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DRAADLOOS
Lampen en sensoren  
instellen doet u voortaan  
via een app.

GEMOEDSRUST
Dankzij huisautomatisering 
voelt u zich op uw gemak, thuis 
én op verplaatsing.

LEVENSADERS
Aan welke brandrichtlijnen 
moeten kabels anno 2021 
voldoen?
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Dankzij de verlichting van VanLien kunnen aanwezigen 
in geval van nood het gebouw snel verlaten.

WEGWIJZER



Ultiem
installatiegemak
Resisto

•  Het meest complete assortiment waterdichte 
armaturen op de markt

•  Ontworpen in Duitsland

•  Meer installatiegemak door ruim 
verschuifbare plafondbeugels en extra 
uitbreekpoorten

•  Polycarbonaat behuizing en diffusor IP66/IK08

•  Hoog systeemrendement tot 137lm/W
(standaard) en 162lm/W (HE)

•  Lange levensduur: 69.000u L80B20

•  ENEC aangevraagd, voldoet aan HACCP-norm

•  Verkrijgbaar in vele uitvoeringen

- DALI-sturing

-  in kleurtemperatuur 4000K, 6500K én 
3000K

- met snelconnector

- met doorvoerbedrading

- nooduitvoeringen

- HE versies (9700lm)

-  Microwave en microwave corridor
(gang)

-  SylSmart SSC, SSA en SSE voor extra 
energiebesparingen

sylvania-lighting.com

T: +32 3 610 44 44

Ultiem
installatiegemak

Licht-
sturing

Eenvoudige
installatie
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VEILIG WEG
Allemaal herinneren we ons nog de tijd 
waarin domotica de laatste nieuwigheid was. 
Een folietje dat vroeger enkel de bemiddelde 
mens in zijn paleis liet installeren. Anno 2021 
is domotica nog amper weg te denken. Een 
razendsnelle revolutie die we onder andere 
te danken hebben aan onze Gibed-leden.

Natuurlijk kost een slimme camera boven 
uw deur of aanwezigheidssimulatie om 
dieven af te schrikken nog steeds geld. 
Maar gemoedsrust tijdens een vakantie 
of avondje uit? Dat is onbetaalbaar. 

Dergelijke beveiliging is ook steeds vaker wette-
lijk verplicht. Denk maar aan noodverlichting, 
die mensen de weg wijst wanneer de stroom 
uitvalt of brand uitbreekt. ABB (zie pagina 10) 
transformeerde de lompe bakken van weleer 
naar discrete, geconnecteerde oplossingen.

U kan ook denken aan elektrische kabels, 
waarvan er in elk gebouw ettelijke kilometers 
liggen. Die brandveilig krijgen is van vitaal 
belang. Daarom investeert Kabelwerk Eupen 
(pagina 30) bijvoorbeeld sterk in kwalitatieve 
kabels met bewezen brandveiligheid. 

Veel over veiligheid in deze ‘veilig 
weg’-editie dus. Veel leesplezier met deze 
11de editie van Gibed Magazine!

NICO VANHOVE 
Managing Director Gibed

COLOFON: Gibed Magazine verschijnt 4x per jaar. Volgende verschijningsdatum: Gibed 12: 27 augustus 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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De polyvalente en esthetische oplossing 
voor al uw renovatieprojecten.

Om tegemoet te komen aan de vraag voor 
compacte deurposten die er ook mooi moeten 
uitzien, werd een nieuwe black edition-reeks 
toegevoegd aan de Aiphone GT-serie. Het 
GT-systeem is dankzij de flexibele aansluit-
mogelijkheden ook bij uitstek geschikt om op 
bestaande bekabeling te werken. Perfect dus 
voor renovatie van appartementsgebouwen 
of transformatie van eengezinswoningen. 

Deze zwarte deurposten worden com-
pleet geleverd, inclusief zwart gebor-
steld metalen afwerkpaneel, inbouwdoos, 
camera, microfoon, luidspreker en zijn 
verkrijgbaar met 1 tot 6 beldrukknoppen. ◆

INFO  www.ccinv.be

Aiphone GT
‘Black Edition’
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LUXORliving is het 
intuïtieve Smart Home-
systeem van Theben, 
dat alles biedt wat het 
wonen comfortabeler 
maakt. LUXORliving 
regelt alles wat ertoe 
doet: licht aan en uit, 
verlichtingsvariatie, 
verwarming, jaloezieën 
omhoog of omlaag. 
Het systeem bestaat uit 
sensoren, actuatoren 
en een klein aantal 
centrale apparaten.

En het beste: montage, 
installatie en inbedrijfstelling 
van LUXORliving is snel, 
veilig en eenvoudig. 
Voorkennis is niet vereist. 
Met de gratis LUXORplug-
software kan het systeem 
eenvoudig worden ingesteld.

Met de LUXORplay-app 
is het mogelijk om uw 
volledige installatie te 
bekijken en te bedienen 
vanaf een smartphone of 
tablet (Android en iOS).

LUXORliving stelt u in staat 
uw elektrische installatie in 
de beste omstandigheden 
te regelen met maximale 
energiebesparing. 
Gewoon smart, gewoon 
LUXORliving! ◆

INFO  www.tempolec.com

Theben LUXORliving
Smart Home Systeem 

Neen, het is niet nodig om 
met licht te spelen. Maar het 
is wel fantastisch te weten 
dat het mogelijk is.

Met de schijnwerper LIGHTSTREAM 
LED MIDI staan we voor compromisloos 
design, kwaliteit en efficiëntie met een 
buitengewoon hoog lichtrendement. 
Deze multifunctionele, krachtige 
ledspot heeft een extreem robuuste 
behuizing van corrosiebestendige 
aluminiumlegering met aluminiumbeugel, 
schroeven en een zeewaterbestendige 
coating. Het toestel is IP66 en IK07. 
Snelle apparaatverbinding zonder 
behuizingskoppeling en schroefloos. 
Connectie via bajonetsluiting. De 
toestellen kunnen zowel tegen de 
wand als op mast worden gemonteerd. 
Extra voordelen zijn de doordachte 
montagedetails, de vervangbare 
ledmodules, lichtkleur naar keuze 830 
of 840, de norminale levensduur van 
50.000 uur (L80/B10) en de verschillende 
lichtverdelingen in één behuizingsvorm. 
Optioneel DALI-dimbaar. ◆

INFO  www.rzb.de

RZB LIGHT 
STREAM® LED 
MIDI Lichtspel 
zonder ophef. 



SMART+ VAN LEDVANCE

BENELUX.LEDVANCE.COM

Dimmen, kleurveranderingen, creëren van lichtstemmingen, 
lichtsturing vanaf elke locatie, automatisch wekkerlicht.......  
Ons SMART+ portfolio voor ZigBee, Bluetooth en WiFi biedt 
oneindig veel mogelijkheden en een enorme keuze aan slimme 
lampen, armaturen en LED strips. De bediening is zeer comfor-
tabel, eenvoudig en snel met de SMART+ app of met spraak-
besturing via een slimme speaker. 

Inspireer uw klanten nu met de evolutie naar smart lighting!

EEN COMPLEET PORTFOLIO

VERLICHTING IS NU 
INTELLIGENTER DAN OOIT!

LEDVANCE SMART+ NL 200x255.indd   1 8-4-2021   13:49:17
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Elvox biedt TAB 5S aan, een 
gekoppelde videofoon met 5’’ 
touchscreen. Het apparaat is 
uitgerust met een wifi-verbinding. 
Via de nieuwe app ‘Video Door’ kan 
de oproep worden afgeleid naar 
een smartphone, met maximaal 
10 smartphones per installatie 
op 5 verschillende installaties.

Het systeem heeft een antwoordapparaat 
en Pan & Zoom. De installatie is 
flexibel: semi-inbouw, opbouw en 
tafelmontage. U hebt de mogelijkheid 
om een deur te openen en kunt ook 
andere extra functies activeren. ◆

INFO  www.elvox-parlophonie.be

www.huppertz.be

Gekoppelde
videofoon van 
Elvox 

JSL is trots om in navolging van de 
witte uitvoering nu ook de zwarte lnway 
kanalen voor te stellen. Naast het wand-
kanaal 100x54mm met rechtstreeks 
clic-in systeem voor schakelmateriaal 
module 45 is er ook een gamma mini 
kanalen in zwarte kleur beschikbaar.

Het zwarte en het witte gamma Inway kanalen 
is beschikbaar in zowel PVC als Halogeenvrije 
uitvoering. Ook het volledige assortiment 
toebehoren is in beide kleuren beschikbaar. 

Laat u overtuigen van de 
gebruiksvriendelijkheid en de 
snelle budgetvriendelijke installatie 
van JSL Inway kanalen. ◆ 

INFO  www.gsv.be

www.jsl-online.com

JSL Inway kanalen
zijn nu ook 
beschikbaar 
in het zwart! 



Een ventilatiesysteem is 
verplicht bij nieuwbouw 
en grondige renovatie. 
Maar bij modernisering 
of gedeeltelijke renovatie 
zien eigenaars het belang 
van ventilatie dikwijls 
niet in. Het resultaat? 
Een te hoge luchtvoch-
tigheid met condens en 
schimmel tot gevolg. De 
nieuwe S Pure ventilatie-
reeks van Itho Daalderop 
biedt een baanbrekende 
energiezuinige oplossing 
voor dit gat in de markt. 

Itho Daalderop wil ook in 
bestaande woningen een 
comfortabel, gezond en 
energiezuinig binnenklimaat 
garanderen. Daarom breidt 
de binnenklimaatspecialist 
zijn gamma spotventilatoren 
uit onder de gloednieuwe 
noemer S Pure. De fabrikant 
heeft nu voor elke ventilatie-
vraag een gepast antwoord 
in het productaanbod. 

De nieuwe S Pure-
ventilatietoestellen draaien 
continu op een lage stand, 
met een extreem laag 
energieverbruik en een mini-
maal geluidsniveau. Bij een 
hoge vochtproductie wordt 
het debiet even opgedreven: 
handmatig, met een timer of 
automatisch met een vocht-
sensor. Volgens behoefte 
en budget kan de eindklant 
kiezen tussen de Ace basis-
versie, de Eco, de high-end 
Eco 2 of een van de blij-
vers, waaronder de SCVU2. 
Alle toppers in de reeks zijn 
EPB-gekeurd en door hun 
energiezuinigheid passen ze 
perfect in elk EBP-verslag, 
dat bijvoorbeeld nodig is bij 
een gedeeltelijke grondige 
renovatie. Hun elektrisch 
verbruik bedraagt slechts 
1,5 à 7,5 euro per jaar – een 
peulschil voor de garantie op 
een gezond binnenklimaat. ◆

INFO  www.ithodaalderop.be

Baanbrekend gamma
energiezuinige spotventilatie
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Verhoogde veiligheid
met sensorarmaturen 
van LEDVANCE.

Slecht verlichte ruimtes kunnen een 
verhoogd veiligheidsrisico vormen. 
LEDVANCE biedt betrouwbare 
verlichtingsarmaturen met daglicht- en 
bewegingssensoren waarmee u altijd 
licht heeft, waar u het nodig ook heeft.

Floodlight Performance 
Sensor

De nieuwe generatie 
LEDVANCE Floodlight 
Performance Sensor in de 
vermogens 10, 20 en 50 
watt is een helder, robuust 
IP65 schijnwerperarmatuur 
met flexibele bewegings- 
en daglichtsensor. Dankzij 
de matte en geharde 
glazen diffusor biedt het 
armatuur een veilige en zeer 
gelijkmatige verlichting. 
Het sensorbereik, de 
daglichtdetectie en de 
insteltijd kunnen eenvoudig 
aangepast worden en 

door de flexibele rotatie 
en kanteling kan het 
armatuur in elke gewenste 
positie gezet worden.

Surface Bulkhead 

De LEDVANCE Surface 
Bulkhead wordt gekenmerkt 
door een robuust ontwerp, 
een slagvaste behuizing met 
IK10-classificatie en een hoge 
IP65-beschermingsgraad. 
Torx-schroeven maken 
het moeilijker om de 
armaturen te verwijderen 
met een conventionele 
schroevendraaier, waardoor 
ze ideaal beschermd 
zijn tegen vandalisme. 
Verkrijgbaar in 4 varianten: 
on/off, Sensor, Emergency 
en Sensor Emergency-
uitvoering. Iedere variant 
kent twee afmetingen, 

twee behuizingskleuren 
(wit en zwart) en twee 
lichtkleuren (3.000K en 
4.000K). De sensorversies 
zijn uitgerust met de 
nieuwste sensortechnologie. 
De flexibele instelopties 
maken verlichting naar 
wens mogelijk. De RING 
en de EYELID zijn als 
optionele accessoires 
afzonderlijk verkrijgbaar. ◆

INFO  www.benelux.ledvance.com 



KOELING EN VERWARMING

BEDIENING VIA TOUCHSCREEN, 
AFSTANDSBEDIENING
OF SMARTPHONE

SLECHTS 16 CM DIEPTE

VASTE BUITENROOSTERS

AIRCOHEATER 2.0
ZONDER BUITENUNIT

THERMO COMFORT - Paardenmarkt 83 - 2000 Antwerpen - T. : +32 3 231 88 84 - F. : +32 3 231 01 74 - info@thermocomfort.be - www.thermocomfort.be

AIRCOHEATER 2.0
ZONDER BUITENUNIT



✓ Koeling en verwarming in één
✓ Tot 4x zuiniger dan elektrische verwarming
✓ Eenvoudige installatie
✓ Koeltechnische opstart gebeurt
   door fabrikant aan 350 EUR per set
✓ Hoge rendementen in koeling A++
   en in verwarming A+
✓ Blokkeerbaar in verwarmingsmodus

UW VASTE AIRCO
VIA GIBED

THERMO COMFORT - Paardenmarkt 83 - 2000 Antwerpen - T. : +32 3 231 88 84 - F. : +32 3 231 01 74 - info@thermocomfort.be - www.thermocomfort.be

   OPSTART DOOR INVOERDER

OPTIE WIFI

UW VASTE AIRCO
VIA GIBED



PODIUM
Wanneer de stroom uitvalt of brand uitbreekt, moeten aanwezigen een gebouw snel 
kunnen verlaten. Noodverlichting wijst hen dan de weg. In dat segment is VanLien in 

enkele decennia tijd een belangrijke speler geworden in België en Nederland. Vandaag 
is het bedrijf onderdeel van ABB. En ook in noodverlichting staan de evoluties niet 
stil: “De lompe bakken maken plaats voor discrete, geconnecteerde oplossingen.”

