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SUCCESRECEPT
Betrouwbare service, 
gespecialiseerd advies en 
kwaliteitsproducten: de visie van 
Niederau maakt het verschil.

VOORBEDRAAD
De nieuwigheden in het 
assortiment van Preflex maken 
installeren nog gemakkelijker, 
sneller en veiliger.

LUCHTREINIGING
Een must om te investeren in 
het welzijn van uw medewerkers, 
zeker in coronatijden. Dat weet ook 
Thermo Comfort.
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Dankzij de slimme verlichting van Sylvania 
zijn de mogelijkheden eindeloos.

FUTUREPROOF



MINIGRID 67 SNAP-IN

EEN KLASSIEKER, NÓG VERFIJNDER

Enkel en dubbel

In opbouw of ingebouwd, met of zonder rand

Flexibel: verschillende hoeken (18°, 25°, 37°)

 Makkelijk te installeren in spanplafonds

2700 K of 3000K

CRI > 90

Witte of zwarte afwerking, combinaties mogelijk

Beperkte inbouwdiepte: 70mm
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AAN DE SLAG
Een zomer vol tegenstrijdigheden. Vlagen 
zonneschijn en bakken vol regen. Positief 
coronanieuws versus onrustwekkende 
varianten. Nina Derwael die zich een weg 
naar Olympisch goud slingerde, terwijl 
de Rode Duivels hun wonden likten na 
een teleurstellend resultaat op het EK.

Maar nu moeten we terug aan de slag. Om 
innovatieve oplossingen te bedenken voor 
complexe problemen, alsmaar duurzamere 
producten op de markt te brengen en onze 
klanten met raad en daad bij te staan.

En of die klant van thuis werkt – check 
daarvoor zeker de oplossingen van Legrand en 
Preflex – of terug elke dag op kantoor zit: het 
juiste licht op de juiste plaats is van essentieel 
belang. En da’s niet langer een kwestie van 
een armatuur vervangen. Netwerken opzetten, 
connecties maken, via gateways en de cloud 
werken ... Regelrecht specialistenwerk. 

Sylvania is zo’n specialist. In onze ‘Podium’-
rubriek schijnen ze hun licht op hun 
slimme verlichtingsoplossingen. En dat 
is maar één voorbeeld van een boeiend 
verhaal waarmee we deze septembereditie 
van Gibed Magazine vulden.

Veel leesplezier!

NICO VANHOVE 
Managing Director Gibed

COLOFON: Gibed Magazine verschijnt 4x per jaar. Volgende verschijningsdatum: Gibed 13: 26 november 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 AIPHONE JS-serie is een systeem 
voor een maximale configuratie van een 
enkele deur en twee binnenposten. 

Het hoofdstation heeft een scherm van 
3,5 inch en knoppen voor het openen en 
bewaken van de deur van het deurstation. De 
JS-masterstation staat zowel VOX- als PTT-
communicatie toe. De JS1MD-hoofdpost en de 
JSDA-deurpost worden beiden geleverd in de 
JSS1A-kit. De JS1HD-submasterstation kan 
aan de kit worden toegevoegd om het systeem 
tot zijn maximale capaciteit van één deur-
station en twee binnenposten te brengen.

Kenmerken:
• Eenvoudige bediening
• 3,5 inch TFT kleurenlcdmonitor
• Deuropener
• IP54-stof & waterbestendig
• Extra binnenpost ◆

INFO  www.ccinv.be

www.aiphone.be

Eenvoudige
en betrouwbare 
videofonie

2
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Automatisering en 
gebruik van gebouwen 
optimaliseren. Dankzij 
de detectietechnologie, 
gebaseerd op de pixels 
van de thePixa-aan-
wezigheidsmelder, 
ontstaan er nu extra 
toepassingsmogelijk-
heden met een duide-
lijke meerwaarde. Die 
gaan veel verder dan de 
mogelijkheden van PIR-
aanwezigheidsmelders. 

thePixa KNX detecteert 
het aantal en de locatie 
van mensen in een kamer. 
Met die informatie kan het 
KNX smartbuilding-systeem 
vooraf gedefinieerde acties 
activeren. De voordelen 
strekken zich uit tot andere 
gebieden dan technisch 
gebouwbeheer. Bijvoorbeeld 
flexibele mogelijkheden 
voor het configureren 
van desk-sharing of 
voor het optimaliseren 
van kamerbezetting en 
schoonmaakwerkzaamheden.

Via thePixa Plug-app kan 
je de gedetecteerde zone in 
maximaal zes zones verde-
len en vrij programmeren. 
De onderverdeling, tot 11 
x 15,5 m, maakt een nauw-
keurige lichtregeling in 
grotere ruimtes mogelijk. 
De bedrijfs- en energiekos-
ten voor gebouwen kun-
nen worden verlaagd. ◆

INFO  www.tempolec.com

Optische 
aanwezigheidsmelder 
thePixa KNX

Wil je werken in een omgeving 
met voldoende licht, zonder enig 
verblindingseffect? En hecht 
je bovendien ook belang aan 
design? Zoek dan niet langer! 
Wever & Ducré biedt een kant-en-
klare oplossing: Roomor office. 

De armatuur is beschikbaar als een 
enkelvoudige of dubbele pendel en 
als plafondtoepassing met een UGR-
waarde die geheel volgens de norm is. 
De microprismatische cover zorgt ervoor 
dat werken nog nooit zo ontspannend 
en aangenaam verliep. Eerder een 
vergaderzaal of gang verlichten? Ga 
dan voor de opale cover. Zwart of wit? 
Kleurtemperatuur 3000K of 4000K? 
Aan jou de keuze! Bovendien is Roomor 
nog slim ook. Dim het toestel tot een 
voor jou optimale stand en start de 
volgende werkdag meteen opnieuw 
in de door jou gekozen modus. ◆

INFO  www.weverducre.com

Nog nooit was
jouw kantoor zo 
ontspannend 



Afzuigventilator
voor sanitair 

De silent dual is een adaptieve, intel-
ligente badkamerventilator. Dat door 
zijn geheel automatische werking 
met ingebouwde bewegingssensor 
en relatieve vochtigheidssensor.

Ook is de silent dual voorzien van een 
intelligent besturingsalgoritme zodat de 
ventilator volledig zelfstandig opereert zonder 
dat het wijzigen van instellingen nodig is.

Het toestel is zelfregelend, zodat de ventilator 
wel reageert op verhoogde relatieve vochtigheid 
door bijvoorbeeld douchen, maar niet 
op verhoogde relatieve vochtigheid in de 
atmosfeer. De AC-motor afgesteld om met 
reële opvoerhoogte de vereiste capaciteit te 
halen, bij een zeer laag energiegebruik.

• Directe tweedraadsverbinding (L, N)
• 220-240V 50 Hz
• Werktemperaturen: -5ºC / +40ºC
• IP45 – klasse II
• Thermische beveiliging
• Afneembare terugslagklep
• SILENT DUAL – S&P – S&P ◆  

INFO  www.solerpalau.com

Hikvision is meer en meer 
aanwezig op de residentiële elektro-
markt en hierbij zijn de Gibed-
groothandels een belangrijke 
samenwerkingspartner.

Hikvision is gekend vanwege 
camerabewaking, maar ook de nieuwste 
videofonieproducten zijn interessant. 
Deze videofonieproductlijn is scherp 
geprijsd, van hoge kwaliteit en inzetbaar 
in diverse situaties. Deze producten 
zijn enorm interessant voor iedere 
elektricien. De tweedraads & IP-kits 
bevatten standaard 7-inch touch-
schermen met wifi en zijn plug & play.

Camerabewaking kan eenvoudig 
(met of zonder recorder) in het 
videofoniesysteem geïntegreerd worden. 
Zo kan je ook de camerabeelden op 
je videofoonbinnenpost bekijken.

Samen met het draadloze alarmsysteem 
van Hikvision, de ‘AX PRO’, kan 
er een complete en eenvoudige 
beveiligingsoplossing worden aangeboden 
voor iedere gebruiker. Dit allemaal kan je 
tevens met eenzelfde mobiele applicatie, 
‘HikConnect’, beheren en bekijken. ◆

INFO  www.hikvision.com/nl 

Hikvision focust 
zich op de 
elektromarkt 
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Veilig terug 
naar kantoor

Het ziet ernaar uit dat we de coronape-
riode bijna achter ons kunnen laten. Het 
leven begint gelukkig meer en meer zijn 
normale vorm aan te nemen. B.E.G. is 
helemaal klaar om iedereen na het verlof 
weer veilig naar kantoor te laten komen.

Praten met collega´s, het 
delen van ervaringen en 
samen bouwen aan de 
toekomst van het bedrijf: 
daarvoor ontwikkelde B.E.G. 
de Occulog-familie. Die zorgt 
ervoor dat wanneer u weer 
naar kantoor gaat, u dat op 
een zeer veilige manier kunt 
doen dankzij deze troeven:

• De sensor meet de lucht-
kwaliteit en signaleert wan-
neer de lucht niet meer 
voldoet aan de norm.  
U weet wanneer u moet 
verluchten of zelfs de 
ruimte beter kan verlaten.

• De sensor meet ook de 
lichtsterkte en zorgt 
ervoor dat u altijd in het 
gewenste licht kunt wer-
ken. Bovendien stuurt de 
sensor via HCL-technologie 
ook de kleur van uw ver-
lichting. De armaturen 
volgen de kleurschake-
ringen en sterkte van de 
zon. Zo voelt u zich de 
hele dag optimaal. Studies 
over heel de wereld heb-
ben dit wetenschappe-
lijk kunnen aantonen.

• Ook kan de temperatuur 
gemeten, gecontroleerd 
en aangestuurd worden.

Door gebruik te maken van 
deze nieuwe technologieën 
zult u zich nog beter op 
uw werkplek voelen. 
De prestaties zullen 

hierdoor verhogen en het 
ziekteverzuim zal dalen. 
Wanneer u aan het eind 
van de dag weer naar huis 
gaat, zult u merken dat u 
minder vermoeid bent.

B.E.G. zit zeker niet stil, 
denkt vooral mee met de 
klant en houdt zijn visie 
op de toekomst gericht.

Door gebruik te maken 
van deze nieuwe 
technologieën, kunt u uw 
firma ook klaarmaken 
voor de toekomst. ◆

INFO  www. beg-luxomat.com



PODIUM
Sinds een aantal jaren zet Sylvania met SylSmart de toon op het vlak van services voor 

slimme verlichting. Met oplossingen voor elk type project. En met een duidelijk doel: 
energiebesparing en comfort realiseren met het juiste licht, op de juiste plaats, op 
het juiste moment. Want energiezuinige gebouwen worden alsmaar belangrijker. 

Alexander Demeulenaere en Jeanpaul 
Robbertsen ontvangen ons in de 
LightCube in Antwerpen: de ide-
ale locatie om SylSmart te ervaren, 
want alle mogelijkheden worden 
er gedemonstreerd. “Met SylSmart 
volgen we de snelle evoluties in de 
wereld van het Internet of Things 
op de voet. Meer dan een set pro-
ducten zien we het systeem als een 
service waarmee we toegevoegde 
waarde creëren,” begint Alexander.

Gebruiksvriendelijke intelligentie

Slimme verlichting is meer dan een 
armatuur vervangen en inschakelen: 
het gaat om netwerken opzetten, 
connecties maken, via gateways en 
de cloud werken … Klinkt ingewik-
keld, maar Sylvania bespaart u de 
hoofdbrekens, verzekert Jeanpaul. 
“Wij maken installatie en bediening 
gebruiksvriendelijk aan de hand van 
plug-and-playtoestellen en een app 

die iederéén kan gebruiken. De appa-
raten zelf communiceren draadloos 
aan de hand van qualified Bluetooth® 
technology mesh: ze hebben elk hun 
eigen intelligentie en staan onderling 
met elkaar in contact, zonder cen-
trale hub. Dat betekent dat bij een 
storing niet het volledige systeem 
getroffen wordt. Updates en nieuwe 
functionaliteiten worden ‘over the 
air’ geïnstalleerd. Kortom, alles voor 
het gebruiksgemak van de klant.”

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.

6



300+
SYLSMART-REFERENTIES

45
LANDEN WAAR SYLVANIA 

OP DE MARKT IS 

25
LANDEN MET 

VERKOOPBUREAUS

28
SYLSMART-SPECIALISTEN

3
SMART LIGHTING INNOVATION 

CENTERS: TIENEN, 
ERLANGEN, NEWHAVEN

Voor elke gebruikscontext

SylSmart is een productfamilie met 
oplossingen voor een brede waaier 
aan contexten. “We bieden in elke 
subgroep precies de functionali-
teiten die nodig zijn om de balans 
tussen comfort en energiebespa-
ring te vinden,” zegt Alexander.

“In de eerste plaats is er SylSmart 
Standalone. Dat is een kosteneffici-
ente oplossing voor ruimtes als aula’s 
en vergaderzalen, retail- en horecage-
bouwen en de industrie. In het gamma 
zitten draadloze armaturen, sensoren 
en een wandschakelaar die op kine-
tische energie werkt, zonder batterij 
of externe voeding. De toestellen wer-
ken uit de doos. De installateur plaatst 
ze en voorziet ze van netspanning, 

en vervolgens gebeurt de program-
matie via de app. Er is dus geen nood 
aan bijkomende bekabeling of wer-
ken in de verdeelkast. Dat is een grote 
troef bij relightingprojecten. Zo werd 
recent de verlichting op drie sites van 
de Belgische transporteur Eutraco 
gerenoveerd met zo’n 900 SylSmart 
Standalone-toestellen. De installateurs 
konden een armatuur binnen het half-
uur vervangen, zodat de werken zeer 
snel beëindigd waren en de eindklant 
er nauwelijks hinder van ondervond. 
In dat project boden we ook bre-
dere ondersteuning, met bijvoorbeeld 
detectieschema’s voor de sensoren.”

