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PERFORMANT
Delta Light brengt zijn 
kwaliteitsvolle designtoestellen 
naar de buitenruimte.

FUTUREPROOF
ABB is klaar voor de toekomst 
met intelligente en onderling 
verbonden verdeelkasten.

TUINTRENDS
Dankzij geschikt  
schakelmateriaal naar een  
comfortabele buitenbeleving.
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Twee familiebedrijven met een gedeelde passie  
voor automatische schakelingen.

WISSELWERKING



TECO LIGHTING 
SOLUTIONS
REALISATIES
OP MAAT

Contacteer ons voor meer info of 
voor een afspraak in het Teco Experience Center
info@teconex.eu www.teconex.eu

Teconex ontwikkelt 
Teco Lighting Solutions: 
een alternatief op maat 
waarmee de lengte, 
afwerkingen en configuratie 
van haar meest populaire 
LED-verlichtingsoplossingen 
kunnen worden gerealiseerd.
Individueel geproduceerd 
in de werkplaats in 
Waasmunster, kunnen 
KAMELEON, KAMELEON S 

en TONCKA dus worden 
aangepast aan elk project, 
passen ze in elk decor 
en openen ze nieuwe 
perspectieven voor alle 
wensen.

219278-ann Gibed Kameleon-200x255.indd   2219278-ann Gibed Kameleon-200x255.indd   2 25/02/21   15:5525/02/21   15:55
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BUITENBELEVING
Onze tuinen werden vorig jaar – mede 
door omstandigheden – ineens gezien als 
veilige groene zones en het belang van alle 
open buitenruimte steeg exponentieel. 
De orderboekjes van tuinprofessionals en 
leveranciers in outdoor beleving zijn dan 
ook bijzonder goed gevuld dit jaar. En dat 
is mede te danken aan de onstuitbare tech-
nologische vooruitgang in de hele sector. 

Zwembaden, verlichting, connectiviteit, 
ecologische parkings, … Het assortiment aan 
producten voor buitenbeleving is intussen even 
indrukwekkend als gespecialiseerd. Eén van die 
technologische hoogstandjes is de Niko Hydro-
tuinpaal, waarover je alles leest in Proefwerk. 
Die zorgt voor voldoende aansluitmogelijk-
heden voor zowel elektriciteit als multimedia 
zodat je buiten hetzelfde comfort als binnen 
krijgt. In onze rubriek Visie serveren we je de 
architecturale verlichting van Delta Light. Zij 
komen nu met nieuwe outdoor oplossingen die 
comfort en sfeer toevoegen aan buitenruimtes.

Tot slot tackelen twee experts van Sylvania 
en Niko in Vraagbaak ook enkele veelge-
stelde vragen over grondspots en outdoor 
schakelmateriaal. Voldoende leesvoer dus in 
deze nieuwe editie van Gibed Magazine. 

NICO VANHOVE 
Managing Director Gibed

COLOFON: Gibed Magazine verschijnt 4x per jaar. Volgende verschijningsdatum: Gibed 11: 27 mei  2021 — Verantwoordelijke 

uitgever: Nico Vanhove, Gibed, Kleinhoefstraat 5, 2440 Geel. — Concept, vormgeving, redactie, fotografie & coördinatie: Livid 

— Druk: Realise — Copyright: Er mogen geen gedeeltelijke of gehele bijdragen uit het magazine gekopieerd of gereproduceerd 

worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. — Contact: tel. 014 15 10 10 of 

info@gibed.be — Niet verkrijgbaar in de winkel. Gibed Magazine wordt enkel persoonlijk op naam verstuurd. — Wil je het 

magazine ook gratis ontvangen? Mail dan naar info@gibed.be.

Heb je een vraag, opmerking of suggestie? 
Laat het me weten via info@gibed.be.
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Handsfree 7-inch 
monitor met 
170° camera,

magnetische lus en 
geïntegreerde wifi

De handsfree touchscreenmonitor met 
7’’ lcd-kleurenscherm en geïntegreerde 
wifi koppelt moeiteloos elke bewoner 
van een appartementsgebouw met acht 
mobiele apparaten, zodat ze nooit meer 
een deuroproep hoeven te missen.

Via wifi en/of 3G/4G blijft 
elke bewoner steeds in con-
tact met hun bezoekers. 
Wordt er niet opgenomen, 
kunnen de beelden van de 
bezoeker opgeroepen wor-
den uit het interne beeldge-
heugen van het toestel of via 
de SDHC-kaart. Aangezien 
dit toestel ook compatibel 
is met het huidige Aiphone 
GT-systeem kan een 
bestaande GT-monitor een-
voudigweg vervangen worden 
door dit toestel zonder extra 
bekabeling of interface. De 
‘Aiphone type GT’-app dient 
om oproepen te ontvangen op 
een mobiel toestel en is gratis 
te downloaden op de meeste 
iOS- en Android-apparaten. ◆

INFO  www.ccinv.be
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Goede verlichting staat synoniem voor 
comfort, welzijn en veiligheid, of het 
nu gaat om garages, opritten, gangen, 
trappen, of pakweg verlichting in en 
rond het zwembad. Door het gebruik 
van leds en een goed beheer kan 
veel verspilling worden vermeden.

Bij Tempolec zoeken we altijd 
naar de beste oplossingen 
voor het verlagen van de 
energiefactuur en met 
onze nieuwste modellen in 
ledstrips EVORA, NAPOLI, 
HABANA, SORIA, IBIZA 
en PIANA kunnen we 
die perfect aanbieden. 

Door het hoge rendement is 
de lichtopbrengst optimaal, 
en hebben ze een lange 
levensduur. Dankzij de 
kleurweergave (CRI > 90) 
en de 238 led/m blijft het 
licht heel natuurlijk. Kortom, 
onze ledstrips met IP 67 
(IP 68 voor HABANA en 
IBIZA) zijn uiterst geschikt 
voor de buitenverlichting 
in onze (natte) regio. ◆

INFO  tempolec.com

Ledstrips
voor buiten

Met de succesvolle lancering van 
TRAM voegt Wever & Ducré een 
nieuw model toe aan haar assor-
timent compacte armaturen. 

TRAM kan probleemloos binnen en 
buiten gemonteerd worden. Dankzij 
haar hoge factor, IP65, gedijt deze 
budgetvriendelijke nieuwkomer perfect 
in een vochtige omgeving zoals een 
badkamer, poolhouse, tuin, buitengevel…

De armatuur is terug te vinden in de 
plafond- en wandcollectie en fungeert 
respectievelijk als up- of downlighter. 
Die is verkrijgbaar in een ronde of 
vierkante vorm, diverse formaten 
en kleuren (wit, zwart, antraciet), 
kleurtemperatuur 3000 K en levert 
een krachtige lumen output op. 

Laat uw creativiteit de vrije loop met deze 
verfijnde allrounder. Combineer naar 
hartenlust en laat TRAM de rode draad 
zijn doorheen uw volledige project. ◆

INFO   www.weverducre.com

Een
minimalistische, 
hedendaagse 
allrounder 



www.ithodaalderop-wpu.be

Duurzaam 
verwarmen en 
koelen dankzij
de onmetelijke

 kracht van
de natuur
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De nieuwe generatie 
Floodlight-armaturen 
in de vermogens 10 tot 
en met 200 watt van 
LEDVANCE beschik-
ken over een com-
pacter formaat, een 
hogere efficiëntie en 
een langere levensduur. 
Kortom, LEDVANCE 
Floodlight Generatie 
3 brengt betere pres-
taties met zich mee. 

Floodlight-armaturen van 
LEDVANCE worden geken-
merkt door een zeer homo-
gene lichtverdeling, een 
getemperde glazen afdekking 
ter vermindering van ver-
blinding en een geoptimali-
seerd gewicht en ontwerp. 
Floodlight Gen3 in de vermo-
gens van 10 tot en met 200 
watt heeft een verbeterde effi-
ciëntie tot 125 lm/W en blijft 
een uitstekende vervanging 
voor halogeenschijnwerpers 

met een energiebesparing tot 
90% ten opzichte van con-
ventionele verlichtingstech-
nologieën. Ze zijn beschermd 
tegen waterstralen (IP65) 
en hebben een schokbe-
stendigheid van IK07. 

De armaturen uit de 
Performance Class zijn 
nu ook ENEC gekeurd 
en hebben een levens-
duur tot 55.000 uur (L80/
B10). Beschikbaar met een 
zwarte of witte behuizing. 
Alle versies zijn verkrijg-
baar in 3.000K, 4.000K en 
6.500K. Dankzij de ver-
nieuwde beugel die een vol-
ledige omwenteling mogelijk 
maakt, zijn de armaturen 
nog beter richtbaar. Deze 
nieuwe range heeft een lan-
gere garantie van 5 jaar. ◆

INFO  www..benelux.ledvance.com

LEDVANCE 
Floodlight Gen3



De nieuwe inline connector  
van de serie 221 met hendel 
voor eenvoudige bediening 
van WAGO zorgt voor de 
universele geleideraansluiting 
in doorgangsrichting.

De inline connector staat voor een 
doordachte en geavanceerde aanslui-
ting voor alle soorten geleiders van 0,2 
tot 4 mm2. De aansluiting van mas-
sieve, fijnaderige en meeraderige gelei-
ders in doorgangsrichting wordt zo een 
stuk gemakkelijker en comfortabeler.

Als universele verbinder biedt de inline 
connector niet alleen uitkomst bij 
bekende installatietoepassingen met wei-
nig beschikbare ruimte, maar behoren 
ook nieuwe toepassingen tot de moge-
lijkheden. Bijvoorbeeld laboratorium- en 
testopstellingen, productietestvelden, 
de aansluiting van verlichtingsarma-
turen in tussenplafonds en de verlen-
ging van luidsprekerkabels of aftakdo-
zen in industriële toepassingen. Het zijn 
slechts een paar toepassingsgebieden 
waar de voordelen van de inline connec-
tor door en door tot hun recht komen.
Meer info op www.wago.be-nl ◆

INFO   www.wago.be

Inline connector 
met hendel

PASSUM van GOCCIA is een 
gamma van inbouwarmaturen van 
de nieuwste generatie voor naar 
boven schijnende verlichting of 
verlichting van het grondoppervlak.

Het gamma van de Italiaanse fabrikant van 
buitenverlichting onderscheidt zich door zijn 
innovatieve technische mogelijkheden, modu-
lariteit en bouwkenmerken die tot in het klein-
ste detail Italiaans zijn. De GOCCIA-armaturen 
zijn uitermate sterk, hebben een lage opper-
vlaktetemperatuur, perfecte afdichting, hoge 
corrosiebestendigheid en toegankelijkheid, en 
de afdekplaten en afwerkingsringen zijn uit-
wisselbaar. PASSUM van GOCCIA biedt tal 
van installatiemogelijkheden. Dankzij het spe-
ciale kantel- en draaibare ledelement kan de 
richting van het licht worden geregeld voor de 
perfecte verlichting van alle oppervlakken. ◆

INFO  www.huppertz.be 

INFO  www.goccia.it

PASSUM-
armaturen voor
grondinbouw
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Met hun digitale elektronische technologie bieden 
de nieuwe schakelklokken van Hager (EGNxxx) tal 
van nieuwe functies en een ruime keuze aan opties 
waarmee de installateur aan alle behoeften van het 
beheer van de gebouwautomatisering kan voldoen.

Zo bieden ze de mogelijkheid 
om de schakelklok met een 
smartphone via bluetooth 
te configureren. Daarbij is 
de nauwkeurigheid van de 
producten onafhankelijk 
van de gebruiksomstandig-
heden, waardoor tijdsafwij-
kingen voorkomen worden.

Ook maakt de revolutionaire 
zero crossingtechnologie het 
mogelijk om ledbelastingen 
tot 400 W aan te sturen en zo 
de levensduur van het pro-
duct aanzienlijk te verlengen. 
Schoolvakanties of feestda-
gen staan voorgeprogram-
meerd in de jaarkalender, 
maar kunnen uiteraard hand-
matig geselecteerd worden.

Daarnaast heeft de installa-
teur ook vrije toegang tot veel 
extra functies. Denk daarbij 
aan de astronomische modus, 
een schemerfunctie door een 
sonde aan het product toe te 
voegen, verschillende forceer-
niveaus met een drukknop 
of handmatige bediening, 
directe aansturing van de 
ontvanger via RF-drukknop, 
geolocatie en zelfs impuls-
programmering: de nieuwe 
schakelklokken van Hager 
hebben het allemaal! ◆ 

INFO  www.hager.be

Schakelklokken



De nieuwe serie opbouwkasten Fix-o-Rail 65 staat voor vrijheid en flexibiliteit; daar- 
door past elke elektrische installatie in bijna iedere industriële, commerciële of 
residentiële omgeving. Het resultaat is een elegant ontwerp waarbij gebruik gemaakt 
wordt van recycleerbare thermoplasten, IP65, bestendig aan gloeidraadproef 650°C 
en die zelfs halogeenvrij zijn. Andere voorbeelden van het elegante ontwerp zijn de 
transparante deuren die over een hoek van 180° graden geopend kunnen worden, 
zodat de binnenzijde volledig toegankelijk is. Perfecte symmetrie betekent ook dat het 
frontpaneel gedraaid kan worden, de deur kan zowel rechts als links geplaatst worden.

new.abb.com/low-voltage/nl-be/

—
Creëer een eigen meesterwerk
Fix-o-Rail 65

Fix-o-Rail 65 - pub.indd   1Fix-o-Rail 65 - pub.indd   1 18/01/2021   11:5518/01/2021   11:55
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SG met zijn Noorse DNA introduceert haar  
nieuwste ledtechnologie Junistar SUN Full Spectrum.