VanLien is van oorsprong Nederlands. 
Initieel was het gespecialiseerd 
in plaatbewerking. Maar op een 
dag vroeg een klant of VanLien, 
naast het chassis, ook volledige 
noodverlichtingstoestellen kon 
produceren. Dat was een succes en 
het bedrijf besloot over te stappen op 
noodverlichting. “Daarin zijn we nu 
ongeveer 50 jaar actief”, vertelt Dieter 
Cosaert, product marketing specialist 
bij ABB. “In die tijd hebben we veel 
kennis opgedaan en een uitgebreid 

gamma producten ontwikkeld.” Het 
bedrijf betrad een twintigtal jaar 
geleden ook de Belgische markt. 
Later volgde een overname door 
Thomas & Betts, producent van 
connectoren en componenten voor 
elektriciteit en communicatie. “In 
2012 werd VanLien dan deel van ABB. 
ABB kocht ook andere fabrikanten 
van noodverlichting. Zo werden er 
synergieën gezocht en werd expertise 
op het vlak van ontwikkeling gedeeld.”

Het wettelijk kader

Noodverlichting is wettelijk verplicht 
in heel wat grotere gebouwen: 
kantoren, appartementen, de horeca, 
scholen, retail, zorginstellingen, 
openbare gebouwen, zalen en 
hallen, de industrie, stations, 
parkeergarages … Het doel ervan is om 
de volledige vluchtweg te verlichten, 
tot aan het verzamelpunt. Dat ligt 
meestal buiten het gebouw, dus in 
de praktijk wordt noodverlichting 

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
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vaak tot aan de uitgang van het 
gebouw geïnstalleerd. Daarnaast 
wordt noodverlichting in heel wat 
gebouwen gebruikt om ’s nachts een 
minimum aan licht te voorzien met 
het oog op de veiligheid en een betere 
werking van bewakingscamera’s.

“Er zijn heel wat Belgische en Europese 
normen die bepalen hoe en waar er 
noodverlichting moet hangen, welke 
luxwaardes je moet bereiken en 
welke onderhoudsvoorschriften gel-
den”, legt Dieter uit. “De belangrijk-
ste zijn NBN EN 1838, die de eisen 
vastlegt waaraan noodverlichting 
moet voldoen, alsook NBN EN 50172, 
die bepaalt hoe er getest moet wor-
den. Ook bekend is het Lastenboek 
400 van de Regie der Gebouwen. 
Dat geldt voor overheidsgebouwen 

en scholen, maar veel studiebureaus 
volgen het voor al hun projecten. Het 
is strikter dan de geldende wetgeving. 
Tot voor kort waren de voorschriften 
gericht op tl-armaturen, maar door de 
opkomst van led kwam er vorig jaar 
een update. De nadruk ligt nu op de 
afstand tussen de toestellen in plaats 
van de lumenoutput van elke lamp.”

De juiste  
noodverlichting

“Als fabrikant helpen we installateurs 
in elk gebouw de juiste noodverlich-
tingstoestellen te plaatsen, in lijn met 
de normen”, vervolgt Dieter. “Daarvoor 
hebben we een zeer compleet gamma: 
opbouw- en inbouwtoestellen, met of 
zonder pictogram, diverse IP-waardes, 
geconnecteerde verlichting … Maar 
installateurs kunnen ook op ons reke-
nen voor service en advies. We hebben 
bijvoorbeeld tabellen die de tussenaf-
standen van armaturen aangeven in 
functie van de installatiehoogte, zodat 
installateurs vlot het geschikte ver-
vangarmatuur kunnen selecteren bij 
het vervangen van tl-noodverlichting 
door led-noodverlichting. Ons tech-
nisch team voert ook studies uit in 
samenspraak met de groothandel. Op 
basis van het grondplan werken ze 
een volledig noodverlichtingsplan uit. 
Desgewenst geven ze in DIALux zelfs 
de luxwaardes weer op het grondplan. 
En wanneer er geen plan is, komen 
onze adviseurs ter plaatse kijken. We 
doen alles om het installateurs zo 
makkelijk mogelijk te maken, zodat 
ze zelfs met beperkte kennis van de 
normen de noodverlichting volgens 
de richtlijnen kunnen plaatsen.”

11



verbeteringen in batterijtechnologie 
worden batterijen compacter en krijgen 
noodlampen vaak een nog grotere 
autonomie”, vertelt Dieter. “Dat maakt 
het mogelijk om discretere toestellen 
te fabriceren.” Daarnaast bestaan er 
systemen die de afzonderlijke units 
aansturen vanuit een centrale voeding. 
“Dat is een systeem voor complexere 
projecten dat iets meer kost, maar 
wel bijzonder onderhoudsvriendelijk 
is. Door de lange levensduur van 
ledmodules ten opzichte van tl-lampen 
is er nauwelijks onderhoud aan de 
lichtpunten zelf nodig. De centrale 
voeding maakt het vervangen van 
de batterij een stuk eenvoudiger. Er 
is namelijk geen hoogwerker nodig 
voor werkzaamheden aan de batterij 
wanneer de noodverlichting aan een 
hoog plafond of boven machines 
hangt. Het systeem is ook interessant 
voor veeleisende omgevingen. In 
een diepvriescel of nabij smeltovens 
zouden de extreme temperaturen de 
batterij van een reguliere noodlamp 
snel laten verslijten. Dat is geen 
probleem bij een externe voeding.” 

Slimme  
noodverlichting

De technologische evoluties in de 
verlichtingswereld vinden ook hun 
weg naar noodverlichting. Zo kan 
slimme noodverlichting vandaag 
vanop afstand beheerd worden of 
ingeschakeld worden in het systeem 
voor gebouwautomatisering. Ook 
VanLien volgt die ontwikkelingen 
van dichtbij. Het produceert 
uiteenlopende types noodverlichting, 

Batterij of  
centrale voeding

De meeste noodverlichtingstoestellen 
werken op een batterij. Die wordt 
opgeladen via netstroom. Bij 
stroomuitval laat de batterij de lamp 
minstens een uur oplichten – die 
tijd is wettelijk vastgelegd. “Door het 
gebruik van energiezuinige leds en 

DIETER COSAERT [45] 
PRODUC T M ARKE T ING SPECIALIST BIJ ABB

Heeft een achtergrond als industrieel ingenieur 
elektriciteit� Bij ABB ondersteunt hij de salesteams 
voor de producten van VanLien en Thomas & Betts met 
salestools, demomateriaal en hulp bij masterclasses en productlanceringen� 
Bekommert zich ook over keuringsattesten� Speelt in zijn vrije tijd graag tennis�
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van basisoplossingen tot geavanceerde 
geconnecteerde systemen, zoals 
Naveo®Pro en DALI-noodverlichting. 
Toestellen van dat laatste type worden 
een deel van de volledige lichtsturing 
via DALI (of geconverteerd naar 
een bovenliggend protocol via een 
gateway) in een slim gebouw. 

Naveo®Pro maakt beheer op afstand 
mogelijk via een app. Het is een 
bijzonder nuttige oplossing voor 
grotere gebouwen, ook voor organisa-
ties die meerdere gebouwen beheren. 
Hun technische dienst volgt in één 
oogopslag de status van elk verbon-
den noodverlichtingstoestel op elke 
locatie op, kan onderhoud efficiënt 
inplannen en is meteen op de hoogte 
van storingen. Met de app kan een 
technicus een toestel snel in gebruik 
nemen via QR-codes, de nodige wis-
selstukken bestellen en interventies 

loggen. Aan de hand van die histo-
riek toont u ook aan dat de wettelijk 
verplichte controles zijn uitgevoerd. 
“Die onderhoudsbeurten, daar knelt 
het schoentje wel eens”, weet Dieter. 
“Enerzijds verplicht de wetgeving eige-
naars om noodverlichting te hangen, 
anderzijds moeten ze ook geregeld 
testen uitvoeren. Na elke functietest 
moet iemand ter plaatse kijken of elk 
toestel nog werkt, en jaarlijks moet de 
autonomie van het toestel getest wor-
den. Al die controles moeten worden 
gelogd. In de praktijk zien we echter dat 
heel wat eigenaars die tests vergeten op 
te volgen, en defecten niet efficiënt her-
steld worden. Ons intelligent systeem 
monitort elk toestel, stuurt een mail 
of pushmelding in de app bij onregel-
matigheden en logt alle acties. Zo zijn 
eigenaars gerust dat hun noodverlich-
ting hun gebouw veilig helpt houden.” ◆ 

ABB VanLien

Hoge Wei 27 – 1930 Zaventem

T. +32 (0) 056 78 35 35

www.vanlien.be  
www.abb.com

“ 
We doen 

alles om het 
installateurs 
zo makkelijk 
mogelijk te 

maken.
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Resisto, de nieuwe reeks waterdichte armaturen van 
Sylvania, het meest complete gamma in de markt! 

Resisto armaturen hebben een water- en stofbestendige 
slagvaste behuizing en diffusor van polycarbonaat IP66/IK08, 
met lengte 600mm, 1200mm en 1500mm�De ledmodule en 
diffusor vormen één geheel� De armaturen hebben een hoog 
rendement, tot 137lm/W voor standaardversies en tot 162lm/W 
voor HE-uitvoeringen, bij een erg lange levensduur van 100�000 uur 
L70B50� Resisto in vele uitvoeringen verkrijgbaar: met snelconnector 
of doorvoerbedrading, DALI-sturing, met kleurtemperatuur 4000K, 
6500K én 3000K, in nooduitvoeringen én in HE versies met een 
lichtopbrengst van 9�700lm� Voor extra energiebesparingen is 
Resisto beschikbaar met MicroWave-sensor en MicroWave Corridor-
(gang) sensor, perfect uitgerust voor deze specifieke toepassing� 
Het neusje van de zalm zijn uiteraard de Resisto-modellen met 
slimme SylSmartlichtsturingstechnologie� Resisto heeft het ENEC 
keurmerk en voldoet aan de HACCP-norm voor gebruik in de 
voedingsindustrie� ◆ 

Resisto: de waterdichte
IP66-totaaloplossing

www.sylvania-lighting.com

14
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Kostenefficiënter, veiliger, compacter 
en sneller monteren van de 
zekeringskast? Dit kan dankzij het 
gebruik van de FTG-kamgeleiders. 

De kamgeleiders worden standaard geleverd 
als geïsoleerde staven van één meter waarbij 
het mogelijk is om snel en flexibel een 
bekabeling uit te voeren door de staven op de 
gewenste lengte te zagen� De eindkappen met 
klemmontage zorgen voor technisch betrouwbaar 
product met beschermingsklasse IP20�

Zoek je nog snellere en compactere 
kamgeleiders? Dan is het Eurovario-systeem 
van FTG dé ideale oplossing� 

Dit systeem heeft een zeer compacte structuur 
maar biedt dezelfde kwaliteit en stroombelasting 
als de kamgeleiders per meter� Dankzij hun 
prefablengte is het Eurovario-systeem direct 
inzetbaar� ◆ 

www.slv.com

De downlights van Numinos® zijn verkrijgbaar 
in starre of draaibare uitvoering (4x star en 
3x draai- en kantelbaar), terwijl je de spots als 
zwenkbare plafondspots, pendelarmaturen 
of 2-fase railsystemen kan kopen.

Geen enkel project is hetzelfde� Maar veel 
projecten vragen om een uniform licht- en 
designconcept� NUMINOS® is een perfect 
gecoördineerd lichtsysteem dat functie, design en 
technologie op elkaar afstemt� Voor planners en 
makers, voor elke eis en maximale variëteit met 
een minimum aan inspanning� Van hotels, kanto-
ren tot commerciële ruimtes of thuis� Van toepas-
sing tot techniek en tot in detail: gelukkig kunnen 
de modulaire downlights en spots exact volgens 
de planning of de ruimtecondities kunnen worden 
geconfigureerd� Hoe veelzijdiger uw project is, hoe 
meer u profiteert van het doordachte NUMINOS® 
verlichtingssysteem. ◆ 

www.vanderelst.be

Veiligheid start
in je zekeringskast

Het juiste licht
voor elke behoefte



Charge up your day!
MENNEKES LAADOPLOSSINGEN VOOR E-CARS

Privégebruik

AMTRON® Compact

Beveilig uw laadstation en
e-car met DEHNcord 3P

• Stand-alone laadzuil
• 2 x contactdoos type 2 van elk 22 kW
• Energiemanagement
• Geïntegreerde installatieautomaat
• Aardlekschakelaar type A
• Overspanningsbeveiliging GEMEENSCHAPPELIJKE FEATURES:

• Speciaal voor handel en industrie
• Nieuwste elektronica
• Lange levensduur
• Hoge bedrijfszekerheid
• Geïntegreerde modem conform  

OCPP 1.6
• Flexibele facturering via koppeling  

met operator
• LED gebruikersinterface
• DC-foutstroombewaking
• MID-gecertificeerde energiemeter
• Optie Plug & Charge

• Wandlaadstation
• Met of zonder aangesloten kabel
• 22 kW laadvermogen

De perfecte oplossing voor bedrijven, parkings, hotels, flatgebouwen ...

Bekijk de producten  
in onze online catalogus  

op stagobel.be

AMEDIO Professional+ AMTRON® Professional+

Professioneel gebruik

Bekijk de brochure

s u p p o r t  m a t t e r s
Karrewegstraat 50 - B-9800 Deinze    T +32 9 381 85 00    info@stagobel.be    www.stagobel.be

Bekijk de brochure Bekijk de brochure

(ref. 900 439)

DE VOORDELEN VAN DIT COMPACTE THUISLAADSTATION:

• 16 A, zowel monofasige (3,7 kW) als driefasige (11 kW) aansluiting

• Geïntegreerde DC-foutstroomherkenning

• Geen differentieel type B nodig

• Vaste 5 m laadkabel met type 2 stekker

• Voedingskabel aansluiten = klaar

• Mogelijkheid tot activatie via potentiaalvrij contact

• Gering stand-by-verbruik (1 W)

2100519 - Advertentie Gibed.indd   12100519 - Advertentie Gibed.indd   1 25/03/2021   14:4925/03/2021   14:49
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Verlichting
voor spanplafonds

www.deltalight.com

Spanplafonds zijn een populaire optie in projecten, maar 
kunnen beperkend zijn als het gaat om verlichtingsopties. 
Niet langer! Delta Light® biedt armaturen aan voor 
spanplafonds in alle soorten en maten. Van opbouw- tot 
trimless inbouwarmaturen en zelfs inbouwprofielen.