Alexander noemt nog andere voorde-
len van SylSmart Standalone: “Je kunt 
er ook RGB- en tunable white-verlich-
ting mee aansturen en er eenvoudig 
verschillende scènes mee program-
meren. Ideaal om in een horecazaak 
een aangename sfeer te creëren. Of 
om in een bedrijf de verlichting het 
circadiaans ritme te laten volgen, 
met de juiste kleurtemperatuur op 
elk moment van de dag. Goed om 
weten: er is een groot portfolio arma-
turen beschikbaar met SylSmart-
technologie, waarvan de meeste pro-
ducten in Europa gemaakt worden.

Connected building

SylSmart Connected Building gaat 
enkele stappen verder. “Dit is het para-
depaardje, waarmee je de armaturen 
op een volledige verdieping, in een heel 
gebouw of zelfs meerdere gebouwen 
met elkaar verbindt”, zegt Alexander. 
“Het doel is opnieuw om energie te 
besparen zonder in te boeten aan com-
fort. Zowel de intelligentie als de sen-
soren zijn ingebouwd in de armatuur, 
waardoor de installatie ongelooflijk 
snel en eenvoudig gebeurt. Elke lamp 
kan beweging en daglicht detecteren 
en draadloos communiceren met de 
andere toestellen. Ook hier is bedie-
ning met de kinetische wandschakelaar 
mogelijk. Zeer handig voor de gebouw-
beheerder, die geen kabels of batte-
rijen moet voorzien en onderhouden.”

7



“In elk geval zijn de mogelijkheden 
zowat eindeloos. Ook hier is weer 
een brede waaier aan producten 
beschikbaar, voorzien van de geïnte-
greerde SylSmart Connected Building-
sensoren. Armaturen zoals downlights, 
waarbij de integratie van een slimme 
sensor niet mogelijk is, kunnen wor-
den uitgerust met een losse sensor, 
zodat ze toch opgenomen kunnen 
worden in het systeem. Deze oplos-
sing is bovendien uiterst schaalbaar: 
ze laat toe om 8000 tot zelfs 32000 
toestellen in één netwerk te com-
bineren,” aldus nog Alexander.

“Hier spelen de voordelen van onze 
draadloze technologie dus maximaal,” 
vervolgt Jeanpaul. “Dankzij de open 
standaard is er veel interoperabili-
teit en kunnen we andere fabrikan-
ten desgewenst eenvoudig compo-
nenten laten produceren. Aangezien 
er geen wifi nodig is, blijft de instal-
latie ook werken bij internetstorin-
gen. En het Bluetooth®-signaal stoort 
andere netwerken en apparaten niet.” 

Veiligheid

Al die slimme features zijn bijzon-
der handig, maar ook beveiliging is 
essentieel om ongeoorloofde toe-
gang te voorkomen. Jeanpaul: “De 
SylSmart-systemen zijn beveiligd 
met wachtwoord en beheersrech-
ten. Alle onderlinge communica-
tielijnen zijn sterk versleuteld. Het 
Bluetooth® SIG investeert heel wat 
tijd en middelen in beveiliging. Dit 
werd bewezen door een onafhanke-
lijke veiligheidsaudit die Sylvania liet 
uitvoeren, zowel voor het mesh-net-
werk als voor de cybersecurity.” 

“Net onze focus op veiligheid zorgde 
ervoor dat een grote financiële 
instelling in Luxemburg besloot om 
4500 SylSmart Connected Building-
toestellen te kiezen voor de reno-
vatie van zijn verlichting. Ook in 
het Provinciehuis Boeverbos van 
West-Vlaanderen vond een religh-
ting met Connected Building plaats. 
Dankzij het plug-and-playprin-
cipe gebeurde dat snel en zon-
der hinder voor het personeel.”

ALEXANDER 
DEMEULENAERE [30]
EUROPE A N PROJEC T SUPPORT 

ENGINEER SM ART L IGHTING

Is al acht jaar actief in verlichting, 
waarvan zes jaar in slimme verlichting 
en vierenhalf bij Sylvania� 
Rijdt graag op de racefiets of 
mountainbike en zwemt ook – 
zijn ambitie is om een triatlon 
te doen� Heeft een voorliefde 
voor koken én eten�

JEANPAUL 
ROBBERTSEN [45]
NE W BUSINESS DE VELOPMENT 

M A N AGER SYLSM ART

Blikt terug op meer dan twintig jaar 
ervaring in verlichting, waarvan tien  
bij Sylvania� 
 
Houdt van koken en rijdt als 
menner met paard en wagen�
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Futureproof

In de toekomst wil Sylvania het sys-
teem nog uitbreiden tot een allesom-
vattende IoT-oplossing, laat Alexander 
optekenen. “Met Connected Building 
Beyond willen we de data uit de sen-
soren in alle armaturen verzamelen en 
analyseren. Zo krijgen gebouwbeheer-
ders inzicht in de bezetting van ruim-
tes en kunnen ze nog meer besparen 
op energie, onderhoud, kantoorruimte, 
meubilair … Volgens ons is verlichting 
dé sleutel tot het slimmer maken van 
gebouwen. Het zijn de enige toestellen 
die overal terugkomen, onder spanning 
staan en eenvoudig toegankelijk zijn.”

“Deze functionaliteit is nog volop 
in ontwikkeling, maar zelfs als je 
vandaag in SylSmart investeert, 
zal je de IoT-toepassingen kun-
nen gebruiken zonder de firm-
ware of hardware in de bestaande 
installatie te moeten wijzigen.” 

Smart Services

Naast slimme infrastructuur biedt 
Sylvania uitgebreide ondersteuning 
aan installateurs en klanten. Denk 
maar aan opleidingen, technische stu-
dies, energie-audits voor en na instal-
latie, indienststelling en onderhoud, 
financiering, verlengde garanties … 
Het zorgt er allemaal voor dat gebrui-
kers het meeste uit hun slimme instal-
latie halen. “Smart lighting schrikt 
mensen af en heeft de naam duur te 
zijn. Wij nemen die zorgen weg. En 
wat de prijs betreft, moet je voorbij 
de terugverdientijd kijken. Want eens 
je slimme installatie is terugverdiend, 
bespaar je veel meer dan met tradi-
tionele ledverlichting. Pure winst!” 
besluiten Alexander en Jeanpaul. ◆ 

9

FEILO SYLVANIA BELGIUM BVBA

Noorderlaan 105c 
B-2030 Antwerpen

T. +32 (0) 3 610 44 44 

info.be@sylvania-lighting.com 
www.sylvania-lighting.com/nl-be  

“ 
Kijk voorbij de terugverdientijd van 
slimme verlichting. Want eens ze is 
terugverdiend, bespaar je veel meer.
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Met de nieuwe teleruptoren OKTO kan de verlichting 
van een verbruiker eenvoudig, comfortabel en met 
willekeurig veel toetsen worden geregeld. Daarmee 
zijn ze perfect geschikt voor de verlichtingsregeling in 
gangen en hallen van meergezinswoningen, industriële 
en commerciële gebouwen en in particuliere woningen. 

Elektronische OKTO-teleruptoren zijn uitgerust met nuldoorgangs-
schakeling voor optimale ledschakeling� Dat beschermt het 
relaiscontact en verlengt de levensduur van de lamp� Ze kunnen 
worden gebruikt met verlichte knoppen tot een belasting van 
100 mA� Na een stroomuitval wordt de schakeltoestand hersteld�

De elektromechanische versies bieden een bistabiel 
mechanisme, dat de schakelaarpositie handhaaft zonder 
stroom te verbruiken tot de volgende puls� Hierdoor wordt 
het verlies aan dissipatie sterk verminderd� Bij stroomuitval 
wordt de laatste schakelstand mechanisch vastgehouden� ◆

www.tempolec.com

Teleruptoren OKTO: 
het juiste licht op het
juiste moment
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Krachtig, zachtwit licht. Verbluffend verblin-
dingsvrij en vrijwel onzichtbaar … Dat klinkt 
als tovenarij, maar het is pure expertise.

De ledlichteenheid met inhouse ontwikkelde 
MRS-technologie, een Mini-Reflektor-System 
met een prismavormig antiverblindingsframe, is 
het technische hart van de armatuur� Vrij te kie-
zen lichtverdelingen, lumenpakketten en licht-
kleuren maken van LESS IS MORE BEAMLINE 
een uiterst flexibele, configureerbare verlich-
tingstool met een geaccentueerd eenvoudig en 
slank armatuurhuis als waardevol stijlelement� 

De kans is groot dat het puristische design van 
dit opvallend onopvallende systeem u ergens 
aan doet denken … We hebben LESS IS MORE 
BEAMLINE op basis van onze bestseller LESS 
IS MORE 50 ontwikkeld� Het configureren en 
plannen is verfrissend eenvoudig, dankzij onze 
gebruiksvriendelijke configurator. ◆ 

De nodige energie zoals stroom en perslucht 
tot bij werkstations of opleidingsruimtes 
krijgen, is niet altijd even makkelijk. Maar 
storende verlengkabels en leidingen 
behoren tot het verleden met de ruimtebe-
sparende VH- en VHF-voedingseenheden. 

De compacte units worden opgehangen aan 
het plafond en kunnen vrij in de ruimte worden 
gepositioneerd� Daarmee dragen ze bij tot 
veilig en efficiënt werk in elke werkplek�

De voedingseenheden van Hovercube kunnen 
flexibel worden uitgerust met stroom-, data- 
en mediatechniek� De voorbekabelde units 
kunnen meteen opgehangen worden� Voor wie 
een specifieke uitrusting wenst, zijn er lege 
behuizingen beschikbaar voor 4 en 8 module 
45-apparaten� De Hovercube is ook uitermate 
geschikt voor opleidingsruimtes en workshops� 
OBO Bettermann heeft voor deze toepassingen 
een witte uitvoering gemaakt zodat de eenheid 
minder opvallend is� Met een positioneerder is de 
eenheid vlot in de hoogte verstelbaar� ◆ 

www.youtube.com/watch?v=c0ZNd5ZTmRk

Voedingseenheid 
HoverCube

www.rzb.de

LESS IS MORE  
BEAMLINE 



De luchtreinigers SanificaAria 200 en 30, evenals de  
Depuro Pro 150 en 300 zijn door de FOD Volksgezondheid  
gecontroleerd en goedgekeurd voor het gebruik in de strijd tegen COVID-19.

De SanificaAria-toestellen van Beghelli zijn uitgerust met een in een gesloten 
cassette gemonteerde UV-C-lamp die de lucht zuivert via de gepatenteerde 
uvOxy-technologie� Dit laat een continu gebruik toe, zelfs in aanwezigheid 
van personen omdat het systeem elk contact met de UV-C-bron uitsluit�

99,9% van de virussen en bacteriën worden door de SanificaAria vernietigd, 
zelfs in aanwezigheid van aircotoestellen� De bediening van het toestel 
gebeurt naargelang het model, via smartphone of op het toestel�

SanificaAria200 Connect:

•  Op het toestel of via de app te bedienen - bluetooth en wifi 
•  Ruimte tot 250 m²

 
SanificaAria30:

•  Bediening op het toestel
•  Ruimte tot 50 m²

Vortice, de specialist bij uitstek voor luchtbehandeling in gebouwen, heeft met de 
Depuro Pro en de Depuro Pro EVO 2 types luchtreinigers ontwikkeld� De Depuro Pro 
reinigt de lucht door middel van 2 ISO-COARSE-filters en 2 HEPA H14-filters�  
De Depuro Pro EVO is extra uitgerust met een UV-C-lamp en een fotocatalysemodule 
die verontreinigende stoffen, slechte geuren en ziekteverwekkers (virussen en 
bacteriën) neutraliseert� 
Gesloten ruimten zoals winkels, kantoren en andere woonruimtes worden zo 
vrijgemaakt van aerosolen, pollen, bacteriën en virussen� 
 
4 beschikbare modellen:

•  Depuro Pro 150 en Depuro Pro Evo 150 voor ruimtes tot 50 m² 
•  Depuro Pro 300 en Depuro Pro Evo 300 voor ruimtes tot 100 m² ◆

www.huppertz.be

Door de FOD 
Gezondheid
gecontroleerde en 
toegestane producten 
tegen COVID-19
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Hirschmann Multimedia
lanceert Apac-W

Ervaar de voordelen van dé innovatie in wifinetwerken! Creëer een betrouw-
baar wifinetwerk zonder storingen in de woning van je klant met de APAC-W. 

APAC-W is een ingebouwde wandcontactdoos met twee vaste RJ45 
Gigabit-aansluitingen en een acces point� De APAC-W is eenvoudig aan 
te sluiten op een bestaand netwerk� Alles wordt via PoE gevoed over 1 
UTP-kabel! Voor de volledige functionaliteit en een correcte PoE-sturing 
gebruikt men bij voorkeur onze Cas 8 Gigabit switch die bovendien ook het 
bedrade netwerk zodanig regelt dat al het realtime dataverkeer (Netflix, Spotify, 
Playstation …) vlotjes gelijktijdig blijft werken zonder onderbrekingen�

Het acces point is uitgerust met de open mesh-technologie waardoor de 
gebruiker naadloos overgezet wordt van het ene naar het andere access 
point� Hierdoor kan je zorgeloos met je draadloos toestel doorheen het 
huis wandelen zonder enige onderbreking� Dankzij bandsteering worden 
bovendien devices automatisch naar de juiste band (2,4 of 5Ghz) gestuurd�

Het toestel laat zich zeer eenvoudig instellen door eenmalig een netwerknaam en 
paswoord te kiezen voor de eerste unit� De anderen nemen deze instellingen auto-
matisch over� Bovendien is het frame compatibel met de afdekranden van Niko� 

Met dit innovatief IP@Home-concept bieden wij de installateur 
een unieke oplossing voor zijn klant zodat deze zorgeloos 
kan genieten van al zijn multimediatoepassingen� ◆

www.hirschmann-multimedia.com



www.niko.eu

Met Niko Home Control heb je voor elk project, elk budget en 
iedere klant een antwoord op de vraag naar huisautomatise-
ring. Voor je klanten die nieuw bouwen, verbouwen of gron-
dig renoveren, is Niko Home Control voor busbekabeling de 
ideale oplossing. De flexibiliteit van het systeem geeft hen 
in de toekomst oneindig veel mogelijkheden tot uitbreiding.

