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LICHTMANAGEMENT
Het juiste licht op de juiste 
plaats op het juiste moment? 
LEDVANCE biedt antwoorden.

GLOEDNIEUW
Sarem opende nieuwe 
showroom: een onestopshop 
voor installateurs.

Slimmer. Geïntegreerder. Geconnecteerder. 
De huisautomatisering van Niko.
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VOORUIT
Kabelwerk Eupen neemt de draad 
weer op na de overstromingen.
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VanLien
Lutia nu ook met 

3 uur autonomie
Betrouwbaar tussen -20°C tot +40°C

DALI compatibel

Scan hier voor DALI 

Scan hier voor Lutia
Een armatuur voor zowel

wand- als plafondmontage

Geoptimaliseerde 
logistiek

Betrouwbaar 
in extreme 

omstandigheden
Robuust ontwerp geschikt
voor buitentoepassingen
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o STEEDS SLIMMER
Ooit was een lamp gewoon... een lamp. 
Wat glas en kabels die dankzij het relatief 
recente wonder van de elektriciteit thuis 
de kaars vervingen als voornaamste 
bron van licht. Ongeveer een eeuw 
later kwam daar het internet bij. Dat 
bracht het één en ander – vergeef ons de 
woordspeling – in een stroomversnelling.

Want hoe sneller en draadlozer dat internet 
werd, hoe groter de mogelijkheden voor 
onze sector om onze lichtoplossingen 
daarop af te stemmen. Het fenomeen 
‘smart home’ was geboren. Vandaag regel 
je licht-, alarm- en andere oplossingen met 
een paar keer duwen op je smartphone. 
Alles is geïntegreerd, alles hangt samen.

Hoe wonderlijk dat eigenlijk is, daar staan 
we anno 2022 nog zelden bij stil. Toch 
is het belangrijk om dat af en toe eens te 
benoemen. Ook onze leveranciers hebben 
zo’n systemen. Het DALI-systeem bij Sarem 
bijvoorbeeld (p. 20), maar ook VIVARES 
van LEDVANCE (p. 26) is zo’n modern 
lichtmanagementsysteem. Eenvoudig en 
comfortabel, maar bovenal steeds slimmer.

Veel leesplezier!

NICO VANHOVE 
Managing Director Gibed
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Defecte bedrading of verouderde 
componenten kunnen door overbelas-
ting tot elektronische schade leiden. 

Elektrische vonken kunnen 
grootschalige branden ver-
oorzaken, die materiële 
schade en zelfs burgerlet-
sel kunnen veroorzaken. 
Door het probleem vroeg 
te diagnosticeren, kunnen 
technici reparaties 
uitvoeren voordat er een 
totale storing optreedt.

HIKMICRO B20 is ontworpen 
om temperatuur te meten 
en defecten te vinden die 
onzichtbaar zijn voor het 
blote oog. Het is uitgerust met 
een resolutie van 256 x 192, 
een HIKMICRO thermische 
detector en een 2MP opti-
sche detector. Thermogra�e 
varieert van -20°C tot 550°C. 
Het biedt ondersteuning bij 
de besluitvorming en waar-
borgt de veiligheid. Het 
apparaat wordt voorname-
lijk gebruikt in verschillende 
industrieën, zoals de bouw, 
verwarming, ventilatie en 
airconditioning, enzovoorts. ◆

INFO  www.ccinv.be

Preventief onderhoud
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De inline connector 
van de serie 221 met 
bedieningshendel 
van WAGO zorgt 
voor de universele 
geleideraansluiting in 
doorgangsrichting. 

De inline connector staat 
voor een doordachte en 
geavanceerde aansluiting 
voor alle soorten geleiders 
van 0,2 tot 4 mm². De 
aansluiting van massieve, 
�jnaderige en meeraderige 
geleiders in doorgangsrichting 
wordt een stuk gemakkelijker 
en comfortabeler.