Opbouw- en inbouwarmaturen met een rand bieden een zeer 
eenvoudige installatie bij spanplafonds� Er wordt een mdf-plaat aan 
het bouwkundig plafond bevestigd� Zodra de folie is geïnstalleerd, 
worden de armaturen met schroeven aan de mdf-plaat bevestigd 
(opbouwarmaturen) of toegevoegd in de uitsparingen die in 
de plaat voorzien worden (inbouwarmaturen met een rand)�

Inbouwarmaturen zonder rand bieden een uitdaging voor 
spanplafonds� Om aan deze behoefte te beantwoorden, 
ontwikkelde Delta Light® een reeks nieuwe kitoplossingen� 
De nieuwe kits maken nu trimless installatie in koude 
en warme spanplafonds mogelijk, met onder meer trim-
less inbouwtoestellen zoals Mini Deep Ringo Trimless, 
Diro Trimless, Midispy Trimless, en nog veel meer� 

Zelfs profielen kunnen in spanplafonds worden geïnstalleerd� 
Het plafond wordt voorbereid met een houten constructie die 
een opening heeft ter grootte van het profiel� De spanplafond-
folie wordt dan langs de opening bevestigd� Tot slot wordt 
het profiel toegevoegd en ontstaat er een vlakke, strakke 
afwerking� Dit is mogelijk met een groot aantal van onze 
profieloplossingen, zoals onder meer Streamliner en Femtoline� 

Ontdek alle mogelijkheden in onze nieuwe Lighting 
Bible 14 of op www�deltalight�com�

Architect: Bert Masselus
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ALTIJD
BETER

G I B E D

N egen leden en zeventien vestigingen die elk hun eigen 
karakter hebben, maar als geheel antwoorden vinden 
op de uitdagingen in de elektrotechnische wereld. Gibed 

helpt de slagkracht van de groep te vergroten. Met de komst 
van Jolien Op de Beeck is een belangrijke schakel voor ver-
dere ontwikkeling ingevuld. Samen met Nico Vanhove zet 
ze zich elke dag in voor de leden. Met een mix van gedreven 
ondernemerschap en de ambitie om altijd beter te doen.

Het afgelopen jaar was een uitdaging voor Jolien, en niet alleen door 
het coronavirus. Ze was op zoek naar een nieuwe functie midden in 
de eerste golf van de pandemie. De eerste kennismaking gebeurde 
nog live, maar daarna ging alles online verder. “Het is een bijzon-
dere werkomgeving: Nico is mijn rechtstreekse leidinggevende, 
maar ik communiceer ook bijna dagelijks met mensen die ik door 
Corona nog niet allemaal in levenden lijve heb ontmoet. Ze heb-
ben allen hun eigen manier van werken, maar intussen weten ze 
dat ik er ben als centraal aanspreekpunt voor hun vragen. Ook de 
elektriciteitswereld was nieuw voor me, dus ik leer elke dag bij.”

Veelzijdig

Jolien omschrijft haar rol als business officer: “Ik verzorg de adminis-
tratie, volg samen met Nico de realisatie van het magazine op, sta in 
contact met de partners-leveranciers en neem soms deel aan gesprek-
ken en onderhandelingen, organiseer groepsaankopen, communiceer 
in beide landstalen met de leden, bezorg hen informatie rond de acties 
in het magazine en werk marketinginitiatieven uit. Die variatie vind 

18
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zijn verschillend, maar de rode 
draad is toch dat iedereen zich 
blijft verbeteren om een waar-
devolle partner te blijven. Ook 
op groepsniveau hebben we 
steeds getracht om de contacten 
met alle leden en onze leveran-
ciers hoog te houden. Zo hou-
den we de vinger aan de pols.”

Door die inspanningen bleven de 
omzetcijfers van de leden stabiel. 
“En de omzet op de producten 
van onze partners-leveranciers 
stijgt elk jaar, meer dan onze 
gemiddelde groei. Als partner van 
Gibed ga je er dus op vooruit. Je 
werkt samen met negen interes-
sante partijen, elk met zijn spe-
cifieke toegevoegde waardes.” 

Toekomst

Gibed blijft investeren in nieuwe 
projecten en werknemers, 
melden Nico en Jolien tot slot. 
“We werken aan een centrale 
database met de stock van alle 

leden en koppelingen met de 
leveranciers. Een moeilijke 
oefening, maar een absolute must 
voor de verdere ontwikkeling 
van Gibed. Het is een project 
dat de toegankelijkheid 
vergroot en klant en partner 
bijkomende troeven biedt. Het 
voordeel van onze gezamenlijke 
stock is er uiteraard ook 
vandaag al, gezien de huidige 
schaarste aan grondstoffen en 
materialen. Bovendien is de 
database essentieel voor het 
voeden van de webshops.” 

“Daarnaast willen we inzetten 
op digitale marketing om het 
magazine en de oplossingen 
van onze leden meer in de 
kijker te zetten. Voor alle 
ideeën en initiatieven zijn er 
handen te kort, maar we willen 
en zullen vooruit blijven gaan 
en elke dag beter doen.” ◆

ik fijn aan de job. Ik ben fier en 
dankbaar dat ik deze kans heb 
gekregen en dat Nico en de negen 
leden me vertrouwen. “Ik krijg 
veel kansen die iemand anders 
van mijn leeftijd misschien niet 
krijgt. Bovendien heb ik dage-
lijks contacten met belangrijke 
stakeholders bij leveranciers. 

De diversiteit van en de hoeveel-
heid aan taken maken dat het 
een zeer complexe maar ook 
zeer boeiende functie is. Er zijn 
weinig jobs waarin je allemaal 
kan doen wat je bij Gibed mag 
doen”, vervolgt managing direc-
tor Nico Vanhove. “Er is een 
leercurve, maar Jolien gaat de 
uitdaging aan. Het is een oppor-
tuniteit die weinig mensen krij-
gen. Met haar mee aan boord is er 
ruimte voor nieuwe initiatieven.”

Bewogen jaar, 
stabiele groei

Nico blikt terug op de afgelopen 
jaren. “De drie afgelopen jaren 
zijn zeer vruchtbaar geweest, 
zowel voor de afzonderlijke leden 
als de groep. Je ziet overal posi-
tieve evoluties. Voor het ensem-
ble van de leden uit zich dat in 
vernieuwde vestigingen en sub-
tiele aanpassingen aan magazijn 
en showrooms, of digitale pro-
jecten en verbeterde webshops, 
logistieke optimalisatie … Ik 
ben bijzonder fier op de manier 
waarop de leden zijn omgegaan 
met de coronacrisis. Ze volgen 
de regels en leggen de nodige 
flexibiliteit en weerbaarheid aan 
de dag. Via nachtkluizen, eigen 
transportdiensten en afhaling op 
afspraak bleven ze de band met 
hun klanten behouden en zelfs 
versterken. Daarnaast bleven 
de leden denken aan morgen en 
hoe beter doen. De snelheden 

GIBED www.gibed.be 
Kleinhoefstraat 5 — B-2440 Geel T. +32 (0) 14 15 10 10 info@gibed.be 



G ovaerts nv verdeelt niet alleen elektrotechnisch mate-
riaal, u kunt er ook terecht in de gloednieuwe licht-
showroom en opleidingszaal om alle nieuwigheden te 

ervaren. En wanneer u vragen over uw project hebt, staan de 
gespecialiseerde medewerkers van de studiedienst paraat.

“Onze klanten zijn installateurs, maar ook bedrijven die in 
het havengebied actief zijn. Zij weten dat ze bij ons terecht 
kunnen met hun vragen”, vertelt Sébastien Govaerts. “De 
elektrotechnische branche evolueert namelijk razendsnel. Het vergt 
heel wat expertise om op de hoogte te blijven. Over die knowhow 
beschikken de ervaren specialisten in ons projectteam.”

Maximaal ontzorgen

Elke medewerker heeft zijn of haar eigen specialiteit. Samen zor-
gen ze voor passende oplossingen voor elke uitdaging. Michel De 
Nyn richt zich als lichtadviseur onder meer op residentiële pro-
jecten, kantoren en horeca. “Ons verlichtingsteam is goed op 
de hoogte van alles wat er speelt in de markt. We bekomme-
ren ons over het technische aspect en zorgen ervoor dat er overal 
het gepaste licht is. Tegelijk hebben we oog voor het estheti-
sche, want dat is zeker in residentiële projecten ook van tel.” 

GESPECIALISEERD
PROJECTTEAM

G O V A E R T S

“ 
De ervaren 
specialisten in 
ons projectteam 
beschikken 
over alle know-
how van de 
elektrotechnische 
branche.

20
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Lichtshowroom

Sinds kort is de lichtshowroom 
op de bovenverdieping klaar. 
“Het is een symbiose van alle 
verlichtingstechnieken die we 
aanbieden”, legt Sébastien uit. 
Michel vervolgt: “We mikken op 
een breed publiek met een breed 
gamma: van high-end projec-
ten tot huurappartementen. In 
de showroom kunnen klanten 
op een aangename manier ken-
nis maken met alle aspecten van 
licht, van bundels en kleurtempe-
ratuur tot sturingen. We richten 
ons op installateurs en architec-
ten, maar zeker ook op eindklan-
ten. Die kunnen hier bij wijze van 
spreken met kleurstalen uit hun 
interieur binnenwandelen om 
het bijpassende licht te kiezen.”

De showroom zal ook dienst-
doen als opleidingslokaal, vertelt 
Sébastien tot slot. “We organise-
ren samen met leveranciers oplei-
dingen voor installateurs. Maar 
we zorgen ook voor zeer speci-
fieke vormingen op maat, bij-
voorbeeld in opdracht van tech-
nische diensten in de haven.” ◆

Sofie Arnouts is gespecialiseerd 
in technische verlichting. “De 
projecten voor bedrijven in de 
haven komen bij mij terecht. 
Zij hebben zeer uiteenlopende 
toestellen nodig: kantoorver-
lichting, licht voor terreinen en 
magazijnen … Voor al die toe-
passingen gelden strikte nor-
men en technische eisen. Het 
is meer dan zomaar een stra-
ler aan een mast bevestigen.”

Ook operationeel verantwoor-
delijke Joeri De Block richt zich 
op klanten in de haven. “Zij zijn 
letterlijk onze buren en we wil-
len hen ontzorgen. Of het nu 
om een groot en uitdagend pro-
ject gaat of een levering van 

installatiemateriaal: ze verwach-
ten van ons dat wij hun proble-
men snel en aan een competi-
tieve prijs oplossen. Dan is onze 
knowhow en logistieke wendbaar-
heid een grote troef. Dankzij de 
grote stock en een eigen trans-
portdienst leveren we snel.”

Ben van Kempen is specialist 
home and building automation. 
“Samen met het verlichtings-
team bieden we totaaloplossin-
gen. We vertalen de techniciteit 
van licht in een geheel dat bruik-
baar, modern en comfortabel is 
en toegevoegde waarde biedt. 
Maar het stopt niet bij verlich-
ting. Het gaat om het totaalpla-
tje: audio, video- en parlofonie, 
temperatuurbeheersing … Dat 
laatste kan ook passief, door bij-
voorbeeld de zonwering naar 
beneden te laten bij zonnig weer. 
Daarnaast bieden slimme instal-
laties de mogelijkheid om het 
verbruik en de eigen energiepro-
ductie te monitoren, voor een 
bewuster energieverbruik. Al die 
zaken leiden tot een synergie 
van technieken in een gebouw.”

Govaerts Elektro  www.govaerts.be 
Mexicostraat 9 — B-2030 Antwerpen  T. +32 (0) 3 233 06 43 info@govaerts.be
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specifiek segment uit de bouwsector en 
zoomen we in op trends en evoluties die 
belangrijk kunnen zijn voor installateurs. 

Kabels zijn de levensaders 
van elke elektrische installa-
tie. Aangezien er zich in elk 
gebouw kilometers aan kabels 
bevinden, is hun brandgedrag 
cruciaal om de veiligheid 
van personen en goederen te 
waarborgen. Maar aan wel-
ke richtlijnen moeten kabels 
voldoen? En hoe weet u of u 
veilige kabels gebruikt?

Sinds 1 juli 2017 moeten de 
kabels van kabelfabrikanten en 
invoerders voldoen aan bepaalde 
Europese richtlijnen, anders 
mogen ze niet op de markt 
gebracht worden. Die richtlijnen 
staan beschreven in de CPR. Dat 
staat voor ‘Construction Product 
Regulation’, wat zoveel betekent 
als ‘bouwproductverordening’. 
In het kader van die verordening 
heeft de Europese Unie de 
nieuwe norm gepubliceerd over 
het brandgedrag van elektrische 
leidingen voor voedings-, stuur- en 
communicatiekabels voor algemene 
toepassingen in bouwwerken 
waarvoor eisen voor brandgedrag 
van toepassing zijn. Deze nieuwe 
verordening houdt rekening 
met één van de belangrijkste 
bezorgdheden van de Europese 
autoriteiten, namelijk de veiligheid 
van goederen en personen in geval 
van brand. In België is de CPR goed 
geïmplementeerd in het AREI. 

“ 
De ervaren specialisten van 

Kabelwerk Eupen beschikken 
over alle knowhow van de 
elektrotechnische branche.

