
men en verwachtingen, waarbij 
we meer in de hoogte werken 
en zo de beschikbare ruimte 
optimaal benutten. Zo verloopt 
alles veel efficiënter voor onze 
magazijniers en verkopers, maar 
uiteraard ook voor de klanten.” 

Toekomstplannen

Momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan een grote verlichtings-
showroom en een opleidingslo-
kaal. Sébastien: “De opleidings-
ruimte rusten we ook uit met 

GOVAERTS ELEKTRO www.govaerts.be  
• Mexicostraat 9 — B-2030 Antwerpen T. +32 3 233 06 43 info@govaerts.be 
• Starrenhoflaan 28 b1 — B-2950 Kapellen T. +32 3 665 20 37 info.noord@govaerts.be

“ 
We zitten nu  
in een smart  
building vol 
innovaties op 
het gebied van 
gebouw- 
automatisatie.



De
 h

or
izo

n 
ve

rr
ui

m
en

. E
en

 in
ki

jk
 g

ev
en

 in
 d

e 
w

er
ki

ng
 v

an
 d

e 
gr

oo
th

an
de

l. 
Er

va
rin

ge
n 

en
 

tip
s 

ui
tw

is
se

le
n.

 In
 B

lik
ve

ld
 g

un
t G

ib
ed

 in
st

al
la

te
ur

s 
ee

n 
bl

ik
 a

ch
te

r d
e 

sc
he

rm
en

.

DE 
EEUWELING

T asiaux had alles in gereedheid gebracht om zijn honderd-
ste verjaardag te vieren, maar het coronavirus besliste er 
anders over. Zaakvoerder Bernard Delcroix blikt terug.

1920: het begin van de ‘roaring twenties’. Europa krabbelt recht na de 
gruwel van de oorlog en wordt gegrepen door een euforie die zich laat 
voelen in tal van domeinen. Technologie, kunst, cultuur, media … alles 
bruist van de creativiteit. De luchtvaart, auto’s en elektrische huishoud-
toestellen brengen dagelijks nieuwigheden. De jazz waait over vanuit 
Amerika, nieuwe denkwijzen beïnvloeden de literatuur, de schilderkunst 
en film, en Josephine Baker brengt het casino van Parijs in vervoering.

IJzeren karakter

In die jaren besluit Octave Tasiaux, gepassioneerd door elektriciteit, 
een bedrijf op te richten voor het wikkelen van motors. Hij vestigt zich 
aan de Route de Mons in Charleroi en zijn vrouw en twee kinderen 
komen samen met hem boven de zaak wonen. Uit de mondelinge over-
levering van onze oude collega’s weten we dat hij een ijzeren karak-
ter had en een harde werker was die professioneel succes nastreefde. 
Hij hoefde zich geen zorgen te maken, want in die tijd werden motors 
gerepareerd en onderhouden om er het maximum uit te halen. In 
Charleroi, toen één van de meest welvarende steden in Europa, waren 
er bovendien voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten aanwezig. 

T A S I A U X 
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klanten nog altijd op ons reken-
den. We ontvingen telefoons en 
mails met de vraag of de leve-
ringen compleet stillagen, dan 
wel of er alternatieven waren. 
Daarom hebben we de nodige 
stappen ondernomen: we zorgden 
voor permanentie in de vestigin-
gen, zijn meer ter plaatse gaan 
leveren, bestelden een terminal 
voor mobiele betalingen en heb-
ben onze website en e-shop tot 
in de puntjes afgewerkt. We ble-
ven de statistieken over het virus 
nauwlettend in de gaten houden, 
wachtend op de piek en de daling 
die hopelijk daarna zou volgen.

Weer opstaan

Vandaag zien we dat de activi-
teiten geleidelijk aan hervatten. 
We hopen dat de nachtmerrie 
van een tweede golf geen wer-
kelijkheid wordt. We komen 
van ver en zonder de maat-
regelen van de overheid zou-
den we nog veel moeilijkere 
tijden hebben doorgemaakt. 

Uit deze uitzonderlijke periode 
hebben we veel geleerd. We her-
inneren ons het vertrouwen van 
onze klanten en de moed van 
onze medewerkers, die, hoe-
wel ze ongerust waren, steeds 
hun waardigheid behielden.

Eén ding is zeker: ons honderd-
jarig bestaan is in ons geheu-
gen gegrift omdat ze samenvalt 
met het coronavirus. We hadden 
het anders in gedachten, maar 
hierover konden we niet beslis-
sen. In alle bescheidenheid zijn 
we tevreden dat we een nieuwe 
band met ons cliënteel gevormd 
hebben: een mooi cadeau 
voor een dubbel jubileum. ◆

We zullen niet nog eens de 
geschiedenis van ons bedrijf over-
lopen, maar het is voor ons wel 
belangrijk om dit verhaal even 
in herinnering te brengen. Om 
onze honderdste verjaardag op 
passende wijze te vieren, wilden 
we van de gelegenheid gebruik-
maken om onze klanten en 
ons personeel op een gezellige 
manier samen te brengen, bui-
ten de professionele context. 

Pieken en dalen

Maar plots … werden we getrof-
fen door het coronavirus zoals 
een boom door de bliksem. Toen 
we begrepen dat we niet langer 
klanten konden ontvangen en 
ons personeel thuis moest blij-
ven, voelden we vooral onbegrip. 
We konden nergens op terugval-
len, hadden weinig informatie 
en wisten niet welke strategie 
we zouden moeten volgen. We 
bleven achter in een stille en 
lege zaak, alsof het economische 
leven een lange opeenvolging 
van zondagen was geworden.

Na een periode van twijfel en ont-
moediging besloten we in actie te 
schieten. We beseften dat onze 

TASIAUX www.tasiaux.be 
• Route de Philippeville 1 — 5651 Tarcienne  T. +32 71 21 94 18 
• Rue de Mons 34 — 6000 Charleroi T. +32 71 27 72 77 
• Première Rue 11 — Zoning Industriel — 6040 Jumet  T. +32 71 25 49 25

“ 
Uit deze 
uitzonderlijke 
periode hebben 
we veel geleerd.

Fabian Van 
Splunter en 

Bernard Delcroix
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FLEXIBELE
OPLOSSING VOOR

BEKABELING
Veel werknemers ruilen hun 
thuiskantoor weer in voor hun 
vertrouwde plek bij hun werk-
gever. Tegelijk is niets meer 
zoals voorheen. Thuiswerken 
en flexwerken zijn intussen 
sterk ingeburgerd, en op de 
werkplek is er meer aandacht 
voor ‘social distancing’. De 
organisatie van kantoorruim-
tes zal vanaf nu anders gebeu-
ren. En dat heeft ook gevolgen 
voor de installateur.

De bekabeling en de aansluitpunten 
in hedendaagse kantoren moeten 
gebruikers toelaten de opstelling 
van het kantoormeubilair eenvoudig 
aan te passen. Er zijn tal van rede-
nen waarom dat kan gebeuren. In 
coronatijden moeten werkgevers de 
bureaus van hun personeel verder uit 
elkaar plaatsen om een veilige afstand 
te creëren. Meer algemeen kunnen 
ze voor een andere inrichting kiezen 
in functie van een wisselend aantal 
werknemers, een thuiswerkpolicy of 
de veranderende noden van het be-
drijf. Ook eigenaars die kantoorruim-
tes verhuren, willen uiteraard dat hun 
gebouwen zoveel mogelijk flexibiliteit 
bieden wanneer een verhuurde kan-
toorruimte vrij wordt gemaakt voor 
een volgende huurder.

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.

1
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Bij vloerdozen, bijvoorbeeld, moet u 
rekening houden met de belasting op 
de vloer. Wanneer de schoonmaak-
ploeg met een schrobmachine werkt 
of de werknemers continu met hun 
bureaustoelen rondrijden, moeten de 
vloerdozen geschikt zijn voor dat type 
gebruik. Ook voor installatie in scho-
len zijn robuuste, vandaalbestendige 
oplossingen aangewezen. Sommige 
klanten hebben daarnaast speci-
fieke wensen qua afwerking van de 
vloerdozen en het schakelmateriaal 
en willen die graag in hun huisstijl. 
In zulke gevallen is het belangrijk 
goed af te stemmen met de klant en 
de interieurarchitect. Kortom, alles 
hangt af van het beoogde gebruik van 
de ruimte.”

Flexibiliteit

“Verder is het zaak om het gebouw 
of de ruimte zo functioneel mogelijk 
in te delen en ervoor te zorgen dat 
de installatie en het interieur in de 
toekomst makkelijk aangepast kun-
nen worden. Op die manier wordt het 
kantoor flexibeler voor de gebruiker, 
maar biedt het ook meerwaarde aan 
een eventuele koper of huurder”, ver-
telt Rens. “Sowieso zijn er specifieke 
richtlijnen wat het aantal beschikbare 
vierkante meters per gebruiker be-
treft. De huidige coronamaatregelen 
verscherpen die, door een onderlinge 
afstand van anderhalve meter ver-
plicht te maken.” In zulke gevallen is 
het bijzonder handig wanneer u voor 
oplossingen kiest die u toelaten een-
voudig aanpassingen door te voeren.

Meer algemeen zijn er specifieke 
aandachtspunten die gelden voor in-
stallaties in kantoorruimtes. We over-
lopen er enkele met Rens Verhagen, 
Product Manager en specialist kan-
tooroplossingen bij Legrand.

Kantooroplossingen

“Een eerste vraag is of het om een 
nieuwbouw of een renovatie gaat”, 
steekt Rens Verhagen van wal. “Bij 
een renovatie zal u moeten kijken 
naar de bestaande mogelijkheden om 
kabels te verdelen naar de werk-
plekken en ze aan te sluiten. Kabels 
verdelen, kan via het plafond, de 
vloer of de wand. Van daaruit gaan ze 
naar de werkplekken. Contactdozen 
kunnen op, onder of tegen de bureaus 
geïnstalleerd worden, maar u kunt 
ook werken met flexibele energiezui-
len. Bij nieuwbouw hangt alles af van 
de wensen van de eindklant, het doel 
van het gebouw, de afwerkingsgraad 
... U hebt het voordeel dat alles nog 
mogelijk is en u kunt bewust kiezen 
om flexibele oplossingen vanaf het 
begin te integreren.

Een tweede factor is het aantal 
werknemers in de ruimte en het 
type toestel dat ze gebruiken (com-
puter, scherm, telefoon, printer …), 
want die zaken dicteren eveneens 
de hoeveelheid en het type aanslui-
tingen. Rens: “Ook de omgeving 
bepaalt de keuze van de oplossingen. 

2

1. IK-3 vloerdoos met Mosaic 
schakelmateriaal van Legrand

2. Vloersysteem Soluflex van 
Legrand

3. Energiezuil klik-in van Legrand

3
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VeroVer een nieuwe Smart Home wereld !

wIJ maKen Van 
elK HuiS een 
Smart Home.

Om het even welke toepassing of gebouw waarin u 
dit wenst te installeren, Eltako Professional Smart 
Home maakt het mogelijk. Wij bieden  intelligente 
individuele complete pakketten aan en geen 
losstaande oplossingen. Overtuig uzelf van Eltako 
Professional Smart Home en wij overtuigen u door 
echte profkwaliteit, uitbreidbare producten en een 
evenwichtige prijs/kwaliteit verhouding. Op die 
 manier wordt elk gebouw een Smart Home en u de 
held van uw klanten.
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d o s s i e r

“Een belangrijk aspect daarin is 
herbruikbaarheid, de mogelijkheid 
om schakelmateriaal te vervangen, te 
hergebruiken en te verplaatsen zon-
der producten te moeten weggooien 
of de hele installatie te moeten ver-
nieuwen. Hierbij biedt Legrand hulp 
met haar Mosaic-schakelmateriaal, 
dat de klant kan toepassen in zowel 
vloerdozen, wandgoten, energiezuilen 
als bureau-oplossingen. Bij even-
tuele toekomstige aanpassingen is 
het niet nodig de hele installatie te 
vervangen.”

Een partner voor uw project

“Welke specifieke flexibele oplos-
sing u uiteindelijk voorstelt, hangt 
onder meer af van het beschikbare 
budget, de situatie in het gebouw en 
de wensen van de eindklant”, legt 
Rens uit. “Sowieso heeft Legrand 
een breed gamma in elke prijsklasse 
en geven we u graag advies rond de 
verschillende producten. Legrand wil 
namelijk een echte partner zijn bij de 
realisatie van uw projecten en treedt 
op als uw centrale aanspreekpunt. 
We leveren niet alleen het materiaal 
voor de bureaus, maar hebben ook 
het gehele productpakket om de ener-
gie en de data naar de werkplek te 
distribueren. Daarbij hebben we alle 
expertise in huis om u te adviseren 

en actief mee te denken over elke 
stap in uw project. Bovendien hebben 
onze accountmanagers niet alleen 
goede contacten met installateurs, 
maar ook met studiebureaus en 
architecten, waardoor onze oplossin-
gen al in het lastenboek ingeschreven 
kunnen worden. Zo kan u als installa-
teur snel een offerte voorbereiden die 
voldoet aan de verwachtingen van de 
voorschrijver. 

Maar daar houdt het niet op, zegt 
Rens: “Legrand realiseert ook 
maatwerkoplossingen. We bouwen 
dan onze standaardproducten om 
tot een product dat de componenten 
bevat die de klant nodig heeft. Zo 
maakten we voor een Belgische 
bank 200 voorbekabelde dozen 
met drie stopcontacten, een HDMI-
connector en een datapoort. 
Sowieso zijn we mee met onze tijd 
en blijven we investeren in nieuwe 
ontwikkelingen en oplossingen voor 
kantooromgevingen. Op die manier 
willen we onze klanten steeds 
een compleet, up-to-date gamma 
aanbieden.”