Deze downlight bevat, net 
zoals de zon, een evenwichtig 
kleurspectrum� Dit betekent 
minder blauw licht en een 
uitstekende kleurweergave, 
ook in het rode spectrum 
van de led� Die nieuwe 
technologie heeft een gunstig 
effect op het welzijn en de 
gezondheid� Toepasbaar 
in zowel residentiele als 
andere toepassingen zoals 
rust- en verzorgingshuizen, 
onderwijs of op kantoor� 
Junistar Full Spectrum heeft 
een gepatenteerde 360° 
gyroscopische beweging met 
een inclinisatiehoek van 30°� 

Verkrijgbaar in 2700°K en 
3000°K met een kleurweergave 
van Ra >95� Junistar SUN 
heeft een systeemgarantie 
van vijf jaar met een L90/
B10-verhouding groter dan 
50�000 uren� Zeer eenvoudig te 
monteren zonder gereedschap 
met een plug-en-playsysteem� 
Perfect en traploos te 
dimmen op de faseafsnijding� 
Het product behoort bij de 
meest efficiënte producten 
voor welzijn en gezondheid 
inzake ledverlichting volgens 
de hoogste normen� Dit 
product is volledig ontworpen 
door SG Lighting en een 
uniek product op de markt 
van de downlighters� ◆

INFO  www.sg-as.com

Full Spectrum-downlight



PODIUM
Twee familiebedrijven met een rijke geschiedenis. Een hecht partnerschap 

dat meer dan 65 jaar teruggaat in de tijd. De basis van die relatie? Een 
gedeelde passie voor automatische schakelingen, met het oog op 

energiebesparing en comfort. Dit is het verhaal van Theben en Tempolec.

Theben is een naam als een klok. Het 
Duitse bedrijf bestaat in 2021 precies 
100 jaar. In 1921 ontwikkelde oprich-
ter Paul Schwenk de eerste schakelklok 
voor trappenhuizen. Die schakelaar 
moest ervoor zorgen dat de verlichting 
niet continu bleef branden, om zo ener-
gie te besparen. Schwenk was een ware 
egyptofiel en gaf zijn bedrijf de naam 
‘Theben’, een verwijzing naar de hoofd-
stad van het oude Egypte, waar onze 
huidige tijdmeting zijn oorsprong kent.

Van schakelklokken tot 
smart buildings

Paul Schwenk vestigde zijn bedrijf 
initieel in Stuttgart. In 1930 begon 
Theben met de serieproductie van de 
ELPA-trappenhuisschakelaar met slin-
ger en kwikbuiscontact. Het product 
werd al snel dé referentie op het vlak 
van tijdschakelaars voor traphui-
zen: tot op heden vindt u de ELPA, 
dan wel in een hedendaagse versie, 
in de catalogus. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog wilde Schwenk ontkomen 

aan het naziregime en verhuisde 
hij zijn bedrijf naar Haigerloch, op 
het platteland. Het grootste deel 
van het Theben-gamma wordt er 
vandaag nog steeds geproduceerd.

In de loop der jaren bleef Theben inno-
vatieve producten voor automatische 
schakelingen ontwikkelen. In de jaren 
1962-1963 ontwikkelde Theben zijn 
eerste mechanische klokthermostaat, 
één van de eerste op de markt: de RAM 
120-reeks, gevolgd door RAM 300, 500 
en 700. In 1977 vroeg Theben een 

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.

10



100
JAAR ERVARING THEBEN

600
THEBEN MEDEWERKERS 

WERELDWIJD

65+
MEER DAN 65 JAAR 

ERVARING TEMPOLEC

26
TEMPOLEC MEDEWERKERS

2
TEMPOLEC VESTIGINGEN

octrooi aan voor de draaibare schakel-
schijf voor analoge schakelklokken en 
klokthermostaten. Die laat gebruikers 
toe om snel tussen dag- en weekpro-
gramma’s te schakelen. In datzelfde jaar 
vroeg het bedrijf ook een octrooi aan 
voor zijn stopcontacttimer, de Theben-
timer. Met dertig miljoen verkochte 
exemplaren is het een echte bestseller. 
In 1983 volgde de eerste digitale scha-
kelklok van Theben, TERMINA 1000. 
Het jaar erna kreeg die een compact 
en gebruiksvriendelijk broertje in de 
vorm van de TR 611. 1984 was ook het 
jaar waarin de digitale klokthermostaat 
RAM 397 op de markt kwam, gevolgd 
door de RAM 797 in 1995. Dat 
apparaat had een voor die tijd bijzon-
der innovatieve eigenschap: het was 
mogelijk om de verwarming vanop 
afstand in te schakelen per telefoon.

KNX-pionier

Sinds 1995 is Theben lid van de KNX 
Association. Daarmee was het één van 
de eerste fabrikanten die het proto-
col zou implementeren. KNX vormde 
de basis voor de wooncomfortregeling 
LUXOR, in 2005 een van de eerste 
in haar soort. Het apparaat was een-
voudig in te stellen met een schroe-
vendraaier en zeer gebruiksvrien-
delijk. Diezelfde focus op gebruiks-
vriendelijkheid keert terug in het 
smart home-systeem LUXORliving, 
dat sinds 2017 op de markt is.

Gedurende 100 jaar is het portfolio 
van Theben steeds blijven groeien en 
vernieuwen, net zoals het bedrijf zelf. 
Vandaag is het wereldwijd één van de 
meest toonaangevende spelers op het 
vlak van tijd-, licht- en klimaatregeling 
en KNX-gebouwautomatisering. Het 
gamma omvat ook aanwezigheids- en 
bewegingsmelders, dimmers, ledver-
lichtingstoestellen en geconnecteerde 
oplossingen. De toestellen garanderen 
het comfort van de eindgebruiker, maar 
Theben zorgt ook voor de installateur. 
Denk maar aan gebruiksvriendelijke 
montage, afstandsbediening of intuï-
tieve programmatie – Theben was de 
eerste op de markt die een tekstonder-
steunde programmeermodus ontwik-
kelde onder de naam ‘top’. Vandaag 
zijn heel wat producten eenvoudig via 
een mobiele app te programmeren.

Tempolec

Tempolec is de Belgische distributeur 
van de producten van Theben. En dat 
al sinds 1954, twee jaar na de oprich-
ting van de verdeler. “De heer H. Flaam, 
mijn grootvader en de oprichter van 
Tempolec, bezocht een vakbeurs in 
Hannover en zag daar een stand van 
Theben. Er was meteen een klik tus-
sen beide bedrijven. Het was het begin 
van een relatie die tot op vandaag 
duurt. We hebben het hele gamma zien 
evolueren, van de schakelklokken tot 
het brede gamma dat er vandaag is.”

11



65e verjaardag van onze nauwe samen-
werking met een feestelijk bezoek aan 
Theben. Daarnaast hebben enkele van 
onze klanten ons in de afgelopen jaren 
vergezeld naar Haigerloch. Zij konden 
de gastvrijheid, de ernst in de productie 
en de bedrijfscultuur in het algemeen 
waarderen. Voor velen blijft dit een 
mooie herinnering, zelfs jaren later.” 

Automatisering  
en advies

De naam ‘Tempolec’ is een samen-
trekking van ‘La temporisation électri-
que’, de eerste naam van het bedrijf. 
“Tempolec begon met de verkoop van 
producten zoals elektrische weerstan-
den, relais en schakelklokken. Tijd 
en automatisering waren altijd de 
rode draad. Intussen verdelen we een 
dertigtal merken. Het zijn allemaal 
fabrikanten die oplossingen maken 
voor HVAC, domotica en sturing, 
zowel voor eindgebruikers als de ter-
tiaire of industriële sector. Daaronder 
vindt u ook het merk Tempolec, dat 
producten voor verwarmingsregeling 
ontwikkelt”, legt Olivier uit. 

“In België is het merk Theben vooral 
bekend voor zijn klokthermostaten 
en schakelklokken. Die worden zeer 
veel verkocht. Maar ook de bewe-
gings- en aanwezigheidsmelders, 
verlichtingstoestellen, zoals de theLe-
da-familie, en de KNX-toepassingen, 
zoals het LUXORliving-systeem, zijn 
geliefd door installateurs. Theben is 
dan ook een betrouwbare fabrikant 
die al honderd jaar actief is. Het 

Aan het woord is Olivier Verheeke, 
gedelegeerd bestuurder van Tempolec. 
Met hem staat de derde generatie aan 
het roer van dit familiebedrijf. Dat er 
zo’n goede relatie is tussen Theben en 
Tempolec is volgens hem niet verwon-
derlijk: “Tijdens deze lange samen-
werking hebben wij persoonlijke rela-
ties opgebouwd die gebaseerd zijn op 
vertrouwen en loyaliteit. Bovendien 
zijn er veel gelijkenissen tussen de 
bedrijven. We zijn familiebedrijven 
die al meerdere generaties actief zijn 
en waar de familiale geest nog steeds 
heerst. Tempolec was wereldwijd één 
van de eerste verdeler van Theben-
producten en is nu de oudste partner 
van Theben. In 2019 vierden we de 

OLIVIER VERHEEKE [48] 
GEDELEGEERD BESTUURDER TEMPOLEC

Is een tiental jaar actief in het bedrijf, na een 
carrière in de bankwereld: “De correcte manier 
om in een familiebedrijf te stappen!” Laat zich in zijn vrije tijd leiden 
door zijn interesse in technologie en de geconnecteerde wereld�

12



grootste deel van het gamma wordt 
nog steeds in Haigerloch geprodu-
ceerd, dus u koopt Duitse kwaliteit.”

Tempolec verdeelt de Theben-
producten op de markt, maar zet ook 
in op een sterke technische ondersteu-
ning. “Die service is één van de sterk-
tes van zowel Theben als Tempolec. 
We willen installateurs en groothandels 
op een kwalitatieve manier ondersteu-
nen. Tegelijkertijd zijn de producten 
van Theben zeer gebruiksvriendelijk. 
Denk maar aan de mogelijkheid om 
melders en verlichting via bluetooth 
en een app te configureren.” 

De toekomst  
is geconnecteerd

“Theben is sowieso zeer sterk bezig 
op het vlak van geconnecteerde 
toestellen”, gaat Olivier verder. 
“Thermostaten, melders, schakelklok-
ken: de verschillende technieken in 
een gebouw staan alsmaar meer met 
elkaar in verbinding, bestuurd door 
een centraal protocol. Die evolutie 
gaat alsmaar sneller. Als installateur 
is het zaak om mee te blijven in deze 
wereld van smart buildings, applica-
ties en geconnecteerde technieken.”

Familiale geest

Als vertegenwoordiger van de derde 
generatie in een familiebedrijf is 
Olivier Verheeke vertrouwd met het 
reilen en zeilen in zulke onderne-
mingen. Dat maakt dat Tempolec 
steeds op een aangename manier 
heeft samengewerkt met de verschil-
lende Gibed-groothandels. “We staan 
al tientallen jaren in contact met de 
verschillende leden en de samen-
werking verloopt altijd positief. Ik 
ben ongeveer gelijktijdig met Nico 
Vanhove, de manager van Gibed, 
actief geworden als bestuurder, en ik 
heb hem leren kennen als bekwame 
en aangename manager. Intussen 
wordt de groep een steeds grotere par-
tij op de elektrotechnische markt. 
We hebben een droomrelatie waarin 
iedereen zijn steentje bijdraagt.” ◆ 

TEMPOLEC NV

Route de Biesme 49 - B-6530 Thuin

T. +32 (0) 71 59 00 39

www.tempolec.com

“ 
De verschillende technieken in 
een gebouw staan alsmaar meer 

met elkaar in verbinding.

THEBEN AG

Hohenbergstraße 32 - 72401 Haigerloch

T. +32 (0) 74 74 692-0

www.theben.de

Het gamma melders en 
verlichting van Theben.
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Het TempoSmart-gamma wordt binnenkort uitgebreid 
met de T3 Garden voor drie circuits. Net als de T6 Garden 
kunt u met de afstandsbediening of smartphone uw 
buitenverlichting, vijverpomp, automatische besproeiing 
of een ander elektrisch contact buitenshuis beheren.

De T3 Garden is compatibel met de reeks draadloze en batterijloze 
schakelaars (T1S, T2S, T3S, T6S ���)� Met een eenvoudige 
programmering kunt u de oplossing aanpassen aan uw behoeften�

De T3 Garden is ook via de Tuya-app verbonden met het wifinetwerk 
(zonder gateway), zodat u deze met uw smartphone kunt beheren� ◆

www.tempolec.com

Wifi- en draadloze 
bediening T3 Garden

14
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Met de nieuwe verbindingsdoos ECON® Fix is 
de montage, dankzij de schroefvrije, geribde 
klembevestiging, veel sneller en eenvoudi-
ger in verschillende wandcombinaties met 
materialen als bijvoorbeeld OSB-platen, kruis-
lings gelamineerd hout (CLT) of massief hout, 
gipsvezelplaten of zelfs in zichtmuurwerk. 

De op twee plaatsen voorziene, omlopende 
afdichtingslamellen garanderen het behoud van 
het luchtdichtingsniveau� Extra aangebrachte 
‘centreerranden’ aan de buitenkant van de 
verbindingsdoos zorgen voor een gelijkmatige en 
precieze klemming in de installatie-opening� ◆

www.helia-elektro.be

Luchtdichte 
verbindingsdoos 
ECON® Fix 

Met de nieuwe ECON® Data-installatiedoos 
voor holle wanden biedt HELIA een 
ongekend installatiecomfort voor het 
aansluiten en installeren van commu-
nicatie- en netwerk aansluitdozen. 