HET HART 
VAN EEN 

BRANDVEILIGE 
INSTALLATIE

22



23

CE-markering en DoP

De prestatie van de brandreactie van 
een kabel en daarom zijn verhou-
ding tot één van deze categorieën 
moet gecontroleerd en gecertifieerd 
worden door onafhankelijk aange-
duide instanties die op basis van de 
geharmoniseerde Europese normen 
werken. Kabelfabrikanten en invoer-
ders van kabels moeten ervoor zorgen 
dat de CE-markering volgens de CPR 
aangebracht is op elke verpakking of 
op de documenten die bij de leve-
ring horen. Daarnaast moeten ze op 
aanvraag ook een prestatieverklaring 
of DoP (‘Declaration of Performance’) 
ter beschikking stellen van de klant. 
Daarop staat de brandreactie van elke 
kabel vermeld. Het is van het uiterste 
belang dat de aangeduide brandklas-
sen op de kabel of documenten wor-
den ondersteund door een conforme 
CE-markering en DoP.

Veiligheid gegarandeerd 

Als gebruiker van deze kabels moet 
u ervoor zorgen dat alle documen-
ten beschikbaar en coherent zijn. 
Bij twijfel, bijvoorbeeld wanneer u 
vermoedt dat er iets mis is met het 
product, wanneer de prijs onrealis-
tisch laag is of wanneer de markering 
onduidelijk is, dient u uw leverancier, 
Cablebel (de Belgische organisatie 
van kabelfabrikanten) of de markt-
toezichtautoriteit op de hoogte te 
brengen. “Dat is erg belangrijk om het 
hoge veiligheidsniveau hier in België 
te behouden”, verklaart Mike Goblet, 
commercieel directeur van Kabelwerk 
Eupen AG. “In het verleden hebben 
we namelijk gezien dat er installatie- 
en solarkabels in Cca of B2ca op de 
markt waren die niet voldeden aan de 
specifieke eisen voor de vereiste klas-
sen en dus niet in overeenstemming 
met de regelgeving waren. Zelf voeren 
we regelmatig steekproeven uit op de 
kabels die in België op de markt wor-
den aangeboden. Daarnaast beschikt 
onze kabelfabriek over compleet uit-
geruste laboratoria om zelf brandtes-
ten uit te voeren. Voor het gemak van 
de installateur en de klant bedrukken 
we de kabels met de brandklasse en 
het DoP-nummer. Met die informatie 
kunnen ze zeer eenvoudig het DoP-
document terugvinden en downloa-
den via de ‘DoP Finder’ op de website 
van Kabelwerk Eupen, www.eupen.
com. Zo hebben ze steeds toegang tot 
de nodige documentatie.” 



Tobias Grundner
Export Manager, Primo GmbH
TEAM Export

Phone +49 8638 88559-220
Mobile +49 1719 101364
Fax +49 8638 88559-299

t.grundner@primo-gmbh.com
www.primo-gmbh.com

For more information  
please scan code.

BYE, BYE GIPS!
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d o s s i e rd o s s i e r

Geoptimaliseerde logistiek

Kabelwerk Eupen investeert ook in 
logistieke optimalisatie om zijn kabels 
vlot tot bij klanten te krijgen. Een 
belangrijk voorbeeld hiervan is het 
nieuwe, volledig geautomatiseerde 
magazijn. Mike maakt ons wegwijs.

“Het magazijn is een volgende 
stap in ons plan om zoveel moge-
lijk te automatiseren”, legt hij uit. 
“Automatisering is de toekomst. We 
moeten het doen om competitief te 
blijven, kostenefficiënt te werken en 
constante hoge kwaliteit te garande-
ren. Kabelwerk Eupen automatiseert 
zowel zijn productie- als logistieke 
processen. Het magazijn is daar een 
treffend voorbeeld van.”

Het geautomatiseerde magazijn 
bestaat uit acht rekken met zeven 
etages, goed voor meer dan 9 meter 
hoogte en zo’n 2200 europallets. 
Daarop staan producten op multiplex 
haspels met een flensdiameter van 40 
tot 80 cm. “Om de beperkte ruimte 
zo efficiënt mogelijk te benutten, ko-
zen we voor een systeem met rekken 
die tegen elkaar geschoven kunnen 
worden. Dat laat ons toe alleen de be-
nodigde gang te openen en bespaart 
ons heel wat ruimte”, aldus Mike.

Zelfrijdende voertuigen 
en stralende kabels

Afgewerkte pallets worden op het 
invoertransportsysteem naar het 
magazijn neergezet. Op weg naar 
het magazijn worden de afmetingen 
en het gewicht gecontroleerd om er 
zeker van te zijn dat alleen conforme 

pallets worden opgeslagen. Vervolgens 
zorgen twee automatisch geleide 
voertuigen of AGV’s voor de trans-
porten in het magazijn. De AGV’s 
brengen de pallets naar een door het 
systeem toegewezen opslagruimte. 
Het systeem houdt rekening met de 
gewichtsverdeling op de voertuigen 
en de benodigde afmetingen en hoog-
te van de opbergruimte. 

Wanneer klanten volledige pallets 
bestellen, haalt de AGV die uit het 
magazijn en plaatst hij ze op een 
doorrolstelling. Van daaruit vertrek-
ken de pallets naar de afdeling laden 
en verzenden. Als de klant slechts 
enkele artikels van een pallet wil, 
brengt de AGV de pallet naar het 
pickgebied, waar magazijniers de in-
dividuele spoelen handmatig afhalen 
voor verzending. De overige spoelen 
gaan via het invoertransportsysteem 
terug naar het magazijn.

“De AGV’s worden aangestuurd via 
een draadloos netwerk”, gaat Mike 
verder. “Het is interessant om te 
weten dat we de benodigde draadloze 
signalen uitzenden met onze stra-
lende coaxiale kabels EUCARAY®, in 
plaats van met antennes. Die kabels 
zijn in een magazijn of productie-
omgeving, waar veel objecten voor 
storing kunnen zorgen, nog beter 
geschikt dan antennes. Ze garanderen 
te allen tijde een absoluut probleem-
loze en veilige verbinding.” 

“Door het nieuwe, geautomatiseer-
de magazijn zorgen we ervoor dat 
klanten nog vlotter beschikken over 
kwalitatieve kabels met bewezen 
brandveiligheid”, besluit Mike. ◆

1. Mike Goblet, commercieel directeur en 
Ghislain Wertz, area sales manager bij 
Kabelwerk Eupen AG.

1



d o s s i e r
ve

il
ig

 w
eg

Bij home automation denken 
we in de eerste plaats aan 
comfortfuncties en energiebe-
sparing. Maar er zijn ook heel 
wat andere slimme oplossin-
gen die u toelaten een woning 
veiliger te maken. En dat op 
een eenvoudige manier.

Typische veiligheidstoepassingen zijn 
onder meer bewakingscamera’s voor 
binnen en buiten – eventueel met 
alarmfunctie –, deur- en raamsenso-
ren, video- of parlofoons en rookde-
tectoren. Zulke toestellen kunnen 
op zichzelf geplaatst worden, maar 
kunnen ook uitgerust zijn met inter-
netverbinding. Dat biedt klanten de 
mogelijkheid om hun woning vanop 
afstand te monitoren. Via een app 
krijgen gebruikers een melding wan-
neer een geconnecteerde camera be-
weging detecteert of wanneer iemand 
aanbelt. Vervolgens kunnen ze live-
beelden zien. Ook als het brandalarm 
afgaat, volgt een notificatie. Zo laten 
bewoners met een gerust gemoed 
hun woning achter. Want als er toch 
onregelmatigheden zijn, kunnen ze 
snel reageren.

Soft security

Deze slimme beveiligingstoestellen 
zijn een laagdrempelig alternatief 
voor complexe alarmsystemen. Vaak 
gaat het om plug en play-oplossingen 
waarvoor geen specifieke bekabeling 
nodig is en die eenvoudig te 

SMART HOME, 
SAFE HOME
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configureren zijn door de eindgebrui-
ker of de installateur. “We noemen 
het ook wel ‘soft security’, omdat er 
geen gespecialiseerde alarminstal-
lateur of een meldkamer aan te pas 
komt”, verklaart Jurgen Van Zaelen, 
productmanager bij Legrand. “Toch 
verhogen ze het veiligheidsgevoel 
op een gelijkaardige manier als een 
traditioneel alarmsysteem.”

De Legrand Group biedt complete 
veiligheidsoplossingen met zijn 
verschillende merken, zoals Netatmo 
en BTicino. Denk aan slimme came-
ra’s voor indoor en outdoor, sirenes, 
intelligente parlo- en videofonie, 
geconnecteerde rookmelders … “Ze 
kunnen op zichzelf gebruikt worden, 
of gecombineerd worden tot een 

uitbreidbaar ecosysteem. De toestel-
len zijn te installeren zonder ingrij-
pende werken. Ze functioneren via de 
bestaande bekabeling of op batterijen. 
En de ingebruikname gebeurt via de 
ingebouwde wifiverbinding en een 
app. Op die manier kunnen zowel 
een installateur als de eindklant de 
plaatsing snel uitvoeren”, legt Jurgen 
uit. Eens de toestellen geplaatst zijn, 
waarschuwen ze de gebruiker in het 
geval van onregelmatigheden via 
een notificatie op hun smartphone. 
Daarnaast heeft de klant toegang tot 
een overzicht van alle beelden en 
gebeurtenissen en kan hij eenvoudig 
instellen welke meldingen hij wil 
ontvangen.

Geavanceerde detectie

Jurgen geeft verdere toelichting bij 
het gamma. “Netatmo produceert 
slimme camera’s voor binnen en 
buiten. De outdoorcamera detecteert 
personen, dieren en voertuigen 

“ 
Dankzij deze 

toepassingen laten 
bewoners met een 
gerust gemoed hun 

woning achter.

en geeft een melding in de app bij 
beweging. Als gebruiker kunt u dan 
de optionele sirene inschakelen om 
ongewenste gasten af te schrikken. 
Verder is de camera uitgerust met 
infrarood nachtzicht en geïntegreerde 
verlichting, zodat u ’s nachts uw weg 
vindt. Ook de slimme indoorcamera 
geeft een notificatie bij beweging en 
biedt u de mogelijkheid om vanop 
afstand een sirene in te schakelen. Hij 
is bovendien uitgerust met gezichts-
herkenning, zodat u geen meldingen 
ontvangt wanneer uw gezinsleden 
binnenkomen. De camera geeft ook 
een melding wanneer hij een akoes-
tisch alarmsignaal, zoals van een 
rookmelder, CO-detector of sirene, 
hoort.”

Naast camera’s vindt u in het Netatmo 
Security-gamma ook slimme raam- en 
deursensoren en rookmelders. De 
sensoren detecteren niet alleen of 
een deur of raam opengaat, maar ook 
trillingen die op een inbraakpoging 
kunnen wijzen. De geconnecteerde 
optische rookmelder zorgt ervoor 
dat bewoners steeds gewaarschuwd 
worden bij brand, ook wanneer ze 
niet thuis zijn. De installatie gebeurt 
in enkele minuten en de ingebouwde 
batterij garandeert een levensduur 
van tien jaar. 
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Deurcommunicatie

Een video- of parlofoon is van ouds-
her een doeltreffende manier om 
te controleren wie er voor uw deur 
staat. Geconnecteerde video- en 
parlofoons van BTicino en Netatmo 
brengen de functionaliteit van een 
binnenpost naar uw smartphone. Zo 
kunt u bezoekers begroeten wanneer 
u zich nog aan het klaarmaken bent, 
een bezorger vragen om het pakje 
ergens veilig weg te leggen wanneer 
u niet thuis bent en ongewenste 
figuren afschrikken. Met de BTicino-
videofoons is het bovendien mogelijk 
om de deur vanop afstand te openen 
voor uw gasten. 

“Het bijzondere aan de Netatmo-
camera’s is dat er geen abonnements-
formule aan gekoppeld is”, benadrukt 
Jurgen nog. “In tegenstelling tot ge-
lijkaardige geconnecteerde producten 
zijn functies zoals gezichtsherken-
ning en historiek van gebeurtenissen 
standaard toegankelijk. De opslag van 
beelden gebeurt op de bijgeleverde 
SD-kaart of via de persoonlijke cloud 
van de klant, zodat er geen bijkomen-
de opslagkosten zijn. Ook systeemup-
dates gebeuren gratis via de cloud.”

Comfort en energie

Hoewel Legrand specifieke slimme 
security-oplossingen maakt, kunnen 
ook zijn smart home-toepassingen 
voor comfort en energiebeheer het 
veiligheidsgevoel vergroten. Jurgen: 
“Met geconnecteerde schakelaars 
en stopcontacten kunnen bewoners 
vanop afstand apparaten uitschakelen 
of een melding krijgen wanneer een 

toestel, zoals de diepvries, niet langer 
energie verbruikt. Ze kunnen ook 
hun verlichting en rolluiken bedienen 
wanneer ze niet thuis zijn, om aan-
wezigheid te simuleren. Al die zaken 
zorgen voor meer gemoedsrust.”

Data security

Nu steeds meer geconnecteerde 
producten de weg naar woningen 
vinden, winnen ook kwesties als 
privacy en databeveiliging aan 
belang. Hackers mogen namelijk 
geen toegang krijgen tot gevoelige 
privédata of videobeelden of zelfs 
het systeem kunnen overnemen. 
“Bij Legrand communiceren we heel 
transparant over databeveiliging, ook 
op onze websites”, weet Jurgen. “We 
voldoen aan de beveiligingsstandaard 
ISO 27001 en laten voortdurend 
cybersecurity-audits uitvoeren door 
vooraanstaande bedrijven. Onze 
cloudomgeving is ontwikkeld op basis 
van Microsoft Azure, een toonaange-
vend systeem. En we verwerken alle 
gegevens conform de GDPR.” ◆
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“  Verlichting draagt bij aan 
meer verkeersveiligheid en 
een groter veiligheidsgevoel 

op straat.

OPENBARE
VERLICHTING

Verlichting is essentieel om 
de veiligheid buitenshuis te 
waarborgen. Er zijn tal van 
publieke ruimtes waar func-
tioneel licht nodig is. En ook 
bij openbare verlichting staan 
de technische evoluties op het 
vlak van lichtmanagement en 
smart lighting niet stil. Tijd 
voor een overzicht.