Tot slot heeft Legrand ook op 
logistiek vlak enkele belangrijke 
troeven. “Onze standaardproducten 
zijn goed verkrijgbaar. Via onze 
distributiepartners, zoals de 
groothandelaars van de Gibed-groep, 
willen we installateurs snel beleveren. 
Voor distributeurs is het op hun beurt 
een voordeel dat we totaalprojecten 
kunnen aanbieden. Zo hebben ze een 
aanspreekpunt en doen ze kennis 
op over onze producten, die later 
opnieuw nuttig is. We organiseren 
ook trainingen voor hen. Kortom, we 
gaan altijd verder: voor eindklanten, 
voor installateurs en voor onze 
distributeurs.” ◆

4. Legrand rolzuil 
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Kunststof heeft zijn negatieve imago 
vooral te danken aan de associatie 
met plastics voor eenmalig gebruik. 
Maar kunststoffen in de bouw zijn iets 
anders. “Onze buizen zijn investe-
ringsproducten. Ze hebben een le-
vensduur van meerdere decennia. Wij 
zoeken voortdurend naar oplossingen 
om gebruikte producten opnieuw in 
het productiecircuit te brengen. De 
afgelopen jaren hebben we daarom 
belangrijke investeringen gedaan om 
op een kwalitatieve én duurzame 
manier te werken.” Aan het woord is 
Pascal Zinzen, sales- en marketing-
manager bij EUPEN PIPE.

ho
re

ca

DUURZAME
BUIZENFABRIKANT

Een elektrische installatie zon-
der kunststoffen is ondenk-
baar. Tegelijk heeft kunststof 
geen al te beste reputatie als 
het op duurzaamheid en eco-
logie aankomt. Ten onrechte, 
want een producent als de bui-
zenafdeling EUPEN PIPE van 
Kabelwerk Eupen AG levert 
belangrijke inspanningen op 
dit vlak.

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.

“ 
Ons doel is geen afval te 

hebben en de grondstof als 
geheel te verbruiken.
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Van kabel tot buis

In de jaren 50 maakten kunststoffen 
opgang en rees bij Kabelwerk Eupen 
het idee om kabelbeschermingsbui-
zen uit pvc te maken. Voorheen wer-
den zulke buizen uit staal gemaakt, 
maar Eupen plaatste in 1956 een 
eerste extrusielijn voor pvc-buizen. 
Daarmee was de buizenafdeling 
EUPEN PIPE geboren. De eerste 
elektrobuis, EUCAVOLT®, wordt 
nog steeds in grote hoeveelheden 
geproduceerd en is een vertrouwd 
gezicht bij de groothandel. In de loop 
der jaren breidde het gamma uit met 
pe-buizen en pvc-buizen voor diverse 
toepassingen. Die dienen voor onder 

meer drinkwaterleidingen, gasleidin-
gen, geothermie en rioleringen onder 
druk. Ook voor de sanitaire sector 
produceert EUPEN PIPE tal van bui-
zen en toebehoren. 

Op de negen productielijnen worden 
buizen voor de thuismarkt gemaakt, 
maar ook voor het buitenland. “Als 
Duitstalig bedrijf mikten we eerst 
op Duitsland, maar intussen zijn we 
actief in allerlei Europese landen. 
Voor elke markt hebben we de nodige 
certificeringen”, zegt Pascal. “We zijn 
een Belgisch merk met jarenlange 
ervaring dat werkt volgens een hoge 
kwaliteitsstandaard en een hoog ser-
vicelevel biedt.”

Duurzaam produceren

Voor Kabelwerk Eupen is economisch 
succes alleen maar te bereiken als 
economische, ecologische en sociale 
belangen in balans zijn. “We streven 
naar duurzaamheid op elk vlak”, 
vertelt Marc Emonts, productmanager 
bij EUPEN PIPE.

Op het vlak van grondstoffen en pro-
ductie kiest Eupen voor energie-ef-
ficiënte installaties en de circulaire 
economie. “Ons doel is geen afval te 
hebben en de grondstof als geheel 
te verbruiken. Dat hoeft niet bij 
de productie te zijn, maar kan ook 
gebeuren door bestaande buizen te 
recycleren”, legt Pascal uit. Marc gaat 
verder: “Daarom hebben we enkele 
jaren geleden geïnvesteerd in machi-
nes voor de mechanische regranula-
tie van ons productieafval. Maar we 
hebben ook speciale oplossingen voor 
gebruikte buizen. Aan het einde van 
hun levensduur worden ze vermalen 
en gefiltreerd tot nieuwe grond-
stof, waarna we er opnieuw buizen 
van kunnen maken voor specifieke 
toepassingen. In onze afdeling gaat 
er dus geen gram kunststof verloren. 
We kiezen er bewust voor om alle 
processen die hiervoor nodig zijn in 
eigen handen te nemen, zodat we van 
nabij kunnen opvolgen of de nieuwe 
grondstoffen en producten aan onze 
kwaliteitseisen voldoen. Met die ge-
sloten duurzaamheidskring vermijden 
we bovendien ook de CO?-uitstoot 
die nodig zou zijn om het afval naar 
een extern recyclagecentrum te 
vervoeren.”

Efficiënter

“Tegelijk hebben we de laatste jaren 
geïnvesteerd in nieuwe productielij-
nen die energie-efficiënter werken en 
minder grondstoffen verspillen”, vult 
Pascal aan. “De machines zijn pre-
ciezer, waardoor er minder fabricage-
fouten zijn. En aangezien we tijdens 
het productieproces de diameter en 
de wanddikte van de buis kunnen 
aanpassen, verliezen we minder tijd. 
Op termijn zullen we alle produc-
tielijnen vervangen door dit nieuwe 
‘Quick-Switch’-systeem.”

1
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De robuuste Prolumia Pro-Flood serie bestaat uit functioneel en compact vormgegeven 
schijnwerpers in vijf verschillende afmetingen voor binnen- en buitentoepassingen.
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Ook op andere vlakken streeft de 
buizenfabriek naar een efficiënt 
gebruik van energie en middelen. Zo 
voorziet een fotovoltaïsche instal-
latie de volledige administratie van 
stroom en wordt ook een deel van de 
energievoorziening van de productie 
gedekt. De verlichting in de gebouwen 
wordt systematisch vervangen door 
leds. Voor de koeling van de produc-
tielijnen wordt regenwater gebruikt 
dat op de site gezuiverd wordt. De 
werknemers komen uit de buurt, 
worden aangemoedigd om te carpoo-
len en drinken uit een herbruikbare 
waterfles. En het bedrijf beschikt 
over een eigen vrachtwagenpark met 
recente trucks en het warehouse 
ligt vlak bij de autosnelweg voor een 
vlotte bereikbaarheid. “We hebben 
ook geïnvesteerd in een verhoogde 
silocapaciteit voor de granulaten. Op 
die manier moeten onze werknemers 
niet langer werken met big bags, 
maar kunnen ze zich concentreren 
op de extrusielijnen en de kwaliteit 
van de buizen. Bovendien hebben we 
zo minder afval en kunnen we met 
één vrachtwagen meer grondstoffen 
vervoeren”, legt Marc uit.

De duurzame ambities van Kabelwerk 
Eupen worden weerspiegeld in het 
ISO 14001-certificaat voor milieu-
management en de conformiteitsver-
klaringen volgens RoHS en REACH. 

Daarnaast is de fabriek lid van organi-
saties die actief zijn in het inzamelen 
en recycleren van kunststofafval en 
werkt ze samen met zorgvuldig gese-
lecteerde partners die het milieu, de 
mensenrechten en veilige arbeidsom-
standigheden respecteren. Het bedrijf 
ontving een zilveren Ecovadis-attest 
voor haar CSR-inspanningen.

Menselijk bedrijf

Als belangrijke lokale werkgever 
wil Kabelwerk Eupen ook op men-
selijk vlak duurzaam ondernemen. 
“Duurzaamheid is ook verantwoor-
ding afleggen tegenover onze mede-
werkers en ervoor zorgen dat ze zich 
goed voelen op hun werk. We werken 
in drie shiften: het is niet makke-
lijk om werknemers te vinden voor 
zo’n systeem, dus we moeten ervoor 
zorgen dat ze graag komen werken, 

dat ze bijscholingen kunnen volgen 
en dat ze zekerheid en perspectieven 
hebben in hun job. We investeren vol-
op in de veiligheid en de gezondheid 
van onze medewerkers en bieden 
een goede work-life balance”, vertelt 
Pascal. 

“Duurzaamheid is actueler dan ooit 
in de sector van de kunststoffen. 
Wij willen op elk vlak een duurzaam 
bedrijf zijn. We zitten nog maar in 
de beginfase, maar dankzij onze 
investeringen zijn we goed geplaatst 
om oplossingen te vinden voor de 
toekomst”, blikken Pascal en Marc 
vooruit.◆

2 Pascal Zinzen 
en Marc 
Emonts

2
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GEMEENTEHUIS

Sint-Katelijne-Waver is een gemeente 
in de provincie Antwerpen met 
zo’n 21.000 inwoners. Het huidige 
gemeentehuis werd in 2003 in 
gebruik genomen. “Het gebouw 
heeft een specifieke hoekvorm 
en werd destijds gebouwd met 
het oog op landschapskantoren”, 
vertelt Sandra Pelkmans, technisch 
deskundige gebouwen voor de 
gemeente. Zij volgt het beheer van 
de diverse gemeentelijke gebouwen 
op, zoals scholen, sportzalen, het 
zwembad of kinderdagverblijven, 
en treedt op als bouwheer bij 
renovaties en uitbreidingen. “In 
het gemeentehuis zijn er grote 
vleugels waar werkeilanden werden 
gemaakt. Erboven hing gespreide 
verlichting die volgens een strak 
lichtplan was geïnstalleerd. Maar 
in de loop der jaren kwam er meer 
vraag naar aparte werkplekken 

en afgesloten bureauruimtes. 
Bovendien zijn het OCMW en het 
gemeentebestuur enkele jaren 
terug gefuseerd, wat betekende 
dat er zestien extra mensen in het 
gebouw gevestigd moesten worden. 
Op vlak van verlichting zagen we 
dat er werkplekken onvoldoende of 
net te veel verlicht waren. Lampen 
of opbouwtoestellen verplaatsen of 
toevoegen, volstond niet meer. En 
sowieso wilden we overstappen op 
energiezuinige ledverlichting.”

Relighting

Tijd, dus, voor een reorganisatie 
van de werkruimte en een 
renovatie van het lichtsysteem. 
Sandra: “We maakten de nodige 
werkplekken, zodat iedereen een 
plaats had. Vervolgens bogen we 
ons over de verlichting. We zochten 

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.

1. MINI LED Up 

2. FL600 PL/LED

Naast bedrijven willen ook 
openbare besturen hun 
energieverbruik terugdrin-
gen. De omschakeling naar 
ledverlichting in de gemeen-
telijke gebouwen is daarbij 
een belangrijke stap. Ook in 
Sint-Katelijne-Waver kreeg 
het gemeentehuis performante 
en zuinige ledtoestellen. En 
dankzij een slimme sturing is 
er meer comfort en flexibiliteit 
voor de werknemers.

28
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Ledtegels, tracks  
en lijnverlichting

In de kantoren, de gangen en de 
cafetaria werden gependelde ledtegels 
FL300PL en FL600PL geïnstalleerd. 
De productfamilie FL300/600 bestaat 
uit vierkante inbouwarmaturen, 
opbouwarmaturen en 
pendelarmaturen voor binnenshuis 
met een behuizing van witgelakt 
aluminium. De toestellen zijn 
verkrijgbaar met een opaaldiffusor 
of een microprismatische diffusor 
met UGR <19. Zo bieden ze een 
efficiënte lichtverstrooiing, lage 
verblinding, een hoge uniformiteit 
en een RA-waarde >80, geheel 
volgens de Europese normen voor 
werkplekken. De producten zijn 
DALI-dimbaar. “Het voordeel van de 
drie uitvoeringen (inbouw, opbouw 
en pendel versie) zijn dat u ze kan 
combineren in verschillende ruimtes 
van hetzelfde gebouw”, vertelt 
Didier Langenaeken, salesdirector 
bij Performance in Lighting. In het 
gemeentehuis hangen de tegels zowel 
kort als lang gependeld: “We hebben 
een vide van 8 meter hoog, dus ook 
daar moesten ze in kunnen hangen”, 
verduidelijkt Sandra. 

nieuwe armaturen en een nieuw 
domoticasysteem om het licht per 
zone of werkplek af te stemmen 
op de concrete noden, want het 
oude systeem bood te weinig 
mogelijkheden. Ook de zonnewering 
was aan vervanging toe. De nieuwe 
zonnewering wilden we meteen aan 
de domotica koppelen. Voor al die 
zaken hebben we een aanbesteding 
gepubliceerd.”

De uitdagingen in dit project? De 
gemeente zocht toestellen met 
een uniforme look die in diverse 
afmetingen verkrijgbaar waren 
en op verschillende hoogtes 
gependeld konden worden. De 
nieuwe verlichting moest ook op de 
bestaande bekabeling passen. “De 
bekabeling wilden we immers niet 
noodzakelijk vervangen”, merkt 
Sandra op.

De oplossing bleek niet zo 
eenvoudig te vinden op de 
markt, maar uiteindelijk kwam 
Performance in Lighting met 
een voorstel. De leverancier 
plaatste een proefopstelling in het 
gemeentehuis. Het uitzicht van de 
toestellen en de optieken konden 
het gemeentebestuur bekoren, dus 
viel de keuze op hen. Dit Belgische 
merk, sinds 2008 onderdeel van een 
internationale groep met hoofdzetel 
in Italië, heeft al meer dan 50 
jaar ervaring in verlichting. Het 
produceert, assembleert en verdeelt 
verlichtingstoestellen voor de meest 
uiteenlopende toepassingen, zowel 
binnen als buiten. Dankzij inhouse 
ontwikkeling en productie ontwerpt 
het ook toestellen op maat van de 
wensen van de klant.