Voor klanten die hun huis slim willen maken zonder kappen en 
breken of gedeeltelijk willen renoveren met een beperkt bud-
get, kunnen de Niko Home Control installeren op traditionele 
bekabeling� In de elektriciteitskast heb je geen bijkomende 
ruimte nodig, de klassieke schakelaars en stopcontacten van 
de bestaande installatie vervang je heel eenvoudig door gecon-
necteerde schakelaars en stopcontacten� Wil je meer functio-
naliteiten toevoegen en je klanten meer comfort geven? Dan 
hoef je alleen maar de draadloze slimme hub toe te voegen�

Hebben je klanten slimme systemen van andere merken in 
hun woning? Niko Home Control koppel je gemakkelijk aan 
de systemen van verschillende kwaliteitspartners� De kop-
peling van de installatie gebeurt automatisch� In een hand-
omdraai kan je klant onder andere de zonwering bijregelen, 
de luchtkwaliteit op elk moment van de dag controleren 
of zijn Sonos- of Bose-muziekinstallatie aansturen� ◆

Maak elke woning slim
met Niko Home Control, 

ongeacht het type bekabeling
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www.deltalight.be/essentials

DIRO SBL 
Niet uw standaard
downlighter

DIRO SBL is een reeks van inbouw- en opbouwarmaturen, 
afgewerkt met aandacht voor visueel comfort.  

DIRO SBL is een reeks van inbouw- en opbouwarmaturen, 
afgewerkt met aandacht voor visueel comfort� De multi-gelaagde 
optiek werd afgewerkt met een prismatische plexi vooraan� 
De voeding is inbegrepen en dankzij de beperkte hoogte kunt 
u het toestel overal installeren, ingebouwd of opgebouwd� 
De IP44-toevoeging laat zelfs toe om de Diro SBL in 
badkamers en andere vochtige ruimtes te gebruiken�

•  Multigelaagde optiek voor visueel comfort
•  Ingebouwd of opgebouwd
•  Beperkte inbouwdiepte van slechts 63 mm
•  Voeding inbegrepen
•  Verschillende afmetingen, tot 2600 lm
•  2700 K / 3000 K
•  Wit of zwart ◆



Exiway Light bevat verschillende functies die de keuze voor 
het meest geschikte model vereenvoudigen afhankelijk van 
specifieke noden. Eén referentie biedt meerdere autono-
mieën in een grotere verscheidenheid van toepassingen.

De exit sign-functie is geïntegreerd in het verlichtingselement 
met behulp van een eenvoudige kit, waardoor 
esthetische uniformiteit gegarandeerd wordt�

Het ontwerp is compact, essentieel en kan worden 
gepersonaliseerd� De voordelen? Die liggen voor de hand:

•  Snelle installatie: elk detail is geoptimaliseerd
•  Eenvoudig te openen: ontworpen om tijd te besparen
•   Esthetisch en veilig: IP65-versie kan perfect gebruikt worden in outdoortoepassingen
•  Compact en minimalistisch design
•  Duurzaam ontwerp ◆

www.se.com

Exiway Light
voldoet aan de eisen 
van elke toepassing
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Clic: een totale
make-over

Na bijna twaalf jaar aanwezigheid op de Belgische markt werd 
het hoog tijd om Clic te hertekenen. Het werd uiteindelijk een 
totale make-over en daar hoort ook een nieuwe naam bij.

Clic zal voortaan Clip heten� Het basisidee, een hulpstukje om Draflex, Green Flex 
en Cirflex te markeren, bleef uiteraard behouden, maar naast snelheid en gebruiks-
gemak werd bij het nieuwe design vooral de nadruk gelegd op betrouwbaarheid�

Het nieuwe ontwerp schuift handig over de buis, waarbij de pijlvorm de juiste rich-
ting aangeeft� Weerhaakjes en slimme groeven houden Clip perfect op de gekozen 
positie� De gesloten vorm verhindert dat ze kunnen loskomen van de flex� Door het 
bijhorende Cebec-certificaat mag Clip probleemloos deel blijven uitmaken van uw 
installaties� Wenst u ze daarentegen te hergebruiken? Die mogelijkheid bestaat ook�

Aangezien de pasvorm perfect aansluit op de flexibel, zijn er nu twee 
uitvoeringen� Een Clip voor flexibels van 16 mm en één voor 20 mm� Elk type 
zit individueel verpakt per 50 stuks en is afzonderlijk verkrijgbaar� Bij Thesla 
zijn we alvast overtuigd maar we geven jullie graag de kans om het zelf te 
ontdekken� Raadpleeg uw Gibed-filiaal en kom precies te weten hoe� ◆

www.thesla.eu/clip



WAGO 
GELBOX
SERIE 207
EENVOUDIGE BESCHERMING  
TEGEN VOCHT

Condenswater, hevige neerslag, een krachtige waterstraal: als vocht elektriciteit ontmoet, 
kan dit snel tot kortsluiting leiden. De WAGO Gelbox maakt uw laagspanningsinstallatie 
snel en gemakkelijk waterdicht volgens IPX8. Deze box is kant-en-klaar, eenvoudig in 
gebruik en onbeperkt houdbaar. De WAGO Gelbox 6 mm² versie is nu beschikbaar. 

IPX8 GECERTIFICEERD

www.wago.com/gelbox

6 mm² 
VERSIE 

BESCHIKBAAR



The PT-E550WSP bundle includes 
4 tapes, rechargeable battery and 
carry case. All you need to help 
wiring regulations compliance, 
at one great price

Label elektrische 
installaties en 
kabels conform
het AREI

PT-E550WSP 
labellingkit

Aanbod geldig van 1 september 
tot en met 31 oktober 2021.

• Ingebouwde labelfuncties om eenvoudig 
verdeelborden en kabels te labelen

• Gratis app om via wifi labels te printen 
vanaf de smartphone of tablet

• Ontwerp labels op de PC met de gratis
P-touch Editor software en print ze via USB

• Inclusief 4 labeltapes om te voldoen
aan specifieke bedradingsvoorschriften

• Werk volledig mobiel met de meegeleverde
oplaadbare batterij en draagkoffer
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LICHT-
BRENGERS

W A T T  
&  M O R E

A l vijf jaar deelt Watt & More zijn inspirerende en technisch 
onderbouwde kijk op licht. Installateurs, architecten en 
particulieren kunnen er terecht voor een brede selectie 

verlichtingstoestellen en professioneel lichtadvies. Tijd voor 
een kennismaking met deze jonge telg in de Gibed-familie.

De kiem van Watt & More werd vijf jaar geleden gelegd. Een plaatse-
lijke ondernemer en projectontwikkelaar plande in Deinze een nieuw 
appartementsgebouw, met een commerciële ruimte op de gelijkvloerse 
verdieping. Daar wilden de ondernemer en zijn vrouw een verlichtings-
speciaalzaak openen. Watt & More bleek een gat in de markt gevonden 
te hebben, dankzij de gunstige ligging tussen Deinze en Sint-Martens-
Latem. Bovendien kwam het al snel tot een goede samenwerking met 
Gibed-lid Alfa Licht. Na enkele jaren wilde de oprichter het wat rus-
tiger aan doen. De link met Alfa was snel gemaakt: in 2017 stapte de 
Alfa-groep deels mee in het verhaal, om later het roer volledig over te 
nemen. Intussen werkt bij Watt & More een team van drie gedreven 
lichtspecialisten: Dieter Batsleer, Nick Vandamme en Leen Bisschop. 
Dieter focust voornamelijk op residentiële projecten, Nick richt zich 
op projectadviezen en Leen adviseert klanten als interieurarchitecte.

Concept store

“Watt & More is opgevat als een concept store met een stijlvolle en 
warme inrichting, zodat klanten zich meteen thuis voelen,” begint 
Dieter. “Of het nu om installateurs, architecten, interieurontwerpers 
of particulieren gaat, in de winkel hangen zorgvuldig uitgezochte 
‘smaakmakers’ die hen meteen een duidelijk beeld geven van wat 
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de nieuwe vestiging van Happetijt 
mee vorm te geven. Eigenares 
Sara wilde de basisverlichting 
functioneel en flexibel houden 
en tegelijk een warm en huiselijk 
gevoel creëren,” legt Dieter 
uit. “Daarom kozen we voor de 
algemene verlichting trackspots 
op een bijhorende driefasenrail. 
De ingebouwde kasten worden 
uitgelicht door dotsfree 
ledstrips, ingewerkt in een 
ledprofiel. Boven de toonbank 
hangen champagnegouden 
pendelarmaturen. Zo trekken 
we het warme effect van de 
gouden constructie van de bar 
door. Tot slot zorgen pendels met 
glazen stolp voor een speelse 
toets boven de lange centrale 
tafel. Met dit ontwerp hielpen 
we de ambitieuze en talentvolle 
onderneemster Sara een 
nieuwe start maken. We wensen 
haar alvast veel succes!” ◆

de mogelijkheden zijn om 
hun project te voorzien van 
de juiste verlichting.”

“We houden rekening met 
de stijl en het interieur 
van de klant, de gewenste 
kleurtemperaturen en nodige 
lichtsterktes en de technische 
mogelijkheden om een passende 
oplossing binnen het budget 
uit te werken. Want goed licht 
geeft de ‘finishing touch’ aan 
elk project,” vervolgt Dieter.

Realisatie: Happetijt

Om die aanpak te illustreren, zet 
Watt & More graag een recent 
project in de kijker: Food- & 
Tapasbar Happetijt in Deinze. 
“Een tijdje geleden kregen we de 
vraag om het lichtconcept voor 

WATT & MORE www.wattandmore.be 
Emiel Clauslaan 74 — B-9800 Deinze - Astene T. +32 (0) 9 310 93 02 info@wattandmore.be 

“ 
Goed licht geeft 
de ‘finishing 
touch’ aan 
elk project.



KLANTTEVREDEN-
HEID VOOROP

N I E D E R A U

M eer dan honderd jaar oud en nog steeds een bloeiende 
onderneming zijn: dat bereik je alleen maar met 
een sterke bedrijfsfilosofie. Het succesrecept? Een 

visie die klantentevredenheid op de eerste plaats stelt.

“Elke dag weer willen we de eerste en de beste keuze voor onze 
klanten zijn,” vertellen Edgar en Matthias Niederau – vader en 
zoon, respectievelijk de derde en vierde generatie in het familiebe-
drijf. “Daarom zetten we in op betrouwbare service, gespecialiseerd 
advies, kwaliteitsproducten en eerlijk zakendoen.” Niederau maakt 
die beloftes waar met een uitgebreid team van specialisten die klaar-
staan voor de installateur en een slimme logistieke strategie.

Van licht tot laadpaal

De technische adviseurs van Niederau richten zich op een aantal domei-
nen. “Zo hebben we een ploeg verlichtingsexperts die lichtstudies en 
-plannen opstellen, maar ook de werf gaan bezoeken. Zij zijn het aan-
spreekpunt voor installateurs, architecten en bouwheren. Ook voor 
domotica en video/parlofonie hebben we specialisten in huis. Zij staan 
eveneens ter beschikking voor alle andere technische vragen. Daarnaast 
focussen ze zich op elektrische mobiliteit. Die markt is in onze regio nog 
klein, maar ze volgen de evoluties op de voet en staan klaar om klanten 
te begeleiden. Het gaat tenslotte om meer dan laadpalen: de hele instal-
latie moet geschikt zijn om een elektrische wagen te laden,” aldus Edgar.
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De blik vooruit

Tot slot blikken de heren vooruit 
op wat de toekomst brengt – voor 
Niederau en voor de elektrowe-
reld. “Door de gezondheidscrisis 
stonden de opleidingen op een 
lager pitje. Maar zodra de situ-
atie het toelaat, zullen we weer 
navormingen organiseren voor 
onze professionele klanten en 
onze eigen medewerkers. Want 
de wereld van de elektrotech-
niek blijft evolueren. Denk maar 
aan alle innovaties rond laadpa-
len voor elektrische voertuigen 
of domotica. Dat laatste komt 
hier minder snel van de grond. 
Jammer, want voor een kleine 
meerprijs genieten klanten van 
heel wat meer comfort en ener-
giebesparing. Daarvan willen we 
meer mensen bewust maken.” ◆

Logistiek

Een elektrogroothandel geeft 
niet alleen professioneel advies, 
maar zorgt er ook voor dat een 
installateur steeds over het instal-
latiemateriaal beschikt dat hij 
nodig heeft, waar en wanneer hij 
het nodig heeft. Daarom heeft 
Niederau naast een balie voor 
professionele klanten ook een 
afhaalcontainer. “We merken dat 
onze klanten die meer en meer 
beginnen te gebruiken en die 
dienst ook echt appreciëren,” 
zegt Edgar. “Ook de webshop 
voor professionals is in volle evo-
lutie. We blijven hem steeds uit-
breiden met meer artikelen en 
meer technische informatie.”