Bij openbare verlichting denken we 
meteen aan straatverlichting. Maar 
er is meer, merkt Philippe Rocca, 
specialist Public and Urban Lighting 
bij Teconex, op. “Het gaat ook om 
verlichting op fietspaden en voetpa-
den, op private of openbare parkings, 
in parken, op pleinen … Tunnels 
voor voertuigen of voetgangers vragen 
gespecialiseerde oplossingen die aan 
normen gebonden zijn. Daarnaast is 
er specifieke verlichting om monu-
menten en gebouwen in de kijker te 
zetten. Daarmee willen steden of or-
ganisaties ook ’s avonds sfeer schep-
pen en een visitekaartje afleveren.”

“Ook verlichting voor sportvelden 
rekenen we onder openbare verlich-
ting”, vervolgt Philippe. “Heel wat 
sportterreinen zijn namelijk eigen-
dom van gemeenten. Traditioneel 
werden zulke terreinen verlicht met 
hogedrukgasontladingslampen, maar 
die verbruiken veel en geven steeds 
meer problemen. Daarom wordt er 
voor sportvelden nu overgeschakeld 
op led, en dat geldt ook voor alle 
andere vormen van openbare 
verlichting.”

3 0
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Andere eisen, nieuwe technieken

“We merken vandaag dat klanten 
steeds vaker wensen dat openbare 
verlichting makkelijk in en uit te 
schakelen, te dimmen en slimmer 
te beheren is. Dat geldt zowel voor 
organisaties als publieke instellingen, 
zoals steden en infrastructuurbeheer-
ders. Led heeft in dat opzicht heel 
wat voordelen. Ledmodules kunnen 
probleemloos frequent in- en uitge-
schakeld worden en branden meteen 
op volle sterkte, in tegenstelling tot 
gaslampen. Ze zijn ook dimbaar. Dat 
maakt led de ideale basis voor slimme 
openbare verlichting.”

Slimmer licht

Niet alleen ledtechnologie, ook ande-
re componenten in moderne verlich-
tingstoestellen maken flexibel lichtbe-
heer mogelijk. “In de eerste plaats is 
het mogelijk om de driver van elk af-
zonderlijk toestel te programmeren”, 
legt Philippe uit. “Zo kan je ervoor 
zorgen dat de openbare verlichting 
gedimd brandt of uitschakelt tussen 
vooraf bepaalde tijdstippen.” 

“Ook sensoren en detectoren bieden 
heel wat mogelijkheden. Aan de hand 
van bewegingsmelders kan ’s nachts 
de verlichting op een straat, fietspad 
of voetpad ingeschakeld worden in 
functie van het verkeer. Andere types 
sensoren kunnen het licht sturen in 
functie van het weer of de drukte op 
de weg. Zo draagt verlichting bij aan 
meer verkeersveiligheid voor alle 
weggebruikers en een groter veilig-
heidsgevoel op straat.”

“Een derde belangrijke evolutie is 
geconnecteerde verlichting. Waar 
sensoren en programmeerbare drivers 
nog lokale sturingen zijn, maken 
communicatiemodules met ethernet 
of mobiel internet in het verlichtings-
toestel het mogelijk de verlichting 
vanop afstand te regelen. In- en uit-
schakelen, dimmen en aanpassingen 
in de programmatie uitvoeren, wordt 
zo eenvoudiger dan ooit te voeren. 
Al die technieken samen bieden een 
ongekende flexibiliteit.” 

Maatwerk

Teconex levert complete verlichtings-
oplossingen op maat van elk project. 
“Dat geldt voor elk type verlichting, 
dus ook openbare verlichting”, 
verduidelijkt Philippe. “Dat is altijd 
maatwerk. We beginnen met advies, 
zodat de oplossing het beste resultaat 
zal opleveren voor de opdrachtgever. 
Vervolgens zorgen we, in samenwer-
king met gespecialiseerde partners, 
voor ledmodules, drivers, lichtkwa-
liteit en optieken die aangepast zijn 
aan het project in kwestie en aan de 
geldende normen. Die componenten 
assembleren we. Ook de sturingen en 
de communicatiemodules program-
meren we. Op die manieren leveren 
we zowel verlichtingstoestellen als 
doeltreffende lichtbeheersystemen 
volgens de noden van het specifieke 
project.” 
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“Centraal in het hele verhaal staat 
voor mij gebruiksvriendelijkheid, 
zelfs bij de meest complexe systemen. 
Daar zie ik een belangrijke rol wegge-
legd voor groothandelaars, zoals de le-
den van Gibed: zij staan dicht bij hun 
klanten, kennen hun eisen en kunnen 
die vertalen voor de fabrikant.”

Sportverlichting

Eén van de specialiteiten van 
Teconex binnen openbare verlichting 
is sportverlichting. “We worden vaak 
gevraagd om bijvoorbeeld voetbal-
velden te verlichten”, aldus Philippe. 
“Aangezien elk sportveld uniek is, 
vertrekken we steeds van een studie 
en calculaties. Naast de verlichtings-
toestellen en de sturingen kunnen we 
als fabrikant bovendien ook installa-
tiemateriaal zoals aansluitkasten en 
-accessoires leveren.”

Een blikvanger binnen het gam-
ma Sports & Urban Lighting is de 
LUMEO. “Die schijnwerper voor 
sportvelden en bedrijfsterreinen 
hebben we zelf ontwikkeld”, laat 
Philippe optekenen. De LUMEO ONE 
is beschikbaar met drie verschillende 
optieken (40°, 60° en asymmetrisch 
40°/110°), een vaste driver en een 
vaste kleurtemperatuur van 4000K. 
Tot vier stuks zijn te bevestigen op 
een mast of aan een muur. “Het is een 
standaardoplossing die in de meer-
derheid van de situaties gebruikt kan 
worden en steeds zorgt voor een hoog 
rendement.” 

Daarnaast is er LUMEO, die ook in 
België wordt geassembleerd, maar 
dan volledig op maat. “We maken 
bewust gebruik van componenten 
volgens de open Zhaga-standaard, 
in lijn met onze filosofie om zoveel 
mogelijk open technologie te kiezen. 
Zhaga is een internationaal consor-
tium van fabrikanten die onderdelen 
voor ledverlichting produceren die 
allemaal onderling uitwisselbaar en 
compatibel zijn. Die standaard heeft 
als voordeel dat we zeer snel over 
ledmodules met zeer uiteenlopende 
lichtsterktes en kleurtemperaturen 
kunnen beschikken, maar ook over 
diverse drivers, optieken en commu-
nicatiesystemen. Dat biedt klanten 
heel wat meer mogelijkheden op het 
vlak van maatwerk. En ze zijn niet 
aan één fabrikant gebonden wanneer 
ze een onderdeel willen vervangen 
of upgraden. Die modulariteit van 
LUMEO is waarschijnlijk zijn grootste 
troef. Met dit toestel is een klant altijd 
right on light.” ◆
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ROBIN BANCKAERT 
B A N C K A E R T  T E C H N I X

CEDRIC VANSTEENKISTE
N I K O
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Banckaert Technix uit Torhout is gespecialiseerd 
in elektrische installaties, ventilatie en zonne-
panelen, voornamelijk in nieuwbouwwoningen. 
Wanneer klanten huisautomatisering wensen, 
stelt zaakvoerder Robin Banckaert steevast 
Niko Home Control voor. Hij legt uit waarom.

“De vraag naar huisauto-
matisering groeit. Vandaag 
voorzien we zulke syste-
men in 90% van de installa-
ties”, steekt Robin van wal. 
“Ik stel voornamelijk Niko 
Home Control voor aan onze 
klanten. Het is een gebruiks-
vriendelijk systeem, zowel 
voor de installateur als de 
eindklant. Er zijn tal van 
mogelijkheden om alle func-
ties in de woning aan te stu-
ren volgens de wensen van 
de klant. Niko biedt ook een 
hele goede technische ser-
vice, net zoals mijn groothan-
del Aleco. Bovendien kunnen 
ook eindklanten rechtstreeks 
contact opnemen met Niko.” 

Complete sturing

Robin overloopt enkele van 
zijn realisaties met Niko 
Home Control. “Recent 
leverden we een project op 
voor een klant die zijn vol-
ledige woning wilde aan-
sturen via huisautomati-
sering. We integreerden 
verlichting en dimmers, 
ventilatie en verwarming, 
maar ook de videofoons 
aan de deur en het tuinhek 
en zelfs de muziekinstalla-
tie. Alles werd voorzien van 
bewegingsmelders. Op die 
manier creëerden we boven-
dien een soort alarmsys-
teem. Wanneer de klant de 
woning verlaat, kan die met 
een druk op de knop alles 
uitschakelen. Wanneer een 
bewegingsmelder vervolgens 

toch beweging detecteert, 
volgt een notificatie op 
de smartphone van de 
klant. Niko Home Control 
laat je dus toe om op een 
laagdrempelige manier je 
woning te beveiligen. Het 
is als installateur ideaal 
dat je met een minimale 
hoeveelheid componen-
ten heel wat functies 
kan programmeren.”

“Aangezien we voornamelijk 
nieuwbouwwoningen reali-
seren, werken we meestal 
met Niko Home Control 
met busbekabeling. Het is 
sowieso een systeem dat 
makkelijk uit te breiden 
is. We voorzien in offertes 
een basisinstallatie en som-
men alle bijkomende opties 
op. We zorgen ook voor de 
nodige ruimte in de verdeel-
kast om de huisautomatise-
ring later nog uit te breiden. 
Mijn ervaring leert dat klan-
ten meestal al redelijk wat 
functies vragen. En wanneer 
ze later bijkomende wensen 
hebben, zoals een extra dim-
mer, is Niko Home Control 
makkelijk uit te breiden.” ◆

Over Niko Home Control

Niko Home Control is erop gericht 

elk gebouw slimmer te maken, op 

elk moment� Niko Home Control 

voor busbekabeling is geschikt 

voor nieuwbouw, terwijl Niko 

Home Control voor traditionele 

bekabeling slimme functies naar 

bestaande woningen brengt� 

Dankzij integraties met producten 

van een groeiend aantal partners 

genieten klanten van een steeds 

comfortabelere, veiligere en 

energiezuinigere woning� 

NIKO HOME 
CONTROL
FLEXIBELE AUTOMATISE-
RINGSOPLOSSING



ALTIJD VEILIG
MET WAGO 

“WAGO is een bedrijf met 
veel facetten, maar het 
streven naar een veiligere 
installatie is al sinds de 
oprichting een constante in 
elke afdeling”, steekt Philippe 
Kygnée, business unit mana-
ger building technologies, van 
wal. “Het verhaal begint in 
de jaren 50 met de revoluti-
onaire ontwikkeling van de 
veerklemtechniek. Waar er in 
die tijd verschillende manie-
ren waren om elektrische 
draden te verbinden, bleven 
deze vaak onderhevig aan 
defecten, met brandgevaar 
tot gevolg. De veerklemmen 
vormden een gebruiksvrien-
delijk en veilig alternatief. 
Ook vandaag nog ervaren 
installateurs dit veilige gevoel 
bij het gebruik van de WAGO-
klemmen. Ze weten dat ze 
een werf met een gerust 
hart kunnen achterlaten 
wanneer ze onze compo-
nenten gebruiken. Daartoe 
testen we onze producten in 
extreme omstandigheden.”  

Gebruiksgemak 
en veiligheid

In de loop der jaren breidde 
het portfolio van WAGO 
steeds verder uit. “De markt 
vraagt steeds compactere 
en gebruiksvriendelijkere 
componenten. Daarom 
hebben de vroegere 
klemmen plaatsgemaakt 
voor doorzichtige klemmen 
met hendels die eenvoudig 
te openen zijn. Overal 
streven we naar professionele 
aansluitkwaliteit. Zowel de 
compacte installatieklem 
221 als onze industriële 
rijgklemmen beantwoorden 
aan de hoogste 
veiligheidsnormen.”

W A G O

De klemmen van WAGO kent 
elke installateur. Maar het 
bedrijf ontwikkelt en produ-
ceert nog veel meer compo-
nenten, zoals oplossingen voor 
smart buildings en industriële 
automatisatie. Van een woning 
tot een fabriek of een station 
en zelfs treinen en schepen: 
overal komt u WAGO tegen. 
Wat al die producten gemeen 
hebben? Een doorgedreven fo-
cus op veiligheid en zekerheid 
voor installateur en gebruiker.

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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Digitalisering

“Een andere evolutie waarop 
we inzetten, is digitalisering”, 
vervolgt Philippe. “Dat 
doen we met geavanceerde 
oplossingen voor 
automatisering in gebouwen 
en de industrie, zoals 
schakelmateriaal, sturingen, 
voedingen, controllers … 
Onze systemen werken met 
de meeste gangbare protocols 
voor gebouwautomatisering.” 

“Ook onze dienstverlening 
is digitaal geworden. Meer 
en meer contacten met onze 
distributeurs en  eindklanten 
gebeuren via digitale kanalen. 
Social media en internet zijn 
niet meer weg te denken 
binnen onze multi-channel 
marketingaanpak. Klanten 
moeten snel en eenvoudig 
toegang hebben tot de voor 
hen relevante informatie.” 

Futureproof

Net als zijn producten is 
ook WAGO zelf in volle 
evolutie met oog op de 
toekomst, laat Philippe 
optekenen. “Op vlak van 
milieu verkleinen we onze 
voetafdruk met producten 
die zeer lang meegaan, 
door te recycleren en de 
volledige toeleveringsketen 
te optimaliseren. 
Onze oplossingen voor 
gebouwautomatisering laten 
gebruikers dan weer toe 
om hun energie zo efficiënt 
mogelijk in te zetten. Verder 
promoten we elektrische 
mobiliteit, alternatieve 
vervoerswijzen en telewerk.” 

“Sinds de oprichting van 
WAGO België zitten we 
in dit kantoorgebouw (zie 
foto). Eerst als huurder, 
maar nu zijn we eigenaar 

1. Philippe Kygnée1

van het volledige pand. 
Het kantoorgebouw wordt 
volop vernieuwd volgens de 
huidige normen qua isolatie, 
energieverbruik en welzijn. 
Het wordt een aangename, 
eigentijdse werkplek met 
laadpalen en uitgebreide 
fietsinfrastructuur, inclusief 
douches. Bovendien zijn 
we een stabiel bedrijf met 
een duidelijke strategie, 
wat in onzekere tijden 
zoals deze een meerwaarde 
is voor werknemers.” ◆

“ 
Streven naar 
een veiligere 
installatie is 
al sinds de 
oprichting een 
constante in 
elke afdeling.