1

“ 
Vroeger bleef 
er soms wel 
eens ergens 

licht branden, 
maar dat is nu 
verleden tijd.

2
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In de grote inkomhal en de raadzaal 
hing oorspronkelijk lijnverlichting 
met armaturen van een meter lang. 
“Ze hingen kriskras door elkaar. 
Die look wilden we behouden, dus 
zochten we een armatuur dat op 
het bestaande plafond en in het 
bestaande systeem geplaatst kon 
worden. Ook dat heeft Performance 
in Lighting geleverd. Hiervoor hebben 
ze de MINI LED reeks gebruikt die 
leverbaar is in verschillende lengtes, 
vermogens, uitvoeringen.” Aangezien 
de inkomhal eveneens dienstdoet als 
expositieruimte, leverde de fabrikant 
de nodige tracks: de driefase OTR-
trackrails in opbouwversie. Zo 
kunnen tentoongestelde objecten 
flexibel uitgelicht worden met 
trackspots.

Slimme lichtsturing

Vervolgens bespreekt Sandra 
het nieuwe domoticasysteem. 
Dat werkt via KNX en kreeg om 
veiligheidsredenen een eigen 
wifikanaal. “We hadden geen 
uitgebreid eisenpakket qua domotica, 
maar er waren wel een aantal zaken 
die we echt wilden. In de eerste plaats 
zochten we een goede dimfunctie. We 
hebben veel zonnegevels, dus zowel 
in de bureaus als in de vergaderzalen 
was er voordien onnodig veel licht 
wanneer de zon scheen en de lichten 
brandden. Dankzij de dimmers is 
de lichtsterke aangepast aan de 
lichtinval en verbruiken we alleen 
wat nodig is. Elke vleugel van het 

gebouw heeft een eigen tablet. 
Daarmee kan het personeel zelf op 
een gebruiksvriendelijke wijze de 
lichten activeren en dimmen en de 
zonnewering bedienen. Tussen 18 en 
20 uur wordt het licht automatisch 
voor de helft gedimd voor de 
schoonmaakploeg.”

“Daarnaast wilden we energie 
besparen aan de hand van bewegings- 
en aanwezigheidsmelders in een 
aantal ruimtes, zoals vergaderzalen. 
Ook de alles-uitfunctie is een 
meerwaarde. Die werkt met een 
timer en via bediening vanop afstand. 
Vroeger bleef er soms wel eens 
ergens licht branden, maar dat is nu 
verleden tijd.” 

De relighting verliep snel en vlot, 
ook dankzij de medewerking van 
groothandel Piscaer. Ingrijpende 
wijzigingen aan het gebouw en de 
installatie waren gelukkig niet nodig. 
“Het project duurde van maart tot 
augustus 2019. Alle technieken zijn 
in opbouw in het plafond geplaatst. 
We hebben maar twee bijkomende 
schakelaars moeten plaatsen”, aldus 
Sandra. ◆

3

3. FL600 PL/LED 
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JOERI ONGENAE 
O N G E N A E - B A E R T  T E C H N I C S

MATTHIAS BAERT
O N G E N A E - B A E R T  T E C H N I C S
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KRIS DEHOORNE
S C H N E I D E R  E L E C T R I C
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SPANKRACHT VOOR 
DE RETAILER 
OB-T REGELDE HET 
LAAGSPANNINGSBORD BIJ 
PROXY DELHAIZE

In april dit jaar opende Proxy Delhaize 
Park Brugge. De zelfstandige uitbaatster 
was op zoek naar een installatiebedrijf dat 
alles zou verzorgen, van de distributiekast 
tot de beveiliging en het netwerk. Wat het 
laagspanningsbord betreft, moest Joeri Ongenae 
van OB-T in elk geval niet lang nadenken.

OB-T (Ongenae-Baert Tech-
nics) uit Zedelgem is het 
installatiebedrijf van Joeri 
Ongenae en Matthias Baert. 
Joeri studeerde af als mas-
ter in handelswetenschap-
pen, management en IT en 
ging een tijdje aan de slag in 
de IT. Door zijn grote inte-
resse in elektrotechniek en 
omdat zijn vader en groot-
vader elektricien waren, 
besloot hij zich om te scho-
len tot installateur. Zijn zaak 
begon te groeien en samen 
met Matthias, die ingenieur 
elektrotechniek is, besloot 
hij OB-T op te richten.

Aangenaam werken

“Met onze kennis over IT en 
elektromechanica willen we 
meerwaarde creëren. We bie-
den onze klanten totaalop-
lossingen en zijn hun enige 
aanspreekpunt voor alles, 

van het bord tot de netwerk-
bekabeling, over de came-
rabewaking, de brandbevei-
liging en het alarm”, vertelt 
Joeri. “Ook de uitbaatster 
van Proxy Delhaize Park 
Brugge was op zoek naar één 
contactpersoon om al die 
zaken te beheren. Samen met 
Kris Dehoorne van Schnei-
der Electric zijn we op zoek 
gegaan naar een totaaloplos-
sing voor de laagspanning. 
Hij stelde de Prisma-kast 
voor, die zich prima leent 
voor deze context. In de win-
kel was een hoog vermogen 
nodig, maar voor het overige 
bevatte de installatie alleen 
automaten en domotica. Kris 
hielp ons bij de samenstel-
ling. Dankzij de DIN-rails 
verloopt dat eenvoudig. Het 
lijkt wel een residentiële kast 
in het groot: het is een ple-
zier om mee te werken.”

No-brainer

“In het begin hebben we 
lang gezocht naar mer-
ken waarmee we wilden 
werken. We wilden unifor-
miteit en orde krijgen in 
onze stock en op aanraden 
van groothandel Aleco zijn 
we bij Schneider Electric 
uitgekomen. De fabrikant 
levert stevig en degelijk 
materiaal, dus we hebben 
er geen spijt van. We wil-
len meer in de industriële 
sector en in grote loodsen 
gaan werken, en daarin is 
Schneider Electric de refe-
rentie. Binnenkort moeten 
we op een werf de hoofd-
kast vervangen: ook dan is 
de keuze voor Schneider een 
no-brainer,” besluit Joeri. ◆

Prisma

Prisma is een gebruiksvriende-

lijk functioneel systeem voor vei-

lige, uitbreidbare en aanpasbare 

laagspanningsborden op maat 

van de klant� De reeks is specifiek 

ontwikkeld om te voldoen aan de 

steeds toenemende eisen voor 

gebouwen, van kleine bedrijfsruim-

tes, over scholen en kantoorgebou-

wen, tot ziekenhuizen en logistieke 

centra� De overeenstemming met 

EN 61439 garandeert veiligheid, 

bedrijfscontinuïteit en conformiteit 

met de voorschriften van de klant�

SCHNEIDER ELECTRIC

www.se.com
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LARS DE RAEDT 
I N S T A L L A T E U R

SAM VAN GERWEN
M A R K E T I N G  M A N A G E R
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SLIM 
BINNENKLIMAAT 
EEN ERVAREN INSTALLATEUR 
OVER DE OPLOSSINGEN VAN 
ITHO DAALDEROP�

Lars De Raedt werkt in de regio Geraardsbergen 
als installateur van oplossingen voor 
verwarming, warm water, airco en sanitaire 
voorzieningen. Hij plaatst al tien jaar toestellen 
van Itho Daalderop in het Pajottenland. 
Benieuwd naar zijn ervaringen?

“In onze streek stellen we 
nog makkelijk een gaswand-
ketel voor”, steekt Lars van 
wal. “Mensen weten wel dat 
er alternatieven bestaan als 
warmtepompen en vloer-
verwarming, maar schrik-
ken vaak nog terug voor de 
kostprijs. Sinds we toestellen 
van Itho Daalderop installe-
ren, weten we dat we onze 
klanten kwaliteit bieden 
voor een haalbaar budget.” 
Toch is er de laatste jaren 
ook meer vraag naar duur-
zame, energiezuinige oplos-
singen voor verwarming en 
warm water: “Ook voor deze 
klanten - over het algemeen 
een jonger publiek - heeft 
Itho Daalderop de perfecte 
oplossing”, vertelt Lars.

Installatievriendelijk

Wanneer we Lars vragen naar 
wat Itho Daalderop anders 
maakt, noemt hij als eerste 

groot voordeel de correcte 
verhouding tussen prijs en 
kwaliteit. “Vanuit het stand-
punt van de installateur is 
de installatievriendelijkheid 
van de ketels een grote meer-
waarde. Ook de omkadering 
die Itho Daalderop biedt, is 
top. Ik volgde bij hen een 
zeer goede technische oplei-
ding om de toestellen effi-
ciënt te leren installeren. 
En er is een behulpzame 
servicedienst die we kun-
nen contacteren bij pro-
blemen, een dienst die we 
eigenlijk zo goed als nooit 
moeten bellen”, lacht hij.

spIDer: Op naar 
de toekomst

De missie van Itho Daalderop 
bestaat erin om klanten altijd 
een optimaal, gezond bin-
nenklimaat te bieden. Naast 
toestellen levert deze ont-
wikkelaar ook instrumenten 

waarmee de eindgebrui-
ker zelf het binnenklimaat 
kan regelen. “We krijgen 
hoe langer hoe meer de 
vraag naar slimme regel-
toestellen. In die context 
installeren wij meer en 
meer de spIDer. Met deze 
draadloze thermostaat 
regelen klanten hun bin-
nenklimaat via hun smart-
phone, tablet of pc. Maar 
hij kan ook aangesloten 
worden op de zonnepane-
len en de digitale meter om 
het verbruik en de productie 
van energie op te volgen. We 
stellen vast dat onze klanten 
dit toestel een absolute meer-
waarde vinden. Itho Daal-
derop speelt met dit soort 
oplossingen slim in op de 
behoeftes van de consument 
van vandaag én morgen.” ◆

spIDer klimaatthermostaat

spIDer is een slim communica-

tieplatform waarmee u ventilatie, 

verwarming, warm water en elek-

trische apparaten regelt� Dankzij 

de mobiele app beheert u die toe-

stellen ook buitenshuis� Bovendien 

heeft u steeds inzicht in uw verbruik 

en de status van uw installatie�

Het spIDer-klimaatsysteem 

omvat diverse componenten: de 

slimme thermostaat, de Gate-

way, een of meerdere slimme 

stekkers (Powerplugs), de spI-

Der app en spIDer web�

ITHO DAALDEROP

www.ithodaalderop.be
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THEO HUYSMANS 
K A B E L W E R K  E U P E N

FILIP VERBEECK
 R U S T I B U S
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ZEEWAARDIGE 
K ABELS 
CONSTANTE KWALITEIT

Rustibus is een Noorse producent van 
onderhoudstoestellen voor de scheepvaart. 
Toen de eindassemblage naar Antwerpen 
verhuisde, moest het bedrijf nieuwe, 
lokale leveranciers zoeken. De elektrisch 
aangedreven toestellen krijgen sindsdien hun 
stroom via kabels van Kabelwerk Eupen.  

Het Noorse Rustibus produ-
ceert een uitgebreid gamma 
aan toestellen voor het onder-
houden en roestvrij maken 
van schepen. “Het gaat van 
handgereedschap tot grote 
machines om ruimen en de 
buitenkant van een schip 
weer kraaknet te maken”, 
vertelt Filip Verbeeck. “Ze 
werken aan de hand van 
roterende kettingen. Die 
slaan roest, verf en vracht-
residu van het staal, zonder 
het staal zelf te beschadi-
gen. Het unieke aan onze 
toestellen is dat ze volledig 
voor maritieme doeleinden 
zijn ontwikkeld, in tegenstel-
ling tot andere machines die 
oorspronkelijk zijn gemaakt 
voor gebruik op beton. Rusti-
bus is al sinds 1979 actief en 
mag na al die jaren de meest 
gerenommeerde rederijen tot 
zijn klanten rekenen. Dank-
zij onze toestellen behou-
den schepen hun waarde.”

Op zoek naar lokale 
leveranciers

In 2012 verhuisde de ein-
dassemblage van de machi-
nes naar Antwerpen. “Dat 
gebeurde met het oog op 
expansie, maar ook om de 
logistieke keten te optimalise-
ren”, weet Filip. “Vervolgens 
moesten we op zoek naar 
leveranciers voor onderdelen, 
waaronder ook de driefasige 
stroomkabels die bij de toe-
stellen zitten. We verkopen 
onze toestellen als Europese 
kwaliteit, dus we hadden 
nood aan lokale fabrikan-
ten die een constant product 
afleveren. Elektrogroothan-
del Govaerts stelde ons de 
EUCAFLEX Plus 90° C-ka-
bels van Kabelwerk Eupen 
voor. We hebben de kwaliteit 
getest aan de hand van sta-
len en sindsdien zijn we de 
kabels blijven gebruiken.” 