“Maar misschien wel het belang-
rijkst is onze leveringsdienst met 
onze eigen chauffeurs en voer-
tuigen,” vervolgt hij. “Klanten 
kunnen rekenen op hun ver-
trouwde chauffeurs en makke-
lijk afspraken maken. Ongeveer 
driekwart van onze omzet komt 
van artikelen die we ter plaatse 
leveren, dus het is essentieel dat 
we ons logistiek systeem voort-
durend blijven verbeteren.”

Strategisch 
voorraadbeheer

Dat brengt het gesprek op de 
problemen in de bevoorrading 
door de tekorten aan grond-
stoffen, een situatie die de hele 
bouwsector treft. “We doen er 
alles aan om de gevolgen voor de 
installateur zoveel mogelijk te 
beperken. Door een strategische 
voorraad aan te leggen, over-
bruggen we eventuele tekorten. 
Zo kunnen we installateurs blij-
ven voorzien van de materialen 
die ze frequent nodig hebben.

“ 
Met Niederau 
zetten we in op 
betrouwbare  
service, 
gespecialiseerd 
advies, 
kwaliteits- 
producten en  
eerlijk zakendoen.

Edgar en Matthias 
Niederau 

NIEDERAU EUPEN AG www.niederau.be 
Herbesthalerstraße 134 — B-4700 Eupen T. +32 (0) 87 59 57 57                info@niederau.be
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specifiek segment uit de bouwsector en 
zoomen we in op trends en evoluties die 
belangrijk kunnen zijn voor installateurs. 

De voorbedrade Preflex-
producten zijn een evidentie 
geworden voor elke elektro- 
installateur om kwaliteits-
vol en snel installaties af te 
werken. Samen met de eisen 
van de steeds meer comfort 
vragende consument, evolu-
eren ook de producten die 
de installateur nodig heeft. 
De elektro-installatie van een 
woning draagt dan ook in 
belangrijke mate bij aan het 
comfortniveau én de energie-
zuinigheid van het gebouw.  
Preflex maakt er zaak van de 
nieuwe noden van de elek-
tro-installateurs te herkennen 
en er een gepaste oplossing 
voor te bieden. 

Zonnepaneelinstallaties 
met Preflex

Ondanks de afschaffing van de 
terugdraaiende teller in januari 
2021, blijven zonnepaneelinstallaties 
gegeerd goed bij de Belgische bouwers 
en verbouwers. Vooral nieuwbouwers 
kunnen moeilijk om zonnepanelen 
heen om hun woning te laten voldoen 
aan de huidige energienormen. 

Voor de installatie van zonnepanelen, 
biedt Preflex oplossingen voor zowel 
de allround- als de  gespecialiseerde 
solarinstallateur. Een Preflex-buis met 
één zwarte en één rode solarkabel 
van 4 mm2 in combinatie met een 
aardingsdraad van 6 mm2 zorgt voor 
de verbinding tussen de PV-modules 
en de omvormers. Omdat vaak een 
grote afstand overbrugd moet worden, 
is deze Preflex-combinatie niet alleen 
beschikbaar als standaard 100m-rol, 
maar ook op een 200m-haspel.  

“ 
 Nieuwigheden in het Preflex- 

assortiment om nog gemakkelijker, 
sneller en veiliger te installeren.

EASE.SPEED.
SAFETY.
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Het AREI schrijft voor dat kabels 
die in bundel worden geïnstalleerd, 
halogeenvrij moeten zijn volgens de 
CPR klasse Cca s1a1. Daarom biedt 
Preflex deze combinatie aan in zijn 
brandveilige PREFLEX SAFE-gamma 
en worden de halogeenvrije solarka-
bels gecombineerd met een H07Z1-K 
geelgroene draad die allen voldoen 
aan de Cca s1d1-klasse.  

Zonnepaneelinstallaties op een plat 
dak vergen een andere aanpak. Bij 
een zadeldak voer je de Preflex-
leidingen gemakkelijk doorheen de 
dakbedekking. Op een plat dak kan 
je, in verband met behoud van de 
waterdichtheid van het dak, best geen 
leidingen doorheen de dakbedekking 
voeren. Ook voor dit soort installaties 

heeft Preflex een oplossing, zij het 
in de vorm van een PVC-elektrobuis. 
De zwarte Polivolt UVS-elektrobuis  
heeft een verhoogde slagvastheid en 
is uv-bestendig. Ze biedt daarom de 
juiste bescherming voor de installa-
tie van solarkabels op een plat dak.  
Deze buis beschikt ook over een rode 
Topspeed low friction binnenlaag die 
het intrekken van de kabels in hoge 
mate vergemakkelijkt. 

Optimale thuisnetwerken 
met Hirschmann Multimedia 

databekabeling

Als we spreken over een comfortver-
hogende elektro-installatie dan is een 
kwalitatieve databekabeling vandaag 
de dag eerder noodzaak dan wens. 

Waar de UTP CAT5e-datakabel 
jarenlang de standaard was, neemt 
UTP CAT6 geleidelijk maar zeker die 
positie over. Ook bij Preflex merken 
ze die evolutie duidelijk op. Een UTP 
CAT6-kabel haalt snelheden tot 1 
GB/s bij doorvoersnelheden van 
250 MHz en is vandaag de dag een 
perfecte kabel voor een comfortabel 
thuisnetwerk. 

Het Preflex-datakabelassortiment 
omvat ook producten met de UTP 
CAT6-datakabel van Hirschmann 
Multimedia. Zij ontwikkelen pro-
ducten voor comfortabele bekabelde 
inhouse coaxinstallaties en data-
netwerken en behoren al jaren tot 
de vertrouwde partners en leveran-
ciers van Preflex. O.a. de Telenet 
gecertificeerde TRI6-coaxkabel van 
Hirschmann, maakt al enkele jaren 
deel uit van het basisgamma van 
Preflex. Nu werd daar ook de INKA 
CAT6-kabel aan toegevoegd. De 
INKA CAT6 is een hoogwaardige, full 
copper datakabel, geschikt voor PoE-
toepassingen en kan dus tegelijkertijd 
stroom en data leveren aan netwerk 
switches, desktop computers, routers 
etc. In het Preflex-assortiment wordt 
de INKA CAT6 van Hirschmann 
Multimedia aangeboden als single 
UTP CAT6 in 16 mm Preflex-buis, 
double UTP CAT6 in een 20 mm buis 
en als combinatie met de Hirschmann 
coax KOKA-TRI6.

1. Polivolt wit RAL9010 

2. Halovolt zwart LS0H RAL9005 

1

2
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Wifi- en draadloze bediening 
 voor buiten

NEW

 ✓ Bediening van elke elektrische kring zowel buiten als binnen, bediening van 
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 ✓ Scène programering
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Starre elektrobuizen en 
accessoires in zwart en wit 

Opbouw elektro-installaties zijn al 
lang niet meer voorbehouden aan 
nutsruimtes zoals garages, kelders en 
zolders. Vanuit een designoogpunt 
worden elektro-, maar evengoed 
sanitaire en ventilatiesystemen 
regelmatig zichtbaar in het interieur 
verwerkt om een hippe, industriële 
look te verkrijgen. De nieuwe starre 
elektrobuizen van Preflex in zwart en 
wit passen perfect in dit genre van 
interieurs. 

De Polivolt UVS starre elektrobuizen 
in zwart - RAL9005 zijn gemaakt 
uit versterkt pvc en zijn bovendien 
uv-stabiel. Ze kunnen dus zowel een 
esthetisch aspect hebben in industri-
ele interieurs, maar zijn tegelijkertijd 
functioneel voor buitengebruik cfr. de 
zonnepaneelinstallaties waar we het 
eerder over hadden. 

Specifiek voor brandveilige indoor 
installaties, kies je voor Halovolt 
zwart - RAL9005. Deze buis is ha-
logeenvrij en kan dus probleemloos 
binnenshuis, in opbouw geplaatst 
worden. Halovolt is ook verhoogd 
slagvast en de diameters 16 en 20mm 
zijn voorzien van een Topspeed low 
friction binnenlaag die het intrekken 
van kabels vergemakkelijkt. 

Liever wit? Dan kies je voor de 
Polivolt RAL9010, een slagvaste elek-
trobuis voor indoorinstallaties. Waar 
starre elektrobuizen standaard een 
variatie zijn van lichtgrijs over mid-
dengrijs tot donkergrijs, is de Polivolt 
RAL9010 perfect zuiver wit.

Voor een professionele installa-
tie heeft Preflex in zijn Reddy-
assortiment een uitgebreide keuze 
aan accessoires (koppelstukken, 
bochten, buisingangen en beves-
tigingsklemmen) in dezelfde RAL-
kleuren 9010 en 9005. ◆

1. Preflex 
SAFE met 2 
solarkabels 
en een 6mm2 

aardingsdraad

3

Over Preflex

Preflex is Europees expert in flexi-
bele voorbedrade buizen voor 
elektrische installaties� Ze zijn een 
krachtig, klantgericht productiebe-
drijf met een sterke focus op de 
eindgebruiker� Preflex stelt zicht tot 
doel het werk van de professionele 
elektro-installateur gemakkelijker, 
sneller en veiliger te maken� Naast 
een zeer gevarieerd gamma Preflex 
voorbedrade buizen verdelen ze ook 
een compleet assortiment Pipelife 
elektro buizen en Reddy inbouw-
dozen, hulpstukken en accessoires 
om het werk van de elektro-instal-
lateur maximaal te te faciliteren�

Sinds 2017 maakt Preflex deel 
uit van de Pipelife Group en 
Wienerberger Piping Solutions, het 
buizensegment van Wienerberger�   

1
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Al enkele jaren zitten kleinere 
kantoren in de lift. Denk maar 
aan de opkomst van start-ups 
en flexwerkplekken. Sinds de 
coronacrisis is ook thuiswerken 
helemaal ingeburgerd. Maar 
ook thuis en in kleine kantoren 
heb je voldoende stroom- en 
data-aansluitingen nodig.

Computers, tablets, smartphones, 
printers … Voor alles heeft een 
werknemer stopcontacten nodig. 
Een internetverbinding is al even 
onmisbaar. Vandaag gaat het meestal 
om een draadloze verbinding. Voor 
grote kantoorruimtes zijn er speci-
fieke toepassingen, zoals wandgoten 
en vloerdozen. Die grootschalige 
oplossingen zijn echter minder ge-
schikt voor thuis of een klein kantoor. 
Legrand ontwikkelde daarom een 
breed gamma producten die helemaal 
gericht zijn op thuiswerkers en klei-
nere kantoorruimtes.

Contactdozen

Thuis en in kleinere kantoorruimtes 
nemen mensen meestal hun toe-
vlucht tot meervoudige contactdozen 
uit de doe-het-zelfzaak. Dat leidt al 
snel tot een oerwoud aan kabels op 
de grond. De stopcontacten vergaren 
stof, contactdozen aftakken leidt tot 

“ 
Dankzij de oplossingen van 

Legrand beschik je thuis of in een 
klein kantoor over de aansluitingen 

om in alle comfort te werken.

THUISKANTOREN 
EN KLEINE 

KANTOORRUIMTES
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gevaarlijke situaties, er is geen over-
spanningsbeveiliging … “Bij Legrand 
hebben we daarom een nieuw gamma 
meervoudige contactdozen die zijn 
gebaseerd op de typische functies die 
een gebruiker in een specifieke ruim-
te nodig heeft,” vertelt Boudewijn de 
Graaf, productmanager thuisproduc-
ten en schakelmateriaal bij Legrand. 

Voor elke ruimte

“Zo is er voor de keuken een meer-
voudige contactdoos voor horizontale 
of verticale hoekmontage waar er, 
naast de stopcontacten, ook een aan-
sluiting om mobiele apparaten op te 
laden is. Voor de slaapkamer hebben 
we dan weer een extra platte con-
tactstop met twee 2P-contactdozen 
aan de onderkant en een USB-C- en 
USB-A-aansluiting aan de zijkant. 
Voor de multimedia ruimte is er een 
multicontactdoos met maar liefst 
acht stopcontacten en een algemene 

aan-uitschakelaar. De contactdozen 
zitten discreet weggewerkt in een 
stijlvolle box die naadloos opgaat in 
de tv-ruimte. De geïntegreerde over-
spanningsbeveiliging zorgt ervoor dat 
alle aangesloten multimedia-appara-
ten in één keer beveiligd zijn.”

Voor kantoor

Ook voor kleine kantoren heeft 
Legrand geknipte oplossingen. “We 
hebben de typische meervoudige con-
tactdoos een upgrade gegeven met en-
kele slimme innovaties van Legrand,” 
gaat Boudewijn verder. “Met het 
draaiende cilindrisch blok richt u 
de contactdozen hoe u wilt. Dankzij 
de georiënteerde stopcontacten is er 
voldoende ruimte om een stopcontact 
met transformator aan te sluiten. 
Uniek bij Legrand zijn de vlakke stop-
contacten die pas naar achter schui-
ven wanneer u een stekker aansluit. 
Dat zorgt voor een vlak en veilig ge-
heel waarbij geen stofophoping moge-
lijk is. Er zijn voldoende stopcontac-
ten en USB-aansluitingen voorzien, 
net als een aan-uitschakelaar en een 

overbelastingsindicator die aangeeft 
wanneer het maximale vermogen van 
de contactdoos bereikt wordt.”

Legrand heeft ook een compacte clip-
on multicontactdoos, met vier stop-
contacten en twee USB-aansluitingen, 
die u eenvoudig onderaan het 
bureau klikt. “We ontwikkelden ook 
een draadloze gsm-lader met extra 
stopcontacten en USB-aansluitingen. 
Handig voor op het bureau of in de 
slaapkamer,” vult Boudewijn aan.