Als universele verbinder 
biedt de inline connector niet 
alleen uitkomst bij bekende 
installatietoepassingen 
met weinig beschikbare 
ruimte, maar behoren 
ook nieuwe toepassingen 
tot de mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld laboratorium- 
en testopstellingen, 
productietestvelden, 
de aansluiting van 
verlichtingsarmaturen 
in tussenplafonds en 
de verlenging van 
luidsprekerkabels of 
aftakdozen in industriële 
toepassingen. Het zijn slechts 
een paar toepassingsgebieden 
waar de voordelen van de 
inline connector door en 
door tot hun recht komen. ◆

INFO  www.wago.com/be-nl

Universele
geleideraansluiting

UV-C-licht wordt al tientallen 
jaren met succes gebruikt als 
luchtdesinfectiemiddel om 
virusuitbraken zoals tuberculose, 
in�uenza, mazelen en nu dus ook 
corona onder controle te krijgen.

Als een virus wordt blootgesteld aan 
UV-C-licht, beschadigt het RNA/
DNA waardoor het virus niet meer 
besmettelijk is. De desinfecterende 
eigenschap van het licht maakt het 
een belangrijke aanvullende maatregel 
op ventilatie en vaccinatiestrategieën. 
Daar liggen voor jou als installateur ook 
weer kansen voor nieuwe projecten.

De plug-and-play UV-C-
luchtdesinfectietoestellen van 
Philips zijn eenvoudig te installeren, 
zonder dure upgrade van het huidige 
ventilatiesysteem, en zijn in staat om 
90% van de micro-organismen in een 
binnenruimte van 80 m³ in slechts 2 
uur tijd te inactiveren. Vanwege hun 
effectiviteit zijn ze uitermate geschikt 
in verpleeghuizen, kantoren, horeca, 
klaslokalen, sportclubs, theaters, 
supermarkten en zelfs thuis. ◆

INFO  www. philips.be/installateur

UniverseleUniversele
geleideraansluiting

Verluchten
met UV-C-licht 
van Philips



De meest eenvoudige manier voor een perfecte 
lichtoplossing in al uw renovatieprojecten.

Het besef dat de kleur en 
intensiteit van (kunst)licht 
van groot belang is voor het 
menselijk welzijn, is onder-
tussen wetenschappelijk 
aangetoond. Het Tunable 
White Leddim-systeem is 
dankzij zijn eenvoudige aan-
sluiting op de bestaande 
bekabeling dan ook perfect 
geschikt voor alle renova-
tieprojecten in residen-
tiele, tertiaire en industriële 
toepassingen. Het systeem 
garandeert het perfecte licht 
in kleur en intensiteit op 
elk moment van de dag.

De besturing gebeurt manu-
eel of via de LEDDim-app. 
Om de kleurtemperatuur 
te veranderen, moet je 
enkel op de draaischakelaar 

dubbelklikken. Met slechts 
4 knoppen kan je de huidige 
instellingen opslaan en die 
vervolgens met één druk op 
de knop opnieuw oproepen.

Bij gebruik van SG Smart 
Gateway is het ook moge-
lijk om een daglichtritme in 
te stellen, dat doorheen de 
dag van kleur en intensiteit 
verandert. Je kan dan voor 
een standaardritme kiezen 
of zelf een ritme instellen. 

Eenvoudig te bedienen via 
de SG-app, de SG-dimmer 
of een lichtdrukknop op 
de fase-afsnijding. ◆

INFO  www.sg-as.com/nl/sg-smart

Tunable 
White LEDDim
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Classe 300EOS
van BTicino

De gloednieuwe Classe 300EOS is niet 
zomaar een videofoon. Het combineert 
videofonie met deurcontrole én een 
waaier aan smart home-functionalitei-
ten die de gebruiker ondersteunen in 
het dagelijkse leven. Naast de optie om 
het toestel als domoticahub te installe-
ren, is het ook mogelijk om een volle-
dig veiligheidssysteem op te zetten.