Continuïteit  
gegarandeerd

“Als producent willen we 
zoveel mogelijk continuï-
teit garanderen met onze 
toestellen. Ook de kwali-
teit van de componenten 
die we gebruiken, speelt 
daarin een rol”, legt Filip 
uit. “Kabelwerk Eupen levert 
ons kabels met een con-
stante kwaliteit die geschikt 
zijn voor de veeleisende 
maritieme context waarin 
ze gebruikt worden. We zijn 
blij dat we met dit Belgische 
product kunnen werken.” ◆

EUCA FLEX Plus 90° C

Deze geharmoniseerde rubberkabel 

is bestand tegen slijtage, overrijden, 

olie, uv en ozon, uiterst flexibel en 

waterdicht tot 200 meter� Dat maakt 

hem geschikt om apparaten aan te 

sluiten in veeleisende omgevingen, 

zoals bouwplaatsen, steengroeven 

en de industrie� Een grote troef 

is de maximale geleiderstempe-

ratuur van 90° C (in plaats van de 

vaak voorkomende 70° C)� Dit laat 

toe om desgewenst met voorde-

ligere dunnere secties te werken� 

Kabelwerk Eupen biedt bovendien 

een constante hoge kwaliteit aan� 

KABELWERK EUPEN AG

www.eupen.com



 HWWDDPP

Installatiegemak 
primeerde bij de 
ontwikkeling van 
het vernieuwd 
waterdicht LED 
armatuur HWDP 
IP66.

www.integratech.beVoor meer informatie surf naar onze website

HWDP blinkt uit in performantie en montagesnelheid en is de ideale vervanger voor de klassieke 
spatwaterdichte TL-armaturen.

De witte basis met polycarbonaat cover garandeert een beschermingsgraad van IP66 en een 
slagvastheid van IK08.  Het toestel heeft een minimum efficiëntie van 130lm/W en beschikt over 
een afgeschermde LED plaat en valbeveiliging met stalen kabels.  HWDP wordt geleverd inclusief 
een ENEC gekeurde SELV kwaliteitsdriver, Flickr free.

Aan de bovenzijde van het toestel zijn voldoende in- en uitgangen voorzien voor aansluiting via het 
plafond. Alle componenten zijn reeds gemonteerd in de basis.  Roestvrij stalen clips werden 
verzonken gemonteerd, waardoor het toestel ook na lange montagetijd zijn IP66 waarde behoudt.  
Bovendien is het armatuur ten behoeve van installatiegemak voorzien van doorvoerbedrading en 
tool-less connectoren 5x2,5mm2

Kortom, dit robuust armatuur kan tegen een stootje en heeft minimaal onderhoud nodig, ideaal voor 
de verlichting van vochtige en stoffige ruimtes.

66 08 130Compleet in alle opzichten



www.brulight.eu
info@brulight.eu

Naly lighting is distributed by :

www.naly.lighting
sales@naly.lighting
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INNOVATIVE LIGHTING



DE ELEKTRISCHE
 INSTALLATIE 

VAN MORGEN

“Onze bedrijfswaarden zijn 
authenticiteit, integriteit en 
moed. Dat laatste is nodig 
om de juiste beslissingen te 
nemen”, steekt managing 
director Jean Marie Doolaege 
van wal. “Zo willen we een 
toonaangevende fabrikant 
zijn die oplossingen en dien-
sten aanreikt voor elektrische 
installaties in residentiële, 
tertiaire en industriële 
gebouwen. Ons portfolio 
omvat verdeelkasten, instal-
latie- en verdeelkanalen, 
domoticasystemen, wandap-
paratuur, laadpalen en 
beveiligingssystemen zoals 
inbraakbeveiliging en rook-
melders. We willen producten 
ontwikkelen die energie-ef-
ficiënt zijn, het comfort van 
gebruikers verhogen en hen 
meer veiligheid bieden.” 

Toekomstgericht

De markt van elektriciteit 
en energie beweegt vandaag 
sneller dan ooit. Als fabrikant 
is het zaak een duidelijke 
richting te kiezen, stelt Jean 
Marie. “Onze ambitie is om 
een familiale groep te blijven 
met een centrale positie in de 
elektriciteitswereld van mor-
gen. De krijtlijnen daarvoor 
zetten we uit op middellange 
termijn. Dat lijkt moeilijk te 
rijmen met de snelle evolu-
ties, maar het zal ons toelaten 
om overwegingen te maken 
en de toekomst niet te zien 
als verlengde van het heden.”

“In elk geval willen we 
innoveren. We investeren 6% 
van onze omzet in onderzoek 
en ontwikkeling en hebben 
zo’n 3000 patenten. De focus 
ligt op drie domeinen. Eén 
daarvan is de productie en 

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.

H A G E R

Al meer dan 60 jaar 
ontwikkelt Hager oplossingen 
voor elektrische installaties. 
Het doel? Mensen een veiliger 
en aangenamer leven bieden. 
Daarbij handelt dit familiaal 
bedrijf steeds vanuit haar 
waarden en een duidelijke 
visie.

1
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het efficiënte beheer van 
energie. Hernieuwbare ener-
gie is zeer actueel, en samen 
met intelligente netwerken 
vormt ze de basis van effici-
ente energiedistributie. Ook 
de wijzigende regelgeving 
voor diverse gebouwtypes 
volgen we op de voet.”

Digitalisering

“Het derde domein is 
digitalisering”, gaat Jean 
Marie verder. “Binnen Hager 
is het een heel belangrijk 
onderwerp omdat het impact 
heeft op alle aspecten van 
onze business. Het gaat over 
mensen en technologie. 
Mensen, omdat het duidelijk 

moet zijn welke voordelen 
het brengt in hun job en het 
ontwikkelen van competen-
ties. Digitalisering zal ons 
ook in staat stellen om de tijd 
die nodig is voor de ontwik-
keling van een oplossing 
en het beschikbaar stellen 
voor de markt in te korten. 
Voor onze klanten gaat het 
over verhoging van comfort 
en toegevoegde waarde.”

Duurzame 
groei

Om duurzame ontwikkeling 
te bevorderen en maatschap-
pelijke uitdagingen het hoofd 
te bieden, hanteert Hager de 
E3-aanpak: ‘environment’, 

“ 
We investeren 6% 
van onze omzet 
in onderzoek en 
ontwikkeling en hebben 
zo’n 3000 patenten.

1. Het Hager Forum, Obernai, 
Frankrijk

2. Jean Marie Doolaege, 
Managing Director Hager 
België

3. Hager Witty laadstation voor 
elektrische en hybride wagens

2

‘ethics’ en ‘eco-efficiency’. 
Hager wil continu haar 
ecologische voetafdruk 
verkleinen, ethisch omgaan 
met medewerkers, partners 
en leveranciers, en klanten 
helpen hun energieverbruik 
te verminderen. Vanuit 
haar duurzame ambities is 
Hager bovendien al sinds 
2007 aangesloten bij het UN 
Global Compact-initiatief.

Hager zet tot slot sterk 
in op de kwaliteit en het 
engagement van haar 
medewerkers. “De oprich-
ters wisten dat net die 
factoren belangrijk zijn 
voor de uitbouw van een 
succesvol bedrijf. Het 
menselijke is het hart van 
onze duurzame groei als 
onderneming. Het succes 
van Hager is gebaseerd op 
het aantrekken van nieuw 
talent, het promoten van 
diversiteit binnen de teams 
en de continue ontwikkeling 
van competenties. Al die 
zaken zitten samengevat 
in onze belofte als werk-
gever: samen groeien.” ◆

3



DESIGN EN 
TECHNISCHE

 PRECISIE

Het verhaal van UNI-BRIGHT 
begint 25 jaar geleden, in 
het halogeentijdperk. Vanaf 
de eeuwwisseling besluit 
het bedrijf zich meer en 
meer op ledverlichting 
te richten. In 2008 volgt 
een samenwerking met 
het Duitse PROLED. “Dat 
was een kwantumsprong”, 
vertelt general manager Luc 
Hulselmans. “We kregen 
toegang tot de juiste produc-
ten en knowhow. PROLED 
ontstond binnen de eventver-
lichting en is gespecialiseerd 
in flexstrips, voedingen en 
sturingen. We verdeelden hun 
toestellen en begonnen zelf te 
specialiseren en producten te 
ontwerpen. Vandaag hebben 
we zo’n 18 collecties. In 2018 
zijn we een samenwerking 
aangegaan met PROLED 
GROUP. Dat geeft ons inter-
nationale groeiperspectieven. 
Tegelijk blijven we trouw aan 
onze identiteit, verbeteren 
we ons gamma continu en 
nemen we beslissingen vanuit 
een langetermijnvisie.”

De juiste  
toepassing

UNI-BRIGHT ontwikkelt 
architecturale en functionele 
verlichting voor de horeca, 
retail, kantoren en wonin-
gen. “Die combinatie is onze 
sterkte. In ons portfolio zitten 
zowel architecturale oplossin-
gen van ons eigen merk als 
de toonaangevende flexstrips 
en sturingen van PROLED”, 
legt technical manager Sven 
Claes uit. “Maar we bieden 
ook ondersteuning. We 
wijzen installateurs de weg 
in protocols voor slimme 
verlichting en begelei-
den hen van A tot Z.”

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.

U N I - B R I G H T

UNI-BRIGHT ontwikkelt en 
verdeelt verlichting. En dat 
doet het al 25 jaar met een 
gezonde ambitie. De blik 
vooruit, met oog voor de juiste 
trends, betrouwbaarheid en 
constante verbetering.
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“We benaderen slimme 
verlichting heel praktisch”, 
gaat Luc verder. “Het gaat om 
het juiste licht op de juiste 
plaats op het juiste moment. 
Daarbij zoeken en integreren 
we passende protocols, zodat 
we klanten oplossingen kun-
nen bieden die aansluiten bij 
hun noden en onze criteria.”  

Duurzaam  
en betrouwbaar

Als leverancier van ledver-
lichting helpt UNI-BRIGHT 
klanten energie besparen. 
Tegelijk gaat het bedrijf 
verder door kwalitatieve 
toestellen met een lange 
levensduur te maken. “UNI-
BRIGHT staat voor design 
en technische precisie. 
We kiezen voor betrouw-
bare producten en hebben 
weinig uitval. Dat maakt 
de afvalberg kleiner, maar 
zorgt er ook voor dat onze 
klanten tevreden terugkeren. 
Ook als organisatie willen 
we immers een duurzame 
partner zijn”, aldus Luc. “Uit 
enquêtes blijkt dat we zeer 
goed scoren op onder meer 
tevredenheid, service en 
logistiek”, vult marketing-
manager Ann De Wael aan.

“Ook voor medewer-
kers is UNI-BRIGHT een 
duurzame partner”, zegt 
marketing officer Lynn Van 
Vreckem. “Ik werk hier 
een half jaar en iedereen 
is bijzonder vriendelijk. Je 
krijgt vertrouwen, langeter-
mijnperspectief en kansen 
om je te ontwikkelen.”

The future  
is bright

Tot slot is er de baseline van 
het merk: “The future is 
bright”. “Om de toekomst 
mooi te maken, moet je op 
elk vlak scoren. Onze focus 
ligt dan ook op zoveel meer 
dan cijfers alleen. We willen 
beter worden op elk vlak, van 
magazijn tot klantenservice 
en communicatie. Dit resul-
teert in een integrale kwaliteit 
en duurzame klantente-
vredenheid”, legt Luc uit.

“Zo groeien we zonder 
groeipijnen”, beaamt Sven. 
“We hopen op die manier en 
binnen de groep internatio-
naal uit te breiden. We waren 
snel bij de digitalisering 
met bijvoorbeeld inhou-
delijk relevante webinars, 
en ook op dat vlak zijn we 
helemaal klaar voor de 
toekomst”, besluit Luc. ◆

“ 
We blijven trouw 
aan onze identiteit, 
verbeteren ons gamma 
continu en nemen 
beslissingen vanuit een  
langetermijnvisie.

1. La Villa48 Tracks zijn 
compact en slank, wat aan 
de verlichting een extra 
architecturaal karakter geeft.

2. Luc Hulselmans , General 
Manager

1

2
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Brandveiligheid is – 
terecht – een hot topic 
in de elektriciteitssector. 
Installateurs krijgen 
de laatste jaren steeds 
strengere richtlijnen 
voor de kiezen. Het is 
dan ook cruciaal om de 
juiste brandveilige mate-
rialen te gebruiken.

In 2017 onderging de elek-
trosector al een belangrijke 
verandering met het in 
voege treden van de CPR, 
wat staat voor ‘Construction 
Products Regulation’. In 
navolging daarvan trad 
dit jaar, op 1 juni, het ver-
nieuwde AREI in werking. 
Daarin werden de voor-
schriften voor de keuze van 
de bekabeling in elektrische 
installaties in overeenstem-
ming gebracht met de CPR-
regelgeving. Om te voldoen 
aan al die wettelijke vereis-
ten, moeten installateurs de 
juiste brandveilige materi-
alen plaatsen. Volgens Kris 
Desmet, Sales Manager bij 
Preflex, heeft de Belgische 
elektro-installateur nood 
aan informatie naar aan-
leiding van de recente aan-
passingen in het AREI. “Het 
vernieuwde AREI deed veel 
vragen rijzen bij de elek-
tro-installateurs, die zich 
ervan wilden verzekeren dat 
ze hun installaties nog cor-
rect konden uitvoeren met 
onze producten.” Daarom 
bundelde Preflex zijn pro-
ductaanbod voor brand-
veilige installaties in een 
handige catalogus getiteld 
‘Brandveilig installeren’. 

Preflex SAFE

Het is algemeen geweten 
dat halogeenvrije producten 
mensenlevens kunnen 
redden. In geval van 
brand verspreiden ze 
namelijk veel minder 
rook en toxische gassen. 
Halogeenvrij materiaal 
speelt dus een belangrijke 
rol in een brandveilige 
installatie. Preflex SAFE 
is het 100% halogeenvrije 
assortiment voorbedrade 
buizen van Preflex. De 
Preflex-buizen zijn sowieso 
halogeenvrij en niet-
vlamverspreidend. In het 
Preflex SAFE assortiment 
zijn ook alle draden en 
kabels halogeenvrij. 

“Met Preflex SAFE is de 
installateur verzekerd van 
een installatie die voldoet 
aan de vereisten van het 
AREI. Alle kabels in het 
Preflex SAFE -assortiment 
voldoen minimaal aan 
de CPR-klasse Cca s1a1. 
Voor veiligheidsinstallaties 
en kritische toepassingen 
bieden we in het Preflex 
SAFE-assortiment uiteraard 
ook kabels aan met 
functiebehoud”, vertelt Kris. 