De innovatieve leidinginvoeren voor data- en 
netwerkkabels zijn zo gepositioneerd, dat de 
door de kabelfabrikant opgegeven buigradiussen 
gemakkelijk kunnen worden onderhouden, 
kabelknikken worden vermeden en een optimale 
gegevensoverdracht wordt gegarandeerd� 
Ongeacht of er een netwerkaansluiting of 
een Keystone-module werd geïnstalleerd, 
de nieuwe ECON® Data-installatiedoos 
biedt altijd een optimale kabelgeleiding en 
een ruime inbouwdiepte van 74 mm! ◆

www.helia-elektro.be

Luchtdichte 
installatiedoos 

ECON® Data



WWW.PROLUMIA.BEPROLUMIA W H E N  L I G H T I N G  M A T T E R S

De betrouwbare Prodisc armaturen van Prolumia hebben zich inmiddels al lang bewezen. Prolumia kondigt dan ook graag de komst 
van de Prodisc III aan. Deze nieuwe serie heeft een hedendaags uiterlijk en een heel hoge effi  ciency.  De Prodisc III is bovendien 

voorzien van een nieuwe sensor en andere verbeterde techniek en functionaliteit. De oersterke behuizing en afscherming bestaan uit 
slagvast en vlamdovend polycarbonaat. Tezamen met de optionele sensor en noodfunctie is ook de Prodisc III erg breed inzetbaar.

Ideaal voor het verlichten van bijvoorbeeld: hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, bergingen en toiletten.

PRODISC III
BESPAAR VEEL TIJD 

DOOR DE EENVOUDIGE MONTAGE 
EN AANSLUITING ZONDER GEREEDSCHAP

  EFFICIENCY TOT 110 LM/W  

  3STAPS DIMMEN 100% → 10%/25% → 0%  

  DAGLICHT PRIORITEIT AAN/UITSCHAKELING OP BASIS VAN DAGLICHT  

  LICHTKLEUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K EN 4000K  

  SCHAKELBARE LICHTSTROOM  

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

NEW

Prolumia_BE_Adv_Gibed_2021-03_Prodisc_III_200x255_NL-FR_def.indd   1Prolumia_BE_Adv_Gibed_2021-03_Prodisc_III_200x255_NL-FR_def.indd   1 29-1-2021   10:10:2529-1-2021   10:10:25
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De Prodisc-armaturen van Prolumia zijn inmiddels een begrip 
in de markt. Na de goedlopende Prodisc en Prodisc II, kondigt 
Prolumia graag de komst van een nieuwe generatie aan. 

De Prodisc III-serie heeft een moderne vormgeving en een hoge efficiency 
van 110Lm/W� De IK10 behuizing en afscherming bestaan uit slagvast en 
vlamdovend polycarbonaat� Bovendien zijn de armaturen voorzien van nieuwe 
lichttechniek, waarbij geschakeld kan worden tussen 3000K en 4000K� Ook 
hebben de armaturen een flikkervrije driver, optioneel met geïntegreerde 
bewegingssensor� Tevens verkrijgbaar in een nooduitvoering� Hiermee is de 
gunstig geprijsde Prodisc III-serie breed inzetbaar� Ideaal voor het verlichten van 
o�a�: hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, bergingen en toiletten� 

Prodisc III: Ongekende mogelijkheden en optionele functies in één armatuur� ◆

www.prolumia.be

Nieuw van Prolumia: 
Prodisc III



Robuust, trendy en uniek! Mureva Styl zorgt 
voor een eenvoudige installatie van uw uit-
rusting en heeft een innovatief design.

Maak het leven eenvoudiger door te kiezen voor het 
comfort van Mureva Styl (lancering op 1 april)�

1� Componenten bevatten sterke montagemechanismen, 
behuizing en frames� Daarnaast is er ook een 
waterdichte membraanafdichting voorzien�

2� Omdat alle componenten IP55-gecertificeerd zijn, is Mureva 
Styl bestand tegen de zwaarste omgevingsomstandigheden�

•  Waterdicht, open of gemonteerd 

•  IK08-gecertificeerd voor bescherming tegen stoten en UV-bestendig, 
waardoor de Polar White-versie niet verkleurd

•  Vuil- en stofbestendig, maar ook bestand tegen solventen ◆ 

www.se.com

Mureva Styl:
Een robuust design

18
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De Little joint-serie van Raytech is een uitgebreid gamma van gebruiksklare, 
compacte verbindingsmoffen die vooraf gevuld zijn met een niet-giftige gel. 

Deze serie is verkrijgbaar in verschillende formaten en vormen en biedt opti-
male bescherming tegen vocht en dat alles met een beschermingsklasse 
IP68/IP69K� IP68 geeft aan dat dit gamma langdurig in water ondergedom-
peld kan blijven en stofdicht is� IP69K geeft weer dat het product het binnen-
dringen van water onder hoge druk en hoge temperaturen kan weerstaan� 

Het design is uitgerust met kabelwartels om onbedoelde kabeltractie te 
voorkomen� De Little joints beschermen verbindingspunten van kabels 
waar het nodig is en zijn op elk moment heropenbaar� Ideaal voor aan-
sluitingen in verlichtingsinstallaties in tuinen, op treden of trappen� ◆

www.vanderelst.be

Little joint
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De perfecte oplossing voor vochtige en 
agressieve milieus. De nieuwe Rejiband 
RAPIDE-draadgoot is het snelste en mak-
kelijkste draadgootsysteem op de markt. 

Dankzij het gebruiksvriendelijke Click-
snelkoppelsysteem kunnen deze draadgoten 
in amper twee seconden aan de hand van 
twee simpele stappen in elkaar geklikt 
worden� Dit verkort de montagetijd tot 
40%� Deze tijdswinst zorgt op haar beurt 
voor een kostenbesparing tot wel 30%�

De draadgoot PEMSA RAPIDE in de 
BLACK C8-uitvoering biedt bovendien 
een hoge bescherming tegen corrosie 
in vochtige en agressieve milieus� De 
ideale oplossing voor PV-installaties�

De voordelen op een rijtje:

•  esthetisch hoogstaande afwerking dankzij de  
  gladde, egale coating zonder scherpe randen.

•  volledig vrij van zinkbramen.

•  grote buigzaamheid en groot  
  zelfherstellend karakter van de beschermlaag.

•  milieuvriendelijk. ◆

Obo Bettermann heeft sinds kort een nieuwe 
kit met kabeldoos en hars in het gamma. 

Deze kit bestaat uit onze gekende en betrouwbare 
T60 (zeven ingangen M25 met kabelinvoer) en een 
2-componentenhars die solide IK08 uithardt tot 
IP68� Met de bijgeleverde 5-polige klemmenstrook 
kan je kabels van 1,5mm2 t�e�m� 6mm2 aansluiten�

In het pakket vind je nog een paar handschoenen 
omdat proper werken toch net iets fijner is� Deze 
kit is uitermate geschikt voor het aansluiten van 
tuinverlichting, zwembad en/of vijvertoebehoren 
en herstellingswerken van grondkabels�

Voor meer info: bezoek het OBO 
Bettermann Group YouTube-kanaal� ◆

www.obo.be

Kabeldoos 
met hars

www.stagobel.be

Pemsa RAPIDE
BLACK C8



De stevige fl exibele buis voldoet aan de hoogste 
kwaliteitsnormen en is gemakkelijk te installeren

• Bevat geen hallogenen

• Produceert bij verbranding weinig rook met een lage rookdichtheid

• Produceert bij verbranding geen corrosieve gassen

Een compleet gamma 
voorbedrade geribde buizen 
voor de elektro specialist

GREEN FLEX is een gamma halogeenvrije producten die
voldoen aan extreem hoge eisen qua veiligheid bij brand.

Ontdek nu ook Cirfl ex.
Een halogeenvrije reeks producten, speciaal ontwikkeld om de ecologische voetafdruk van elektrische installaties te verkleinen.

www.cir flex.be

advertentie 200x255-NL.indd   1advertentie 200x255-NL.indd   1 26/01/2021   12:1226/01/2021   12:12



LED-stralers theLeda B

NEW
Nu ook 

beschikbaar 
 in WARM WIT 

3000 K

www.tempolec.com solutions
through technology

Kleurtemperatuur Vermogen LED, 
lichtstroom

theLeda B100L BK 5000 K, koud wit

100 W

9 784 lm
theLeda B100L W BK  3000 K, warm wit 10 300 lm
theLeda B100L W WH  3000 K, warm wit 10 490 lm
theLeda B100L WH 5000 K, koud wit 10 200 lm
theLeda B20L BK 5000 K, koud wit

20 W

1 400 lm
theLeda B20L W BK  3000 K, warm wit 2 220 lm
theLeda B20L W WH  3000 K, warm wit 2 280 lm
theLeda B20L WH 5000 K, koud wit 1 500 lm
theLeda B30L BK 5000 K, koud wit

30 W

2 050 lm
theLeda B30L W BK  3000 K, warm wit 3 080 lm
theLeda B30L W WH  3000 K, warm wit 3 160 lm
theLeda B30L WH 5000 K, koud wit 2 100 lm
theLeda B50L BK 5000 K, koud wit

50 W

3 500 lm
theLeda B50L W BK  3000 K, warm wit 5 020 lm
theLeda B50L W WH  3000 K, warm wit 5 100 lm
theLeda B50L WH 5000 K, koud wit 3 600 lm

Theben breidt zijn LED-spotserie uit met een versie die naast de 
bestaande versie (5 000 K) ook verkrijgbaar is in warm wit (3 000 K).

Deze versie biedt een lichtopbrengst tot 110 lm/W.

Ideaal voor buitenverlichting in residentiële en industriële gebouwen. Het 
theLeda B gamma is beschikbaar in 20 W, 30 W, 50 W en 100 W, in witte 
of zwarte afwerkingen. 

 ✓  IP65
 ✓  Compatibel met detectoren (theLeda B Motion Module) en 

lichtsensors (theLeda B Light Module) van de 3 000 K- en 
5 000 K-versies

 ✓  Aluminium bevestigingsbeugel bestand tegen vochtige omgevingen
 ✓  Gemakkelijk te installeren dankzij de modulaire opbouw
 ✓  Oriënteerbaar
 ✓  Neemt weinig plaats in
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STEEDS NABIJ

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

D e kracht van een kmo? Het is een menselijk bedrijf 
dat dicht bij zijn klanten staat. Met medewerkers 
die zich elke dag inzetten om installateurs de 

beste service te bieden. Met persoonlijk advies en korte 
levertijden. Die aanpak staat centraal bij Elecpro.

“We blijven dicht bij onze klanten staan en reageren snel. Zo maken 
we het verschil tegenover grotere spelers. Zeker in coronatijden”, 
begint Philippe Cuypers, gedelegeerd bestuurder. “Door de cri-
sis hebben we nieuwe maatregelen moeten treffen, maar een aan-
tal daarvan laten ons ook toe de installateurs een nog uitgebrei-
dere en betere service te bieden. We zorgen ervoor dat ze zo wei-
nig mogelijk hinder ondervinden, want we willen hun preferenti-
ele partner blijven en het menselijke contact onderhouden.” 

De meerwaarde van eigen transport

De crisis heeft het belang van een eigen leveringsdienst alleen maar 
benadrukt, merkt Philippe op. “Wanneer je zelf je transport beheert, 
investeer je in het ‘leveren’ van dienstverlening op maat. Je kan een 
levering beter afstemmen op de noden van de klant, niet alleen qua 
timing, maar ook algemeen. Extra materiaal, iets vergeten te bestel-
len, een technische vraag: het is toch allemaal informatie die via een 
eigen chauffeur sneller binnenkomt. We kunnen zo dus beter inspe-
len op alle vragen van de klant. En we blijven een persoonlijke band 

24
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De persoonlijke band

Ook los van die digitalisering zet 
Elecpro in op de nabijheid bij de 
klant. “In juni 2020 hebben we 
ook in Namen een nachtkluis 
geopend die 24/7 beschikbaar 
is. We blijven zoveel mogelijk 
beschikbaar aan de balie en onze 
medewerkers volgen onze klan-
ten proactief op per telefoon, via 
mail en ter plaatse. Daarnaast 
verbeteren we onze interne wer-
king om installateurs nog snel-
ler van dienst te zijn. Ook onze 
stock wordt geoptimaliseerd voor 
continue voorraden en kortere 
levertermijnen”, legt Thibault uit. 

“Uiteindelijk willen we dat onze 
klanten het juiste advies krij-
gen en snel over hun artikelen 
beschikken”, zegt Philippe tot 
besluit. “Ik merk dat Gibed blijft 
groeien, zelfs in crisistijd. Dat 
komt omdat we als kmo’s dicht 
bij onze klanten staan, en omdat 
onze medewerkers zich mee 
inzetten voor hun bedrijf.” ◆

met ons cliënteel behouden. 
Een bewuste keuze dus, waar-
bij we iets hogere transportkos-
ten voor onze rekening nemen, 
maar wel kunnen zorgen voor 
persoonlijke dienstverlening.

Digitalisering voor 
nog betere service

Thibault Dugauthier, specialist 
logistiek, vertelt meer over de 
verschillende vernieuwingen die 
Elecpro doorvoert. “In 2020 zijn 
we sterk beginnen inzetten op 
digitalisering. Voor het meren-
deel van ons cliënteel zijn we 
overgeschakeld op elektronische 
facturatie. We verlagen zo onze 
ecologische impact en vermij-
den de vertragingen en risico’s 
die bij verzending via post horen. 
Daarnaast hebben we beter lees-
bare bestel- en leverbonnen 
gemaakt. Die maken het onze 
medewerkers makkelijker om 
de bestellingen voor te bereiden. 
De bonnen worden ook gedigita-
liseerd en in een track-and-tra-
cesysteem opgenomen, zodat 
klanten de status van hun bestel-
ling en levering steeds kunnen 
opvolgen. Voor ons betekent het 
dat alle informatie beter gecen-
traliseerd is. In combinatie met 
verschillende verbeteringen aan 
ons ERP zorgen die inspannin-
gen voor een efficiëntere werking 
en minder vertragingen, en dus 
een betere klantenervaring.”

“En we blijven onze e-shop ver-
beteren”, voegt Philippe toe. 
“Zonder daarbij de ondersteu-
ning van onze klanten en het 
contact uit het oog te verliezen, 
want dat blijft onze prioriteit.”