De deur openen, het weer 
opvragen of het alarm 
inschakelen zijn maar 
enkele voorbeelden. Alles is 
aan te sturen via zowel de 
binnenpost, vanop afstand 
met de smartphone Home + 
Security app of met uw stem 
dankzij het geïntegreerde 
spraakbesturingssysteem 
Alexa. 

De Classe 300EOS is 
uit te breiden met de 
veiligheidsoplossingen van 
Netatmo. Dankzij deze 
koppeling kunt u eenvoudig 
en snel gebruiksvriendelijke 
beveiligingssystemen 
ontwikkelen voor elk 
type woning. Denk hierbij 
aan slimme camera’s, 
deur- en raamsensoren, 
geluidsalarmen en zelfs 
rook- en CO-detectoren. ◆

INFO  www.legrand.be



Een lichtend voorbeeld
van tijdloos design

Met deze online configurator LOUI 
voor de LESS IS MORE-familie 
kunt u uw armatuursystemen 
snel, veilig en creatief plannen.

Uitvoerbaar als een 
homogene, eindeloze lijn 
is LESS IS MORE 27 met 
name voor gangverlichting 
voorbestemd, maar daarnaast 
ook zeer geschikt voor 
de efficiënte algemene 
verlichting van kantoor- 
of verkoopruimten (met 
UGR<19 in Alea Optik 
System). Boven de toonbank 
of tafel hangend, verspreidt de 
armatuur zacht, indirect licht 
naar boven en sterk, gericht 
licht naar beneden – een 
duidelijk designstatement. 

De ledlichtlijn LESS IS 
MORE 50 completeert 
de familie meteen tot het 
wezenlijk gereduceerde 
lijnarmatuur. Dankzij de 
geïntegreerde convertor 

ontstaat een volledig continue 
en architecturale lichtlijn 
of vierkant met een opaal 
plexi- of Alea Optik-systeem. 

De krachtige ledlichteenheid 
met inhouse ontwikkelde 
MRS-technologie, een 
Mini-Reflektor-System 
met een prismavormig 
antiverblindingsframe, is 
het technische hart van het 
derde profiel, de Beamline.

Speel al je creativiteit uit! 
www.rzb.de/nl/producten/
loui-configurator-nl/
loui-configurator/ 

• Vrije configuratie van 
uw profielsysteem

• Directe 
materiaalcombinatie

• Inclusief montagetekening 
van uw armatuursysteem 
in DXF-formaat

• Inclusief ROLFZ-bestand 
van uw geconfigureerd 
systeem voor uw 
planning in RELUX!

U kiest in de volgorde:

De familie, het design (LOUI), 
het type lijn (opbouw, 
inbouw, pendelarmatuur), 
de kleur, het type diffusor, de 
sturing, de kleurtemperatuur, 
de afmetingen.

Dan krijgt u een uniek 
1K-nummer, met volledig 
overzicht van uw profiel met 
de gevraagde specificaties en 
de gegevens, om die profielen 
te bestellen (materialen, plan, 
instructies, DXF files, prijs).

Plannen is nog nooit zo 
gemakkelijk geweest! ◆

INFO  www.rzb.de/nl
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De nieuwe digitale schakelklokken 
voor wandinbouwmontage TR 
030 top3 UP en SELEKTA 070 
top3 UP (astronomische functie) 
met weekprogramma’s maken 
een eenvoudige, ef�ciënte 
en nauwkeurige regeling van 
verlichting of ventilatoren mogelijk.

Dankzij de inbouwmontage kunnen 
ze elegant worden geïntegreerd in 
verschillende schakelaarmodellen. 
Ze zijn ook compatibel met Niko 
Original, Intense en Pure afdekplaten 
(optionele adapterkit).