Bovendien beperkt het 
productportfolio van Preflex 
zich niet tot voorbedrade 
buizen. “Wij breiden ons 
portfolio inderdaad gestaag 
uit om het werk van de 
installateur maximaal te 
faciliteren”, vult Kris aan.  

HALOVOLT, 
halogeenvrije 
elektrobuis en 
accessoires

Met Halovolt heeft Preflex 
de meest brandveilige 
elektrobuis met 0% 
halogenen in huis. Het is 
de perfecte bescherming 
voor halogeenvrije kabels. 
De groene low friction 
‘Topspeed’-binnenlaag 
maakt Halovolt makkelijk 
herkenbaar en versnelt en 
vereenvoudigt in hoge mate 
het intrekken van kabels.  

“We merken dat 
installateurs veel belang 
hechten aan halogeenvrije 
installaties”, laat Kris 
optekenen. “Daarom 
bieden we ook een volledig 
gamma aan hulpstukken 
aan om een installatie van 

1
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begin tot eind halogeenvrij 
af te werken. Moffen, 
bochten, buisingangen, 
maar ook diverse 
bevestigingsmaterialen 
zoals klemmen en pluggen 
worden uit hoogwaardige, 
halogeenvrije materialen 
vervaardigd en vormen 
een goede aanvulling op 
ons assortiment flexibele 
en starre buizen.”

REDDY HF, 
nieuwe generatie 

brandveilige 
inbouwdozen

Kris: “De Reddy HF 
inbouwdozen maken ons 
aanbod aan producten voor 
brandveilige elektrische 
installaties compleet. Het 
assortiment is volledig 
halogeenvrij en omvat 

luchtdichte inbouwdozen 
voor energiezuinige bouw 
en passiefwoningen, 
geluidsisolerende 
inbouwdozen voor gebruik 
in geluidsdichte wanden 
en ten slotte een 3-in-1 
luchtdichte, geluidsdichte 
én brandwerende 
inbouwdoos met een 
speciale afsluittechniek die 
het functiebehoud tijdens 
een brand garandeert.”

Wilt u een exemplaar van 
de catalogus ‘Brandveilige 
installaties’ van Preflex 
ontvangen? Surf dan naar 
www.preflex.com. ◆

T. +32 (0) 54 34 46 64

info@preflex�com  
www�preflex�com

1. Reddy HF brandveilige 
inbouwdozen

2. Preflex catalogus “brandveilig 
installeren”
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Als installateur zorgt u 
ervoor dat uw eindklant 
kan genieten van een 
comfortabele en veilige 
installatie. Maar uw 
taak is complexer dan 
louter kabels leggen en 
toestellen plaatsen. 

Vaak zorgt de constructie 
van een gebouw voor spe-
cifieke uitdagingen. Denk 
maar aan holle wanden en 
plafonds, beperkte inbouw-
ruimte of installatie in isola-
tie en vochtige omgevingen. 
Ook de brandveiligheid en 
energie-efficiëntie moe-
ten gewaarborgd blijven. 
Daarnaast zijn er specifieke 
vereisten voor datakabels. 

Ten slotte moet elke kabel 
uiteraard veilig bevestigd 
worden. Als specialist in 
installatieoplossingen ont-
wikkelt HELIA een uitge-
breid gamma van toepas-
singen voor inbouw en 
opbouw. Zo bent u klaar 
voor elke uitdaging.

Opbouwdoos

Soms is het onmogelijk 
om bedrading in een wand 
te plaatsen. Dan zorgt een 
opbouwdoos voor een sta-
biele en veilige verbinding 
van kabels of voorbedrade 
buizen. De opbouwdozen 
van HELIA zijn verkrijgbaar 
in vier afmetingen en ver-
schillende RAL-kleuren (o.a. 
9010 wit, 7035 lichtgrijs en 
9005 zwart). Zo beschikt u 
steeds over een passende 
oplossing. Het deksel kan 
tijdens de plaatsing beves-
tigd worden aan de vier hoe-
ken van de doos, die verder 
voorzien is van twee bevesti-
gingshaken voor snelle mon-
tage met kabelbinders. De 
opbouwdozen zijn halogeen-
vrij en IP55-gecertificeerd.

IP68 Minibox

Voor veilige verbindin-
gen in vochtige omgevin-
gen introduceert HELIA de 
IP68 Minibox. Deze kleine 
opbouwdoos kunt u opvul-
len met de bijgeleverde 
giethars, waardoor ze IP68 
waterdicht wordt. Ze is UV- 
en zoutwaterbestendig en 
tast het milieu niet aan. 

Afstandhouder

Led- en halogeenlam-
pen hebben een hoge 
bedrijfstemperatuur. 
Wanneer ze te dicht bij de 
isolatie in het holle plafond 
worden ingebouwd, kan dat 
schade veroorzaken. Met 
een HELIA-afstandhouder 
voorkomt u dat probleem. 
Deze behuizing zorgt name-
lijk voor de nodige afstand 
tussen de armatuur en het 
omringende materiaal. Deze 
beschermingsmaatregel 
kunt u zowel in nieuwe als 
in bestaande gebouwen toe-
passen. Installatie gebeurt 
eenvoudig van onderaf en 
zonder gereedschap. De 
behuizing is geschikt voor 
installatiediameters tussen 
68 en 80 mm en kan worden 

1

2

1. HELIA opbouwdozen. Een uitgebreid gamma in 
verschillende afmetingen en kleuren

2. IP68 Minibox. Opbouwdoos met giethars voor een 
veilige verbinding in vochtige omstandigheden
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uitdagingen

aangepast aan verschillende 
installatiehoogten, van 40 
tot 100 mm. De afstandhou-
der staat na de installatie 
stevig op de beplanking. Zo 
blijft de installatiediameter 
volledig behouden en is een 
sterk houvast gegarandeerd.

ECON® 
Data-inbouwdoos

Met de nieuwe ECON® Data-
inbouwdoos biedt HELIA 
een groot installatiecom-
fort voor het aansluiten en 
installeren van communi-
catie- en netwerkaansluit-
dozen. De innovatieve lei-
dinginvoeren voor data- en 
netwerkkabels zijn zo gepo-
sitioneerd dat u de door de 
kabelfabrikant opgegeven 
buigradiussen makkelijk 
aanhoudt en kabelknikken 
vermijdt. Zo is een opti-
male gegevensoverdracht 
gegarandeerd. Ongeacht 
of er een netwerkverbin-
dingsdoos of een Keystone-
module is geïnstalleerd: de 
inbouwdoos biedt altijd een 
optimale kabelgeleiding. 
Dankzij de vier schroefdo-
men heeft u een maximale 
flexibiliteit bij de montage. 
Kabels en buizen voert u 
zonder gereedschap in en de 
volledige montage en instal-
latie gebeurt met slechts een 

schroefaandrijving. Deze 
inbouwdoos is combineer-
baar met alle producten 
in het O-range®-gamma.

Dunne  
beplanking

Soms is de inbouwruimte zo 
beperkt dat er geen plaats 
is voor reguliere inbouw-
dozen. In dat geval maakt 
u gebruik van de nieuwe 
inbouwdoos voor dunne 
beplanking van HELIA. 
Met zijn inbouwdiepte van 
slechts 35 mm en een nul-
spanningstechniek die zorgt 
voor een stevig houvast is 
ze bijzonder geschikt voor 
wanden met weinig ruimte 
of een beperkte wand-
dikte. De inbouwdoos is 
verder voorzien van een 
leidinginvoer met geïnte-
greerde kabelbevestiging 
en apparaatschroeven met 
platte verzonken kop.

Brandwerende 
inbouwdoos 

O-range® Protect.

Hoe houdt u de brandwe-
rendheid van wanden in 
stand bij het plaatsen van 
toestellen? De brandwe-
rende hollewanddozen 

O-range® Protect zijn uitge-
rust met de AFS-techniek: 
een isolatielaagvormer die 
bij brand de installatieope-
ning afsluit en zo de ver-
spreiding van vuur en rook 
voorkomt. Ze zijn snel en 
eenvoudig te monteren. 
Zowel de vlakke als diepe 
brandwerende inbouw-
dozen installeert u in een 
freesopening van 68 mm 
en combineert u mak-
kelijk met verbindings-
stukken. De inbouwdoos 
O-range® Protect is geschikt 
voor brandwerende wan-
den EI30 - EI90 met rots-
wol vanaf 40 mm dikte en 
40 kg/m3. Ook bij tegen-
over elkaar ingebouwde 
dozen blijft de brandwe-
rende functie behouden. ◆

Puursesteenweg 363 
2880 Bornem - België

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

info@plastic-color�be 
www�helia-elektro�be

3. Brandwerende inbouwdoos O-range® Protect. De 
basis voor een goede brandveiligheid

4. Afstandhouder. De oplossing voor de installatie van 
verlichting in geïsoleerde holle plafonds
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Nu de strengste co-
ronamaatregelen zijn 
opgeheven, keren we 
weer terug naar het ge-
wone leven. Toch zullen 
heel wat praktijken op 
het gebied van hygiëne 
en bescherming niet 
snel verdwijnen. Ook 
u als installateur heeft 
een sleutelrol in de strijd 
tegen corona en andere 
infectieziekten.

Naast mondmaskers en 
handhygiëne kan ook licht 
het virus mee indijken. 
Wetenschappelijk onder-
zoek heeft namelijk aange-
toond dat uvc-straling, een 
vorm van ultraviolet licht, 
helpt bij de bestrijding van 
micro-organismen die ziek-
tes verspreiden zoals bac-
teriën, virussen en schim-
mels. Desinfectietechnologie 
op basis van uv-lampen 
kan dus mee het risico op 
besmetting met het corona-
virus verkleinen. En dat op 
een budgetvriendelijke, vei-
lige en ecologisch verant-
woorde manier. Uvc-stralers 
werken namelijk op basis 
van een fysisch proces, dus 
er komen geen gevaarlijke 

stoffen vrij. Het uv-licht 
brengt ook geen schade toe 
aan oppervlakken, toestellen 
en vloeistoffen in de ruimte. 
Tegelijkertijd zijn de kos-
ten voor de installatie, de 
werking en het onderhoud 
van deze toestellen laag. Dit 
alles maakt van uvc-lucht-
zuiveringssystemen een 
interessante oplossing voor 
ziekenhuizen en zorginstel-
lingen, de horeca, voedings-
bedrijven, productiehallen, 
retailers, kantoren, scholen 
en het openbaar vervoer.

Direct 
en indirect

Thermo Comfort heeft de 
handen in elkaar gesla-
gen met Luxibel, produ-
cent van Thermo Bel. “Als 
specialist op het gebied 
van HVAC heeft Engels/
Thermo Comfort met haar 

verwarmings- en aircotoe-
passingen immers veel raak-
vlakken met onder meer 
de horeca, kantoren en de 
zorg. Net dat zijn sectoren 
die elk op hun manier sterk 
getroffen zijn door corona”, 
begint Patrick Leenaerts, 
Sales Director van Thermo 
Comfort. “We zagen het 
dan ook als onze taak om 
ons steentje bij te dragen 
in onze gemeenschappe-
lijke strijd tegen het virus. 
Daarom zijn we gestart 
met de distributie van spe-
ciaal ontworpen uvc-stra-
lers van Thermo Bel die de 
lucht helpen zuiveren.”  

“Er bestaan verschillende 
mogelijkheden”, gaat Patrick 
verder. “Er zijn toestellen 
die voor de desinfectie van 
de lucht en de oppervlakken 
in een ruimte gebruikma-
ken van directe uvc-straling. 
Andere toestellen zuiveren 
de lucht op een indirecte 
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manier.” De uvc-stralers 
van Thermo Bel  worden in 
Europa geproduceerd met 
hoogwaardige uv-lichtbron-
nen van Philips. De Thermo 
Bel B Direct-toestellen 
bestaan in een versie met 
één of twee lampen. Ze 
desinfecteren zowel lucht 
als oppervlaktes binnen 
het kwartier. Aangezien er 
rechtstreekse uvc-straling 
uit het toestel komt, mag 
er tijdens de desinfectie 
niemand in de ruimte aan-
wezig zijn. Uvc-straling is 
namelijk schadelijk voor de 
huid en de ogen. Daarom 
zijn de lampen uitgerust 
met een aanwezigheidsde-
tector, een lichtsignaal en 
een geluidsalarm, die ervoor 
zorgen dat de veiligheid te 
allen tijde gegarandeerd is. 

“Een mooi praktijkvoor-
beeld van dit type uvc-stra-
lers zijn kantoren waar ‘s 
nachts de ruimte volledig 
virusvrij gemaakt wordt met 
uvc-lampen. Na een bestra-
ling van 15 minuten is de 
ruimte virusvrij en klaar 
om de werknemers weer 
in een veilige en gezonde 
omgeving te laten werken”, 

aldus Patrick. Daarnaast 
zijn er de Thermo Bel B Air 
en B Hybrid. Bij die toestel-
len zitten de uvc-lampen 
in een behuizing waar de 
lucht doorstroomt. Dat bete-
kent dat ze de klok rond 
lucht kunnen desinfecte-
ren, zelfs terwijl mensen 
en dieren in de ruimte aan-
wezig zijn. Heel wat virus-
sen verspreiden zich via 
uitgeademde lucht, maar 
met een indirecte uvc-stra-
ler zorgt u dus voor zuivere 
lucht. De lampen elimi-
neren namelijk bacteriën, 
virussen en (sporen van) 
schimmels in de lucht. 