“ 
Als je met eigen 
chauffeurs werkt, 
komt informatie 
sneller binnen.

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



S arem vierde vorig jaar zijn 70e verjaardag, maar van pensi-
oen is er nog lang geen sprake. De groothandel blijft inves-
teren in een professionele en persoonlijke service voor 

de installateur. Met de glimlach, ook achter het mondmasker.

“Die menselijkheid, zowel naar de installateurs als onze 
medewerkers, behoort tot ons DNA. Een klant wordt nooit een 
nummer”, vertelt Luk Salaets. Op die manier wil Sarem het 
verschil maken tegenover de grote spelers. Dit bedrijf heeft een 
gezicht, van aan de ontvangstbalie tot de eigen transportdienst. 

Eigen transport

Sarem kiest inderdaad bewust voor een eigen transportdienst: een 
strategische keuze om een hoog servicelevel te waarborgen. Zo trad 
er recent nog een nieuwe chauffeur in dienst. Ook de vrachtwagens 
kregen een facelift, met een nieuw ontwerp dat de activiteiten van 
Sarem in de kijker zet. “Door te kiezen voor eigen transport garanderen 
we een stipte levering op de juiste plaats, bij de juiste persoon. Dat 
kost ons geld, maar zo kunnen we wel een prima service garanderen. 
Aangezien installateurs vaak onderweg zijn, is het een meerwaarde 
dat ze kunnen rekenen op hun vaste, vertrouwde chauffeur. Ze 
kunnen er steeds afspraken mee maken over de levertermijn en 
de bezorging bij hen thuis of op de werf. En die bereikbaarheid 
en persoonlijke aanpak trekken we door in heel het bedrijf.”

MENSELIJKHEID 
VOOROP

S A R E M

“ 
Door te kiezen 
voor eigen 
transport 
garanderen 
we een stipte 
levering op de 
juiste plaats.
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krijgen een nieuw jasje. De 
vertrouwde dienstverlening, 
met ruime openingsuren en 
afhaalmogelijkheden, blijft.

Tot slot wijst Luk op een 
origineel initiatief in virustijden: 
“Onze opendeurdag kon niet 
plaatsvinden. Dat hebben we 
opgelost door hem letterlijk tot 
bij de installateurs te brengen. 
We gaven hen een doos die 
goed gevuld was met stalen, 
brochures en blikjes bier. Zo 
konden installateurs op veilige 
wijze kennismaken met de 
nieuwigheden op de markt. 
En voor onze medewerkers 
lieten we in de kerstperiode 
een gourmetstel en vlees 
leveren, als alternatief voor 
het personeelsfeest.” Of hoe 
Sarem ook in tijden van social 
distancing dichtbij blijft. ◆

Geïntegreerd team

De missie van Sarem? “We 
willen de installateur coachen”, 
vertelt Luk. De technologische 
innovaties op het vlak van 
verlichting, domotica, video- 
en parlofonie staan niet stil. 
Die toepassingen staan steeds 
meer met elkaar in contact. 
Vaak worden ze zelfs gestuurd 
door hetzelfde systeem. Door 
de overschakeling naar led 
verandert er bovendien veel 
op het vlak van voeding en 
dimmen. Daarom heeft Sarem 
de afdelingen verlichting en 
technieken samengevoegd. Nu 
is er één team van specialisten 
dat totaaloplossingen uitwerkt 

voor de installateur. Op die 
manier zijn alle technieken 
op elkaar afgestemd.

“Installateurs komen bij ons met 
hun vragen en wij zullen hen 
maximaal ontzorgen”, vertelt 
Timothy Keymis. “Ze zouden zelf 
veel tijd moeten besteden aan 
het zoeken naar een geschikte 
oplossing tussen alle beschikbare 
technieken. Daarom bepalen we 
op basis van de wensen van de 
eindklant en het lichtplan welke 
sturingen en technieken er nodig 
zijn. Vervolgens werken we een 
volledige installatie uit. Nadien 
overlopen we alles stap voor stap 
met de installateur. We staan ook 
ter beschikking voor specifieke 
vragen van de eindklant.”

Investeren in 
de toekomst

En Sarem blijft investeren in 
service. Zo wordt de showroom 
vernieuwd. “Met de toonzaal 
helpen we installateurs: we 
maken alles op het vlak van 
verlichting, domotica en 
laadpalen tastbaar voor hun 
eindklanten”, zegt Stephan Thijs. 
Ook de website en webshop 

Sarem www.sarem.be 
• Gebrandestraat 60b — B-3511 Kuringen  T. +32 (0) 11 85 84 00 sarem@sarem.be 
• Kol. Begaultlaan 81 — B-3012 Wilsele-Leuven T. +32 (0) 16 23 12 31 leuven@sarem.be

Sarem is een 
groothandel en 

distributieorgani-
satie inzake elek-
trische toestellen 

en installatie-
materialen met 

een persoonlijke 
service.
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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. 

Er is voldoende volume voor 
bijkomende toepassingen, 
zodat de verdeelkast lang 

gebruikt kan worden.

TOEKOMST-
BESTENDIGE 

VERDEELKASTEN
Of het nu gaat om woningen 
of commerciële projecten: 
de gebouwen van vandaag 
en morgen zijn intelligent en 
verbonden. Nieuwe communi-
catie- en mediatechnologieën 
en systemen voor gebouw-
automatisering moeten dan 
ook een plaats krijgen in de 
verdeelkast. Hoe zorgt u voor 
een installatie die klaar is voor 
de toepassingen van van-
daag en morgen? De nieuwe 
Comfortline-verdeelkasten van 
ABB bieden een antwoord!

De afgelopen jaren hebben zich een 
aantal trends afgetekend in woningen 
en commerciële gebouwen. Zo neemt 
het niveau van elektrificatie alsmaar 
toe door het groeiend belang van 
geconnecteerde technieken, beveili-
gingstechnologie en gebouwautomati-
sering. De digitalisering van leven en 
werk en de opkomst van het Internet 
of Things vereisen bijhorende techno-
logie, dus er is meer nood aan media-
behuizingen. En de energietransitie 
vraagt om nieuwe technologieën en 
concepten. Om efficiënt en gecon-
troleerd verbruik mogelijk te maken, 
zijn slimme meet- en beheersystemen 
nodig (smart metering). Een evolutie 
die ook ABB in de mot heeft. 

Naar een nieuwe  
verdeelkast

Al die systemen voor data, multi-
media, domotica en smart mete-
ring hebben hun plaats nodig in de 
verdeelkast. Maar een klassieke kast 
is uitsluitend gericht op de distribu-
tie van elektriciteit. In veel gevallen 
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is ze dus te klein voor bijkomende 
functies. Dat geldt zeker voor appar-
tementen met beperkte ruimte. Veel 
traditionele verdeelkasten zijn boven-
dien niet geschikt voor toepassingen 
van 125A tot 250A.

Een verdeelkast die beantwoordt aan 
de noden van vandaag en morgen, 
heeft dus in de eerste plaats genoeg 
ruimte en mogelijkheden voor de 
plaatsing en aansluiting van slimme 
technieken. Ze maakt het makkelijk 
om naderhand functies te vervangen 
of toe te voegen. Een hedendaagse 
distributiekast moet ook de mogelijk-
heid hebben om de hitte die allerhan-
de toestellen opwekken, af te voeren. 

De panelen en de deur mogen draad-
loze signalen niet blokkeren – metaal 
kan storingen geven. Daarnaast is 
het comfort van de installateur van 
belang: voldoende werkruimte, een 
veelvoud aan flexibele installatiemo-
gelijkheden, plug & play-oplossingen, 
montage zonder gereedschap … Het 
zorgt er allemaal voor dat uw werk 
sneller en eenvoudiger verloopt.

ABB ComfortLine

Met al die eigenschappen in het 
achterhoofd trok de R&D-afdeling 
van ABB naar het tekenbord. Het 
resultaat is het gamma ComfortLine. 
“Met de Comfortline CA-veldverdelers 

tot 125A en de ComfortLine A/B-
verdeelkasten tot 250A hebben we 
een compleet portfolio voor resi-
dentiële en commerciële projecten, 
inclusief multimediatoepassingen”, 
vertelt Benedicte Van Scherpenzeel, 
productmanager bij ABB. “Het gaat 
om moderne, toekomstbestendige 
kasten. Er is rekening gehouden met 
toekomstige eisen, want er is vol-
doende volume voor bijkomende toe-
passingen, zodat de verdeelkast lang 
gebruikt kan worden. U installeert 
de kast snel en eenvoudig dankzij de 
vooraf gemonteerde panelen. Maar 
er zijn ook lege behuizingen beschik-
baar voor maatwerkoplossingen. In 
combinatie met het modulaire ver-
deelpaneelsysteem CombiLine N rust 
u de kast volledig volgens de wensen 
van uw klant uit. Het hele portfolio is 
bovendien in overeenstemming met 
de nieuwe richtlijnen IEC 61439-1/-
2/-3 voor laagspanningsschakel- en 
verdeelinrichtingen.”

Futureproof comfort

“Bij de ontwikkeling van ComfortLine 
stonden toekomstbestendigheid 
en installatiecomfort aan de hand 
van zinvolle innovaties op de eerste 
plaats”, gaat Benedicte verder. “Dat 
blijkt ook uit de vele unieke troeven 
van deze verdeelkasten. We hebben 
kabelinvoerplaten ontwikkeld die 50% 
groter zijn dan gangbare invoerplaten. 
Ze bieden een ruimere keuze aan 
invoermogelijkheden en combine-
ren harde en zachte componenten 
voor een geleide kabelinvoer. Omdat 
ze een standaardformaat hebben, 
gebruikt u ze in alle ComfortLine-
kasten. En u monteert en demonteert 
ze zonder gereedschap dankzij de 
push & lock-technologie.” 

Die focus op installatiegemak keert 
elders ook terug. Bijvoorbeeld in 
de vorm van het Quick Mounting 
System. Daarmee bevestigt u de 
functies eenvoudig op het chassis. 



  
De nieuwe generatie Damp Proof Special met extra hoge 
IP-waarde (IP67, IP69K) en een lichtstroom tot 6.500 lumen, 
is volledig verzegeld voor gebruik in landbouwtoepassingen, 
met uitzondering van pluimvee, en is bestand tegen ammo-
niak (DLG test). Damp Proof Special realiseert een energie-
besparing tot 55% in vergelijking met armaturen op basis van 
traditionele fluorescentielampen. Eenvoudig en gereedschap-
loos te installeren. LEDVANCE geeft een garantie van 5 jaar.

 
LEDVANCE 
DAMP PROOF
SPECIAL GEN 2

BENELUX.LEDVANCE.COM

ROBUUST EN 
BESTAND TEGEN 
AMMONIAK

5 jaar
garantie
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Het systeem laat u toe de volledige 
uitrusting vooraf op te bouwen en 
in zijn geheel in de kast te plaatsen. 
Er is ook veel aansluitruimte voor 
PE-draden op de busbar met steek-
klemmen, die u zonder gereedschap 
monteert. Daarnaast zijn er ruime 
mogelijkheden voor kabelinvoer en 
-doorvoer. ComfortLine-kasten type 
A/B zijn horizontaal en verticaal te 
koppelen. Bij zijdelingse koppeling 
kunt u de rails zelfs laten doorlopen.

Ruimte en veiligheid

De kasten in het portfolio bieden 
de nodige ruimte voor hedendaagse 
toepassingen. “ComfortLine is een 
oplossing voor energiedistributie én 
multimedia. Die kunt u zelfs in één 
behuizing combineren. Met de ver-
deelkasten CA met mediapaneel hebt 
u een oplossing voor appartemen-
ten waar weinig ruimte is voor een 
verdeelkast. De kasten van het type 
A en B hebben twee montageniveaus. 
Het voorste niveau dient dan voor de 
distributiepanelen en de CombiLine-
functies, terwijl u achteraan plaats 
hebt voor mediapanelen en monta-
geplaten. Er is ook meer ruimte voor 
de bedrading achter de distributie-
panelen. Het volledige gamma kunt 
u bovendien uitrusten met vier types 
deuren: metaal, transparant, geven-
tileerd en de zogenaamde ‘wifideur’. 
Dat is een metalen deur met centraal 
een paneel uit plexiglas, om het 
wifisignaal door te laten. Ze heeft ook 
ventilatiegaten om de warmte van de 
verschillende apparaten af te voeren.”

Tot slot was uiteraard ook veiligheid 
een aandachtspunt, laat Benedicte 
optekenen. “Alle kasten hebben stan-
daard een hoge beschermingsgraad 
IP44. De verdeelkasten type A met 
hoogte 1100 en 1400 mm zijn ook 
verkrijgbaar in IP54. Eveneens stan-
daard zijn de deuren met driepunts-
vergrendeling. Dat geeft de kasten een 
hogere stabiliteit en zorgt ervoor dat 
de deuren op hun plaats blijven om 
de dichting voor de beschermings-
graad te garanderen. De deuren en 
scharnieren stelt u trouwens zonder 
gereedschap af. Verder is er een 
ruime keuze aan veiligheidssloten en 
accessoires verkrijgbaar.”

Met ComfortLine weet u dat u uw 
klanten een geschikte en toekomst-
bestendige oplossing biedt voor hun 
gebouw. Maar ook uw installatiecom-
fort is gegarandeerd. ◆



PREFLEX WORDT 
PIPELIFE BUILDINGS 

Wat zo’n dertig jaar geleden 
begon als een innovatieve, 
praktische oplossing om 
het werk van de elektro-
installateur te vereenvoudigen, 
is vandaag een essentieel 
onderdeel van elke elektrische 
installatie. We hebben het 
over de Preflex voorbedrade 
buizen. Als pionier in het 
voorbedrade concept slaagde 
Preflex erin om installateurs 
ver over de landsgrenzen 
te overtuigen van het 
gebruiksgemak van zijn 
producten. Het familiebedrijf 
van weleer is uitgegroeid tot 
een professionele organisatie 
en een team van ruim 80 
medewerkers, verdeeld over 
drie productiesites.