Deze klokken bieden alle 
functionaliteit van de top3-range 
van Theben. De programmering is 
�exibel: door middel van toetsen of 
via een app met een smartphone. 
De manipulatiebeveiliging is maximaal 
dankzij de verwijderbare, energiezuinige 
OBELISK top3 Bluetooth-dongle. Deze 
schakelklokken zijn ideaal voor leds: 
maximale belasting van 600 W. ◆

INFO  www. tempolec.com

Integratech brengt 
een mid-season versie 
van de catalogus. 
Het gamma van de 
functionele ledverlichting 
voor o.a. de industrie 
en de retail wordt 
aangevuld met meer 
verlichtingsproducten 
voor de residentiële 
en projectmarkt. 

Integratech blijft zich 
verder concentreren op 
hun gekende hoogwaardige 
lichttechnologie. Dankzij 
een constante evolutie 
in het gamma worden de 
ledstrips, panelenpro�elen … 
tot de drivers steeds up-to-
date gehouden. Zo zit er 
in de nieuwe catalogus 

onder andere een nieuw 
opbouwkader voor het 
Bright ledpaneel en de 
universele 3-fase rails. 
Daarnaast kan de Belgische 
markt kennismaken met de 
Lébénoïd-armaturen in een 
extra catalogus hoofdstuk 
“Residentials”. Lébénoïd, 
sinds kort het Franse 
zusterbedrijf van Integratech 
heeft bijna 100 jaar ervaring 
als Europese fabrikant, 
en vormt een mooie 
aanvulling op het gamma. ◆

INFO  www.integratech.be

Integratech
breidt zijn gamma 
uit met Lébénoïd-
producten

Ef�ciënte
lichtregeling: digitale
schakelklokken voor
wandinbouwmontage 



De BIM-planningsgegevens 
van B.E.G.: gewoon downloaden

BIM, Building Information Model, 
is een planningsmethode die de 
wereldwijde praktijkstandaard aan 
het worden is voor het ontwerp en 
de controle van grote projecten.

Zo gaat BIM voor sommigen 
uitsluitend over het 
modelleren van gebouwen 
om vanuit deze 3D-modellen 
plannen of hoeveelheden 
af te leiden. Anderen zien 
dan weer het voordeel in 
van de mogelijkheid om 
fouten vooraf te ontdekken 
en die op de computer 
op te lossen in plaats van 
achteraf op de werf.

Om aan de verschillende 
internationale normen 
te voldoen, hebben de 
lichtsturingsexperts van 
B.E.G. bijvoorbeeld de 
BIM-gegevens van de 

B.E.G.-aanwezigheids- 
en bewegingsmelders 
geoptimaliseerd en 
beschikbaar gemaakt in een 
nieuw innovatief hulpmiddel.

Wat je nog kunt verwachten, 
is een duidelijke zoekfunctie 
om je product snel te vinden. 
Vervolgens kan je onze BIM-
bestanden van de B.E.G.-
aanwezigheidsdetectoren 
en bewegingsdetectoren, 
individueel of als pakket 
downloaden. Bij elk 
product vind je nadere 
informatie zoals een 
3D-model, de bijbehorende 
gebruiksaanwijzing en een 
link naar de productpagina 
op onze website. ◆

INFO   www.beg-luxomat.com

© Africa Studio 
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Wij halen de zon in huis!
Het begin van een nieuw tijdperk 
in Human Centric Lighting.

• Het complete spectrum van natuurlijk 
licht, zonder de storende blauwe piek 
van traditionele leds

• Dynamisch, stimulerend licht dat helpt bij 
het reguleren van fysiologische reacties 
voor een betere concentratie en gezondheid

• Uitstekende kleurweergave, CRI 97+ 
in alle kleurtemperaturen

• 100% aangepast aan het circadiane 
ritme, dimbaar Tunable White licht met 
SylSmart-sturing

• Een innovatie toegepast in onze beste 
armaturen - Optix met hoog visueel comfort 
en de decoratieve Ascent 100 downlights

Revolutionair, menselijk licht op maat. 
Ontworpen voor een beter leven.

sylvania-lighting.com/luminature

Volledig spectrum 
van zonlicht

Natuurgetrouwe
kleuren

Dynamische 
regeling

Het meest natuurlijke kunstlicht

Optix

Ascent 100 II



PODIUM
Al meer dan 100 jaar produceert Niko schakelmateriaal. In die tijd heeft de fabrikant 

een leidende positie op de Belgische markt verworven. Het is dan ook geen 
verrassing dat de producten van Niko in ontelbare woningen terug te vinden zijn. 