De rol van de 
installateur

“Ik zie heel wat toepas-
singsgebieden voor dit soort 
toestellen voor desinfec-
tie, onder meer in kanto-
ren, winkels, de horeca en 
scholen”, vertelt Patrick. 
“Het is net de elektro-in-
stallateur die een uitgelezen 
technische partner is van 
deze klanten. Tegelijkertijd 
is de nood aan dergelijke 

producten nog nooit zo 
hoog geweest en is er auto-
matisch veel vraag vanuit 
de markt. Het is dus zaak 
hier snel op te springen en 
uw klanten deze uvc-stra-
lers voor te stellen. Zo helpt 
u het virus bestrijden.”

Gecertifieerde 
verdelers

“Momenteel werken 
Thermo Comfort en Luxibel 
volop aan een opleidings-
programma rond dit pro-
ductgamma”, laat Patrick 
nog optekenen. “We willen 
de uvc-desinfectietoestel-
len namelijk verkopen via 
een netwerk van ‘authorised 
distributors’ die beschik-
ken over een certificaat 
dat de nodige kennis en 
opleiding garandeert. Vraag 
gerust meer informatie aan 
uw GIBED-verdeler.” ◆

Paardenmarkt 83 
2000 Antwerpen

T� +32 (0) 3 231 88 84 

info@thermocomfort�be 
www�thermocomfort�be
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Human centric lighting 
in een bedrijfscontext 
is erop gericht om het 
welzijn en de producti-
viteit van werknemers 
te stimuleren. Maar wat 
is het nu eigenlijk? En 
hoe realiseert u zo’n 
verlichting?

Bedrijven schenken 
(terecht) aandacht aan 
ergonomie op de werk-
vloer: ze plaatsen verstel-
bare bureaustoelen en 
zorgen ervoor dat scher-
men op de goede hoogte 
staan. Zo werkt hun per-
soneel op een gezonde 
en productieve manier. 

Maar ook licht speelt een 
belangrijke rol in dit verhaal. 
Zowel daglicht als kunstlicht 
hebben namelijk een grote 
invloed op de gemoedstoe-
stand, het welzijn en de 
productiviteit van de mens. 
Net dat idee vormt het uit-
gangspunt van human cen-
tric lighting. Human centric 
lighting draait namelijk om 
het juiste licht op de juiste 
plaats op het juiste moment, 
afgestemd op ieders behoef-
ten. Op die manier creëert 
de verlichtingsinstallatie 
een evenwicht tussen de 
visuele, emotionele en bio-
logische effecten van licht 
op de mens. Mensen zullen 
zich met human centric 
lighting dus beter voelen 
in een ruimte, waardoor 
ze ook optimaal werken.

Wie human centric lighting 
wil implementeren in een 
bedrijf, heeft nood aan de 
juiste verlichtingstoestellen 
en slimme oplossingen om 
de verlichting aan te sturen. 
Als specialist in ledverlich-
ting heeft Teconex alles in 
huis voor ruimtes waarin 
het aangenaam werken is. 

Lichttegels

In het gamma functionele 
ledverlichting is de YALA-
lichttegel een vaste waarde. 
Dit toestel heeft met zijn 
60 x 60 cm dezelfde afme-
tingen als klassieke lichtte-
gels. Een relightingproject 
verloopt dus zeer efficiënt, 
waardoor een klant meteen 
energiekosten bespaart. 
YALA gaat discreet op in 
het plafond en zorgt in elke 
ruimte voor een comforta-
bele en gelijkmatige belich-
ting. De troef van deze fami-
lie is namelijk de lage UGR 
(Unified Glare Rating): <22, 
<19 en zelfs <16. Dat bete-
kent dat deze toestellen zo 
min mogelijk verblinding 
en hinderlijke reflecties op 
beeldschermen veroorza-
ken. Bovendien zijn YALA-
lichttegels ook verkrijg-
baar zonder driver. Op die 
manier kunt u zelf de toe-
stellen en drivers kiezen die 
het best aansluiten bij uw 
project of de noden van uw 
klant. Kortom, ook in func-
tionele verlichting maakt 
Teconex maatwerk mogelijk.

1
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Light  
management

Wanneer u deze ledlichtte-
gels koppelt aan een slimme 
lichtsturing, zorgt u voor een 
werkomgeving die nog aan-
genamer en energiezuiniger 
is. Zulke sturingen bestaan 
in heel uiteenlopende vor-
men. Schakelklokken en 
aanwezigheidsmelders zor-
gen ervoor dat het licht 
alleen brandt waar en wan-
neer dat nodig is. Met licht-
sensoren gekoppeld aan 
dimmers zorgt u ervoor dat 
het kunstlicht steeds wordt 
afgestemd op het aanwezige 
daglicht. Een lamp naast een 
raam hoeft overdag beslist 
niet op volle sterkte te schij-
nen. Deze sturingen kunt u 
combineren tot een com-
pleet systeem voor gebouw-
automatisering, dat gebrui-
kers ook kunnen bedienen 
met hun smartphone, tablet 

of computer. Het doel is 
steeds om zoveel mogelijk 
energie te besparen, zon-
der dat de gebruikers van 
het gebouw inboeten aan 
comfort en veiligheid. Vaak 
wordt het zelfs aangenamer 
om er te leven of werken, 
want het licht sluit volle-
dig aan bij hun noden.

MULTICAST

Ook Teconex zet sterk in op 
slimme lichtsturing om haar 
verlichtingsoplossingen nog 
performanter te maken. De 
MULTICAST is een draad-
loze besturingseenheid voor 
leddrivers met 0/1–10V of 
DALI-drivers. In beide geval-
len controleert de eenheid 
tot twintig drivers. Het sys-
teem werkt als standalone 
of is via een ingang recht-
streeks te koppelen aan een 
reeks van toebehoren, zoals 
bewegings- of lichtdetectors 

of modules voor schake-
laars. De DALI-versie van 
de MULTICAST dient als 
besturing en als voeding, 
waardoor het mogelijk is 
om een leddriver met DALI-
interface rechtstreeks aan 
te sturen zonder externe 
DALI-voeding. MULTICAST 
maakt gebruik van de 
Casambi-technologie. Dat is 
een standaard voor gebouw-
automatisering die werkt 
via Bluetooth Low Energy, 
zodat er geen wifi nodig is. 
Licht schakelen of dimmen 
en scènes oproepen kan 
met muurschakelaars of 
draadloze controllers, maar 
ook met de gratis mobiele 
app. Aangezien Casambi 
een open standaard is, is de 
MULTICAST een futurep-
roofoplossing die compati-
bel is met andere Casambi-
toestellen en diverse stan-
daarden van grote spelers.

Het juiste licht op de juiste 
plaats op het juiste moment 
met YALA-lichttegels en 
de MULTICAST maakt u 
human centric lighting 
mogelijk op elke werkplek. ◆

Rue de Magnée, 108  
4610 Beyne-Heusay - België

T. +32 (0) 4 358 85 75

info@teconex�be 
www�teconex�eu

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

2. Dankzij intelligente verlichting 
geniet een gebruiker op eender 
welk moment van een perfecte 
sfeer.
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De eenvoudigste manier 
om energie te besparen? 
Ervoor zorgen dat het 
licht alleen brandt waar 
en wanneer het nodig is. 
Om dat mogelijk te ma-
ken, zijn bewegings- en 
aanwezigheidsmelders 
een onmisbaar onder-
deel van elke installatie.

Of het nu gaat om een 
woning, appartementsge-
bouw, een publiek gebouw 
of een bedrijf: overal zijn 
er ruimtes waar een aan-
wezigheidsmelder te ver-
kiezen is boven een een-
voudige aan-uitschakelaar. 
Denk maar aan trappen-
huizen, gangen, toiletten, 
kelders, kantoren en zelfs 
woonkamers. Op al deze 
plaatsen zorgen sensoren 
voor extra comfort en vei-
ligheid en helpen ze tegelijk 
het energieverbruik terug-
dringen. Aanwezigheids- of 
bewegingsdetectoren voor 
plafondmontage zijn een 
vertrouwd gezicht, maar 

er bestaan ook specifieke 
detectoren die op een 
wand geïnstalleerd kunnen 
worden. Zo is er een mel-
der voor elke omgeving. 

Meer dan  
detectie

Bewegings- en aanwezig-
heidsmelders evolueren mee 
met de laatste ontwikkelin-
gen in gebouwautomatise-
ring. Het zijn niet langer op 
zichzelf staande technie-
ken die alleen maar licht 
schakelen. Ze vormen een 
belangrijk onderdeel van de 
sturing in een smart buil-
ding dankzij diverse slimme 
functies. Denk maar aan 
een master/slaveschake-
ling, waarmee het detectie-
gebied op een flexibele en 
kostenefficiënte manier kan 
worden uitgebreid. Met een 
trappenhuisfunctie wordt 
het licht pas uitgeschakeld 
wanneer de sensor geen 
beweging meer registreert, 

2

1. theMura S180-100 UP N WH 
met geïntegreerde drukknop 
(deactiveerbaar)

2. theMura S180-100 UP N WH 
met afdekplaat Niko Intense

3. theMura S180-100 UP N WH 

1
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zelfs wanneer iemand het 
licht doofde met een druk-
knop. Oriëntatieverlichting 
zorgt er dan weer voor dat 
het licht gedurende een 
bepaalde nalooptijd of zelfs 
permanent blijft branden 
wanneer het automatisch 
werd uitgeschakeld. Beide 
functies verhogen de veilig-
heid in bijvoorbeeld over-
lopen en trappenhallen. 

Sommige aanwezigheids- en 
bewegingsmelders hebben 
een akoestische functie. 
Dankzij een geïntegreerde 
microfoon zal de detector 
de verlichting pas uitschake-
len wanneer hij geen geluid 
meer registreert. Dat is han-
dig voor ruimtes waarin 
aanwezigen weinig bewe-
gen, zoals een toilet. Tot slot 
sturen aanwezigheids- en 
bewegingsmelders in een 
smart building niet alleen 
technieken aan, ze verschaf-
fen een gebouwbeheerder 
ook nuttige informatie over 
het gebruik van ruimtes.

Veelzijdig gamma 
wandmelders

Met theMura lanceert 
Theben een familie 2- en 
3-draads aanwezigheids- 
en bewegingsmelders voor 
inbouwmontage in wanden. 
De 2-draadsmelders zijn 
vooral geschikt bij reno-
vaties en verbouwingen in 
combinatie met een trap-
penhuisautomaat ELPA van 
Theben. De 3-draadsmelders 
kunt u gebruiken in nieuw-
bouw als een aanwezigheids- 
of bewegingsmelder met 
praktische extra functies.

De toestellen hebben een 
groot detectieveld van 14 
x 17 m. Dankzij de master/
slave-schakeling is de instal-
latie flexibel uit te brei-
den. De melders bevatten 
een deactiveerbare druk-
knop, waardoor ze, als de 
gebruiker dat wenst, ook als 
manuele schakelaar kunnen 
dienen. De trappenhuis-
functie en het oriëntatie-
licht verhogen de veiligheid. 
Dankzij de leerfunctie slaat 
u de huidige luxwaarde een-
voudig op, zodat ze steeds 
weer wordt opgeroepen. De 
theMura S180-101 UP WH 
heeft bovendien een akoes-
tische functie en kan ook 

bediend worden via een 
afstandsbediening en app.
De theMura bewegings- 
en aanwezigheidsmelders 
kunnen universeel worden 
gebruikt voor de schakel-
programma’s van alle toon-
aangevende fabrikanten. Ze 
zijn onder meer compatibel 
met Niko Original, Intense 
en Pure. De melders zien 
er dankzij hun discreet en 
aantrekkelijk design goed 
uit in elke omgeving. 

Trappenhal, gang of toilet-
ten: de theMura bewegings- 
en aanwezigheidsmelders 
maken de verlichtings-
installatie in elke ruimte 
veiliger, comfortabeler 
en energie-efficiënter. ◆

Rue de Biesme 49 
6530 Thuin

T� +32 (0) 71 59 00 39

info@tempolec�com 
www�tempolec�com

Theben in de TOP 100 van 
innovatieve bedrijven

Theben, producent van toestellen voor tijd- en 
lichtmanagement, airconditioning en gebouwautomatise-
ring, werd dit jaar voor de tweede keer opgenomen in de 
Duitse TOP 100 van innovatieve bedrijven� Berstuursleden 
Paul Sebastian Schwenk en Thomas Sell beschouwen het 
proces van verbetering en waardevermeerdering van pro-
ducten als essentieel en besteden ongeveer 13 % van 
de jaarlijkse omzet aan de ontwikkeling van innovaties�

Het dubbele TOP 100-bedrijf werkt samen met andere bedrij-
ven om slimme huisinnovaties te ontwikkelen en te com-
mercialiseren en om slimme stadstechnologieën te creëren� 
Daarnaast is het medeoprichter van een school voor starters en 
lid van de regionale organisatie Startup Angels Alb-Bodensee�
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Renovatie  
en relighting

Boca Paints kocht in Tielt 
een pand dat inzake elektri-
citeit volledig gerenoveerd 
moest worden. “Het pand is 
tweeledig. Het voorgedeelte 
is een winkel met een deel 
groothandel in combinatie 
met een deel decoratie zoals 
verf, behang, raamdecoratie 
en vloerbekleding, terwijl 
het achterste gedeelte plaats 
biedt aan de kantoren en het 
magazijn”, legt Kristel uit.

Voor de elektrische 
installatie ging Boca Paints 
aankloppen bij Glenn Pacco. 
Glenn begon zeven jaar gele-
den als eenmanszaak, maar 
richtte twee jaar terug een 
vennootschap op. Sinds april 
2019 heeft hij ook personeel 
in dienst. “We zijn vooral 
actief in de nieuwbouw, 
met elektrische installaties, 
ventilatie en oplossingen 
voor zonne-energie. 