Een nieuwe koers onder 
de vlag van Pipelife 

In 2017 trekt Preflex de aandacht 
van Pipelife. Pipelife is internationaal 
actief als fabrikant van duurzame 
leidingsystemen voor water, energie 
en data. De overname van Preflex 
laat hen toe hun positie in de elektro 
markt te verstevigen. Pipelife zelf 
maakt dan al enkele jaren deel uit 
van de Wienerberger Groep. 

Sinds dit jaar vaart Preflex voluit on-
der de Pipelife vlag. Frank Kerkhofs, 
CEO van Preflex neemt de leiding 
over de Pipelife Buildings-divisie: 
“We zijn op zoek gegaan naar een 
structuur die het beste aansluit op de 
manier waarop hedendaagse instal-
latiebedrijven werken. Meer en meer 
bieden zij oplossingen aan die verder 
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reiken dan de standaard elektro-in-
stallatie. Totaalprojecten waarbij één 
installatiebedrijf zowel de elektrische 
als de sanitaire installaties verzorgt, 
bieden voordelen voor alle partijen, 
zowel de bouwheer, de eindgebruiker 
als de installateur. Net zoals de consu-
ment voor zijn interieur beroep doet 
op één professional die de verschil-
lende elementen perfect op elkaar 
afstemt, zorgt de totaalinstallateur 
ervoor dat alle onzichtbare inrichtin-
gen naadloos op elkaar aansluiten.  
Dat komt niet alleen de installatietijd 
ten goede, maar draagt ook bij aan de 
functionaliteit van het geheel van de 
installaties.” 

“Het is vanuit die gedachte dat wij 
ervoor gekozen hebben om de com-
mercialisering van de elektroproduc-
ten van Preflex en het assortiment 
sanitaire oplossingen van Pipelife 
samen te brengen in één Buildings-
organisatie. We hebben hiermee een 
unieke positie!”
Pipelife Buildings telt in België drie 
productiesites: Preflex in Ninove 
is de specialist en marktleider in 
voorbedrade buizen, Reddy in 
Seneffe staat in voor de productie van 
inbouwdozen en hulpstukken voor de 
verbinding en bevestiging van elek-
tro-buizen en kabels. In de fabriek in 
Kalmthout produceren we kunststof-
leidingen voor sanitaire installaties.  

Hoogwaardige inbouwdozen, 
made in Belgium

In 2019 vervoegde Reddy de Preflex 
organisatie. Reddy NV is gespeciali-
seerd in het spuitgieten van kunst-
stofartikelen en maakt een compleet 
assortiment aan hoogwaardige 
inbouwdozen, verbindings- en beves-
tigingstechnieken. De fabriek is een 
staaltje van lean manufacturing 24/7.  

Kris Desmet, Sales manager voor 
Pipelife Buildings, licht toe: “Dankzij 
de overname van Reddy kunnen we 
nu ook een volledig assortiment aan 
inbouwdozen aanbieden. Dat gaat 
van universele inbouwdozen voor 
standaard residentiële installaties 
over luchtdichte inbouwdozen voor 
passiefwoningen tot brandveilige 
en geluidsdichte inbouwdozen. Het 
inbouwdozenassortiment sluit perfect 
aan op ons buizenassortiment en laat 
de installateur toe om bij Preflex voor 
eender welk projecttype de juiste 
producten te vinden.” 

Preflex, the original 

De pionier in voorbedrade buizen 
heeft zijn thuisbasis nog steeds in 
Ninove. Sinds de oprichting in 1993 
werd de fabriek voortdurend gemo-
derniseerd en uitgebreid. De capa-
citeit werd de laatste jaren met zo’n 
50% uitgebreid. Er werden twee extra 
high speed productielijnen in gebruik 
genomen en de voorraad afgewerkte 
producten verhuisde naar een distri-
butiecentrum in de nabijheid van de 
fabriek. Frank Kerkhofs: “Naast het 
verhogen van onze capaciteit hebben 
we de laatste jaren ook grote stappen 
vooruit gezet op het vlak van opera-
tional excellence. Zo hebben we een 
performant MES-systeem geïmple-
menteerd dat de volledige productie 
aanstuurt en dat gelinkt is aan een 
geautomatiseerd warehouse manage-
ment-systeem. Dankzij het MES-
systeem kunnen we ook de efficiëntie 
van onze productie continu monito-
ren. We hechten ook veel belang aan 
kwaliteitscontrole en voeren dagelijks 
diverse kwaliteitstesten uit in ons 
eigen labo.  

Master 3 Plus is het 
compleet meerwandig PP 
binnenriolering systeem van 
Pipelife.



Smart has 
never been 

so easy

Een smart home creëren? Makkelijk met Legrand.   
Makkelijk te installeren, makkelijk in gebruik, makkelijk uitbreidbaar, en alles ook 
nog 'ns makkelijker  binnen  budget dan  u  zou denken.  We zijn ook makkelijk 
bereikbaar als u advies wilt (of een gratis opleiding), we staan voor u klaar. 

Legrand is Frans voor 'de grote' en groot zijn we zeker.  Wat  u  maar wilt, wij 
hebben zowat alles. Dat maakt ons de ideale future-proof partner. Een compleet 
smarthome-systeem of  alleen een specifiek element, wij helpen  u  graag om 
elk huis slimmer te maken. En om zo waarde te creëren voor  uw  klanten,  met 
minimale inspanningen. 

Easy with Legrand. 

www.legrand.be/smarthome
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Wat betreft de originele Preflex-
kwaliteit, nemen we geen enkel risico 
want het is die constante kwaliteit 
waar de Preflex-installateur aan 
gehecht is.” 

Kris Desmet vult aan: “De originele 
Preflex-kwaliteit vertaalt zich op de 
markt in twee merken: met Preflex-
the-Original zetten we het meest uit-
gebreide assortiment aan standaard 
voorbedrade buizen verder. Daarnaast 
bieden we al enkele jaren een volledig 
halogeenvrije variant aan onder de 
naam Preflex SAFE. In Preflex SAFE 
worden uitsluitend draden en kabels 
aangeboden die minimaal voldoen 
aan de CPR klasse a1s1.”

Starre elektrobuizen, een 
flexibel assortiment  

Sinds 2019 commercialiseert Preflex 
in België ook het elektrobuizen assor-
timent geproduceerd in de Pipelife-
fabriek in Nederland. Kris Desmet: 
“Polivolt is de standaard pvc-buis die 
ook verkrijgbaar is in een versterkte 
variant. Halovolt zijn onze 0% halog-
eenvrije elektrobuizen en met Polvalit 
bieden we een uv-stabiele buis. 
De producten zijn beschikbaar in 
verschillende grijstinten en wit en/of 
zwart zodat voor elke installatie een 
oplossing voorhanden is die zowel 
technisch als esthetisch voldoet. Een 
compleet aanbod aan hulpstukken, 
uiteraard beschikbaar in dezelfde 
verschillende kleuren, maakt de 
installatie compleet. Een belangrijk 
onderscheidend kenmerk van onze 
elektrobuizen, is de ‘topspeed’ low 
friction binnenlaag die het trekken 
van kabels enorm vergemakkelijkt.” 

Inhouse sanitairoplossingen 
met meerwaarde

De nieuwe Pipelife Buildings-
organisatie brengt de elektroproduc-
ten van Preflex samen met de sanitai-
re oplossingen van Pipelife. De sales 
teams van Preflex en Pipelife België 
werden samengevoegd en uitgebreid 
opgeleid tot een vijfkoppig team van 
productspecialisten die het volledige 
buildings assortiment aanbieden bij 
de elektro- en sanitaire groothandels.  

Binnen het sanitaire assortiment 
ligt de focus op de binnenriole-
ring systemen MASTER 3 PLUS en 
SMARTLINE. 

MASTER 3 PLUS is een 
compleet meerwandig PP-
binnenrioleringsysteem met buizen 
en hulpstukken dat door installateurs 
zeer gewaardeerd wordt omwille van 
het installatiegemak en de duurzaam-
heid.  De drielagige opbouw van de 
buizen en geluiddempende beugels 
zorgen ervoor dat MASTER 3 PLUS 
het stilste leidingensysteem op de 
markt is. 

Het SMARTLINE afvoersysteem 
onderscheidt zich dan weer door zijn 
designeigenschappen met buizen 
en hulpstukken in wit en chrome 
die ideaal zijn voor een zichtbare 
afwerking. Het is een all-in-onesys-
teem dat zich gemakkelijk en snel 
laat installeren en vooral belangrijke 
voordelen biedt bij renovatie. In 
renovatieprojecten is de beschikbare 
ruimte voor de sanitaire leidingen 
in binnenmuren en chapes vaak 
beperkt. In het bijzonder in dit soort 
situaties, is SMARTLINE de oplossing 
die de installateur nodig heeft. 

Voor meer informatie over het 
Pipelife Building assortiment, kan 
men terecht op preflex.be voor de 
elektroproducten en op pipelife.be 
voor de sanitaire oplossingen. ◆

Frank Kerkhofs: “Door 
onze oplossingen samen 
te brengen in één 
organisatie, spelen we in 
op de hedendaagse trend 
naar totaalprojecten in  de 
installatiebranche.”
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OLE TAVERNIER 
I N T E G R A T E C H

JULIAN LANGERAERT 
A L F A  L I C H T  G E N T
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Een apotheek is al lang niet meer de klini-
sche omgeving met steriel wit licht. Steeds 
meer worden het gezondheidswinkels met 
een aangenaam interieur en een breed aan-
bod welzijnsproducten. Ook kwalitatieve ver-
lichting speelt er een prominente rol.

In apotheek Baarle (Drongen, 
nabij Gent) werd resoluut 
voor een moderne winkel-
beleving gekozen. Het is de 
tweede vestiging van apo-
theek Varendries, die mid-
den 2020 de deuren mocht 
openen. Interieurdesigner 
Jeroen Debruyne van Bossuyt 
Shop Interiors zorgde er voor 
een huiselijk, hoogstaand en 
bovenal functioneel interi-
eur. Daartoe dragen donkere 
accentmeubelen, het gebruik 
van natuursteen en door-
dachte looplijnen bij. Bossuyt 
Shop Interiors realiseerde het 
volledige project, van concept 
tot installatie. Voor de licht-
planning op maat werkten ze 
samen met de projectafde-
ling van ALFA LICHT GENT. 

Tracklights

“Na een briefing door de inte-
rieurarchitect gingen we aan 
de slag met Dialux om een 
onderbouwd lichtontwerp 

uit te werken. Hierbij respec-
teerden we steeds de wen-
sen van zowel de eindklant 
als de interieurarchitect”, 
vertelt Julian Langeraert 
van ALFA LICHT GENT.

 “Voor de algemene verlich-
ting in de apotheek opteer-
den we voor de F1 trackspots 
van Integratech. De uitvoe-
ring in 15W met kleurtem-
peratuur van 3000K draagt 
bij aan een omvattend huise-
lijk gevoel. Uiteindelijk gaat 
men naar een apotheek om 
zich gezonder en gelukkiger 
te voelen. Kouder licht, zoals 
vaak voorkomt in de gezond-
heidssector, leek ons niet op 
z’n plaats. Om de produc-
ten op de ondiepe rekken 
goed en egaal uit te lichten, 
hebben we het principe van 
‘cross lighting’ toegepast: de 
spots schijnen niet recht op 
de wandrekken, maar steeds 
vanuit twee schuine hoeken. 
Op deze manier heffen we 
gecreëerde schaduwen op 

en zijn er geen ‘lichtvlek-
ken’ door overgeconcen-
treerde lichtbundels.”

“Algemeen behalen we 
vlot 1000 lux op de pro-
ducten. Dankzij de hoge 
CRI-waarde springen 
de kleurrijke verpak-
kingen en doosjes in de 
apotheek in het oog.”

Flikkervrij

Ole Tavernier, account-
manager bij Integratech, 
belicht de F1-tracklights 
verder: “Eén van de troe-
ven van deze spots is hun 
flikkervrije driver. Dat 
zorgt ervoor dat de ogen 
minder snel vermoeid 
raken door flikkerin-
gen, wat voor de werkne-
mers een meerwaarde is. 
Daarom dat we zulke dri-
vers standaard voorstel-
len in kantoorruimtes. De 
reflector haalt een effici-
entie van maar liefst 97%, 
waardoor de lichtbundel 
maximaal op het uit te 
lichten object belandt. Al 
die eigenschappen maken 
van deze trackspots 
een kwalitatieve en effi-
ciënte oplossing, met 
vijf jaar garantie.”

Ook elders in het project 
keren de producten van 
Integratech terug. Bui-
ten aan de ingang is een 
verticale lichtlijn gecreëerd 
met de water- en stofdichte 
(IP 67) ledstrip 120DOT. 
In de technische ruimtes 
zorgt de koppelbare led-
lijn Lineaconnect voor de 
algemene verlichting. ◆

F1-tracklight

De railspot F1 is de ideale 

oplossing voor shoplighting 

dankzij zijn modern en strak 

design in zwart of wit� 

• Flikkervrije Osram-driver 

• 100 lm/W

• Lichtbundel: 30°

• Lange levensduur: 
50.000 uren L80B20 

• Hoge kleurweergave: CRI >90 

• Alanod-reflector met 
97% efficiëntie  

• 5 jaar garantie

• De F1-trackspot is standaard 
verkrijgbaar in niet-dimbare versie 
in 15, 25, 35 of 45W en in 3000 
of 4000K. Opties op aanvraag: 
TRIAC/1-10V/DALI-dimbaar, 
Integraconnect interface, CRI82/
CRI97 en een reflector van 20° of 
60° (15W enkel met 20° of 30°).