In 1997 zette Niko ook zijn eerste stappen in home automation met Nikobus.

Wat 25 jaar geleden begon met 
Nikobus, is vandaag het Niko Home 
Control-ecosysteem. In de loop der 
jaren is niet alleen de naam van 
Niko’s portfolio voor huisautomati-
sering veranderd: het hele segment 
is in beweging. Deze verjaardag is 
dus een ideale gelegenheid om terug 
te blikken op de talrijke evoluties in 
huisautomatisering, die Niko vanop de 
eerste rij beleefde. En vooral om voor-
uit te kijken naar morgen. Want dat 
huizen alleen maar slimmer worden, 

staat vast. 25 jaar home automation 
met Niko in vijf kernwoorden.

Ervaring

Niko ontwikkelt al sinds 1919 elek-
trisch schakelmateriaal en staat dus 
voor meer dan 100 jaar ervaring, 
expertise en een omvangrijk gamma 
aan producten. In 1997 bracht het 
Nikobus op de markt, zijn eerste 
oplossing voor huisautomatisering. 

“De evolutie die het systeem door-
maakte op 25 jaar is enorm,” begint 
Peter Vehent, Product Manager Niko 
Home Control Ecosystem. “Kijk 
alleen al naar de programmatie. In 
1997 gebeurde dat met een schroe-
vendraaier op de module in de 
verdeelkast. Daarna kwam er soft-
ware op de pc bij, en ondertussen kun 
je al heel wat programmeren via een 
gebruiksvriendelijke app op je smart-
phone. Ook op vlak van producten en 
functionaliteiten zie je een enorme 

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.
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JAAR ERVARING

700+
MEDEWERKERS

5000+
UNIEKE PRODUCTEN

10
EUROPESE LANDEN WAAR 

NIKO GEVESTIGD IS

200+
MILJOEN EURO

JAARLIJKSE OMZET

500+
MILJOEN SCHAKELAARS 

EN STOPCONTACTEN 
GEPRODUCEERD SINDS 
DE OPRICHTING IN 1919

evolutie. Al relatief snel kwam er 
een touchscreen in de installatie, 
maar wie had in 1997 gedacht dat je 
ooit je huis en andere elektroappa-
raten met een smartphone of zelfs 
je stem zou kunnen aansturen?”

“Het feit dat we meer dan 100 jaar 
bestaan en al enkele decennia actief 
zijn in huisautomatisering bewijst 
ook dat we een betrouwbare partner 
zijn voor installateurs, distributeurs 
en eindklanten,” vult hij aan.

Toegankelijk

Huisautomatisering wordt vaak nog 
ten onrechte geassocieerd met dure 
en complexe systemen, zowel door 
installateurs als klanten. “Zulke sys-
temen hadden vroeger inderdaad de 
connotatie een luxe gadget te zijn voor 
de ‘happy few’ en technologieliefheb-
bers,” vertelt Peter. “Maar dat is het 
voor ons helemaal niet. Wij bieden een 

toegankelijk systeem, en dat op elk 
vlak. Niko Home Control is eenvoudig 
in gebruik, betaalbaar en makkelijk 
te installeren en con�gureren. Het is 
een oplossing die voor iedere gebrui-
ker waardevol is. Ze ondersteunt men-
sen in hun dagdagelijkse bezigheden, 
geeft hen op een intuïtieve manier 
controle over hun woning, biedt hen 
gemoedsrust, neemt dagdagelijkse 
stress weg en zorgt voor een veilig en 
geborgen gevoel. En dat allemaal zon-
der complexe handelingen en prikkels 
die technologie soms met zich mee-
brengt. Met één slim stopcontact of 
één geconnecteerde schakelaar pro-
�teer je al van de voordelen van Niko 
Home Control. Nadien schaal je je 
installatie op om ze mee te laten evo-
lueren met je woning en levensstijl.”