I
n een retailcontext is 
het van het grootste 
belang dat klanten alle 
producten goed kunnen 

zien. Daarvoor is krachtige 
verlichting nodig. Een vlotte 
samenwerking tussen 
installateur, groothandel 
en leverancier zorgt ervoor 
dat zelfs in een uitdagende 
omgeving het juiste licht 
gaat schijnen. Zo ook bij 
Boca Paints in Tielt.

Boca Paints is een West-
Vlaamse groothandelaar 
in verf, schildermateriaal, 
behang, vloerbekleding en 
raamdecoratie. Recent ging 
Boca Paints op in de holding 
Thiry Paints. Dat was van 
oorsprong een drogisterij 
in Leuven, maar is door 
strategische overnames 
intussen gegroeid met een 
dertigtal vestigingen over 
heel Vlaanderen. “Het gaat 
zowel om groothandels als 
winkels voor particulieren”, 
begint Kristel Nicolaij van 
Thiry Paints. “We verdelen 
producten van diverse grote 
merken en richten ons 
op vakmannen, maar ook 
doe-het-zelvers zijn welkom 
voor materialen en advies op 
het gebied van kleur en ver-
fraaiing van het interieur.”

LICHT
IN DE VERF

5 4
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Het project bij Boca Paints 
is een realisatie waar we 
trots op zijn. Intussen 
zijn we ook bezig bij een 
vestiging van Thiry Paints 
in Temse”, vertelt Glenn.

“De grootste uitdaging in 
het pand in Tielt was de 
beperkte hoogte van het 
plafond”, gaat hij verder. 
“We moesten op zoek naar 
een oplossing die veel licht 
gaf, zodat klanten de pro-
ducten goed konden zien, 
zonder dat de toestellen 
hen zouden verblinden.”

Het lage plafond vormde 
een uitdaging voor de 
juiste lichtoplossing.

Ervaring  
in retail

Glenn ging te rade bij 
zijn groothandel Aleco. 
Lichtadviseur Hannes 
Cailliez blikt terug op het 
project. “We hebben uitge-
breide ervaring in dit soort 
grote projecten. Onze stu-
diedienst werkt 90% van de 
lichtstudies zelf uit met de 
nieuwste versie van Dialux. 
In samenwerking met de 
leveranciers leveren we dus 
snel de calculaties op.”

“De klant was op zoek naar 
een performant lichtsys-
teem voor een relighting. 

We hebben verschillende 
voorstellen gedaan, maar 
uiteindelijk viel de keuze op 
het TruSys® Performance 
lichtlijnsysteem van 
LEDVANCE, vanwege de 
uitstekende prijs-kwali-
teitverhouding. Samen 
met LEDVANCE en de 
installateur hebben we een 
lichtplan uitgewerkt. We 
kozen voor een asymmetri-
sche spreidingshoek, zodat 
de producten tot diep in de 
rekken uitgelicht worden. 
Daarbij is de zeer egale licht-
spreiding van het toestel een 
voordeel. Voor LEDVANCE 
was dit trouwens een pri-
meur: het was een van de 
eerste retailprojecten met 
het TruSys® Performance 
lichtlijnsysteem, dus voor 
hen was het een testcase. In 
elk geval werken Aleco en 
LEDVANCE al lang samen 
en hebben we een goede 
relatie. Dit specifieke toestel 
hangt trouwens ook in 
onze lichtshowroom, zodat 
installateurs en eindklan-
ten het kunnen komen 
bekijken”, aldus Hannes.

TruSys®  
Performance

Voor dit project zocht 
men een lichtoplossing in 
de vorm van een modern 
ledsysteem dat vooral 
gemakkelijk en snel te 
monteren is”, vertelt 
Peter Roegiers, salesma-
nager bij LEDVANCE. “De 
oplossing vond men in 
de TruSys® Performance 
lichtlijnsystemen.” 

“TruSys® Performance kan 
toegepast worden in maga-
zijnen, industriële contexten 
en productiehallen, maar 
ook in dit type context is 
het systeem ideaal”, gaat 
Peter verder. “De armatu-
ren bieden een zeer hoge 
systeemefficiëntie en lange 



De door ons ontwikkelde app en Smart Home-systeem met Bluetooth-communicatie

• Gratis app, te downloaden via Google Play of de App Store
• Tal van functies voor het vervullen van de belangrijkste taken, zoals het instellen van scènes,                      

timerfuncties, groepsindelingen en «meer»
• De eenvoudigste programmering en inbedrijfstelling op de markt, geen nood aan dure 

extra apparatuur
• SG Smart werkt met Google Assistant en Alexa via SG Smart Gateway
• Compatibel met alle dimbare faseafsnijproducten van SG
• Kwalitatief hoogstaande producten van de grootste en innovatiefste verlichtingsfabrikant 

van Noorwegen

SG SMART
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OVER LEDVANCE
Het ontwikkelt geavanceerde ledverlichting, geconnecteerde Smart 

Home- en Smart Building-oplossingen en traditionele lichtbronnen�

het plafond. Het was een 
beetje puzzelen, omdat ze 
onder de andere technieken 
geplaatst moesten worden. 
En uiteraard moest alles 
perfect recht hangen. Maar 
ik heb geen klachten over de 
toestellen van LEDVANCE, 
want ze zijn zeer installa-
tievriendelijk en snel en 
proper af te werken.”

Geslaagde 
samenwerking

Glenn blikt tevreden terug 
op dit mooie project en de 
geslaagde samenwerking 
met Aleco en LEDVANCE. 
“Ik heb goede contacten 
met Aleco. Hannes heeft 
als lichtadviseur mooi werk 
geleverd: hij doet net dat 
ietsje meer.” Ook Kristel is 
tevreden over de nieuwe 
elektrische installatie en de 
lichtrenovatie. “Glenn heeft 
ons een passende totaalop-
lossing aangeboden. Naast 

de lichtlijnen verzorgde hij 
ook de volledige bekabe-
ling en alle stopcontacten, 
zowel voor elektriciteit als 
dataverbindingen. Het was 
dus een groot project, maar 
het hele proces verliep 
vlot. Wanneer er bij het 
ophangen bleek dat er toch 
afwijkingen op het plan 
nodig waren, kwam Glenn 
meteen met een oplossing. 
En, niet onbelangrijk, ook 
budgettair zat alles goed.” ◆

levensduur, een snelle, een-
voudige installatie en goede 
prestaties. Het systeem 
bestaat uit montagerails 
en extreem vlakke lineaire 
armaturen, die snel ingeklikt 
kunnen worden – als een 
continue of onderbroken 
lichtlijn. In de voedingsrail 
zit een goed georganiseerd 
kabelsysteem geïntegreerd, 
evenals een mechanische en 
elektrische connector voor 
een eenvoudige montage. 
De montagebeugels zijn 
verzonken in de rails en 
daardoor vrijwel onzicht-
baar van buitenaf, wat 
het zuivere uiterlijk van 
de TruSys® benadrukt.” 

TruSys® Performance is er 
in diverse lumenpakketten 
(5.600, 8.000 en 11.200lm) 
en vier verschillende uitstra-
lingshoeken, zodat u het in 
zeer diverse toepassingen 
kunt inzetten. De toestellen 
zijn beschikbaar als On/Off, 
DALI en in een noodver-
lichtingsversie. LEDVANCE 
biedt een garantie van 5 jaar. 

Voor Glenn viel bovenal 
het installatiegemak van 
de toestellen op. “De 
verlichtingstoestellen 
hebben we bevestigd aan 
de betonconstructie van 



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.

Geert Verschueren van LEGRAND

Waar, wanneer en waarom 
halogeenvrije producten?

Op 1 juni 2020 trad het nieuwe AREI in voege. Het 
reglement op elektrische installaties bevat ook nieuwe 
richtlijnen over het verplichte gebruik van halogeenvrije 
kabelgoten. Waar moet u ze plaatsen? En waarom is dat?

Het antwoord is brandveiligheid. 
Halogeen geeft bij verbranding 
namelijk dikke, gevaarlijke 
rook af. Die dampen zullen niet 
alleen een evacuatie aanzienlijk 
bemoeilijken, ze zijn ook schadelijk 
voor de gezondheid. Artikel 4.3.3.7 
van boek 1 van het AREI (over 
installaties op laagspanning en zeer 
lage spanning) zegt onder meer 
dat het in evacuatiewegen buiten 
wooneenheden en in publiek 
toegankelijke gebouwen voor 
meer dan 50 personen verplicht 
is om bekabeling in halogeenvrije 
of gelijkwaardige kabelgoten te 
plaatsen. Zulke kabelgoten zullen 
in geval van brand het vuur 
vertragen en een doorzichtige, 
niet-schadelijke rook afgeven. Zo 
kunnen aanwezigen op een veilige 
manier het gebouw verlaten.

Deze wet is een uitbreiding van 
het voorschrift dat alle kabels 
in zulke projecten halogeenvrij 
moeten zijn. In de praktijk werden 
die kabels vaak in halogeenvrije 
kabelgoten geplaatst, maar de 
nieuwe regelgeving schept nu dus 
duidelijkheid en maakt ze verplicht.

Halogeenvrije oplossingen 
van Legrand

Als fabrikant van 
installatiemateriaal wil Legrand 
u helpen om te voldoen aan 
deze nieuwe richtlijnen. Daarom 
produceert het de nodige 
halogeenvrije of gelijkwaardige 
kabelgoten, net als andere 
halogeenvrije oplossingen. Naast 
goten in kunststof zijn er ook stalen 
kabelgoten in het assortiment. 
Die zijn minder bekend in 
België, waar kunststof nog steeds 

de standaard lijkt, maar zijn 
wel aan een opmars bezig. Het 
voordeel van metalen kabelgoten 
is uiteraard dat ze sowieso 
halogeenvrij en zeer robuust zijn.

Legrand is als partner van elektro-
installateurs dus helemaal klaar om 
hen bij te staan met oplossingen die 
voldoen aan de nieuwste normen. 
Ook de medewerkers van het 
bedrijf zijn volledig bijgeschoold 
rond het vernieuwde AREI. Zo 
realiseert u zorgeloos een installatie 
die volledig overeenstemt met 
de brandveiligheidsvoorschriften 
van het AREI. ◆

5 8
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BAAKVRAAG
Ronde of vierkante armaturen op het plafond of aan een wand. 
Het blijft een vertrouwd gezicht in de gemeenschappelijke 
delen van heel wat appartementsgebouwen. Maar hoe zorgt 
u voor een hedendaags en duurzaam alternatief?

Heel wat van die toestellen 
bevatten nog klassieke 
lichtbronnen. Ze vervangen door 
ledlampen, is een kostenefficiënte 
manier voor meer lichtcomfort 
en energiebesparing. Uiteraard is 
het dan wel belangrijk dat u kiest 
voor functionele ledverlichting die 
performant en breed inzetbaar 
is. Bijkomende troeven zijn een 
hoge beschermingsgraad tegen 
vocht, water en impact, zeker 
wanneer de verlichting buiten 
wordt geplaatst. Met het oog op 
energiebesparing en veiligheid zijn 
dimbaarheid, bewegingsmelders 
en noodbatterijen dan weer 
een toegevoegde waarde.

Moon, universeel inzetbaar

Het Moon-gamma van Uni-Bright 
is een reeks opbouwtoestellen met 
intussen meer dan 30 referenties. 
Het sobere, minimalistische design 
in mat wit of zwart – zonder 

zichtbare schroeven – en de 
keuze uit ronde en vierkante 
modellen in diverse afmetingen 
en outputs maken dit een 
alleskunner. De toestellen zijn 
niet alleen ideaal voor gebruik in 
appartementsgebouwen. Ook in 
kantoren, bergruimtes, keukens 
of hallen zijn deze toestellen 
perfect op hun plaats, net als in 
residentiële projecten. Dankzij 
de IP54-certifiëring is Moon 
zelfs geschikt voor badkamers 
en vochtige ruimtes. De 
rechthoekige Moon is dan weer 
een alternatief voor tl-verlichting 
in opslagruimtes en kantoren.

Het Moon Premium-gamma 
voegt onder meer dimbaarheid, 
aanwezigheidssensoren en 
noodunits toe, maar ook een 
IP65-certifiëring en IK10-
beschermingsgraad tegen 
vandalisme – capaciteiten die 
ook in een appartementsgebouw 
nuttig zijn. Moon Premium 

is eveneens beschikbaar als 
wandversie voor binnen en buiten. 
De duurzaamheid van dit toestel 
maakt het bij uitstek geschikt voor 
terrassen van appartementen.

Moon laat u als installateur of 
lichtplanner toe om een complete 
functionele oplossing voor te 
stellen op basis van één gamma. 
Of u nu werkt met een enkel 
model of ze op speelse wijze 
afwisselt, u creëert steeds een 
uniform en kwalitatief resultaat. ◆

Sven Claes van UNI-BRIGHT®

Functionele verlichting in 
appartementsgebouwen?
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Geert Van 
Den Eeckhaut

Directeur product  
management wiring 

devices — Niko

Hoe maak ik een 
tuin ‘smart’?

De afgelopen zomer hebben veel mensen hun vakantie 
in eigen tuin doorgebracht. Maar hoe tilt u de beleving 
in een tuin naar een hoger niveau? En hoe brengt u het 
comfort van een eigentijds smart home naar buiten? 

In de tuin staat groen 
centraal. Om die natuur 
volop tot zijn recht te laten 
komen, zijn discrete of zelfs 
onzichtbare technieken 
aangewezen. Een klassieke 
lichtschakelaar maakt plaats 
voor een schemerschakelaar 
of detectoren, 
gekoppeld aan een 
huisautomatiseringssysteem. 
Luidsprekers worden verstopt 
in de tuin. En stopcontacten 
zitten subtiel ingewerkt in 
wanden. Zo genieten klanten 
van de buitenlucht – met alle 
comfort die hun huis biedt. 