Al deze oplossingen zijn beschikbaar 
in verschillende designs en configura-
ties, zodat er een passende multicon-
tactdoos is voor elke ruimte.

Draadloos internet

Wie thuis of op een klein kantoor 
werkt, heeft vast al te kampen gehad 
met een slechte draadloze internet-
verbinding. Dat komt doordat er vaak 
maar één draadloze router is. Het 
wifisignaal is dan niet overal even 
sterk en te veel gebruikers delen de 
bandbreedte. 

1. LCS3 Power over Ethernet (PoE) switch.

2. LCS3 Power over Ethernet (PoE) access 
point

1

2
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KOOP NU JE LEERLINGKOFFER EN START ZONDER ZORGEN AAN JE OPLEIDING
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Iedere installatie 
vraagt om flexibiliteit.

Met het uitgebreide assortiment 
van meervoudige contactdozen heb 
je alle nodige functies die je maar 
wil en bovendien kan je ze ook 
nog eens eenvoudig aansluiten en 
indien nodig verplaatsen� Binnen 
dit gamma zijn er oplossingen met 
usb-oplaadpunten, laadstations 
voor tablets en inductieladers voor 
smartphones� Creëer eenvoudig een 
werkplek bij je thuis met de stan-
daardoplossingen van Legrand� 

d o s s i e r

“Bandbreedte en bereik zijn de 
grootste uitdagingen bij draadloos 
internet,” weet Xaviera Reynhout, 
productmanager data-oplossingen bij 
Legrand. “Daar hebben we nu een 
antwoord op met de Legrand LCS3 
Power-over-Ethernet access points 
en switch. Deze compacte wifi access 
points sluit u aan op een RJ45-poort 
– zonder extra voeding, want ze halen 
de nodige stroom uit de datakabel die 
is verbonden met de PoE switch. De 
configuratie gebeurt in enkele klikken 
via de browser op uw smartphone, 
tablet of computer. Vervolgens zijn 
de access points klaar voor gebruik. 
Apparaten maken automatisch ver-
binding met het dichtstbijzijnde ac-
cess point, zelfs als u zich verplaatst, 
zodat u steeds een goed signaal hebt. 
Het is mogelijk om de installatie uit 
te breiden met bijkomende access 
points, het signaal per ruimte te 
beheren en meerdere netwerken aan 

te maken. Zo creëert u eenvoudig een 
afgescheiden verbinding voor bijvoor-
beeld klanten, bezoekers of gasten.  

Wat bij stroomuitval?

Dankzij de batterij in een laptop, 
tablet en smartphone kan een 
gebruiker nog verder werken bij 
een stroompanne. Maar wanneer er 
geen elektriciteit is, werkt ook het 
internetsignaal niet meer. En dat is 
vandaag onmisbaar. Daarom heeft 
Legrand met het Keor-gamma ook 
enkelfasige noodstroomoplossingen 
voor thuis en kleine kantoren. De 
Keor Multiplug is een tafelmodel UPS 
voor IT-apparatuur. De Keor DC is er 
specifiek voor gelijkspanningstoestel-
len met een laag vermogen, zoals een 
router, telefoon, bewakingscamera … 
En voor 19”-datakasten is er de Keor 
PDU. 

1. Overzicht 
Legrand 
bureau-
oplossingen.

1

“Dankzij al deze oplossingen van 
Legrand beschik je ook thuis of in 
een klein kantoor over de aansluitin-
gen om in alle comfort te werken,” 
besluiten Xaviera en Boudewijn. ◆
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K A B E L W E R K  E U P E N  A G
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K A B E L W E R K  E U P E N  A G
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Atelier D. Leroy in Eupen: een familiebedrijf 
dat al meer dan 75 jaar meegaat en waar nu de 
derde generatie aan het roer staat. Zo’n succes 
is te danken aan de capaciteiten van de zaak-
voerders en de medewerkers. Maar ook de 
keuze van degelijk installatiemateriaal is een 
belangrijke factor. Daarom bestelt Atelier D. 
Leroy bij zijn Gibed-partner Niederau al jaren-
lang voor kabels van het nabijgelegen Kabel-
werk Eupen. Een verhaal van streekgenoten.

Daniel Leroy is sinds 2019 
zaakvoerder van Atelier D. 
Leroy, maar de geschiedenis 
van het bedrijf gaat terug tot 
1945. Toen startte Joseph 
Leroy een zaak voor het her-
stellen van elektrische appa-
raten en elektromotoren 
en kleine installatiewerken. 
Tegelijk verkocht zijn vrouw 
Irene in de winkel elektri-
sche accessoires. Vervol-
gens namen Carl en Beatrix 
Leroy de firma over. In de 
loop der jaren bleef de zaak 
groeien. Het bedrijf ging zich 
ook toeleggen op particuliere 
en industriële installaties 
en domotica. Sinds enkele 
jaren zet Daniel, intussen 
al de derde generatie, het 
verhaal van Atelier Leroy 
verder. Dat doet hij samen 
met een dynamische en 

gemotiveerde ploeg. Ook de 
winkel bestaat nog steeds. 

Details die het 
verschil maken

Op elke werf moet een instal-
lateur honderden, tot zelfs 
duizenden meters aan kabel 
plaatsen. Om tijdverlies en 
frustratie te voorkomen, is 
het belangrijk dat die kabels 
makkelijk hanteerbaar en 
kwalitatief zijn. Daniel Leroy 
kiest steevast voor kabels van 
Kabelwerk Eupen. En daar 
heeft hij zijn redenen voor: 
“Het is een partner uit de 
streek. We kennen de men-
sen achter het bedrijf en 
hun mentaliteit. Kabelwerk 
Eupen produceert kabels die 
makkelijk te verwerken zijn. 

Ze zijn soepel, maar toch 
stevig. De isolatie is van 
hoge kwaliteit en verduurt 
niet. Alle producten beant-
woorden aan strikte stan-
daarden. En, niet onbe-
langrijk: de kabels moeten 
niet van ver komen. Dat 
is ook een troef van zo’n 
speler uit de buurt. Het 
zijn de details die kloppen 
en het verschil maken.”

Langdurig  
partnerschap

Atelier D. Leroy kan al 
jarenlang rekenen op 
de service van Gibed-lid 
Niederau, eveneens een 
streekgenoot. “We zijn al 
lang klant en we hebben 
alleen maar positieve ervarin-
gen met Niederau. Ze onder-
steunen ons bij onze diverse 
projecten en leveren snel 
het materiaal dat we nodig 
hebben,” besluit Daniel. ◆

K ABELWERK EUPEN 
LOKALE KWALITEIT

Update Kabelwerk Eupen

In de nacht van 15 juli 2021 werd 

Eupen zwaar getroffen door een 

natuurramp� Als gevolg van hevige 

regenval kwamen de hallen in de 

kabel- en schuimfabriek onder 

water te staan� De watermassa’s, 

die tot drie meter hoog reikten, 

veroorzaakten aanzienlijke schade 

aan onze productiefaciliteiten en 

delen van de infrastructuur� Doordat 

we ons nu richten op de nodige 

herstellingen, ligt de productie in 

Eupen Cable tot nader order stil� 

Ondanks de moeilijke 

omstandigheden blijven uw 

contactpersonen bereikbaar via 

e-mail of hun mobiel nummer� 

Het spijt ons dat wij uw orders 

momenteel niet zoals gewoonlijk 

kunnen uitvoeren� Wij zouden 

graag aan uw wensen voldoen 

en u helpen uw projecten te 

verwezenlijken – maar helaas zijn 

onze handen momenteel gebonden� 

Wij danken u voor uw begrip en 

hopen u – zodra Eupen Cable weer 

kan handelen en produceren – 

spoedig weer te mogen begroeten 

en u de gebruikelijke hoge 

kwaliteit te kunnen leveren�



SAM VAN GERWEN 
I T H O  D A A L D E R O P

JURGEN VAN GESTEL 
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Alsmaar meer woningen zijn uitgerust met een 
warmtepomp. Toch zijn er nog een paar strui-
kelblokken die consumenten tegenhouden om 
ervoor te kiezen. Als bouwprofessional over-
tuigt u hen echter makkelijk van de voordelen 
van dit energiezuinige verwarmingssysteem.

Eleni en Jimmy bouwden in 
Lier een lage-energiewoning. 
“Onze installateur raadde 
ons een warmtepomp van 
Itho Daalderop aan. Hij 
zei dat zo’n warmtepomp 
heel goed samengaat 
met zonnepanelen. Onze 
architect bevestigde ons dat 
het een goede investering 
was, die we ruimschoots 
zullen terugverdienen door 
het lage verbruik en het hoge 
rendement,” getuigt Eleni. 

Installateur Jurgen Van 
Gestel van QTechnics 
beaamt dat: “Binnen het 
verhaal van energiezuinig 
bouwen en renoveren is een 
warmtepomp in combinatie 
met zonnepanelen de 
perfecte oplossing. En je hebt 

eigenlijk gratis verwarming, 
omdat je de energie van 
je zonnepanelen voor je 
warmtepomp gebruikt.”

Architecturaal voordeel

Naast duurzaamheid 
heeft de warmtepomp ook 
voordelen op het gebied 
van architectuur, zegt 
Architect Frank Joosen. “Er 
is momenteel een evolutie 
in de techniekenwereld: 
er wordt alsmaar meer 
gewerkt met de combinatie 
van een warmtepomp en 
vloerverwarming. Dan 
kunnen we met een vrij 
plan werken, zodat de 
muren vrij blijven voor 
meubels en kasten.”

Net als haar architect 
is Eleni enthousiast 
over het design van 
hun warmtepomp: “De 
producten van Itho 
Daalderop zijn mooi 
vormgegeven. Ze passen 
volledig bij onze moderne 
woning. De buitenunit 
is afgestemd op de 
gevelsteen, waardoor 
hij minder opvalt.” 

Lucht-
waterwarmtepomp 

Installateur Van 
Gestel raadde Eleni 
en Jimmy een lucht-
waterwarmtepomp van 
Itho Daalderop aan. 
Het koppel had meteen 
oren naar zijn voorstel. 
“Die warmtepomp sloot 
eigenlijk veel beter aan 
bij onze wensen dan het 
product dat we zelf in 
gedachten hadden. Jurgen 
zei ons ook dat er vijf 
jaar garantie is, of zelfs 
tien jaar met een kleine 
opleg, en dat konden 
we bij andere merken 
niet krijgen. Bovendien 
kan onze warmtepomp 
ook koelen op warme 
dagen,” aldus Eleni.

Met de juiste argumenten 
overtuigt u uw 
eindklant snel van de 
meest milieuvriendelijke 
verwarming. Bijkomende 
troeven zijn het 
mooie design, een laag 
energieverbruik en goede 
garantievoorwaarden. 
Architect Frank Loosen 
besluit: “Aan toekomstige 
klanten zou ik Itho 
Daalderop zeker aanraden, 
ook omdat zij meedenken 
en meer doen dan de 
traditionele fabrikanten.” ◆

 Lucht/water warmtepompen  
van Itho Daalderop 

De ecologische 

verwarmingsoplossing voor 

nieuwbouw en renovatie, 

eenvoudig en flexibel te plaatsen� 

De binnenunit neemt niet meer 

plaats in dan een kleine cv-ketel� 

In combinatie met een boilervat 

verwarmt de warmtepomp 

ook sanitair warm water� 

• Verwarming en koeling in één

• Laag energieverbruik: tot 75% 
minder dan een stookketel

• CO2-neutraal met groene stroom

• Eenvoudige plaatsing zon-
der grondwerken

Meer info op het professionele 

gedeelte van www�ithodaalderop�be�

WARMTEPOMP
MILIEUVRIENDELIJKE 
VERWARMING
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Back lit 
paneel BRIGHT Led paneel QT

LED PANELEN

Optimale lichtstroom Intensieve werkomgevingen

Dit LED paneel maakt gebruik van de 
nieuwste technologie voor een optimale 
lichtverdeling en homogenere 
verlichting van de ruimte. 

Dankzij de constructie met optische 
lenzen over elke individuele LED chip is 
er geen risico meer op verkleuring of 
vergeling gedurende de levensduur van 
het product.

Ontdek het 
volledige gamma 
Led panelen

Het LED paneel QT is een gevestigde 
waarde op de verlichtingsmarkt. 
Dit LED paneel biedt de nodige 
bedrijfszekerheid in een professionele 
omgeving met veel branduren.

• 216 SMD4014 Leds
• Tot 115 lm/W
• IP40
• ENEC certificatie

• 48 SMD2835 Leds
• Tot 130 lm/W
• IP40
• UGR<19
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In het centrum van Turnhout verrijst een nieuw 
stadsdeel op de site van de vroegere drukkerij 
van Brepols. Nadat een drietal hectare grond 
jarenlang leegstond, wordt er vandaag heel 
wat gebouwd en vernieuwd: er komen zo’n 
250 wooneenheden, 40 winkels, cafés en res-
taurants, de Stedelijke Academie, een vier-
sterrenhotel en een ondergrondse parking. 

Geenard Elektro uit 
Lanaken verzorgde de 
elektrotechnische installatie 
in het kantoorgebouw van 
de Stedelijke Academie. 
Daar bevonden zich 
vroeger de kantoren van 
drukkerij Brepols. Een 
kolfje naar de hand van dit 
installatiebedrijf, dat zich 
specialiseert in onder meer 
grote openbare gebouwen, 
autoshowrooms en kantoren. 
Het verzorgt er complete 
elektrische installaties, van 
engineering en bordenbouw 
tot verlichting en domotica. 