FOCUS OP 
PRODUCTIVITEIT, 

GEZONDHEID 
EN WELZIJN

Ledvance ontstond in 
2016 uit de Business Unit 
algemene verlichting van 
Osram en werd op korte 
tijd een toonaangevende 
speler voor professionals 
en consumenten. In het 
uitgebreide gamma vindt u 
ledarmaturen, geavanceerde 
ledlampen, oplossingen voor 
smart home en smart building 
en traditionele lichtbronnen. 
“We willen de richting 
aangeven in duurzame 
verlichtingsoplossingen 
voor uw productiviteit, 
gezondheid en welzijn”, 
vertelt Ronald Moeskops, 
director trade marketing. 

Innovatief  
portfolio

“Ons portfolio getuigt van die 
missie”, vervolgt hij. “Van 
traditionele lichtbronnen 
ging het naar ledlampen 
en -armaturen. Nieuw zijn 
de producten rond human 
centric lighting en slimme 
verlichting, van sturin-
gen en componenten tot 
verlichtingstoestellen. Die 
oplossingen produceren we 
zowel voor de residentiële als 
de tertiaire markt, waarbij 
we meerdere standaarden 
voor draadloze en bedrade 
sturing volgen. Met die 
producten spelen we in op 
een aantal belangrijke trends 
die we onderscheiden in 
de markt. En dat willen we 
ook in de toekomst blijven 
doen. Voorts nemen we onze 
maatschappelijke verant-
woordelijkheid op met onze 
performante toestellen en 
plasticvrije verpakkingen, en 
conformeren ons aan de SLR 
(Single Lighting Regulation) 
en ELR (Energy Labeling). 

L E D V A N C E

Ledvance viert dit jaar zijn 
vijfde verjaardag, en blikt te-
gelijk terug op decennialange 
ervaring. Het bedrijf zit alles-
behalve stil, want sinds ons 
laatste bezoek – een tweetal 
jaar geleden – is er best veel 
veranderd.

visie

3 8



3 9

Gezonder en productiever 
werken en leven

Eén van de trends die 
Ledvance ziet, is het 
groeiende bewustzijn rond 
werkplekverlichting. Naast 
ergonomisch meubilair 
bevordert ook verlichting 
de productiviteit, gezond-
heid en veiligheid. Daarom 
ontwikkelt Ledvance slimme 
verlichting voor bedrijfs-
gebouwen. Met Biolux 
bijvoorbeeld, zijn oplossing 
voor human centric lighting. 
“En nu we vaak thuiswer-
ken, is ook daar goed licht 
nodig. De keukenstoel en 
sfeerverlichting volstaan 
niet”, merkt Ronald op. 
“Bovendien vinden we dat 
slimme ledverlichting meer 
moet zijn dan een middel 
om energie te besparen. Met 
onze toestellen bieden we 
toegevoegde waarde op vlak 
van welzijn en gezondheid.” 

Daarnaast wijst de huidige 
gezondheidscrisis ons op 
het belang van zuivere 
lucht in binnenruimtes. 
Met luchtreinigingstoe-
stellen met UV-C-licht wil 
Ledvance ook op dit vlak 
zijn steentje bijdragen.

Installatiegemak

De focus op slimme verlich-
ting gaat bij Ledvance niet 
ten koste van installateurs, 
zegt Jan-Pieter Heimgartner, 
Technical Customer Support 
& After Sales. “We willen 
hen zoveel mogelijk plug & 
play-producten aanbieden 
die ook achteraf nog mak-
kelijk aan te passen zijn, 
bijvoorbeeld wanneer een 
gebouw van indeling wijzigt. 
En onze smartoplossingen 
zijn zodanig ontwikkeld 
dat u er na een halve dag 
training mee kunt werken. 

1. Ronald Moeskops (rechts) en 
Jan-Pieter Heimgartner (links) 
van Ledvance Benelux.

1

Onze specialisten bieden 
bovendien technische 
ondersteuning bij projecten, 
zowel bij de lichtplanning 
als bij de implementatie. We 
ontwikkelen ook vormingen 
en webinars op basis van 
wat leeft in de markt of op 
aanvraag van klanten. Tot 
slot hebben we een gratis 
e-learningplatform met 
opleidingsvideo’s over alle 
aspecten van licht. Die 
video’s van zo’n 15 minuten 
zijn 24/7 beschikbaar voor 
iedereen en het aanbod 
groeit maandelijks. Neem 
dus zeker eens een kijkje op 
training.ledvance.com.” ◆

“ 
Verlichting 
bevordert de 
productiviteit, 
gezondheid 
en veiligheid.
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Brandbeveiliging dient 
onder andere om het 
functioneren van be-
langrijke installaties te 
waarborgen. Niet alleen 
de keuze van kabels 
speelt daarbij een rol, 
ook die van kabeldraag-
structuren.

In de Belgische regelgeving 
is functiebehoud een vrij 
recent gegeven. In het 
nieuwe AREI werd artikel 
104 grondig gewijzigd en 
ondergebracht in Afdeling 
4.3.3 en 5.2.7. De vitale 
stroombanen werden onder-
verdeeld in veiligheidsinstal-
laties en kritische installa-
ties. Veiligheidsinstallaties 
zijn alle installaties die de 
veiligheid van personen 
waarborgen, zoals rook-
afvoer, alarmen, noodver-
lichting of deurontgrende-
ling. Kritische installaties 
zijn bijvoorbeeld produc-
tielijnen, serverlokalen, 
controlezalen, stallen …

De tijd van functiebehoud 
van die installaties is afhan-
kelijk van een risicoanalyse 
die de uitbater of zijn afge-
vaardigde uitvoert en wordt 
tijd vermeld op een lijst.

Kabels én 
draagstructuren

Het AREI vraagt dat alle 
delen van het geheel (draag-
stel, geïsoleerde geleider, 
kabel en bevestiging) de 
vereiste tijd voor functiebe-
houd hebben én conform 
de voorschriften van de 
fabrikanten geïnstalleerd 
worden. Niet alleen kabels, 
maar ook de bevestiging 
en zelfs de ankers en plug-
gen waarmee u de draag-
structuur bevestigt, moe-
ten dus brandveilig zijn. 

Advies aan 
installateurs

OBO Bettermann heeft 
een jarenlange ervaring in 
brandveiligheid en func-
tiebehoud en heeft een 
uitgebreid gamma gecer-
tificeerde producten. “In 
Duitsland is functiebehoud 
al veel langer een topic”, 
weet Jan Segers. “Op basis 
van onze realisaties, zoals 
de Noord-Zuidverbinding, 
de spoorwegtunnel die 
Antwerpen-Centraal een 
snellere verbinding bezorgt 

met het noorden, geven we 
technisch advies. Voor stan-
daardproducten beschikken 
we over de nodige attes-
ten rond brandgedrag. Bij 
afwijkende gevallen, zoals 
andere gewichten of steun-
afstanden, berekenen we 
wat mogelijk is en maken 
we indien gewenst een cer-
tificaat op maat van het pro-
ject. In bijzonder speciale 
gevallen organiseren we een 
brandproef in een labo.”

Als installateur is het vol-
gens Jan zaak je goed voor 
te bereiden. “Informeer je 
op voorhand en stel vragen. 
Welke tijd voor functiebe-
houd is er nodig? Op welke 
ondergrond moeten de sys-
temen bevestigd worden? 
Als je twijfelt, neem dan 
ook contact op met het 
keuringsorganisme en vraag 
hen wat acceptabel is. En, 
tot slot: begin niet aan een 
project zonder attesten.” ◆

functiebehoud

Bist 14 
2530 Aartselaar 

T. +32 (0) 3 870 74 00

www�obo�be
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Optimale verlichting 
is van cruciaal belang 
voor de veiligheid op de 
werkvloer. Sensoren en 
noodverlichting spelen 
daarbij een belangrijke 
rol. We onderscheiden 
twee soorten sensoren: 
bewegings- en daglicht-
sensoren. Ze zijn een 
effectieve manier om 
energie te besparen, 
zeker in combinatie met 
led.

Buitenverlichting met sen-
soren verhoogt de veiligheid. 
Het licht schrikt ongewenste 
bezoekers af en geeft een 
veilig gevoel in het donker. 

Daglichtsensoren bewijzen 
evenzeer hun nut. 
Bijvoorbeeld op kantoren 
waar ledarmaturen nabij 
ramen gemonteerd zijn. Die 
kunnen overdag gedimd 
licht produceren en ’s 
avonds feller branden. Zo is 
er extra energiebesparing. 

Noodverlichting in een 
gebouw draagt in grote 
mate bij aan de veiligheid. 
Integratech biedt een uitge-
breid gamma ledarmaturen 
met noodunit die energie-
zuinigheid, functionaliteit 
en esthetiek combineren.

Utiliteitsbouw

Sola is ideaal voor traphal-
len, gangen, parkings … 
Het bestaat uit een poly-
carbonaat behuizing en 
heeft beschermingsgraad 

IP65 en slagvastheid IK10. 
U heeft de keuze tussen 
wand- of plafondmon-
tage. Sola komt optioneel 
met sensor, noodunit en 
draadloze master/slave.  

Disc is een opbouwtoestel 
met focus op design en 
installatiegemak. Dankzij 
de aparte montagebasis en 
de schroefloze aansluit-
klemmen installeert u het 
vlot. Disc komt optioneel 
met noodunit en/of sensor.  

Industrie

Het waterdichte armatuur 
HWDP is ideaal voor voch-
tige en stoffige ruimtes, als 
vervanger voor klassieke 
spatwaterdichte tl-arma-
turen. De lichtgrijze basis 
met polycarbonaatco-
ver garandeert een slag-
vastheid IK08. De nieuwe 

high output-versie behaalt 
150lm/W. Protect garandeert 
een extreem hoge bescher-
mingsgraad IP69K. Dit buis-
vormige armatuur heeft RVS 
L316 eindkappen, opklem-
bare montagebeugels, tool-
less aansluitklemmen en 
interne doorvoerbedrading. 
De opalen PC-diffuser 
garandeert een slagvastheid 
IK10 (anti-vandalisme). ◆

werkvloer

Groenstraat 49 
3270 Scherpenheuvel 

T. +32 (0) 16 79 50 51

www�integratech�be

functiebehoud
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woningbeveiliging
Huisautomatisering 
zorgt ervoor dat bewo-
ners zich op hun gemak 
voelen. Niko Home 
Control biedt daarom 
niet alleen comfortfunc-
ties, maar ook toepas-
singen die mensen een 
veiliger gevoel geven. 
Thuis én op verplaat-
sing.

“Veiligheid is een aspect 
waarop we sterk inzetten 
met Niko Home Control”, 
vertelt Peter Vehent, 
Product manager Niko. Hij 
overloopt een waaier aan 
toepassingen waardoor 
mensen meer gemoedsrust 
krijgen. Zo zijn er gecon-
necteerde schakelaars en 
stopcontacten, zowel voor 
nieuwbouw (met busbeka-
beling) als voor bestaande 
bekabeling. “Die maken 
diverse scenario’s moge-
lijk. Wanneer u gaat slapen, 
schakelt u met één knop alle 
verbonden lichtpunten en 

stopcontacten uit. Zo ver-
mijdt u brandgevaar door 
een toestel dat ’s nachts aan 
het opladen is. U kunt ook 
instellen welke lichtpun-
ten ‘s nachts als oriënta-
tieverlichting moeten die-
nen. Wanneer u vermoedt 
dat er zich inbrekers in 
of rond uw woning bevin-
den, is er de paniekfunc-
tie. Daarmee schakelt u 
alle verlichting in of laat u 
ze knipperen en laat u uw 
gekoppelde muziekinstalla-
tie spelen ter afschrikking. 
Geconnecteerde rookmel-
ders kunnen bij brand een 
signaal geven waardoor 
een vluchtweg verlicht 
wordt en deuren en ramen 
automatisch openen.”

Veilig op weg 

Niko Home Control is 
vanop afstand te bedienen 
met de Niko Home app. “U 
hoeft zich niet meer af te 
vragen of u vergeten bent 

het strijkijzer uit te zetten. 
Via de app ziet u dat snel 
en schakelt u het gecon-
necteerde stopcontact uit. 
Zulke stopcontacten waar-
schuwen u ook bij hoog of 
laag stroomverbruik. Een 
andere mogelijkheid is een 
aanwezigheidssimulatie 
instellen, waarmee u auto-
matisch rolluiken of lich-
ten bedient als u niet thuis 
bent. U kan vragen om een 
melding te krijgen wanneer 
een detector beweging ziet. 
En via de geconnecteerde 
videofoon beantwoordt u de 
deur zelfs wanneer u niet 
thuis bent”, aldus Peter. 

“Niko Home Control is er 
voor elke woning, op elk 
moment”, klinkt het tot 
slot. “Gebruikers kunnen 
klein beginnen en hun sys-
teem later uitbreiden naar-
gelang hun noden of hun 
budget. En, niet onbelang-
rijk: we gaan tot het uiter-
ste om de privacy en de 
installatie van onze gebrui-
kers te beschermen voor 
ongeoorloofde toegang.” ◆

Industriepark-west 40 
9100 Sint-Niklaas

T. +32 (0) 3 778 90 00

info@niko�eu 
www�niko�eu
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parkings

Sinds dit jaar is het 
verplicht om bij nieuw-
bouw en ingrijpende 
renovaties van grote 
gebouwen laadpalen en/
of minstens de voor-
uitrusting te plaatsen. 
Daardoor wordt het nog 
belangrijker dat wagens 
veilig kunnen laden.

Batterijen van elektrische 
en hybride voertuigen en 
de laadinfrastructuur bren-
gen risico’s op brand en 
explosies mee. Een impact, 
defect of storing bij het 
laden kunnen een interne 
kortsluiting veroorzaken. 
De batterij warmt dan op 
en geeft brandbaar water-
stofgas af. Door de warmte 
worden ook de naburige 
batterijcellen aangestoken. 