Naast het comfort van de eindklant 
staat voor Niko ook installatiegemak 
centraal. Peter: “We zijn in die 100 
jaar uitgegroeid tot de ‘compagnon 
de route’ van onze installateurs, een 
trouwe reisgezel die hen ondersteunt 
en luistert naar hun noden. Klanten 
kunnen rekenen op sterke service en 
support, zowel vanop afstand als ter 
plaatse, en maar liefst vier jaar garan-
tie, meer dan dat wettelijk verplicht 
is. Daarnaast hebben we een uitge-
breid trainingsaanbod in onze Niko 
Academy.” 

Nog op het gebied van toegankelijk-
heid is Niko aan de slag om van Niko 
Home Control een gecontroleerd open 
systeem te maken. Vandaag zijn er 
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al heel wat integraties met slimme 
producten van derde partijen, en dat 
zullen er alleen maar meer worden. 
“We zullen meer richting een open 
systeem evolueren dat jarenlang mee 
blijft groeien met een woning en de 
nieuwste technologieën. Zo bieden 
we nu bijvoorbeeld ook Zigbee-
producten aan. Daarbij willen we wel 
stabiliteit en betrouwbaarheid op 
lange termijn garanderen. We kiezen 
daarom voor gerenommeerde merken 
die dezelfde kwaliteit bieden als Niko. 
Niko blijft het aanspreekpunt voor 

gebruikers en installateurs, dus we 
moeten zeker zijn van kwalitatieve 
koppelingen en totaaloplossingen.” 

Relevant

Home automation biedt ongekende 
mogelijkheden, maar Niko wil de 
technologie inzetten voor relevante 
doeleinden. “Technologie moet inno-
vatieve oplossingen toegankelijk 
maken voor gebruikers en hen tot nut 
zijn,” stelt Peter. “Denk maar aan de 
energieoplossingen van Niko Home 
Control. In de huidige discussie over 
duurzaamheid en de energietransitie 
is het belangrijk dat je je bewust bent 
van je verbruik en dat je de opbrengst 
van je zonnepanelen optimaal benut. 
Home automation zal daarin een pro-
minente rol spelen. Je krijgt inzicht 
in je verbruik en ontvangt slimme 
meldingen over de status van je elek-
trische installatie. Daarnaast heeft 
Niko Home Control een solar mode 
om je zelfconsumptie te verhogen 
en een peak mode om je verbruik te 
spreiden. Stuk voor stuk toekomstbe-
wuste functionaliteiten die een meer-
waarde betekenen voor klanten.”

Design

De vele iF Design Awards en Red Dot 
Awards in de trofeekast van Niko spre-
ken boekdelen: deze fabrikant hecht 
belang aan een stijlvol design dat zijn 
merkidentiteit uitstraalt. Tegelijk heb-
ben alle producten een functioneel 
ontwerp. “We ontwerpen onze pro-
ducten zodanig dat ze gemakkelijk 

PETER VEHENT [47] 
PRODUC T M A N AGER NIKO HOME CONTROL ECOSYSTEM

Studeerde elektriciteit en elektronica en deed ruime ervaring 
op in IT en netwerkinfrastructuur� Werkt sinds 2006 bij 
Niko� Is een fervent fietser met groene vingers die knutselt 
met hout of aan elektrische installaties en graag tijd vrijmaakt voor zijn familie�

12



te gebruiken zijn. Info en kleurmar-
keringen of symbolen op het product 
nemen alle mogelijke twijfels voor de 
installateur weg. Ook de interfaces 
zijn gemaakt met het oog op gebruiks-
gemak. Denk maar aan onze program-
meersoftware en de Niko Home app, 
waarmee je het systeem kunt behe-
ren, maar ook programmeren. Voor 
eindgebruikers zorgen we ervoor dat 
elke component van hun smart home 
intuïtief te bedienen is. Het moet 
onmiddellijk duidelijk zijn wat een 
knop of scherm doet,” legt Peter uit. 