Gevestigde  
waarde

Zo ook voor de nieuwe 
Stedelijke Academie in 
Turnova. Valeska Meers, 
bestuurder van Geenard 
Elektro, getuigt: “Het was 
een tof project in een 
mooi, historisch kader. We 
verzorgden er de volledige 
installatie, inclusief alle 
zwakstroomtechnieken: 
verlichting, verdeelborden, 
sturingen, branddetectie, 
toegangscontrole en 
databekabeling.”

Voor de bewegingsmelders, 
de KNX-lichtsturing en 
de veiligheidsverlichting 
gebruikte de firma 
producten van ABB. Net 
als bij andere projecten 
van Geenard Elektro was 
die keuze snel gemaakt. 
“We werken zeer vaak met 
materiaal van ABB. De 
fabrikant is een gevestigde 
waarde en behoort voor 
ons tot de A-merken 
van de installatiewereld. 
Ze maken kwalitatief 
hoogstaande producten 
die volledig voldoen 
aan de verwachtingen. 
Bovendien staat ABB 
garant voor vlotte 
leveringen en kunnen 
we bij vragen rekenen 
op een goede technische 
ondersteuning,” 
aldus Valeska.

Groothandel 
als vertrouwde 

logistieke partner

Om al de materialen vlot 
toegeleverd te krijgen, rekent 
Geenard Elektro al sinds jaar 
en dag op Gibed-lid Sarem. 
“Sarem is al jarenlang één 
van onze huisleveranciers,” 
vertelt Valeska. “Na al die 
tijd zijn we vertrouwd met 
elkaars werking. En dat 
brengt op heel wat vlakken 
voordelen met zich mee.” ◆

INSTALLEREN MET 
EEN A-MERK
SUCCESVOL SAMENWERKEN

Vluchtrouteverlichting 
richting Horizon 

Het gamma vluchtrouteverlichting 

Horizon van VanLien is breed 

inzetbaar en heeft een moderne 

look� Door de eenvoudige 

montage van de armaturen plaatst 

u ze snel, ook bij renovatie� En 

zowel in bestaande als nieuwe 

gebouwen zorgen ze voor een 

egale uitlichting van de vluchtweg�

De armaturen hebben een 

herkenningsafstand van 25 meter 

en zijn beschikbaar voor inbouw of 

opbouw, met centrale of decentrale 

voeding� Ze zijn compatibel met 

het Naveo®Pro Smart Monitoring 

System� Dat maakt het mogelijk 

om de armaturen met een app 

te configureren en hun status 

vanop afstand te monitoren�
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Engels Group bouwt een nieuw distributie-
centrum in Malle. Dat gebouw zal de stock en 
activiteiten van de verschillende divisies van 
het bedrijf huisvesten. Krachtige en slim aan-
gestuurde verlichting mocht niet ontbreken. 

Vandaag is het bedrijf 
nog actief op en rond de 
Paardenmarkt in Antwerpen. 
De stad bleek niet langer 
de ideale plaats om te 
blijven groeien, dus een 
verhuis drong zich op. “We 
werken aan een nieuw 
distributiecentrum op een 
terrein van 70.000 m². In 
2022 willen we verhuizen,” 
vertelt Sean Vleminckx, 
projectverantwoordelijke 
bij Engels Group. 

Slim en energiezuinig

In een magazijn is goede en 
energiezuinige verlichting 
essentieel. “Kort gesteld: 

onze directeur wilde 
voldoende licht om de 
krant te lezen,” zegt Sean 
lachend. Hij schakelde AVE 
Elektrotechniek uit Zoersel 
en Gibed-groothandel 
Govaerts in om de juiste 
toestellen te vinden.

Sofie Arnouts, lichtspecialiste 
bij Govaerts, geeft 
toelichting: “Aangezien 
het grotendeels om een 
hoog palletmagazijn gaat, 
zochten we lijnverlichting 
die vanop een grotere hoogte 
toch een brede lichtbundel 
kan werpen. De keuze viel 
op het lichtlijnsysteem 
Philips Maxos fusion van 
Signify. We werken veel met 

Philips-producten van 
Signify en zijn tevreden 
over de kwaliteit en de 
ondersteuning van de 
fabrikant. We wisten dus 
dat we konden vertrouwen 
op de leverancier. Dat 
is belangrijk bij zulke 
grote projecten.”

Voor het hoge 
magazijngedeelte koos 
men armaturen met 
elk 16.000 lumen, een 
brede stralingshoek 
en een passende UGR-
waarde. Het gedeelte 
met rekken boven en 
onder het platform kreeg 
armaturen met een 
lagere lumenwaarde in 
functie van de hoogte. 
Dankzij de speciale 
Polycarbonate Cover 
Opal-optiek is er zelfs bij 
een lagere plafondhoogte 
een aangenaam 
visueel comfort.

Kinderspel

Vervolgens ging AVE 
Elektro aan de slag om de 
534 armaturen, waarvan 99 
met noodunit, te plaatsen, 
goed voor bijna 2,4 km aan 
lichtlijnen. “De installatie 
zelf was kinderspel,” vertelt 
Pieter Cootjans. “De profielen 
zijn vlot en snel geplaatst en 
vervolgens klik je flexibel de 
armaturen in waar je wilt.” 
Een intelligente sturing via 
KNX past de lichtsterkte aan 
in functie van het daglicht 
en de aanwezigheid van 
personen in een bepaalde 
zone. “Zo maken we verdere 
energiebesparing mogelijk,” 
aldus nog Pieter. ◆

Philips Maxos fusion 

Energiezuinige en 

toekomstbestendige verlichting 

voor retail, industrie en magazijnen

• Flexibel te (her)plaatsen

• Groot scala aan optieken 
voor elke toepassing

• Siliconenvrij en optioneel IP54

• Standaard uitgerust met DALI- 
driver voor combinatie met 
sturingsprotocol naar keuze

• Compatibel met Interact-sys-
teem van Signify voor light-
management en IoT

• Bandkabel in de trunking met 
maximaal 13 aders, zodat 
noodverlichting, andere arma-
turen en hardware van der-
den kan worden ingebouwd

PERFORMANTE 
LIJNVERLICHTING
DE JUISTE TOESTELLEN

4 3



FRISSE WIND 

Na Nederland, België, 
Tsjechië en Duitsland wil 
Prolumia ook uitbreiden naar 
andere Europese landen. 
“We willen onze klanten 
voorzien van kosteneffectieve 
en duurzame ledverlichting 
aan een gunstige prijs. Zowel 
op het vlak van producten 
als van service streven 
we de hoogste kwaliteit 
na. Zo willen we klanten 
helpen energiekosten te 
besparen, hen een optimale 
lichtbeleving bieden en 
zorg dragen voor het 
milieu,” legt Gwenny uit.

Veelzijdige producten 
en service 

“We focussen met onze 
producten onder meer op 
projecten, parkeren en 
utiliteit, retail en warehouses. 
Voor al die segmenten 
ontwikkelen we kwalitatieve 
en innovatieve producten. 
We leggen ons oor geregeld 
te luisteren bij klanten, 
zodat we beantwoorden 
aan de noden in de markt. 
Aangezien we uitsluitend 
ledverlichting maken, moeten 
we zeer wendbaar zijn om 
mee te blijven. Verder willen 
we onze producten veelzijdig 
en universeel inzetbaar 
maken. Ze voldoen dus 
niet alleen aan de geldende 
energienormen, maar bieden 
ook de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld lichtkleuren en 
vermogens eenvoudig aan 
te passen met schakelaars 
op het armatuur.”

“Ook op het vlak van service 
willen we het verschil 
maken,” vervolgt Gwenny. 
“Onze lichtspecialisten geven 
klanten advies en helpen 

P R O L U M I A

Prolumia, het verlichtings-
merk van Nedelko, is in volle 
transitie. Het Nederlandse 
bedrijf kreeg in 2019 met Rob 
Looye een nieuwe CEO. In 
België nam Gwenny Ceule-
mans recent de rol van com-
mercieel manager op zich. 
Hoog tijd om te luisteren 
welke frisse wind ze door het 
bedrijf laten waaien. “Ik wil 
het bedrijf naar the next level 
tillen en trouw blijven aan ons 
netwerk van partners.”

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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hen mee oplossingen uit 
te werken. De technische 
dienst bouwt zelfs armaturen 
om volgens de wensen 
van de klant. Daarnaast 
zetten we sterk in op de 
dienst na verkoop. Maar 
service draait ook om 
vlotte leveringen. Daarom 
doen we aan strategisch 
voorraadbeheer. Dankzij 
grote veiligheidsvoorraden 
beperken we ook 
transporten. Uiteindelijk 
maak je in dit segment het 
verschil met kwalitatieve 
en gebruiksvriendelijke 
producten, goede service, 
snelle levering en een 
voordelige prijs.”

Frisse wind met ervaring

Het nieuwe bestuur bij 
Prolumia brengt heel wat 
expertise in verlichting 

met zich mee. Rob Looye 
werkte vroeger bij Signify 
(voorheen Philips) en 
Gwenny Ceulemans 
verdiende haar strepen 
bij Zumtobel. “We zetten 
onze kennis, ervaring en 
visie in om Prolumia naar 
een nieuw, hoger niveau 
te tillen,” laat Gwenny 
optekenen. “Ik ga voor 
een hands-on aanpak en 
stel de juiste prioriteiten. 
Ik heb gekeken welke 
interne processen beter 
konden om de leveringen 
en service aan klanten 
vlotter te laten verlopen.” 

Of het niet extra uitdagend 
was om in zo’n nieuwe rol 
te starten in coronatijd? 
“Het was inderdaad niet 
altijd makkelijk. Relaties 
met klanten opbouwen, is 
moeilijk als je hen niet kan 
ontmoeten. Door het werk 

1. Gwenny Ceulemans1

op afstand duurde het ook 
even vooraleer ik zicht had 
op de dagelijkse werking van 
het bedrijf. Maar uiteindelijk 
kreeg ik het team snel mee. 
In een kleinere organisatie 
als de onze komt het 
menselijke aspect sowieso 
meer naar voren, want je 
bent geen nummer. Hier 
heerst een open en familiale 
sfeer en dankzij de vlakke 
structuur kan iedereen 
met elkaar communiceren. 
Zo’n manager wil ik ook 
zijn: iemand die mee 
aan de kar trekt en de 
teamspirit hooghoudt.” ◆

“ 
We leggen ons 
oor geregeld 
te luisteren 
bij klanten, 
zodat we 
beantwoorden 
aan de noden 
in de markt.
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Veel fabrikanten richten 
hun blik opnieuw op 
lokale productie en 
leveranciers. Zo ook 
Teconex. Voor zijn 
oplossingen voor 
laagspanning en ver-
lichting rekent het op de 
specialisten in zijn drie 
Belgische vestigingen. 
Dat zorgt voor directe 
communicatielijnen, 
efficiënt maatwerk en 
plaatselijke werkgele-
genheid.

Door die focus op het lokale 
biedt Teconex het hoofd 
aan de onzekere leveringen 
uit het Oosten en draagt 
het bij aan een duurzamere 
toekomst. Bovendien komt 
Teconex optimaal tegemoet 
aan de verwachtingen van 
zijn klanten. “We krijgen 
veel vragen naar oplossin-
gen die aan uiteenlopende 
vereisten voldoen. Dan is 
het een troef wanneer je 
lokaal maatwerk produ-
ceert. Dankzij de korte 
communicatielijnen spe-
len we veel sneller in op 
specifieke verzoeken. En 
onze specialisten kennen 
de Belgische markt als geen 

ander. Wat leveranciers 
betreft, werken we meer en 
meer met partners die zich 
dichterbij bevinden”, ver-
telt Philippe Van de Vloet, 
Sales Director Wholesale. 

Van kast tot 
tellerverzameling

Teconex heeft jarenlange 
ervaring in oplossingen voor 
laagspanning, zoals elektri-
citeitskasten, werfkasten en 
tellerverzamelingen. “Die 
tellerverzamelingen zijn een 
typisch Belgisch product,” 
legt Philippe uit. “Het zijn 
tellerkasten die gecombi-
neerd worden voor installa-
tie in appartementsgebou-
wen. Teconex is één van de 
twee erkende fabrikanten 
van zulke ensembles. Onze 
laagspanningsoplossingen 
worden geproduceerd en 
geassembleerd in de Low 
Voltage Solutions Centers in 
Lokeren en Beyne-Heusay. 
We creëren daar dus nieuwe 
werkgelegenheid en bevor-
deren de overdracht van 
Belgische knowhow op 
het gebied van elektrische 
laagspanningsinstallaties.”

Lighting solutions

Dankzij de recente over-
name van een verlichtings-
bedrijf beschikt Teconex nu 
over nog meer mogelijkhe-
den voor maatwerk in ver-
lichting. Philippe: “Zo ont-
werpen en produceren we 
in onze Lighting Solution 
Centers in Beyne-Heusay en 
Waasmunster onder meer 
de LUMEO: verlichting op 
maat voor sportterreinen. 
Voor bedrijven hebben we 
met TONCKA-lijnverlichting 
waarvan we de lichtbun-
del aanpassen in functie 
van de lengte en de hoogte 
van het toestel. Desgewenst 
kunnen ze uitgerust wor-
den met bewegingsdetectie, 
camera of luidsprekers.” 

Op mensenmaat

Tot slot wijst Philippe op 
het menselijke karakter van 
Teconex: “We zijn en blijven 
een Belgisch bedrijf. We zijn 
altijd bereikbaar voor onze 
klanten en denken met hen 
mee om de best mogelijke 
oplossing te realiseren.” ◆

lokaal

Rue de Magnée, 108 
4610 Beyne-Heusay 

T. +32 (0) 4 358 85 75

www�teconex�eu
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luchtreinigers

De coronacrisis heeft 
ons allen bewust 
gemaakt van het belang 
van zuivere en gezonde 
binnenlucht. Kantoor, 
living, klaslokaal of 
café: door ruimtes te 
ventileren en de lucht 
te reinigen, vermindert 
u het aantal gevaarlijke 
chemicaliën, bacteriën 
en virussen die mensen 
kunnen inademen. Van-
daag werken weer meer 
mensen op kantoor, dus 
het is het uitgelezen 
moment om stil te staan 
bij luchtreiniging.