APOTHEEK
EEN AANGENAAM INTERIEUR 
DANKZIJ KWALITATIEVE 
VERLICHTING



LOKAAL
EN MENSELIJK

“Ik zocht een nieuwe 
uitdaging in een kmo”, vertelt 
André Bouffioux. “Voor mij 
staat een kmo niet tegenover 
grote ondernemingen. 
Beide hebben hun plaats 
en hun eigen doelen. Waar 
grote spelers eerder hun 
aandeelhouders dienen, 
werken kmo’s voor hun 
klanten. In een kmo heb je 
de gezellige sfeer en directe 
lijnen, maar in een grote 
onderneming leer je als 
manager de knepen van 
het vak. Samen vormen 
ze een goede match.”

Humanisme versus 
gigantisme

Bouffioux merkt op 
dat de wereldwijde 
gezondheidscrisis een 
aantal evoluties versnelt. 
“Enerzijds wint Industry 
4.0, gebaseerd op data en 
AI, aan belang. Daarin is 
China een opkomende speler. 
Anderzijds zien we hoe 
grote technologiebedrijven 
gigantisme, zoals beschreven 
door Geert Noels, nastreven. 
Dat is een fundamenteel 
gevaarlijk systeem. Kijk maar 
hoe tijdens de lockdown 
zulke spelers mochten blijven 
doorwerken, terwijl kleine, 
lokale bedrijven moesten 
sluiten. Hoe dan ook, we 
zitten in die versnelling 
en zullen ons moeten 
aanpassen, al is de balans 
momenteel verstoord.”

Teconex kiest in die 
context duidelijk voor 
humanisme: “We gaan voor 
een menselijke aanpak 
ten dienste van het lokale 
economische weefsel. Daar 
vind je ook het merendeel 

T E C O N E X

Na jarenlang leidinggevende 
functies te hebben vervuld bij 
Siemens, werd André Bouffi-
oux in september 2020 CEO 
van Teconex. In een bewogen 
periode – corona, wisselende 
internationale handelsrelaties, 
het gigantisme van grote tech-
nologiebedrijven … – zet hij in 
op een menselijke aanpak in 
het lokale economische weef-
sel. In België en daarbuiten, 
met kortere ketens.

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.
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van onze eindgebruikers: 
kappers, horecazaken, 
handelaars … We bieden hen 
een onestopshop op het vlak 
van laagspanningsproducten 
en verlichting. We werken 
met de glimlach, zijn 
bereikbaar en zorgen voor 
snelle adviezen en leveringen 
dankzij een geoptimaliseerde 
stock. We zijn dan misschien 
minder gerobotiseerd, maar 
compenseren dat met onze 
menselijkheid. Probeer bij 
een grote speler maar eens 
een warme stem aan de 
lijn te krijgen, of vlot een 
retour of een klacht af te 
handelen. EQ-waarden zijn 
belangrijk voor Teconex.”

“Op die humane manier 
willen we groeien in de 
markt van laagspanning 
en verlichting. Ook 
internationaal, in Europa 
en Afrika. Maar de globale 
handsrelaties veranderen. 
China en nieuwe markten 

komen op, Amerika lijkt 
op de dool en Europa stelt 
zich veel vragen. Daarom 
willen we evolueren naar 
een groter aandeel lokale 
en korte inkoopketens.” 

Gepersonaliseerde 
lichtoplossingen

Daarnaast versterkt Teconex 
zijn lichtactiviteiten. 
Door een strategische 
overname van een bedrijf 
uit Waasmunster haalde 
Teconex meer knowhow 
en productiecapaciteit in 
huis en beschikt het nu 
over een showroom – het 
Teco Experience Center. 
“Het architecturale gamma 
zal uitbreiden, en ook 
daar wordt de korte keten 
belangrijk. We hebben nu 
meer mogelijkheden om 
inhouse te produceren 
en personaliseren. Er is 
namelijk steeds meer 

1. André Bouffioux (CEO)1

vraag naar maatwerk, en 
niet alleen op vlak van 
design. Het gaat ook om de 
technische aspecten van 
het licht. Elk gebouw heeft 
dan ook zijn eigen noden op 
het vlak van verlichting en 
comfort van de gebruikers.”

“2020 is een bewogen jaar 
geweest voor Teconex”, 
vertelt Bouffioux tot 
slot. “Een nieuwe CEO, 
wijzigende aanvoerketens, 
de coronacrisis … Maar we 
zijn ons blijven inzetten 
voor onze klanten. ◆

“ 
We willen 
evolueren 
naar een 
groter aandeel 
lokale en korte 
inkoopketens.



OUTDOOR-
VERLICHTING

Het motto van Delta 
Light, zoals verwoord door 
oprichter Paul Ameloot, 
klinkt bedrieglijk eenvoudig: 
“We make light”. Toch zit 
hierin veel vervat, merkt 
managing director Peter 
Ameloot op. “Ons licht laat 
je toe de wereld rondom 
jou te zien en brengt 
hem tot leven. Met onze 
lichtoplossingen willen we de 
levenskwaliteit van mensen 
verbeteren. Onze toestellen 
zijn ontwikkeld zodat 
ontwerpers hun visie kunnen 
realiseren met producten die 
deel gaan uitmaken van het 
landschap en de architectuur. 
Want het juiste licht op de 
juiste manier gebruiken, 
is een versterking van het 
architecturale concept.”

Daarnaast streeft Delta Light 
ernaar de beste te zijn in 
alles wat het doet. Ontwerp, 
productontwikkeling, 
fabricage en 
kwaliteitscontrole: het 
gebeurt allemaal in huis, 
dankzij de eigen R&D-
afdeling en gecertifieerde 
testlabo’s. En het bedrijf 
blijft investeren in mensen 
en infrastructuur om zijn 
ambities waar te maken.

Architecturale 
verlichting, ook buiten

Delta Light brengt 
zijn kwaliteitsvolle 
designtoestellen ook naar de 
buitenruimte, vanuit dezelfde 
visie. Buitenverlichting kan 
meerdere doelen dienen. 
Eén ervan is ruimtes 
helpen scheppen waar het 
aangenaam leven en werken 
is. Daarom ontwerpt Delta 
Light toestellen die comfort 

D E L T A  L I G H T

Delta Light is bij installateurs 
en architecten een vertrouwde 
naam wanneer het op architec-
turale verlichting aankomt. Al 
meer dan 30 jaar koppelt het 
bedrijf design aan technische 
kwaliteit en innovatie. Het be-
drijf produceert ook outdoor-
verlichting, volledig in lijn met 
zijn ontwerpvisie.

visie
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en sfeer brengen in tuinen, 
poolhouses of parken. Een 
ander doel is letterlijk de 
buitenruimte verlichten, 
zodat mensen de ruimte 
kunnen zien en veilig kunnen 
bewegen. Buitenverlichting 
kan ook ingezet worden 
om de lijnen, vormen en 
structuren van gebouwen 
te accentueren. Of om de 
rijkdom aan planten, struiken 
en bomen ook in het donker 
zichtbaar te maken.

Breed en  
kwaliteitsvol gamma

Voor al die toepassingen 
heeft Delta Light toestellen. 
Logic is een vaste waarde: 
deze familie kwalitatieve 
grondspots is ideaal om 
planten, ornamenten en 
architecturale elementen uit 
te lichten, maar kan ook als 
oriëntatieverlichting dienen. 
“De grondspots gieten 
we in huis volledig op en 
verlijmen we dubbel, zodat 
Logic perfect waterdicht 
is. We dompelen elke spot 
ook onder als ultieme 
test vooraleer die de deur 
uitgaat”, legt Peter uit. 

De Kix-familie omvat 
subtiele maar performante 
spots met een breed gamma 
aan toepassingen, van 
fijne accentverlichting tot 
krachtige en brede algemene 
verlichting. Frax combineert 
duurzaamheid en kracht 
met een grote veelzijdigheid. 
Net zoals Kix kun je de spot 
op een hard oppervlak, op 
een paaltje of met een pin 
plaatsen. Of je hangt hem 
met een riem in een boom. 
De grote verlichtingspaal 
Polesano is dan weer 

een blikvanger voor de 
verlichting van paden, 
wegen, pleinen, gevels of 
landschappen. 
Ook outdoor ligt de nadruk 
op design, innovatie, 
duurzaamheid en 
kwaliteit. Om een lange 
levensduur in veeleisende 
buitenomgevingen te 
garanderen, kiest Delta 
Light voor hoogwaardige 
materialen, coatings en 
lakken. Weerbestendig 
siliconenrubber en door een 
robot gelijmd glas zorgen 
voor waterdichtheid. Na 
elke productiestap vinden 
grondige testen plaats. 
En om een waterdichte 
installatie mogelijk te 
maken, levert de fabrikant 
eveneens de nodige 
voedingen en aansluitingen. 

“Ook buitenshuis willen 
we onze belofte “We 
make light” nakomen 
en mensen meer 
levenskwaliteit bieden”, 
besluit Peter Ameloot. ◆

1. De robot lijmt om precisie te 
verzekeren.

2. Delta Light realiseerde dit 
project met Logic-grondspots 
en Kix-spots.

3. Oprichter Paul Ameloot en 
zijn zonen Jan & Peter, beide 
managing director.

3
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1

Muizelstraat 2 
B-8560 Wevelgem

T� +32 (0) 56 435 735 
www�deltalight�com
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Gangen, traphallen, 
garages, bergruimtes … 
In tertiaire gebouwen en 
appartementen zijn er 
heel wat ruimtes waar 
er licht nodig is. Tegelijk 
moet de verlichting er 
niet altijd branden. 

Voor de energiezuinige ver-
lichting van gangen, hallen 
en parkings kiezen instal-
lateurs doorgaans voor een 
combinatie van detecto-
ren en schakelklokken. 
Wanneer een melder bewe-
ging of aanwezigheid regis-
treert, springt de verlich-
ting in een bepaalde zone 
aan. Na enkele seconden 
of minuten gaat het licht 
automatisch weer uit. Soms 
wordt zo’n installatie ook 
uitgerust met een daglicht-
sensor, om de lichtsterkte 
van de verlichtingstoestel-
len af te stemmen op het 
aanwezige daglicht en zo 
verdere energiebesparing te 
realiseren. Of kan het een-
voudiger en efficiënter?

Eenvoud en 
kostenefficiëntie

Dit soort installatie heeft 
zijn waarde absoluut bewe-
zen, maar heeft ook enkele 
nadelen. Zo vraagt het plaat-
sen en configureren van alle 
componenten de nodige 
tijd, net als het installe-
ren van alle bekabeling. Al 
die producten drijven ook 
de prijs van het project 
omhoog. Bij renovatie is 
er bovendien niet altijd de 
mogelijkheid om de nodige 
bekabeling te voorzien.

“Om die redenen hebben 
we besloten een slim en 
bijzonder gebruiksvrien-
delijk draadloos alterna-
tief te lanceren”, vertelt 
Sven Claes, Technical 
Manager bij UNI-BRIGHT. 
“De Moon Sensor met mas-
ter-slavefunctie is een uit-
breiding van ons gamma 
Moon-opbouwarmaturen. 
Er bestond al een Moon 
Sensor, maar nu hebben we 

1. Broadcast-functie

2. Moon Sensor Master-Slave

3. Hopping-functie

1
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“ 
Een draadloos en 
gebruiksvriendelijk 
alternatief voor melders 
en tijdschakelaars.

toestellen ontwikkeld die 
draadloos met elkaar in con-
tact staan. De master heeft 
een bewegings- en daglicht-
sensor en stuurt via een 
RF-zender de slaves aan. Die 
hebben op hun beurt een 
ingebouwde RF-ontvanger. 
De installatie van energie-
zuinige verlichting voor 
traphallen en gangen ver-
loopt zo sneller en goedko-
per, zowel in nieuwbouw-
projecten als bij relighting. 
Bij renovaties vervangt u 
de huidige verlichtingstoe-
stellen, zonder dat u extra 
kabels moet trekken. Met 
dipswitches op het toe-
stel configureert u eenvou-
dig de gevoeligheid van de 
bewegings- en daglichtsen-
sor en de sluimertijd.”

Broadcast

In hallen of gangen laat u 
de Moon-toestellen scha-
kelen volgens het prin-
cipe ‘broadcast’. Daarbij 
plaatst u een Moon Master 
bij de toegangsdeuren en 
liften. Wanneer de Moon 
Master beweging detec-
teert, zullen alle toestellen 
van dezelfde groep met een 
identiek adres inschakelen. 

Hopping

In trappenhuizen is het van 
belang dat mensen die naar 
boven of beneden lopen, 
op het juiste moment en 
op de juiste plaats over vol-
doende licht beschikken. 
In zulke gevallen biedt de 
unieke ‘hopping’-functie uit-
komst. Sven geeft toelich-
ting: “Wanneer een master-
toestel beweging detecteert, 
springen alle toestellen met 
een identiek adres aan op 
volle sterkte. Tegelijkertijd 
zullen de mastertoestellen 
met een aangrenzend adres 
al op een lagere, vooraf inge-
stelde lichtsterkte inscha-
kelen. Zo is er boven en 
onder de verdieping waarop 
iemand zich bevindt, ook 
steeds licht. Het licht ver-
plaatst zich als het ware 
mee doorheen het gebouw. 
Op die manier zorgt de ‘hop-
ping’-functie voor meer vei-
ligheid en comfort, omdat 
er een minder bruuske 
overgang is van licht naar 
donker. En het energie-
verbruik blijft beperkt.”