Veilige 
laadinfrastructuur

Het is aangeraden om 
laadstations en parkeer-
plaatsen voor EV zo dicht 
mogelijk bij de in- of uitgang 

te plaatsen. Bij voorkeur 
staan de laadpalen onder 
afvoerkanalen, is er vol-
doende aanrijbeveiliging 
en zijn er rookmelders en 
CO-detectoren. Met een 
noodstop kan het hele 
laadsysteem snel worden 
uitgeschakeld. Kies voor 
laadinfrastructuur en bevei-
ligingen van een betrouw-
bare fabrikant die voldoen 
aan de norm (CE-markering, 
IEC en AREI) en zorg ervoor 
dat de uitbater alleen goed-
gekeurde, onbeschadigde 
laadkabels gebruikt.

Onestopshop

Schneider Electric levert 
totaaloplossingen voor het 
laden van elektrische voer-
tuigen, van energiedistribu-
tie tot laadpalen, beheer-
systemen en onderhoud. 

Er zijn EVLink-laders voor 
elke context. Ook op het 
vlak van distributie levert 
Schneider Electric veilige 
en passende oplossingen 
voor elk project. Voor klei-
nere installaties of buitenop-
stellingen is een centrale 
distributiearchitectuur 
met bekabeling vanuit een 
vertrouwd Prisma Smart 
Panel een goede optie. 

De meest flexibele, schaal-
bare en toekomstbestendige 
oplossing voor parkeerga-
rages komt in de vorm van 
de Canalis-railkoker voor 
decentrale distributie. Dit 
systeem (63 tot 1000A) 
vormt een veilig en plaats-
besparend alternatief voor 
parallelle kabels dankzij de 
gemeenschappelijke gelei-
der. Daardoor neemt het 
vermogenverlies en brand-
gevaar af. De installatie is 
afgeschermd van externe 
invloeden als vandalisme, 
knaagdieren, vocht en stof 
(IP55). Het modulaire sys-
teem is eenvoudig te mon-
teren en uit te breiden. ◆

Dieweg 3 
1180 Ukkel

T. +32 (0) 2 373 75 02

www�se�com

woningbeveiliging
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brandbeveiliging
Ruim 90% van de 
slachtoffers en 70% van 
de materiele schade bij 
brand zijn geen gevolg 
van het vuur, maar 
van gevaarlijke rook. 
Technische en elektri-
sche installaties zijn in 
dat opzicht een onder-
schatte risicofactor. 
Een doordachte keuze 
van materialen is dus 
essentieel om het ergste 
te voorkomen.

Brandbeveiliging is een 
kwestie van brand voorko-
men en bestrijden, maar ook 
van rookontwikkeling en 
-verspreiding tegengaan. Op 
die manier worden mensen-
levens gered en blijft materi-
ele schade beperkt. Ook als 
installateur draagt u bij aan 
de brandveiligheid. Er zijn 
diverse richtlijnen rond de 
samenstelling en het brand-
gedrag van installatiemateri-
aal. In bepaalde gevallen zijn 
halogeenvrije materialen 

verplicht om het ontstaan 
van schadelijke rook te 
vermijden. Wanneer u tech-
nieken wil installeren in 
een wand of plafond, moet 
u ook rekening houden 
met voorschriften rond het 
beperken van de versprei-
ding van vlammen en rook 
en het behouden van de 
brandweerstandsklasse.

Brandveilig 
installeren

HELIA-brandbeveiligings-
systemen bieden betrouw-
bare oplossingen voor 
elektrische installaties in 
diverse types brandwerende 
wanden en plafonds. Het 
zijn slimme en gebruiks-
vriendelijke producten 
voor een actieve en preven-
tieve brandbeveiliging. De 
brandwerende en halogeen-
vrije materialen voldoen 
aan de geldende wettelijke 
en technische vereisten. 

De kern van de systemen 
is AFS, ofwel ‘Active Fire 
Stop’. Deze snelwerkende 
brandwerende materie 
reageert onmiddellijk bij 
brand of hitte en vult de 
installatieopening volledig 
met schuim. De techniek 
behoudt de brandweer-
standsklasse van de wand 
EI90-EI120 of het plafond 
EI30-EI90, voorkomt de 
verspreiding van rook en 
waarborgt zo de vluchtweg. 

Inbouwdozen

Met de hollewanddozen 
O-range® Protect plaatst 
u een elektrische installa-
tie in brandwerende wan-
den EI30-EI90 en zorgt u 
voor een veilige, rookdichte 
afsluiting van de ruimte. 
U monteert ze snel en 
eenvoudig en combineert 
ze met verbindingsstuk-
ken. De doos is geschikt 
voor brandwerende wan-
den met rotswol vanaf 40 
mm dikte en 40 kg/m3. 
Ook bij tegenoverliggende 
inbouw blijft de brandwe-
rende functie behouden. 

Hollewanddozen HWD 90 
voor brandwerende wanden 
EI30-EI120 staan garant 
voor een gecertificeerde 
en brandwerende elektri-
sche installatie. Ze zijn nu 
ook goedgekeurd voor hou-
ten wanden in houtskelet- 
of houtpaneelbouw EI30/
EI60. U hebt geen aanvul-
lende maatregelen, zoals 
een behuizing, nodig. 
Toepassingsmogelijkheden 1
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brandbeveiliging

Puursesteenweg 363 
2880 Bornem

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

www�helia-elektro�be

Bij montage achteraf kunt 
u de doorvoer openen en 
over de bestaande kabel of 
buis schuiven. De kabel- 
en buisdoorvoeren kunt 
u als groep plaatsen.

De plafonddoorvoersyste-
men DS 90/74 mm en DS 
90/120 mm behouden de 
brandwerendheidsklasse 
EI30-EI90 van het plafond. 
Ze bestaan uit twee delen 
die u eenvoudig vanaf de 
bovenzijde van het plafond 
op elkaar steekt en ver-
grendelt, zonder dat plamu-
ren nodig is. Voor latere 
montage zonder bescha-
diging opent u het dich-
tingselement en voert u 
in een mum van tijd extra 
kabels door. De doosaf-
scherming sluit u weer 
zonder extra afdichting. 

Inbouwbehuizing

FlamoX®-inbouw-
behuizingen voor verlichting 
en luidsprekers bescher-
men mensen en materiaal 
bij brand. Ze behouden de 
brandwerendheidsklasse van 
het plafond (EI30 of EI60 
naargelang het FlamoX®-
type). Bij de nieuwe genera-
tie behuizingen werden de 
afmetingen aangepast aan 
moderne verlichtingstoestel-
len. Ze zijn nu ook geschikt 
voor ledlampen, armaturen 
met spaarlampen, laagspan-
nings- en hoogspannings-
halogeenlampen, maar ook 
luidsprekers en andere 
toestellen, inclusief even-
tuele bedieningsapparaten. 

De behuizingen monteert 
u eenvoudig van onder-
uit in het brandwerende 
plafond. Dankzij het lage 
gewicht wordt zelfs met 
ingebouwde lampen of 
luidsprekers de toegela-
ten extra belasting van 
5 kg/m2 niet overschreden.

Met de HELIA-systemen 
hebt u voor elke installatie-
toepassing de juiste oplos-
sing. U rekent bovendien op 
persoonlijk technisch advies 
tijdens de planning en uit-
voering van uw projecten. ◆

in alle brandwerende 
wanden en de brandwe-
rendheidsduur tot 120 
minuten zorgen voor een 
maximale flexibiliteit, ook 
bij ontwerpwijzigingen.

De brandwerende 
inbouwdoos voor metsel-
werk is geschikt voor mas-
sieve brandwerende wanden 
EI30-EI120. Zelfs wanneer 
de vereiste minimale rest-
wanddikte van 60 mm niet 
wordt gehaald, zorgt de 
brandwerende doos voor 
een veilige en rookdichte 
afsluiting van de ruimte. 
Ook een uitbreiding van de 
brand wordt uitgesloten.

Doorvoersystemen

De kabeldoorvoer LS 90 
en de buisdoorvoer RS 
90 voor brandwerende 
wanden EI30-EI90 mon-
teert u in een handom-
draai. Met een passende 
frees of boor maakt u de 
installatieopening, waarna 
u de soepele doorvoer 
plaatst. Brandwerend 
schuim of kit is niet nodig. 

1. Brandwerende 
doorvoersystemen – FlamoX®

2. O-range® Protect – EI30-EI90

3. FlamoX® EI30 of EI60

4. Brandwerende hollewanddoos 
HWD 90 – EI30-EI120

5. Brandwerende inbouwdoos 
metselwerk – EI30-EI120

2

3

4

5
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E
nkele jaren geleden 
werd het filiaal van 
Aleco in Zedelgem 
grondig vernieuwd 

en uitgebreid. Ook eigen-
tijdse gebouwautomati-
sering mocht niet ontbre-
ken. Het technisch-com-
mercieel team van de 
groothandel besloot zelf 
de zaak uit te rusten met 
MyHome_Up van BTicino, 
om zo volledig vertrouwd 
te raken met het systeem.

Aleco Zedelgem kreeg 
een volledig nieuw 
winkelconcept met 
open rekken. Op de 
bovenverdieping bevindt 
zich een uitgebreide 
showroom, net als een 
opleidingslokaal en 
bijkomende kantoren voor 
de medewerkers. “We 
wilden alle technieken 
kunnen aansturen met 
één systeem”, vertelt 
filiaalverantwoordelijke 
Pieter Callens. “Dat moest 
bovendien eenvoudig 
te gebruiken en aan te 
passen zijn, zonder dat we 
telkens achter de computer 
moesten plaatsnemen. 
Gebruiksvriendelijke 
bediening en configuratie 
via een mobiele app 
waren dus een belangrijke 
vereiste. Daarnaast moest 
het systeem kunnen 
omgaan met de diverse 
armaturen, dimtechnieken 
en bedieningen in 
onze showroom.”

Hands-on  
kennismaken

De keuze viel op MyHome_
Up van BTicino. “We 
kozen ervoor om het 
systeem volledig zelf te 
installeren, om het zo 
goed mogelijk te leren 
kennen. In samenspraak 
met BTicino kozen we de 
passende componenten, en 
vervolgens gingen we met 
ons technisch-commercieel 
team aan de slag om alles 
te installeren. MyHome_Up 
is volledig configureerbaar 
met een mobiele app op 
smartphone of tablet”, legt 
Pieter uit. “Doordat we 
de installatie zelf hebben 
uitgevoerd, geven we onze 
klanten betere adviezen en 
technische ondersteuning, 
en dat is toch cruciaal 
voor ons. Op basis van 
onze eigen ervaringen 
tijdens het plaatsen en 
programmeren kunnen 
we concrete tips geven 

MAKKELIJK
GEAUTOMATISEERD



wanneer installateurs op een 
probleem botsen. Daarnaast 
merken we dat we deze 
oplossing makkelijker 
kunnen voorstellen aan 
klanten. Door hen de 
toepassingen te laten testen 
in ons gebouw, nemen 
we de drempelvrees voor 
domotica weg. Ze ervaren 
zelf hoe gebruiksvriendelijk 
het is. Ook daarvoor is de 
app een grote troef, want 
we kunnen steeds snel een 
demo geven. Zelfs personen 
die minder vertrouwd 
zijn met een computer, 
zijn er vlot mee weg.”

Scenario’s

Pieter legt uit hoe MyHome_
Up bij Aleco gebruikt 
wordt. “Wij werken met 
bepaalde tijdsconfiguraties 
en scenario’s, die we 
eenvoudig programmeren 
via de app. ’s Ochtends 
schakelt de verlichting in 
het magazijn aan wanneer 
de medewerkers toekomen. 
Tegen openingstijd gaan 
de rolluiken van de winkel 
open. Bij zonsondergang 
gaat de buitenverlichting 
branden. En wanneer de 
winkel gaat sluiten, wordt 
het licht gedimd. We 
hebben ook een scenario 
voor achtergrondlicht, 
waardoor de kantoren 
op de bovenverdieping 
subtiel worden uitgelicht. 
Zo scheppen we een 
aangename sfeer tijdens 

evenementen in de 
showroom. En via de 
alles-uitfunctie schakelen 
we met één druk op de 
knop alles uit wanneer we 
het gebouw verlaten.” 

“Daarnaast gebruiken we 
MyHome_Up om energie te 
besparen. In elke kantoor-
ruimte hangt een detector. 
Het licht kan ingeschakeld 
worden met een drukknop, 
maar als de sensor na een 
bepaalde tijdsspanne geen 
bewegingen meer ziet, wordt 
het licht automatisch uit-
geschakeld. Zo wordt er 
geen energie verspild omdat 
iemand het licht vergat uit 
te doen. In de gangen han-
gen eveneens bewegings-
melders. Het licht brandt 
dus alleen waar het nodig 
is. Via een temperatuur-
sturing houden we ook de 
verwarming en de ventila-
tie op peil. En binnenkort 
koppelen we het systeem 
aan Google Home, zodat 
we onze technieken via 
spraak kunnen bedienen.” ◆

47

1. Pieter Callens, 
verantwoordelijke Aleco 
filiaal zedelgem.

2.. MyHOME_Up zorgt in 
elke zone voor de perfecte 
temperatuur.

OVER BTICINO

BTicino en Legrand maken een smart home creë-

ren makkelijk� Met bekabelde en draadloze oplos-

singen die makkelijk te installeren, te gebruiken en 

uit te breiden zijn� Bij Legrand vindt u een volledig 

portfolio met alle componenten om een comfor-

tabele en veilige slimme woning te realiseren�

1

2

T. 02 719 17 11 
info.be@legrandgroup.be 

INFO  legrand.beLegrand Group België 
Kouterveldstraat 9 
1831 Diegem



BAAKVRAAGMet een analytische blik en een kritische 
geest beantwoorden onze experts enkele 
pertinente vragen. Zo kan je op jouw beurt 
het inzicht van jouw klanten verscherpen.

Philip Raes van Delta Light

Hoe plaats ik eenvoudig 
en veilig verlichting 

bij waterpartijen?

Een zwembad, vijver of jacuzzi tillen de beleving in een tuin 
naar een hoger niveau. Bij zulke waterpartijen mag verlich-
ting niet ontbreken. Maar er zijn enkele richtlijnen voor een 
veilige installatie. Gelukkig zijn er ook oplossingen die u toe-
laten om makkelijk aan de voorschriften te voldoen.