In heel wat gebouwen laat 
de luchtkwaliteit te wensen 
over. Er zijn uiteenlopende 
boosdoeners: schimmel in 
vochtige ruimtes, meubels 

en elektronische appara-
ten die vluchtige organische 
stoffen afgeven, rookparti-
kels van sigaretten, kaarsen 
of een kachel, chemische 
stoffen in poetsmiddelen 
of verzorgingsproducten, 
huidschilfers van dieren, 
luchtvervuiling van buitens-
huis, waterdamp en parti-
kels die vrijkomen bij het 
koken. Maar ook virussen 
en bacteriën die in de lucht 
rondzweven. Ongezonde 
binnenlucht kan leiden tot 
hoofdpijn, vermoeidheid, 
klachten aan de luchtwe-
gen, allergische reacties 
en zelfs ernstige ziektes. 
Maar de snelle versprei-
ding van het coronavirus 
legde het probleem van 
onzuivere binnenlucht pas 
echt bloot. Adequate ven-
tilatie en luchtzuivering 

zijn meer dan ooit essen-
tieel voor het welzijn van 
alle aanwezigen. En daar 
helpen luchtreinigers bij.

Aandachtspunten

Waarop letten bij de aan-
koop van luchtreinigers? 
Er zijn tal van modellen 
op de markt, maar niet 
elk toestel is geschikt voor 
elke omgeving. In de eerste 
plaats moet de luchtreini-
ger groot genoeg zijn voor 
de oppervlakte waarin hij 
zal werken. Ook het lucht-
debiet of het volume aan 
lucht dat hij per uur kan 
zuiveren, is belangrijk voor 
een effectieve werking van 
het toestel. Daarnaast is 
een kwalitatieve filtertech-
nologie essentieel. Er zijn 
drie gangbare technieken: 
HEPA-filtratie, actieve kool-
stof en uv-technologie. Vaak 
worden ze gecombineerd 
voor een beter resultaat. 
Tot slot is ook het geluidsni-
veau niet onbelangrijk. Een 
luchtreiniger werkt con-
tinu, dus een stil toestel 
zorgt ervoor dat mensen 
in de ruimte niet gestoord 
worden, of ze nu werken, 
samen eten of slapen.

1. Kaysun KPU-350.1

2. Kaysun KPU-700.1 1
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luchtreinigers Vijftrapsfilter

Thermo Comfort levert u 
met de Kaysun KPU-700.1 
en KPU-350.1 ideale lucht-
reinigers voor respectieve-
lijk grote en middelgrote 
ruimtes. De KPU-700.1 is 
geschikt voor ruimtes van 
50-85 m² en heeft een debiet 
van 740 m³/u, terwijl de 
compacte KPU-350.1 er is 
voor ruimtes van 25-43 m² 
en 360 m³ lucht per uur 
zuivert. Beide toestellen 
hebben drie werkingssnel-
heden en een filtersysteem 
dat maar liefst vijf filters 
combineert. Een voorfilter 
verwijdert haren, stof en 
grote vuildeeltjes. De anti-
bacteriële PET-filter verwij-
dert grote stofdeeltjes en 
beschermt de HEPA-filter. 
Vervolgens is er een laag 
actieve kool, die geuren, for-
maldehyde, vluchtige orga-
nische stoffen en andere 
industriële vervuiling absor-
beert. De HEPA-filter zelf 
verwijdert tot 99% van de 
allergenen en bacteriën tot 
0,3 µm. Tot slot is er nog 
een nylon filter ter bescher-
ming van de HEPA-filter. De 
twee luchtreinigers geven 
eveneens real-time feed-
back over de luchtkwali-
teit en de concentratie aan 
fijne deeltjes (PM 2.5) in de 
ruimte. Wanneer de lucht-
kwaliteit vermindert, zullen 
de toestellen automatisch 
sneller beginnen werken.

Krachtpatser

De KPU-700.1 heeft als 
grote variant nog enkele 
slimme troeven. Dankzij 
het 360°-reinigingssysteem 
wordt er langs alle zijden 
lucht aangezogen, waardoor 
het toestel nog sneller en 
efficiënter zuivert. Wanneer 
een zeer snelle luchtzuive-
ring nodig is, schakelt u de 
turbomodus in. En ondanks 
al die kracht werkt de lucht-
reiniger bijzonder stil. Voor 
wie hem ook ’s nachts in 
de slaapkamer wil gebrui-
ken, is er zelfs een slimme 
nachtmodus. Een lichtsen-
sor detecteert wanneer het 
donker wordt en laat de 
luchtreiniger dan op een 
nog lager geluidsniveau wer-
ken. Tot slot ziet u dankzij 
een handige indicator in één 
oogopslag wanneer het nodig 
is de filter te vervangen.

Overal  
zuivere lucht

Nu het belang van zuivere 
lucht zo nadrukkelijk in de 
schijnwerpers staat, is lucht-
reiniging de ideale manier 
om bij te dragen aan het 
welzijn van uw werkne-
mers, gasten of bezoekers 
en hen een veilig gevoel 
te geven. Met deze handig 
verplaatsbare luchtreini-
gers van Thermo Comfort 
zorgt u in elke ruimte 
voor gezonde lucht – ook 
nadat het coronavirus onze 
contreien verlaten heeft. 
Want we willen allemaal 
in gezondere gebouwen 
leven en werken, toch? ◆

2

Paardenmarkt 83 
2000 Antwerpen

T� +32 (0) 3 231 88 84 

info@thermocomfort�be 
www�thermocomfort�be
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H
et Sint-
Lodewijkscollege 
in Brugge is 
een middelbare 

school en internaat met 
een lange traditie. De 
afgelopen jaren werd de 
site grondig gerenoveerd 
en toekomstbestendig 
gemaakt. Er kwam onder 
meer een nieuwe ruimte 
met altaar voor misvierin-
gen. Om de brandveiligheid 
van die constructie te ver-
zekeren, waren brandwe-
rende installatiemateria-
len van Helia onmisbaar. 

Als onderdeel van het ver-
nieuwingsproject wilde de 
school een deel van het 
internaat op zijn eigen 
domein huisvesten en 
nieuwe polyvalente ruim-
tes en wetenschapslokalen 
voorzien. Een verouderd 
gebouw op de site werd 
gesloopt. In de plaats verrijst 
een nieuw, hoger en ener-
gieneutraal gebouw met 
polyvalente ruimtes, vier 
STEM-klassen en 70 inter-
naatkamers. Het ontwerp 
is van het Brugse bureau 
Architecten Groep III. 

Kapel

Eén van de polyvalente 
ruimtes in deze christelijke 
school doet dienst als kapel 
voor misvieringen. In zo’n 
ruimte kan een altaar niet 
ontbreken. De ruimte werd 
verder verfraaid met een 
imposante constructie rond 
het altaar. Boven het altaar 

bevindt zich een loshangend 
plafond met gependelde 
verlichting en spots. In al 
die structuren moesten dus 
aansluitmogelijkheden zijn 
voor verlichting, stopcon-
tacten, audiomateriaal … 
De uitdaging? De brandvei-
ligheid waarborgen, gezien 
het vele hout in de ruimte.

“De geplande construc-
tie mocht van de brand-
weer alleen gerealiseerd 
worden als we brandwe-
rende producten zou-
den gebruiken. Daarom 
kozen we voor brandwe-
rende hollewanddozen en 
inbouwdozen van HELIA. 
Producten als de O-range 
en Q-range inbouwdozen 
gebruiken we heel vaak in 
onze installatieprojecten 
en we hebben goede erva-
ringen met de fabrikant.” 
Aan het woord is Pieter-
Jan Denolf, hoofd aan-
koop van Electro Gevaert 
Gabriël uit Roeselare. Dit 

BRANDVEILIGE 
KAPEL



familiebedrijf blikt terug op 
decennialange ervaring en 
technische knowhow. De 
firma is onder meer gespe-
cialiseerd in installatiewer-
ken in residentiële projec-
ten, winkels, de industrie, 
scholen … en werkt zowel 
in nieuwbouw als renovatie.

Het plafond boven het 
altaar bleek een uitdaging 
op zich, vervolgt Pieter-Jan. 
“Samen met groothandel 
Lumatec en Modular, de 
fabrikant van de verlich-
ting die we hebben geïnstal-
leerd, gingen we op zoek 
naar een brandwerende 
inbouwbehuizing voor het 
holle plafond. Het FlamoX-
systeem van HELIA bleek 
de ideale oplossing. Die 
behuizingen zijn brandvei-
lig, geschikt voor moderne 
verlichtingstechnieken en 
eenvoudig te installeren.”

FlamoX®-
inbouwbehuizingen

FlamoX®- inbouwbehui-
zing en voor verlichting en 
luidsprekers in holle pla-
fonds beschermen mensen 
en materiaal bij brand. Ze 
bevatten opzwellend mate-
riaal dat de behuizing volle-
dig opvult bij brandbelasting 
van boven- of onderaan. 
Zo blijft de brandwerend-
heidsklasse van het plafond 
bewaard (EI30 of EI60, 

naargelang het FlamoX®-
type). De producten voor-
komen de verspreiding 
van brand en rookgassen 
en houden op die manier 
de vluchtweg vrij voor de 
gebruikers van het gebouw.

De nieuwe generatie behui-
zingen hebben afmetin-
gen die zijn aangepast aan 
moderne verlichtingstoestel-
len. Ze zijn nu ook geschikt 
voor ledlampen, armaturen 
met spaarlampen, laag- en 
hoogspanningshalogeenlam-
pen, maar ook luidsprekers 
en andere toestellen, inclu-
sief eventuele bedienings-
apparaten. De behuizingen 
monteert u eenvoudig van 
onderuit in het brandwe-
rende plafond. Er zijn geen 
bijkomende brandwerende 
materialen of dichtings-
kit nodig. En dankzij het 
lage gewicht wordt zelfs 
met ingebouwde lampen 
of luidsprekers de toegela-
ten extra belasting van 5 
kg/m² niet overschreden.
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Laat je creativiteit de vrije loop
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OVER HELIA

HELIA, onderdeel van de KAISER Group, is een toonaangevende 

fabrikant van producten en systemen voor elektrotechnische installaties� 

Het onafhankelijke familiebedrijf KAISER vervult in de branche de rol 

van pionier en innovatieleider� Zo hebben HELIA en KAISER niet alleen 

nieuwe normen opgesteld, maar ook oplossingen ontwikkeld die de 

hele sector vormgeven en de richting bepalen voor de toekomst� 

Ze weten dat ons succes wordt afgemeten aan het succes van onze 

klanten� Daarom willen ze de markt een stap voor blijven met sterke 

ideeën en oplossingen� Toegewijde, gekwalificeerde en ervaren 

medewerkers staan garant voor hun hoge product- en servicekwaliteit� 

Technische uitmuntendheid is een traditie in de KAISER Group� 

In het gamma van HELIA vindt u innovatieve, veilige en economische 

oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen 

in gebouwen en schepen, maar ook voor machinebouw of 

complexe industriële projecten� Ze verlichten de dagelijkse 

werkzaamheden voor hun klanten en partners in elektrotechnische 

groothandels, de industrie en architecten- en studiebureau’s 

en zorgen voor veilige en duurzame installatieresultaten�

“Wie op een brandveilige 
manier toestellen wil instal-
leren in holle plafonds, heeft 
met de FlamoX-behuizingen 
de garantie op een gecer-
tifieerde veiligheid,” ver-
telt Wim Raes, sales repre-
sentative bij HELIA.

Snel schakelen

“Omdat we met verlich-
tingstoestellen met een 
afwijkende maat werkten, 
was het even zoeken naar 
de juiste oplossing om de 
installatie brandveilig te 
krijgen, volgens de richtlij-
nen. Maar dankzij de vlotte 
samenwerking met HELIA 
en Lumatec beschikten 
we snel over de passende 
FlamoX-behuizingen voor de 
gekozen verlichting. We zijn 
dan ook al jarenlang trouwe 
klant bij die groothandel en 
hebben samen al veel mooie 
projecten mogen realise-
ren,” besluit Pieter-Jan. ◆



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.

Rens Verhagen van Legrand

Kan ik bestaande 
vloerdozen renoveren 

zonder de vloer 
open te breken?

Bij de renovatie van een kantoor of bedrijfsruimte rijst er vaak 
de vraag wat er met de aanwezige vloerdozen moet gebeuren. 
Ze kunnen niet altijd behouden blijven in hun huidige staat. 
Renoveren is dan noodzakelijk. Maar hoe begint u daaraan?

Renovatie van vloerdozen kan 
om verschillende redenen nodig 
zijn. De installatie of het deksel 
is versleten, er zijn bijkomende 
aansluitpunten nodig, de 
vloerbekleding wordt vervangen … 
Maar een oude vloerdoos kunt 
u niet zomaar vervangen door 
een nieuwe. Eén van de redenen 
daarvoor is dat de maten van de 
oude en de nieuwe vloerdoos niet 
noodzakelijk dezelfde zijn. In de 
loop der jaren zijn de afmetingen 
van de vloerdozen van Legrand 
veranderd om aan te sluiten 
bij internationale normen.