Polyvalent

Met zijn puur ontwerp en 
behuizing uit wit aluminium 
past de Moon Sensor Master-
Slave in elke omgeving. Ook 
de aangename kleurtem-
peratuur van 3000K en de 
lichtsterkte van 1800 lumen 
maken het toestel multi-in-
zetbaar. De bewegingssen-
sor is in te stellen op vier 
gevoeligheidsniveaus (25, 
50, 75, 100%) en heeft een 
reikwijdte van 6 tot 8 meter 
op een plafond van 3 meter. 
De daglichtsensor stelt u 
in op een niveau van 5 tot 
150 lux, om zo energie te 
besparen in functie van het 
aanwezige daglicht. De slui-
mertijd is instelbaar van 5 
seconden tot 30 minuten. 
U kunt tot 32 verschillende 

groepen van toestellen met 
hetzelfde adres aansturen. 
Het RF-signaal reikt tot 50 
meter in open ruimtes bin-
nen, wat de Moon Master-
Slave ook uitermate geschikt 
maakt voor lange gangen 
en open parkeergarages. 
Als installateur beschikt 
u met deze toestellen dus 
over een krachtige, veelzij-
dige en gebruiksvriendelijke 
oplossing voor tal van omge-
vingen. ◆

Belcrownlaan 13 Q 
2100 Antwerpen

T� +32 (3) 641 61 40

info@unibright�be 
www�unibright�be
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tuinverlichting
Outdoorverlichting 
vinden voor residentiële 
projecten is een hele 
uitdaging. Er zijn tal van 
buitentoepassingen en 
minstens evenveel types 
toestellen. Bovendien 
moet tuinverlichting aan 
strikte kwaliteitseisen 
voldoen. Als installateur 
of lichtplanner is het dan 
bijzonder handig wan-
neer u bij één fabrikant 
terecht kunt die een 
compleet en kwalitatief 
gamma aanbiedt.

Buitenverlichting komt 
in vele vormen en dient 
verschillende doelen. Er zijn 
inbouw- of opbouwspots 
om terrassen, portieken 
of lounges te verlichten. 
Wandarmaturen zorgen voor 
algemene verlichting, maar 
kunnen ook architecturale 
elementen op een gevel 
accentueren. Spots zijn 
ideaal om objecten of 
planten in de kijker te 
zetten, of als functionele 
verlichting. En tuinpalen 
helpen mensen in het 
donker de weg te vinden.

Hoge 
kwaliteitseisen

Als installateur of 
lichtplanner moet u dus 
diverse types toestellen 
voorzien, die ook tegen 
een stootje kunnen. Een 
voldoende hoge IP-waarde 
voor bescherming tegen 

stof en water is essentieel. 
Een hoge IK-waarde is 
aangewezen in tuinen 
waar kinderen spelen of in 
(semi-)openbare ruimtes. 

RZB Home  
+ Basic

RZB helpt u in uw zoektocht 
naar geschikte toestellen 
met de lijn Home + Basic. 
Waar het reguliere gamma 
vooral technische en 
functionele verlichting 
bevat, is Home + Basic een 
zeer divers basisgamma voor 
residentiële klanten. Volgens 
dezelfde kwaliteitsnormen, 
aan een competitieve prijs. 

Alle buitentoestellen, van 
spots tot paaltjes op zonne-
energie, zijn gemaakt uit 
spuitgegoten aluminium en 
gepoedercoat in een tijdloze 
antracietkleur. De elegante, 
lineaire designs passen mooi 
bij moderne architectuur. 
De hoge beschermingsgraad 
en de kwalitatieve leds 
garanderen een lange 
levensduur. Met Home & 
Basic beschikt u over een 
veelzijdige totaaloplossing 
voor elk project, zowel 
binnen als buiten. ◆

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

T. +32 (0) 474 17 38 89

sofie�henderix@rzb-leuchten�de  
www�rzb�de
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T
uinen worden 
echte buiten-
leefruimtes. Meer 
en meer klanten 

verwachten buiten het-
zelfde comfort als binnen. 
Daarvoor is ook geschikt 
schakelmateriaal onont-
beerlijk. Maar hoe mon-
teert u dat wanneer er geen 
muren in de buurt zijn?

Tuinen worden meer en 
meer leefruimtes waarin 
we het hele jaar door wil-
len genieten. Heel wat 
tekens wijzen op die trend. 
Elementen uit het interi-
eur worden doorgetrokken 
op het terras, waardoor de 
grens tussen binnen en bui-
ten vervaagt. Op het terras 
staan niet langer eenvou-
dige tuinmeubels, maar 
luxueuze loungesets. Een 
kleine barbecue maakt 
plaats voor een grote, multi-
functionele gasbarbecue of 
zelfs een heuse buitenkeu-
ken. Jacuzzi’s, zwembaden, 
poolhouses en buitendou-
ches worden een vertrouwd 
gezicht. En er verschijnen 
steeds meer stijlvolle buiten-
verwarmingsoplossingen op 
de markt. De coronacrisis 
heeft deze tuintrends onge-
twijfeld versterkt. Tijdens de 
zomer hielden we een ‘stay-
cation’ en (her)ontdekten 
we onze tuin. Thuiswerkers 
gingen bij goed weer 

buiten werken. En nieuw-
jaar vierden we buiten. 

Kortom, we willen genie-
ten van een comfortabele 
tuin. En daarvoor gebrui-
ken we heel wat elektri-
sche toestellen, van ver-
lichting tot laders voor 
laptop, tablet of gsm, van 
tuinmachines tot een zwem-
badfilter. Om dat comfort 
te garanderen, zijn er dan 
ook voldoende aansluitmo-
gelijkheden nodig, zowel 
voor elektriciteit als multi-
media. In Vraagbaak, aan 
het eind van dit magazine, 
leggen we uit aan welke 
vereisten outdoorschakel-
materiaal moet voldoen. 

Schakelmateriaal 
waar u maar wil

Zolang er muren in de 
buurt zijn, is het geen pro-
bleem om schakelmateri-
aal te monteren. Maar soms 

TUINPAAL



hebben klanten een terras 
in het midden van hun tuin 
en willen ze daar stroom. Of 
is er een stopcontact nodig 
voor een robotgrasmaaier, 
een hogedrukreiniger of een 
zwembadfilter. Of een scha-
kelaar om de verlichting 
of een poort te bedienen. 
Waar monteert u die? U zou 
het schakelmateriaal zelf 
op een houten of metalen 

paaltje kunnen bevestigen. 
Maar dat geeft zelden een 
kwalitatief en mooi afge-
werkt resultaat. Bovendien 
riskeert u de waterdicht-
heid van het product in 
het gedrang te brengen.

De vraag naar een dege-
lijke oplossing met een 
aantrekkelijk design weer-
klonk steeds luider in de 
markt. Niko besloot daarom 
zijn spuitwaterdichte Niko 
Hydro gamma te vervolle-
digen met de Niko Hydro 
tuinpaal uit inox, die in 
meerdere varianten komt. 
De paaltjes zijn verkrijgbaar 
voor een, twee of drie func-
ties. Standaard bevatten ze 
Niko Hydro stopcontacten, 
maar er zijn ook versies met 
lege dozen die u kunt uit-
rusten met elke functie uit 
het Niko Hydro portfolio. 
De paaltjes zijn verkrijgbaar 
met pin of met een plaat 
voor montage op een ver-
harde ondergrond. Het vol-
ledige gamma is verkrijgbaar 
in de kleuren wit, zwart en 
grijs, net zoals de andere 
Niko Hydro producten.

Niko Hydro  
tuinpaal

“Met de Niko Hydro tuin-
paal geven we installateurs 
de mogelijkheid om waar 
dan ook de producten uit 
het Niko Hydro gamma te 
plaatsen. Zo kunnen hun 
klanten in alle comfort 
buiten leven en werken”, 

4 9

vertelt productmanager 
Evy Gorremans. “Dankzij 
het brede gamma is er een 
oplossing voor elke situatie. 
Het strakke design en de 
drie kleuren zorgen ervoor 
dat het paaltje in elke omge-
ving tot zijn recht komt, of 
subtiel in de achtergrond 
opgaat. De bekabeling is 
bovendien volledig intern 
weggewerkt, om het geheel 
een nog mooier uitzicht te 
geven. En, tot slot: het is een 
100% Belgisch product met 
de vertrouwde Niko kwa-
liteit en 4 jaar garantie.”

Toepassingen

Het Niko Hydro gamma 
heeft een veelheid aan func-
ties, van stopcontacten en 
schakelaars tot rolluikscha-
kelaars, sleutelschakelaars, 
USB-laders en connectoren 
voor RJ, telefoon, audio en 
TV. De Niko Hydro tuin-
paal zorgt ervoor dat die 
overal in de tuin beschik-
baar worden. Op die manier 
heeft de tuinpaal een 
weelde aan toepassingen. 

Bij Niko is er één vraag die 
ons elke dag bezighoudt: ‘Hoe 

kunnen we gebouwen beter 
laten werken voor jou?’

1

1. Het volledige gamma is 
verkrijgbaar in wit, zwart of 
grijs.
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2-2000 Lux 5sek. -60min. 
(via App)

9,5w
max. 

632 lm
3000 K 

warm-white
1-5m

LED
30 years

(Ø 4.5h /day)
manual
override

intelligent 
high frequency 

sensor 160°

soft light 
start

Digital. Connected. Intelligent.
GL 80 LED iHF Cubo

Whether as a lofty "lighthouse" in the garden or as an interconnected function group 
along the driveway - the elegant Cubo design is also an irresistible eye-catcher as a path 
light. The concealed STEINEL iHF sensor makes a decisive contribution to ensuring that 
nothing disturbs the clean design lines. And nevertheless features all of the benefits of a 
sensor-switched light of the high-quality STEINEL brand. Equipped with a night-light and 
soft light start function, Cubo provides the ideal lighting scenario in every situation and for 
every requirement. Available in the colours silver and anthracite.

Technical specifications
Dimensions (LxWxH): 132x110x632.5mm
Power supply: 220-240V, 50 /60Hz
Output: 9.5W
Luminous flux: 582 lm (anthracite), 632 lm (silver)
Colour temperature: 3000K / SDCM 3
Colour rendering: Ra ≥ 80
LED cooling system: Passive Thermo Control
LED life expectancy: 50,000 h (L70B10 to LM80)
Sensor type: iHF (intelligent high frequency)
Angle of coverage: 160°
Reach: 1-5m
Twilight setting: 2-2000 lx
Time setting 5 sec-60 min (via app)

Soft light start: Yes
Manual override: selectable, 4h
Night light: 10-50% (via app)
Main light: 50-100% (via app)
Interconnection: wireless via Bluetooth
IP rating: IP44
Protection class: II
Material: UV-resistant plastic and aluminium 
support stand
Temperature range: -20 to +40°C

GL 80 LED iHF Cubo
EAN anthracite 4007841 055479
EAN silver 4007841 055486

Concealed 
160° iHF sensor.

Interconnection
via Bluetooth.

Support stand of 
durable aluminium.

Anthracite Silver

Sensor-switched outdoor lights

STEINEL app
• Digital reach adjustment in 3 directions
• Configuration of lighting groups
• Individual time, twilight, 

basic lighting level, main light level 
and manual override settingsL 830 LED iHF L 835 LED iHF L 840 LED iHF GL 80 LED iHF

Digitaal. Gekoppeld. Intelligent.

VSA Belgium
Hagelberg 29 | B-2440 Geel (B)
T +32 14 25 60 50
E info@vsabelgium.be
I www.vsabelgium.be
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Concealed 
160° iHF sensor.

Interconnection
via Bluetooth.

Support stand of 
durable aluminium.

Anthracite Silver

Sensor-switched outdoor lights

STEINEL app
• Digital reach adjustment in 3 directions
• Configuration of lighting groups
• Individual time, twilight, 

basic lighting level, main light level 
and manual override settings

XLED home 2 Connect wit XLED home 2 Connect zwart

Met bluetooth
verbinding!

In het kader van de digitalisering stijgen ook de eisen die aan onze sensoren 
en lampen worden gesteld. Het verlangen naar eenvoudige instellingen via de 
mobiele telefoon of het tablet is alom tegenwoordig. Meer dan 100 producten 
uit ons assortiment zijn inmiddels uitgerust met Bluetooth Mesh en stellen de 
gebruiker in staat om deze comfortabel te bedienen. Bovendien kunnen onze 
Bluetooth-producten heel eenvoudig in een netwerk worden geplaatst - en dat 
alleen met behulp van de app - geheel zonder kabels.

Modern licht van de toekomst

Het vrij draaibare LED-
paneel kan worden 
aangepast aan alle 
lichtomstandigheden.
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Evy overloopt enkele voor-
beelden: “Iemand die graag 
buiten werkt of ontspant 
met zijn of haar laptop en 
gsm, kiest voor een tuin-
paal met stopcontact, USB-
lader en eventueel een 
RJ-connector. In een grote 
tuin kunt u met de paaltjes 
wifirepeaters plaatsen om 
overal draadloos internet 
te voorzien. De combina-
tie van stopcontacten en 
multimedia-aansluitingen 
is handig om een sfeervolle 
lounge te creëren tussen 
het groen. Naast de oprit is 
de Niko Hydro tuinpaal een 
ideaal aansluitpunt voor de 
hogedrukreiniger of stofzui-
ger om uw wagen schoon 
te maken. Geen gedoe met 
verlengkabels. Wie tijdens 
de zomer met vrienden 
sportwedstrijden wil volgen 
of wil genieten van een film-
avond in de tuin, sluit een 
tv en een frigo aan op de 
tuinpaal via stopcontacten 
en een coax-connector.”

“Maar de tuinpaal kan ook 
uitgerust worden met een 
sleutelschakelaar om een 
elektrische poort te ope-
nen. Bij horecazaken is de 
Niko Hydro tuinpaal een 
uitgelezen oplossing om 
oplaadpunten voor elektri-
sche fietsen ter beschikking 
te stellen. Met een sleutel-
schakelaar zorgt u er vervol-
gens voor dat het laadpunt 
enkel tijdens de openingsu-
ren bruikbaar is. Ook meer 
technische toepassingen zijn 
mogelijk. In een tweevoudig 
tuinpaaltje kunt u een stop-
contact en een blindplaat 
met een Niko ledcompen-
sator (310-0500X met IP 
51) plaatsen om nagloeien 

of flikkeren van de buiten-
verlichting tegen te gaan. 
En door het signaalappa-
raat met witte of rode leds 
in te bouwen, creëert u op 
een eenvoudige manier een 
signalisatie-oplossing.”