Doorgaans werken leds 
stroomgestuurd en worden ze 
uitgerust met een voeding op 
240V-AC. Dat geeft beperkingen 
wanneer u verlichting in de buurt 
van waterpartijen wil plaatsen. 
In de eerste plaats moeten 
stroomgestuurde leds steeds in 
serie geplaatst worden, en dat 
is niet altijd evident in een tuin. 
Bovendien mag in een zone van 
2 meter rond het water enkel 
elektrische apparatuur gebruikt 
worden met een maximale 
spanning van 30V-DC. De voeding 
van de verlichtingstoestellen mag 
dus niet in die zone staan, maar 
moet zich minstens 3,5 meter van 
de waterpartij bevinden. Meerdere 
verlichtingstoestellen in één circuit 
plaatsen, is echter niet altijd 
mogelijk, omdat het gezamenlijke 
voorwaartse voltage te hoog kan 

zijn. Daarom is het aangewezen 
om voor elk toestel een aparte 
voeding te voorzien, op een veilige 
afstand van de waterpartij.

Eenvoudigere oplossing

Op die manier realiseert u een 
installatie die beantwoordt aan 
de veiligheidsregels. Maar deze 
oplossing is redelijk complex. 
We merken bovendien dat 
tuinverlichting vaak wordt geplaatst 
door tuinaannemers, die niet 
noodzakelijk veel ervaring hebben 
met elektriciteit. Daarom hebben 
we bij Delta Light gekozen om 
twee populaire productfamilies 
van outdoorverlichting uit te 
breiden met toestellen op 24V-
DC. Het gaat om de Logic-
grondspots en de Kix-prikspots.

De toestellen hebben een 
converter aan boord die de stroom 
omschakelt en parallel geschakeld 
kunnen worden. Ze werken met 
een centrale 24V-DC-voeding en 
een leiding waarop u de spots 
kunt aansluiten. Op die manier 
realiseert u op eenvoudige wijze 
een installatie die beantwoordt 
aan de eis dat de voorwaartse 
spanning rondom de waterpartij 
30V-DC bedraagt. Kortom: in 
slechts enkele stappen plaatst 
u veilige tuinverlichting voor 
sfeervolle waterpartijen. ◆

Architecte: Veerle Smet 
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BAAKVRAAG

Het glasvezelnetwerk staat nog in zijn kinderschoenen, maar 
belooft het internet van de toekomst te brengen. Ook in pro-
jecten neemt de vraag naar glasvezel of fiber voor datacom-
municatie alsmaar toe. Daardoor vragen veel installateurs zich 
af of fiber ook in voorbedrade buizen verwerkt kan worden. 
Er zijn inderdaad heel wat mogelijkheden op dat gebied.

Fiber in een voorbedrade buis van 
Thesla is in de eerste plaats een 
goede keuze. Tijdens de productie 
van de buis, een extrusieproces, 
worden er nauwelijks krachten 
uitgeoefend op de glasvezelkabel. 
De kans op beschadigingen is 
dus stukken kleiner dan wanneer 
u de fiber manueel plaatst. 

Green flex  
met fiber

We willen met Thesla 
tegemoetkomen aan de groeiende 
vraag naar fiber. Daarom bieden 
we verschillende referenties 
met glasvezel aan. We werken 
daarvoor samen met onze 
strategische partner Nexans. 
Hun divisie Opticable, onder 

andere gespecialiseerd in fiber, 
produceert volgens de standaarden 
van de telecomoperatoren. 

De glasvezelkabel heeft een 
hoge CPR-klasse. Daardoor 
verwerken we die standaard 
in onze Green flex-reeks. Die 
hebben een brandklasse van 
minimaal Cca s1,a1. Green 
flex met fiber is verkrijgbaar in 
lengtes van 100m op rol, 300m 
op haspel en 500m op bobijn.

Ook met UTP6

Daarnaast krijgen we regelmatig 
de vraag naar voorbedrade buizen 
met fiber én UTP6. Ook die bieden 
we aan, en wel in verschillende 
versies. In Green flex gaat het om 

UTP6 met brandklasse Cca. Er is 
ook een buis in het Draflex-gamma 
met UTP6 met brandklasse Eca. 
Die is er vooral voor residentiële 
toepassingen. Beide producten zijn 
beschikbaar in lengte 100m op rol, 
200m op haspel en 500m op bobijn. 

Alle hierboven vermelde referenties 
hebben we standaard op stock. 
Maar ook andere combinaties met 
fiber zijn mogelijk op aanvraag. ◆

Paul Verstraeten van Thesla

Kan glasvezelkabel in 
voorbedrade buizen?



UIT
GE
KLA
ARD

Zo
al

s 
in

 e
lk

e 
se

ct
or

 z
ijn

 e
r 

oo
k 

in
 d

e 

bo
uw

 v
oo

rt
du

re
nd

 n
ie

uw
e 

no
rm

en
 o

f 

aa
ng

ep
as

te
 w

et
ge

vi
ng

en
. D

e 
en

e 
is

 

al
 d

ui
de

lij
ke

r 
da

n 
de

 a
nd

er
e.

 D
aa

ro
m

 

ne
m

en
 w

ij 
er

 e
nk

el
e 

on
de

r 
de

 lo
ep

.  

Dit moet u weten over 
de energy labelling 
regulation en de single 
lighting regulation.

Vanaf 1 september 2021 treden twee nieuwe 
Europese richtlijnen rond het verbruik van 
verlichtingstoestellen in werking. Wat betekenen ze 
voor installateurs, lichtplanners en eindklanten?

Beide richtlijnen passen in 
een meer algemene bewe-
ging naar performantere en 
energiezuinigere toestellen. 
Eén van de doelen van de 
ELR en SLR is om verlich-
ting deel te laten uitmaken 
van de circulaire economie.

Energy labelling 
regulation

De EU verplicht fabrikanten 
van verlichtingstoestellen de 
energieprestaties van hun 
producten te vermelden met 
een label. Voor verlichting 
gelden per 1 september 2021 
niet langer de waardes A++ 
tot E, maar A (= 210 lm/W) 
tot G (<85 lm/W). Er is een 
overgangsperiode van ander-
half jaar waarin producten 
met oude labels nog verkocht 
mogen worden. De ener-
gielabels kregen een update 
omdat led steeds efficiënter 

geworden is: een lichtbron 
met het ‘oude’ A-label lijkt 
energiezuinig, maar is dat in 
feite niet meer. De nieuwe 
regels zorgen ervoor dat fabri-
kanten zich moeten blijven 
inzetten om performante 
toestellen te ontwikkelen.

Single lighting  
regulation

Ook deze richtlijn gaat in op 
1 september. De SLR defini-
eert specifieke prestatie-eisen 
voor lichtbronnen (lampen 
en armaturen met niet-ver-
vangbare ledmodules en dri-
vers), separate voorschake-
lapparatuur en bevattende 
producten (zoals armaturen, 
huishoudapparatuur en meu-
bels die lichtbronnen bevat-
ten). Ze stelt minimale eisen 
op het vlak van efficiëntie, 
lumenbehoud, levensduur, 
flicker en stroboscopisch 

effect. Daardoor resulteert 
de regel in de uitfasering 
van enkele traditionele ver-
lichtingstechnieken, zoals 
halogeenlampen en com-
pact fluorescentielampen. 

Het uiteindelijke doel van 
deze richtlijn is fabrikan-
ten aan te zetten om meer 
vervangbare onderdelen in 
hun verlichtingstoestellen te 
gebruiken. Vandaag moeten 
heel wat toestellen met inge-
bouwde ledmodules worden 
weggegooid als één compo-
nent defect is. Dat is niet 
duurzaam. De SLR baant de 
weg naar een meer circulaire 
economie door hogere eisen 
voor elk onderdeel te stellen.

Als toonaangevende verlich-
tingsfabrikant zorgt Sylvania 
voor nieuwe, ecologische ver-
pakkingen conform de ELR. 
Daarnaast zet Sylvania sterk 
in op verlichtingstoestellen 
met vervangbare en recy-
cleerbare componenten. ◆

Jeanpaul 
Robbertsen

Business Development 
Manager Sylsmart  

Sylvania

5 0
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Universele 
afstandsbediening via 
tablet of smartphone.

In het verleden moest je de instellingen op de 
Steinel-lampen en sensoren rechtstreeks op het 
toestel zelf configureren. Met de Steinel Smart 
Remote App kan dit nu volledig draadloos wanneer 
je je in de nabijheid van het toestel bevindt. 

Voor lampen en sensoren op 
grotere hoogte heb je ook 
geen ladder of hoogtewer-
ker meer nodig. Deze app is 
zowel voor Androïd als iOS 
beschikbaar op je tablet of 
smartphone en werd ontwik-
keld om de talloze instelmo-
gelijkheden van armaturen 
op een eenvoudige wijze via 
bluetooth uit te voeren. 

Bij de armaturen kunnen er 
nu volledig draadloos licht-
groepen geconfigureerd wor-
den. Dit gebeurt door master 
en slave-toestellen met elkaar 
te verbinden. Per groep is er 
een master en een veelvoud 
aan slaves. Op de master wor-
den dan de waarde van de 
schemerschakelaar, naloop-
tijd en dimwaarde ingesteld 
die dan voor de ganse groep 
gelden. Wanneer je meer-
dere producten met dezelfde 
instellingen wil configureren, 

kan je die onder een profiel 
opslaan en gemakkelijk een 
andere groep op gelijkaar-
dige wijze programmeren. 
Dus steeds overal dezelfde 
nalooptijd, schemerin-
stelling en dimwaarde.

In de app kan er gekozen 
worden voor een gebrui-
kers- of installateurstoe-
gang. Die toegang kan afge-
schermd worden door een 
paswoord zodat niet iedereen 
de instellingen kan wijzigen.

In het gebruikersmenu zijn 
er heel wat minder instel-
mogelijkheden. Hier kan 
je dan bijvoorbeeld ervoor 
kiezen om het licht vier 
uur permanent aan of uit 
te laten. Ook kan de dim-
waarde aangepast worden. 
Zo kan je eventueel meer-
dere scenario’s creëren.Wan-
neer de app geopend wordt, 

krijg je alle beschikbare 
Steinel bluetooth-produc-
ten in de nabijheid te zien 
en kan je je verbinden met 
het toestel naar keuze. De 
instellingen gebeuren door 
met de vinger over het 
scherm te swipen en zo de 
gewenste waarde te kiezen.

Volgende Steinel-armatu-
ren zijn rechtstreeks te pro-
grammeren via de Smart 
Remote App: RS PRO 5100 
connect, RS PRO Connect 
R10 R20 R30, CUBO serie, 
L 800 iHF Connect serie, 
Spot ONE  DUO en Garden, 
XLed Home 2 connect. Voor 
volgende sensoren is er nog 
een Smart remote inter-
face nodig: sensIQ, sensIQ 
S, iHF 3D, IR Quattro HD, 
IR Quattro, HF?360, Dual 
HF, IR Quattro SLIM, RS 
PRO LED Q1, US 360, Dual 
Tech, Single US, Dual US. ◆
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Roland Goovaerts
Key account manager

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

7. ELECPRO NAMEN
Chaussée de marche 380 a
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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Heel wat woningen zijn niet uitgerust 
met beveiliging tegen de aanzienlijke 
schade die een blikseminslag veroorzaakt. 
Daarom wil Phoenix Contact instal-
lateurs informeren en bewust maken 
tijdens interactieve online sessies.

Het AREI verplicht installateurs om de woning 
te beschermen tegen overspanningen, maar 
verduidelijkt niet hoe. Daardoor zijn te weinig 
mensen zich bewust van de opties. In andere 
gevallen wordt overspanningsbeveiliging 
niet geplaatst om kosten te drukken. Dat is 
jammer, want zo zijn bewoners niet beveiligd 
tegen de grote schade bij een blikseminslag 
– waarbij herstellingen veel duurder zijn 
dan overspanningsbeveiliging zelf. 

Phoenix Contact ontwikkelt complete 
oplossingen voor bliksembeveiliging. 
Tijdens gratis online infosessies maken 
specialisten Willy Serneels en Geert Van 
Cutsem u wegwijs in diverse toepassingen 
voor overspanningsbeveiliging en bespreken 
ze aandachtspunten bij de installatie.

Deze specifieke Gibed infosessie vindt plaats 
op 29 juni van 18u30 tot 19u, inclusief 
ruimte voor uw vragen. Deelname is gratis 
via www.phoenixcontact.be/webinarGIBED.

Nu al meer weten? Neem contact 
op of vraag uw brochure aan via 
marketing@phoenixcontact.be. ◆

Gratis 
info sessies
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SCHROE FK L EMMEN

D I S T R I BU T I E K L EMMEN

PUSH - I N  K L EMMEN

 

OVERSPANN INGS -

BEVE I L I G I NG

RE LA I S

VOED I NGEN   R J 4 5  CONNEC TOREN

A l  j a a r  e n  d a g  i s  P h o e n i x  C o n t a c t  e e n  g e v e s t i g d e  waa r d e  b i n n e n  d e  we r e l d  v a n  i n d u s t r i ë l e

e l e k t r o t e c h n i e k  e n  a u t oma t i s e r i n g .  

D i e  e r v a r i n g ,  e x p e r t i s e  e n  k w a l i t e i t  h ebb e n  we  v e rw e r k t  i n  e e n  r e e k s  i n n o v a t i e v e  o p l o s s i n g e n

v o o r  d e  r e s i d e n t i ë l e  o f  t e r t i a i r e  e l e k t r o - i n s t a l l a t e u r .

Dan k z i j  o n z e  n a uwe  s amenwe r k i n g  me t  d e  G I B ED  g r o e p  v i n d t  u  o n z e  o p l o s s i n g e n  v a n a f  h ed e n

o o k  t e r u g  v i a  uw  f a v o r i e t e  g r o o t h a nd e l .

INDUSTRIËLE KWALITEIT
voor uw elektrische installatie

w w w . p h o e n i x c o n t a c t . b e

KABE L V ERB I NDERS



Het eerste stopcontact dat wél mag gezien worden.

www.rond.io  info@rond.io  +32 (0)9 278 99 06