Renovatieframes

Legrand heeft een reeks 
serviceartikelen ontwikkeld 
waarmee zijn oudere vloerdozen 
IK-1/IK-2 (Quickbox) omgebouwd 

kunnen worden naar IK4-
vloerdozen. Afhankelijk van de 
situatie zijn er verschillende 
mogelijkheden. Wanneer 
de volledige vloerafwerking, 
bijvoorbeeld tapijt of laminaat, 
verwijderd wordt, moet u ook de 
bovenplaat van de inbouwdoos 
vervangen. In dat geval 
heeft Legrand een specifieke 
bovenplaat voor ombouw, die 
u combineert met een IK4-
inbouwframe en dekselset. 
Wanneer de vloerbekleding 
behouden blijft, kunt u dankzij 
een speciaal renovatieframe 
een IK4-inbouwframe met 
dekselset monteren. De frames 
zijn beschikbaar in verschillende 
inbouwdieptes, tekens afhankelijk 
van horizontale of verticale 
plaatsing van aansluitmateriaal. 
En zowel frames als deksels 
zijn verkrijgbaar met tapijtrand 

of markeerrand, in functie 
van de vloerbekleding.

Het resultaat? U bespaart 
tijd en geld, want ingrijpende 
renovatiewerken zijn niet 
langer nodig. En met de 
modulaire IK-4-vloerdoos past 
u bij toekomstige wijzigingen 
eenvoudig de dekselset aan.

Snelkeuzelijst  
vloerdozen

De juiste vloerdoos vinden 
of samenstellen, is niet altijd 
eenvoudig. Er zijn dan ook heel wat 
factoren die de keuze beïnvloeden: 
de aard van de vloer (beton of 
verhoogde vloer), inbouwdiepte, 
vloerbekleding, type reiniging, 
resistentie tegen belasting, aantal 
aansluitingen … Met de handige 
snelkeuzelijst van Legrand vindt 
u vlot de passende oplossing voor 
elke situatie. Raadpleeg hem op 
www.legrand.be/vloerdozen. ◆
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Als installateur hebt u het zeker al meegemaakt: een pla-
fondarmatuur met ingebouwde sensor gaat aan wan-
neer er zich niemand in de ruimte met het armatuur 
bevindt. Waarom gebeurt dat? En wat doet u eraan?

Armaturen met sensoren helpen 
om energie te besparen en een 
ruimte veilig te verlichten wanneer 
het nodig is. Maar wanneer lampen 
onnodig inschakelen, schieten 
melders hun doel voorbij. Dit 
fenomeen doet zich meestal voor 
in trappenhuizen en lokalen die 
gebouwd zijn met droge wanden 
(gyproc) of cellenbeton. Ook 
houten deuren of glazen wanden 
kunnen hier de oorzaak zijn.

Gevoelige  
sensoren

De meeste plafondarmaturen met 
sensor werken met hoogfrequent 
technologie, gebaseerd op het 
dopplereffect. Die heeft als 
eigenschap dat de detectie door de 
afdekkap van het armatuur gaat, 
maar ook door gyproc en glazen 

wanden, houten roosteringen 
en deuren. De HF-technologie is 
ook gevoelig voor trillingen van 
bijvoorbeeld een voorbijkomende 
lift. Dat kan dus leiden tot 
het ongewenst inschakelen 
van het sensorarmatuur.

Potentiometer  
instellen

De armaturen van Steinel hebben 
drie mogelijke instellingen 
via potentiometer. Naast de 
schemerschakelaar en de 
uitschakelvertraging kunt u ook 
nog de reikwijdte van de sensor 
traploos instellen tot 8 meter. 
Standaard staat die instelling 
meestal op het maximum. Door de 
detectieafstand te verminderen, 
zorgt u ervoor dat de lift niet meer 
binnen het bereik van de sensor 

valt of dat de detectieafstand niet 
groter is dan de diameter van het 
lokaal waarin de lamp geplaatst is.

Afdekplaatjes

Bij de professionele armaturen 
van Steinel (P- en R-reeks) zitten 
bovendien meegeleverde metalen 
afdekplaatjes. Die kunt u rond 
de sensor plaatsen. Zo beperkt 
u het detectiebereik in slechts 
één of twee richtingen, terwijl 
u in de andere richtingen de 
maximale reikwijdte behoudt.

PIR-sensoren

Als ook dat nog geen oplossing 
biedt, dan kunt u in het gamma 
van Steinel eveneens opteren voor 
armaturen met een ingebouwde 
passief-infraroodsensor, zoals 
bijvoorbeeld de DL Vario Quattro. 
Die technologie detecteert 
niet door droge wanden en is 
ongevoelig voor trillingen. ◆

Roland Goovaerts van Steinel

Waarom gaat mijn 
sensorlamp aan 
wanneer er niemand 
in de ruimte is?
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Alles wat u moet 
weten over SLR en ELR, 
uitgelegd door Ledvance

De verlichtingsmarkt zal in 2021 een aantal 
fundamentele veranderingen ondergaan. Die worden in 
gang gezet door de nieuwe EU-verordening 2019/2020 
betreffende verlichting (Single Lighting Regulation 
- SLR) en de nieuwe EU-verordening 2019/2015 
betreffende energie-etikettering (Energy Label 
Regulation - ELR). Het doel is het milieu te beschermen, 
de bescherming van de gebruiker te vergroten en 
de duurzaamheid van producten te verbeteren.

In de verordeningen wordt 
niet langer onderscheid 
gemaakt tussen modules, 
lampen en verlich-
tingsarmaturen. In plaats 
daarvan verwijzen zij 
alleen naar lichtbronnen. 
De  energie-efficiëntie zal 
daarom bijvoorbeeld alleen 
voor de lichtbron worden 
geëvalueerd. Relevante 
productkenmerken zullen 
worden gedocumenteerd 
in de EPREL-databank 
(European Product Database 
for Energy Labeling). 
Op basis van de bereikte 
energie-efficiëntie zal 
elke lichtbron een nieuwe 
classificatie en een nieuw 
label tussen A en G krijgen.

Bovendien zullen sommige 
producten in de EU 
niet langer op de markt 
mogen worden gebracht. 
Vanaf september 2021 is 
dit van toepassing voor 
R7s-halogeenlampen 
> 2700 lumen en laag-
volthalogeenlampen met 
lampvoet GU4/GU5.3 en 
G53. T8-fluorescentielampen 
in 60, 120 en 150 cm zullen 
vanaf september 2023 
worden uitgefaseerd, maar 
kunnen nu al vervangen wor-
den door T8-ledbuizen.

SLR/ELR: 
 de belangrijkste 
veranderingen 
samengevat

1 Alle lichtbronnen zullen 
overeenkomstig de 
voorschriften worden 
geëvalueerd�

2 De verpakking en de 
grafische vormgeving 
zullen enigszins 
worden aangepast�

3 Alle lichtbronnen zullen 
worden opgenomen 
in de EPREL-databank 
voor de hele EU�

4 Er komt een nieuw 
energie-efficiëntielabel 
met een nieuwe schaal� 
A++ tot E wordt A tot G�

5 Bestaande producten 
mogen tot maart 2023 
zonder labelaanpassing 
worden verkocht�

Ronald 
Moeskops 

Director trade marketing 
Ledvance
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SLR: nieuwe definitie 
van een lichtbron  

Een lichtbron is een elek-
trisch werkend product dat 
wit licht uitstraalt. Dit kan 
een lamp, een module of 
een armatuur met volledig 
geïntegreerde componen-
ten zijn. Armaturen kun-
nen bestaan uit een licht-
bron (volledig geïntegreerd 
armatuur) of kunnen een of 
meer lichtbronnen bevat-
ten (bevattend product). 
Alle lichtbronnen die vanaf 
1 september 2021 op de 
markt worden gebracht, moe-
ten een nieuw energie-effici-
entielabel krijgen overeen-
komstig de verordening. 

De nieuwe energylabels: 
van A naar G

Overeenkomstig EU-veror-
dening ELR 2019/2015 moe-
ten alle lichtbronnen vanaf 
1 september 2021 worden 
opgenomen in de Europese 
EPREL-databank wanneer zij 

zullen worden beoor-deeld 
en opnieuw worden geëti-
ketteerd op basis van onder 
meer ecologische en duur-
zame aspecten. Alle licht-
bronnen zullen dus opnieuw 
worden geclassificeerd. De 
QR-code op het nieuwe ener-
gielabel linkt naar verdere 
informatie, waaronder de 
productgegevens van de fabri-
kant die zijn opgeslagen in de 
EPREL-databank. Ledvance 
garandeert de volledige regis-
tratie van haar producten. 
Er is een overgangsperiode 
van 18 maanden. Lichtbron-
nen die uiterlijk 31 augus-
tus 2021 op de markt zijn 
gebracht, mogen tot 1 maart 
2023 met hun oude labels 
worden verkocht. Vanaf 
maart 2023 moeten deze 
producten opnieuw worden 
geëtiketteerd. Met betrek-
king tot het label zijn er uit-
zonderingen voor o.a nood-
verlichting, lichtbronnen op 
batterijen en armaturen met 
vervangbare lichtbronnen. ◆
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Jørgen Hølmkær
Product Manager  
Ceiling Detectors 

Niko

Wanneer u een installatie ontwerpt, wilt u er zeker van 
zijn dat de bewegingsmelders op uw plan ook effectief 
het gewenste detectiebereik halen. Net daarom is het 
aangewezen te kiezen voor sensoren die beantwoorden 
aan een internationale standaard, zoals IEC 63180:2020. 

Die IEC-norm is op weg om 
de nieuwe internationale 
standaard te worden waar-
mee producenten het detec-
tiebereik van bewegingsmel-
ders attesteren. Aangezien 
fabrikanten een vastgelegd 
testprotocol volgen, kunt u 
als klant verschillende mel-
ders rechtstreeks en objec-
tief vergelijken. U weet 
ook meteen hoeveel senso-
ren u precies nodig hebt.

Nieuwe KNX-detectoren

Niko is een van de eerste 
spelers die IEC 63180:2020 
omarmt voor zijn nieuwe 
gamma KNX-bewegings-
melders. Zo garandeert 
het bedrijf een accuraat 
detectiebereik, waardoor u 
uw plannen efficiënter en 
met zekerheid opstelt. Tij-
dens het testen maakte 
Niko gebruik van een robot 

die lichaamsbewegingen 
nabootst, voor maximale 
nauwkeurigheid en repro-
duceerbaarheid over de ver-
schillende tests heen. Er 
werd ook rekening gehouden 
met de temperatuur, lucht-
vochtigheid, luchtbewegingen 
en de aanwezigheid van zon-
licht. De tests gebeurden op 
een typische montagehoogte 
en bij een normale kamer-
temperatuur van 20-22°C. 

Mooier en makkelijker

De nieuwe reeks telt vier 
melders. Dat is een bewuste 
keuze om de selectie en 
opslag van de nieuwe 
KNX-melders niet node-
loos ingewikkeld te maken. 
Het gamma biedt een brede 
waaier aan toepassingen 
voor een competitieve prijs.” 
Elke melder beschikt over de 
eigenschappen en de functies 

die u wenst: insteekklem-
men voor een snelle instal-
latie, vijf kanalen, eenvou-
dige configuratie via ETS, 
een beschermingsgraad tot 
IP54 en de juiste afmetingen. 
De reeks bevat bijvoorbeeld 
twee discrete versies met een 
vlakke lens. De uiterst com-
pacte minimelder past op zijn 
beurt in dunne afwerkings-
profielen in het plafond. Voor 
grote ruimten zijn er melders 
met een detectiebereik tot 
41 m en -hoogte tot 10 m.

Alle melders worden afge-
werkt volgens de veeleisende 
normen van Niko en bie-
den net dat tikkeltje extra 
waarmee Niko zich onder-
scheidt van de concurren-
tie. Zo worden vervangbare 
sluitringen in zwart of wit 
meegeleverd bij de vlakke 
melders, waardoor u ook 
na de installatie eenvou-
dig hun look verandert. ◆

Welke norm voor 
melders, en waarom?

5 8
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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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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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Brepols ontwikkelt en produceert agenda’s, 
kalenders, handige schrijfmappen en 
lederen- en kunstlederen etuis. Ze zijn 
ook zowel producent als verdeler van 
de volledige collectie van Maverick, o.a. 
hun kwalitatieve, lederen (laptop-)tassen. 
Daarnaast verdeelt Brepols het zeer 
mooie assortiment schrijfwaren van de 
Amerikaanse merken Cross en Sheaffer.

Al die producten kunnen voorzien worden 
van uw logo en een bedrijfsnaam. Een 
gepersonaliseerde agenda, schrijfmap of 
pen? Een mooi en kwalitatief geschenk 
dat uw zakenrelaties of medewerkers 
elke dag zullen gebruiken.

Brepols werkt al jarenlang samen met 
Gibed. Het verzorgt namelijk de productie 
en de levering van gepersonaliseerde 
agenda’s voor de elektrogroothandels.

Zelf relatiegeschenken laten maken? 
Neem een kijkje op de website van 
Brepols of contacteer Steven De Cuyper 
(steven.de.cuyper@brepols.com) 
voor meer informatie.

Tijdelijke actie: gratis luxe schrijfmap  
voor de eerste drie bestellers! 
www.brepols.com/nl-BE/relatiegeschenken ◆

365 dagen per jaar
dicht bij uw klanten
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FagernesFagernes

Fagernes 
De Fagernes is een moderne klassieke 
armatuur geschikt voor zowel buiten als 
binnen. De lichtbron is ingebouwd en zorgt 
voor een verblindingsvrij indirect licht. 
De Fagernes is beschikbaar in twee 
verschillende maten.
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Niko Digital black
Comfort, gebruiksgemak en flexibiliteit 

van huisautomatisering binnen handbereik

www.niko.eu/digital-black