Veelzijdige 
oplossing

De beweging naar tuinen 
die leefruimtes worden, 
zal zich alleen maar ver-
derzetten. Tel daarbij de 
verregaande elektrificatie 
van woningen en van onze 
levensstijl, en u weet dat 
klanten in de tuin evenveel 
schakelaars en aansluitpun-
ten zullen verwachten als 
binnen. Met het Niko Hydro 
gamma en de Niko Hydro 
tuinpaal beschikt u over 
een flexibel en kwalitatief 
assortiment met een aan-
trekkelijk design. Zo maakt 
u elke tuin klaar voor aan-
genaam leven en werken. ◆

OVER NIKO

Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebou-

wen beter laten werken voor iedereen die erin leeft 

en werkt� Door minder energie te verbruiken, licht-

comfort en veiligheid te verhogen en door alle toepas-

singen naadloos te laten samenwerken� Gebouwen 

met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop 

afstand en interageren binnen grotere ecosystemen� 

Niko is een Belgisch familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 

ruim 700 werknemers en 10 Europese vestigingen�

2. De tuinpaal kan ook 
uitgerust worden met een 
sleutelschakelaar om een 
elektrische poort te openen.

2



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.

Jeanpaul Robbertsen van Sylvania

Hoe monteer ik 
grondspots?

Grondspots krijgen heel wat te verduren. Om schade 
te voorkomen, is een goede installatie cruciaal. Dat 
begint met het juiste toestel. Een hoge IP- en IK-waarde 
garanderen bescherming tegen vocht, stof en impact.

Door te kiezen voor armaturen 
gemaakt in hoogwaardig inox, voor-
komt u roestvorming, zelfs in veel-
eisende omgevingen. En ledspots 
met een groot vermogen moeten 
uitgerust zijn met een drukven-
tiel om de atmosfeer binnenin 
het toestel constant te houden.

Installatietips

Een eerste aandachtspunt bij 
installatie is een stevige funde-
ring, zeker voor overrijdbare spots. 
Voorzie drainage, bijvoorbeeld met 
een kiezelbed, zodat het water effi-
ciënt wordt afgevoerd. Ook een 
solide verankering is noodzakelijk. 
Overrijdbare grondspots zijn niet 
bestand tegen torsiekrachten, dus 
voertuigen kunnen wel recht over 
de grondspots rijden, maar het 
draaien van de banden bij stilstand 
is funest. Sluit de grondspot steeds 
aan met een rubberen H05RN-F of 

H07RN-F, niet met een stijve EXVB 
of XVB kabel. Op die manier kan 
de wartel de kabel goed aantrek-
ken en een hermetische sluiting 
waarborgen. Wanneer u de over-
gang wil maken van een stijve kabel 
naar een rubberen kabel, moet 
u de aftakdoos waterdicht opvul-
len. Wanneer u een gasontladings-
lamp vervangt, moet u de lamp 
even laten branden vooraleer u het 
deksel opnieuw bevestigt. Op die 
manier is de behuizing opgewarmd 
en uitgezet, verkrijgt u de beste 
dichting en vermijdt u condens. 

Het is aangewezen om de rub-
beren dichtingsring in te vetten, 
bijvoorbeeld met zuurvrije vase-
line. Zo voorkomt u verwering 
door de zon. Wanneer u het dek-
sel vastschroeft, doet u dat over-
hoeks, door steeds de tegenover-
liggende bout aan te draaien.

Sylvania Interrata

Het Interrata-gamma van Sylvania 
omvat een uitgebreide selectie 
grondspots en accessoires. Van 
oriëntatieverlichting tot richtbare 
en overrijdbare spots: elk toestel 
is waterdicht en impactbestendig 
(IP67/IK10) en heeft een behui-
zing uit inox 316 die zelfs aan zee 
roestvrij blijft. De ledspots met een 
hoger vermogen zijn voorzien van 
een drukventiel om het aantrekken 
van vocht te vermijden. Wanneer 
u de toestellen correct installeert, 
heeft u met het Interrata-gamma 
een waterdichte en duurzame 
oplossing voor elke toepassing. ◆
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BAAKVRAAG
De afgelopen zomer hebben veel mensen de vakantie in 
hun eigen tuin doorgebracht. En de trend zet zich door. 
Een tuin wordt een leefruimte waarin we hetzelfde comfort 
als binnen willen. Inclusief elektriciteit en multimedia. 

Daarvoor is heel wat 
schakelmateriaal nodig. De 
buitenomgeving en grillige 
weersfactoren stellen hoge 
beschermingseisen aan die 
technieken: bescherming tegen het 
indringen van vocht en deeltjes 
is belangrijk. In tuinen waar 
gesport en gespeeld wordt is ook 
bescherming tegen mechanische 
impact nodig. Daarnaast zijn 
grote temperatuurschommelingen 
mogelijk. Ook condensatievocht 
kan voor problemen zorgen. Tot 
slot verwachten klanten een 
stijlvol design net zoals voor hun 
toepassingen binnenshuis.  

Niko Hydro

Met het gamma Niko Hydro speelt 
Niko in op de toenemende vraag 
naar outdoor schakelmateriaal. 
Dankzij het brede portfolio – van 
schakelaars en stopcontacten 

al dan niet verlicht over 
rolluikschakelaars tot multimedia- 
en data-aansluitingen – helpt u 
uw klanten een comfortabele 
buitenleefruimte te realiseren. 
Het volledige gamma is IP55 en 
IK07 gecertifieerd. Het materiaal 
is geschikt voor temperaturen 
tussen -25 en +55° C en de Hydro 
opbouwdozen hebben onderaan 
een gaatje dat u kunt openen om 
condensatie te voorkomen.

Die technische eigenschappen 
koppelt Niko aan een aantrekkelijk 
ontwerp met diverse opties voor 
elke omgeving. De producten 
zijn beschikbaar voor opbouw of 
inbouw en in zwart wit of grijs. Zo 
is er een passende oplossing voor 
elke woning: van bijna onzichtbaar 
tot een opvallende eyecatcher. 

Welk Hydro-product u ook 
voorstelt: het heeft dezelfde 
technische voordelen als het 

indoormateriaal zodat u uw 
installatiegewoonten niet hoeft 
te veranderen. Net zoals bij het 
indoormateriaal hebt u de keuze 
tussen mechanismes met de 
tijdbesparende insteekklemmen 
of met schroefklemmen.

Niko Hydro tuinpaal

Maar wat als er geen muur in de 
buurt is? De nieuwe Niko Hydro 
tuinpaal heeft een mooi, strak 
design, dat in elke omgeving tot 
zijn recht komt, en de gekende 
Niko-kwaliteit. Hij is beschikbaar 
in zwart, wit of grijs en biedt 
ruimte aan een tot drie functies. Zo 
installeert u Niko Hydro-materiaal 
waar u maar wil in de tuin. ◆

Evy Gorremans van NIKO

Hoe monteer ik schakel-
materiaal in de tuin?
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Cca-solarkabels

In de overstap naar duurzame energie blijven 
zonnepanelen een cruciale schakel. Al even belangrijk is 
een stevige en veilige bekabeling van de PV-installatie. 
Met het oog op brandveiligheid zijn er bepaalde 
richtlijnen waaraan solarkabels moeten voldoen.

Het nieuwe AREI volgt de 
classificatie van de brandre-
actie van kabels volgens EN 
50575. Die gaat van Fca (zeer 
brandbaar) tot Aca (onbrand-
baar). Voor solarkabels ver-
plicht het AREI kabels met 
klasse Cca voor installatie in 
laag of in bundel. Die hebben 
een beperkte brandversprei-
ding, warmteafgifte en vlam-
verspreiding. De FOD Econo-
mie voorzag een overgangs-
maatregel: solarkabels Eca 
of Dca zijn toegelaten in het 
geval van een installatie waar 
het begin van de uitvoering 
van de werken ter plaatse 
zal worden gestart voor 31 
maart 2021 en waarvoor de 
gelijkvormigheidscontrole 
voor ingebruikname voor 31 
december 2021 zal worden 
uitgevoerd. In dat geval moet 
de aanvrager van de con-
trole de begindatum van de 
werken ter plaatse meedelen 
aan het controleorganisme. 

Brandveilige solarkabels 
van Kabelwerk Eupen

Kabelwerk Eupen heeft kos-
ten noch moeite gespaard om 
uiterst brandveilige kabels 
te ontwikkelen die aan deze 
regelgeving voldoen. De 
EUCASOLAR H1Z2Z2-K 
Cca-s1,d2,a1 volgens de 
solarnorm EN50618 is een 
premium weerbestendige 
flexibele voedingskabel voor 
zonnepanelen. De kabel met 
vertinde geleider vormt de 
optimale verbinding tussen 
pv-panelen onderling en tus-
sen panelen en omvormer. 
Hij is geschikt voor dak- en 
landsystemen en voor instal-
latie in open lucht, in gebou-
wen en in buizen. Onder 
voorwaarden is hij recht-
streeks in de grond te leggen. 
De kabel is dubbel geïsoleerd 
en dus geschikt voor gebruik 
in installaties met bescher-
mingsklasse II. Bij brand 

heeft deze halogeenvrije 
kabel een lage rookontwik-
keling en werkt hij vlamver-
tragend. De EUCASOLAR is 
leverbaar in secties van 4, 6 
of 10 mm² met een zwarte of 
rode buitenmantel. Zo zorgt 
u voor een veilige bekabe-
ling van elke PV-installatie.

Buiten de solarkabel biedt 
Eupen ook de H07Z1-K B2ca-
s1a,d1,a1 aan. Deze soepele 
halogeenvrije kabel wordt 
vooral als aarding gebruikt 
en wordt geleverd in sec-
ties van 1,5 tot 240 mm².

Voor de PV-installaties 
zijn de 4 en 6 mm² in 
geel-groene buitenman-
tel erg interessant. ◆

Theo Huysmans
Als marketeer bij Kabelwerk 

Eupen maak ik er een 
punt van om de kabel-

markt goed op te volgen�
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1. ALECO ZEDELGEM
Marsbiebuikstraat 1
8210 Zedelgem
T. 050 24 17 18

2. ALECO ROESELARE
Ovenstraat 17
8800 Roeselare
T. 051 43 15 90

3. ALFA - ELEKTRICITEIT GENT
Herlegemstraat 30-36
9070 Destelbergen
T. 09 225 86 04

4. ALFA - LICHT GENT
Palinghuizen 93
9000 Gent 
T. 09 237 00 20

5. WATT & MORE
Emiel Clauslaan 74
9000 Gent
T. 09 310 93 02

6. ELECPRO CUYPERS  
 PERWEZ

Z.I. Chaussée de Wavre 71b
1360 Perwez
T. 081 26 26 87

7. ELECPRO CUYPERS NAMEN
Chaussée de Wavre 380A
5100 Jambes
T. 081 84 05 88

8. GOVAERTS ANTWERPEN
Govaerts - Hessenplein 2
2000 Antwerpen
T. 03 233 06 43

9. GOVAERTS NOORD  
 KAPELLEN

Starrenhoflaan 28 b1
2950 Kapellen
T. 03 665 20 37

10. LUMATEC IEPER
Dehemlaan 15-17
8900 Ieper
T. 057 20 32 34

11. NIEDERAU EUPEN
Route de Herbesthal 134
4700 Eupen
T. 087 59 57 57

12. PISCAER MECHELEN
Battelsesteenweg 451
2800 Mechelen
T. 015 29 45 60 

13. SAREM HASSELT
Gebrandestraat 60b
3511 Kuringen
T. 011 85 84 00

14. SAREM LEUVEN
Kol. Begaultlaan 81
3012 Wilsele
T. 016 23 12 31

15. TASIAUX CHARLEROI
Route de Mons 36
6000 Charleroi
T. 071 27 72 77

16. TASIAUX JUMET
Z.I. Première rue 11
6040 Jumet
T. 071 25 49 25

17. TASIAUX TARCIENNE
Route de Philippeville 1
5651 Tarcienne
T. 071 21 94 18
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Door de overname van een bedrijf uit 
Waasmunster verwierf Teconex tal van 
nieuwe mogelijkheden om inhouse 
verlichtingstoestellen te produceren en 
personaliseren op vraag van de klant.

“Licht is een centraal thema in een gebouw. Het 
draait voor eigenaars niet langer alleen maar 
om kosten besparen, maar ook om het comfort 
van gebruikers. Mensen willen aangenaam licht. 
We zien dan ook dat het belang van maatwerk 
en gepersonaliseerde verlichting toeneemt. 
Dankzij de overname beschikken we over 
bijkomende kennis en productiecapaciteit om 
beter tegemoet te komen aan de wensen van 
onze klanten. We lanceren binnenkort ook een 
groot nieuw gamma architecturale verlichting. 
Naast onze producten voor laagspanning 
blijven we dus ook verder bouwen aan onze 
lichtactiviteiten en ze versterken,” aldus André 
Bouffioux, de nieuwe CEO van Teconex, met 
Jean-Marie Van Steelant, de nieuwe Market 
Director Indoor Lighting, aan zijn zijde. ◆

Inhouse 
verlichtingsproductie

5 6
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FLAT SLIM
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www.rzb.de/nl/flat-slim/

+ Omvangrijke serie, bestaande uit: pendelarmaturen, 
  plafondarmaturen en wandarmaturen

+  Mondgeblazen drielaags opaalglas (triplex glas) zijdemat of kunststof 
diffusor (PMMA/PC) opaal zijdemat

+  Hoge beschermingsgraad IP 65

Phase-cut fr
Casambi

ee
Casambi

PLUG&PLAY