Sfeervolle  
schemering

Door gebruik te maken van  
een huisautomatiserings-
systeem als Niko Home 
Control, zorgt u voor lange 
en gezellige zomeravonden 
op het terras. Wanneer u de 
verlichting programmeert 
volgens de zonsopgang en 
-ondergang, volgt ze het 
ritme van de dag. De subtiele 
overgang van daglicht naar 
kunstlicht verloopt dan in 
harmonie met de natuur 
in de tuin. Om de ervaring 

helemaal compleet te 
maken, kunt u werken met 
dimmers en armaturen met 
regelbare kleurtemperatuur. 
Zo creëert u diverse sferen 
die perfect aansluiten bij het 
seizoen of het moment van 
de dag. En via de gratis Niko 
Home-app roepen klanten 
niet alleen het juiste licht 
op, maar kunnen ze ook 
meteen hun muziekinstallatie 
of terrasverwarming 
inschakelen – voor een 
vakantiegevoel in eigen tuin.

Comfort,  
binnen en buiten

In hedendaagse (tuin)
architectuur lopen binnen- 
en buitenruimte in elkaar 
over. Denk maar aan grote 
raampartijen naar de tuin 
of lichtrijke aanbouwen, of 
het buitenshuis gebruiken 
van materialen uit het 
interieur. In het verlengde 
daarvan willen steeds 
meer mensen ook buiten 
over alle technieken 
beschikken: stopcontacten, 
internetverbinding, de 
mogelijkheid om een 
smartphone of tablet op 

te laden … In het Niko 
Hydro-gamma vindt u 
daarom schakelaars, 
wandcontactdozen, 
USB-opladers en data-
aansluitingen. Al het 
schakelmateriaal is 
waterdicht en dus veilig 
voor buitengebruik. Het is 
verkrijgbaar in zwart, wit 
en grijs en kan zo discreet 
geplaatst worden. En met 
de Niko Home-app beheren 
klanten alle slimme functies 
van hun huis en tuin vanuit 
hun ligstoel. Zo wordt een 
tuin een echt vakantieoord. ◆
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Roeland 
Struye

 Product Manager  
woning- en kantoorautomatise-

ring & bliksembeveiliging 
 — Stagobel

Overspannings- 
beveiliging: wat zegt 
de regelgeving?

In België zijn er jaarlijks zo’n 50.000 blikseminslagen. 
Wist u dat overspanning door bliksem voelbaar 
is tot op 2 km van de inslag? De gevolgen 
zijn niet alleen vervelend maar ook duur.

Voor ons dagelijks 
comfort rekenen we op 
huishoudtoestellen, internet, 
alarm en domotica. Schade 
aan die apparatuur door een 
blikseminslag is hinderlijk 
en kost veel geld. Bovendien 
kan uw apparatuur ook 
onzichtbaar beschadigd 
raken, waardoor een defect 
pas later aan het licht komt. 
De verzekering dekt vaak 
niet alle kosten. Zulke 
ongemakken vermijdt u met 
overspanningsbeveiliging. 
Maar ook de regelgeving wijst 
op de nood aan beveiliging.

De regels

Het AREI (hoofdstuk 4.5.1) 
vermeldt dat “personen en 
goederen volgens de regels 
van goed vakmanschap 
beschermd moeten worden 
tegen overspanningen te 
wijten aan bijvoorbeeld 
atmosferische verschijnselen 
of schakelhandelingen.”

De codex over welzijn op het 
werk verplicht de werkgever 
om het risico op de gevolgen 
van overspanningen 
op de arbeidsplaats te 
evalueren en desgevallend 
overspanningsbeveiliging te 
plaatsen. Het normatieve 
document HD60364-
4-443 (Europese 
installatierichtlijnen) legt 
overspanningsbeveiliging op 
wanneer overspanning een 
invloed kan hebben op de  

• veiligheid van mensenlevens 
(bv� brandmeldcentrale, 
ziekenhuisapparatuur, lift …)

• beschikbaarheid van openbare 
dienstverlening (bv� telecom, 
IT-centra, politiediensten …)

• werking van handels- en 
industriële activiteiten (bv� 
banken, bedrijven, hotels …)

Een norm of 
harmonisatiedocument 
is op zich geen wet, maar 
vormt de regels van 
goed vakmanschap.

Installatie

Overspanningsbeveiliging in 
de residentiële elektrische 
installatie is een must-
have. Een DEHNguard 
overspanningsafleider wordt: 

• na de 
hoofdverliesstroomschakelaar 
in het hoofdverdeelbord 
geplaatst

• zonder bijkomende 
voorzekering aangesloten, 
indien in een bord  
< 125 A gemonteerd

• zo kort mogelijk aangesloten 
(aansluitbekabeling < 0,5 m)

• geaard op de aardingsrail 
in het verdeelbord�

Om alle apparatuur 
(bijvoorbeeld tv, 
netwerkapparatuur 
of domotica) te 
beschermen, is ook een 
overspanningsbeveiliging 
op de andere aansluitingen 
(telefonie, teledistributie) 
aanbevolen. ◆
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Jeanpaul 
Robbertsen 

Business development 
manager Sylsmart — Sylvania

Welke Smart Lighting- 
oplossing voor 
uw project?

Gebouwautomatisering is een verhaal van diverse 
protocols en technieken. Tot voor kort gebeurde 
het met bekabelde systemen. Sinds enkele jaren 
maken ook draadloze oplossingen opgang. 
Maar welk protocol is het interessantst?

Wanneer het over draadloze 
communicatie gaat, denken 
we vaak spontaan aan wifi. 
Wifi is zoals een drukke 
snelweg: alle laptops en 
smartphones in een gebouw 
maken gebruik van de 
bandbreedte. Wanneer 
men dan ook nog eens 
alle verlichtingstoestellen 
op die snelweg plaatst, 
ontstaat er ‘file’ en wordt het 
signaal een stuk zwakker.

Bluetooth mesh

Ook bluetooth maakt 
gebruik van radiogolven en 
zit tegenwoordig standaard 
op computers en gsm’s, 
maar wordt een stuk 
minder gebruikt. Het heeft 
bovendien geen ‘single point 
of failure’. Wanneer een 
wifi-router defect is, valt 
het signaal volledig weg. Bij 
bluetooth mesh-oplossingen 
zendt elk verbonden toestel 
op zijn beurt opnieuw 
een signaal uit, zodat het 
netwerk zich over het hele 
gebouw uitstrekt. Wanneer 
een toestel uitvalt, blijven 
de overige toestellen met 

elkaar verbonden. Tot slot 
bent u als installateur van 
bluetooth-compatibele 
toestellen niet afhankelijk 
van een internetverbinding 
en het IT-departement 
van een bedrijf. 

SylSmart

Met SylSmart biedt Sylvania 
een complete en veilige 
connected lighting-oplossing. 
Dankzij de werking via 
bluetooth mesh is er geen 
extra bekabeling nodig. Het 
volstaat om de toestellen op 
netstroom aan te sluiten. 
De armaturen verbinden 
vervolgens automatisch. 
Er is ook geen externe 
intelligente sturing nodig: 
de toestellen bevatten zelf 
de nodige technologie. 
Bediening gebeurt via 
geconnecteerde sensoren, 
wandschakelaars en een 
app voor mobiel en desktop. 
Dankzij een gateway is het 
bovendien mogelijk om van 
buitenaf beveiligde toegang 
tot de installatie te krijgen. 

Op die manier kunnen 
facility managers het licht 
centraal bedienen en in 
een oogopslag het verbruik 
in elke ruimte opvolgen. 

Een autonoom SylSmart 
lichtsturingssysteem biedt 
te allen tijde flexibiliteit, 
ook bij wijzigende 
kantoorindelingen. U 
kunt het verbinden 
met een bestaand 
gebouwbeheersysteem. 
U heeft geen dure en 
statische DALI-bekabeling 
nodig, noch technische 
bijstand bij wijzigingen 
van de infrastructuur. 
Voordelen te over, dus, 
om de stap te zetten. ◆
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Niko Digital black.
Comfort, gebruiksgemak en flexibiliteit van 
huisautomatisering binnen handbereik. 

www.niko.eu/digital-black
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Geert 
Christiaens

Area Manager Belux 
— Deltalight

De juiste 
kantoorverlichting?

In kantoren is licht één van de factoren die het 
welzijn en de productiviteit beïnvloeden. Daarom 
zijn er een aantal richtlijnen waarmee u rekening 
moet houden wanneer u er verlichting installeert.

Lichtsterkte en 
uniformiteit

De norm NBN EN 12464-1 
legt een minimale 
verlichtingssterkte op 
voor werkplekken. Voor 
kantoorwerk gaat het om 
een waarde van 500 lux voor 
het taakgebied, gemeten op 
80 cm. Het taakgebied is 
het gedeelte van het bureau 
waar schrijf- en leeswerk 
wordt uitgevoerd. Maar 
niet alleen de waarde in dat 
gebied is van tel. Om grote 
contrasten en vermoeide 
ogen te voorkomen, zijn er 
ook voorschriften voor de 
lichtsterkte in de directe 
omgeving (50 cm rond het 
taakgebied) en de ruime 
omgeving (maximum 
3 m buiten de directe 
omgeving). Daarnaast 
moet het licht gelijkmatig 
verdeeld zijn. Die factor 
noemen we ‘uniformiteit’ 
en is de verhouding van de 
minimale lichtsterkte tot 
de gemiddelde lichtsterkte 
van een oppervlak. 

NBN EN 12464-1 legt 
volgende waarden op:

• Taakgebied: lichtsterke ≥500 
Lux, uniformiteit ≥0,6

• Directe omgeving: lichtsterkte 
≥300 Lux, uniformiteit ≥0,4

• Ruime omgeving: lichtsterkte 
≥100 Lux, uniformiteit ≥0,1

Kleurweergave 
en verblinding

Voor het visuele comfort is 
het belangrijk dat verlichting 
kleuren correct weergeeft. 
Daarom vereist de norm 
in een kantoorcontext een 
Ra-waarde van minstens 
80. Hinderlijke verblinding, 
tot slot, ontstaat wanneer 
er een groot contrast is 
tussen lichtsterktes in het 
gezichtsveld (zowel direct als 
indirect door reflectie). De 
verblindingsgraad van een 
lamp wordt uitgedrukt als 
UGR (Unified Glare Rating). 
NBN EN 12464-1 legt voor 
kantoorwerk UGR ≤19 op.

Delta Light ontwerpt 
kantoorverlichting met een 
optimale lichtsterkte en een 
minimum aan hinderlijke 
verblinding. Zo ook bij 
Inform en Conform. De 
Inform-familie omvat lineaire 
en gebogen toestellen die het 
functionele en architecturale 
verzoenen. Conform tilt 
kantoorverlichting naar een 
hoger niveau en combineert 
direct downlight met uplight, 
wat het luminantiecontrast 
in het gezichtsveld 
vermindert en daarbij 
ook de ‘glare’-perceptie. 
Beide producten hebben 
leds met Melanopic Light 
Technology, die zorgt voor 
een aangename kijkervaring 
en welzijn en productiviteit 
stimuleert. Bovendien 
beschikken de leds van 
Conform over Natural Light 
Technology, wat wil zeggen 
dat ze het spectrum van 
zonlicht benaderen. ◆
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www.wago.be/inst

WAGO DOMOTICAKLEM 
VOOR NIKO HOME CONTROL
Een professionele, flexibele en overzichtelijke afwerking van uw Niko Home 
Control installatie dankzij de WAGO domoticaklemmen.

Domotica kableerkit verkrijgbaar via uw WAGO groothandel.

Ref. 821-139

www.wago.be/inst
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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. PISCAER MECHELEN
info@piscaer.be
T. 015 29 45 60 

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

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

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

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

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

L E D E N
GIBED

Door corona zijn de meeste 
evenementen en beurzen 

van dit najaar afgelast. 
Toch hebben we enkele 

alternatieve lichtpuntjes 
in de aanbieding.

31/08 - 28/09/2020

Wie op zoek is naar een 
culinair avontuur op een 
betoverende locatie om 
de heropstart van het 
bedrijfsleven te vieren, 
maakt kans op een tafel van 
vier bij Dinner in the Sky.

Ga naar gibed.be, en 
beantwoord de vragen. Op 4 
september wordt vervolgens 
de winnaar geloot.

• 31/08 t.e.m. 6/09/2020 
Kasteel van Alden Biesen 

• 7/09 t.e.m. 13/09/2020 
Kortrijk

• 16/09 t.e.m. 28/09/2020 
Brussel

INFO  www.dinnerinthesky.be

22/10 - 29/10/2020

Omdat Gibed sterk gelooft 
in het talent van The Radar 

Station, geven we 2 gratis 
tickets weg voor hun show in 
de AB in Brussel. Wil jij zo’n 

ticket winnen? Neem dan 
een selfie met ons magazine 

en stuur hem naar  
info@gibed.be voor 11 
september om 16u00. 

De 2 origineelste selfies 
winnen 1 ticket.

22/10/2020 
AB Brussel 

24/10/2020 
Trix Antwerpen

29/10/2020 
De Centrale Gent

INFO  www.theradarstationband.com 

•

•

•
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NEW ALBUM RELEASE

06 sep t  2020

TOUR

22 okt 2020 — AB / Brussel

24 okt 2020 — Trix / Antwerpen

29  okt 2020 — De Centrale / Gent

the radars ta t i onband . com

The  Radar  S ta t i on

L i f e  Ins ide  A  To rnado 

Winnaar Studio Brussel De Nieuwe Lichting 2020

 STUUR EEN ORIGINELE MAIL NAAR INFO@GIBED.BE EN WIN EEN GESIGNEERD ALBUM!
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