Een sprekend voorbeeld van die 
designfilosofie is de Digital black. 
Die heeft met zijn stijlvolle design 
al meerdere internationale awards 
gewonnen. Daarbovenop is de inter-
face zodanig ontworpen dat hij heel 
intuïtief te bedienen of in te stel-
len is. Ook de installatie verloopt 
heel gemakkelijk dankzij het tech-
nisch design met duidelijke kleuren 
en symbolen op de achtergrond. 

Toekomst

Het verhaal van Niko en home auto-
mation is na 25 jaar nog lang niet ten 
einde. De fabrikant volgt de steeds 
wijzigende noden in de markt nauw 
op. Peter: “We blijven hard werken 
aan één geïntegreerd systeem dat een 
antwoord biedt op de huidige én toe-
komstige wensen van onze gebruikers. 
Of het nu gaat om nieuwe vereisten 
op het gebied van comfort, energiebe-
heersing, duurzaamheid of veiligheid: 
een gebouw moet mee kunnen evo-
lueren met de tijd en zijn bewoners. 
Met Niko Home Control leg je van-
daag het fundament om dat allemaal 
mogelijk te maken in de toekomst. 
We evolueren namelijk naar een open 
ecosysteem dat je als installateur 
in staat stelt om een professionele, 
betrouwbare en toekomstgerichte 
elektrische installatie te realiseren. 
En dus trots te zijn op je werk.”◆

Niko Home Control

HOOFDKANTOOR

Industriepark West 40 
9100 Sint-Niklaas  

T. +32 (0) 3 778 90 00 
F. +32 (0) 3 777 71 20

info@niko.eu 
www.niko.eu
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Residential ventilationA

Axial extractor fans 
with Co2 sensor

VARIO CO2 KIT

VARIO-CO2 KIT is een ventilatiesysteem dat CO2 in de 
lucht meet, en er vervolgens voor zorgt dat er voldoende 
frisse lucht blijft circuleren. Zeker in tijden van corona 
een onmisbaar systeem met veel toepassingen.

De KIT VARIO CO2 van Vortice is een set met:

• Een NDIR CO2-meter

• 2 ventilatoren (150mm, 230mm of 300mm diameter)

De sturing schakelt de ventilatoren aan of uit in 
functie van een aantal in te stellen parameters.

Eén ventilator zorgt voor de aanvoer van buitenlucht in de 
ruimte terwijl de andere de binnenlucht afvoert. Met dit push-
pullsysteem wordt de lucht continu ververst en worden de 
CO2-waardes binnen de vooropgestelde grenzen gehouden.

Meer informatie is beschikbaar op www.vortice.
com en op onze nieuwe website huppertz.be ◆

www.huppertz.be
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De Kit Vario CO
2

van Vortice
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Of het nu gaat over een parking van een 
bedrijf, shoppingcentrum, �atgebouw, 
kantoorcomplex of een openbare parking: 
het MENNEKES e-Mobility gamma biedt voor 
elke toepassing de juiste laadoplossing. 

Zowel de AMTRON® Professional+ als de 
AMEDIO Professional+ beschikken over 
alle troeven voor een toekomstgerichte 
laadinfrastructuur voor professionele doeleinden.
Ze voldoen aan de hoogste veiligheidseisen, 
garanderen een intuïtieve bediening én 
beschikken over netwerkmogelijkheden voor 
de implementatie van facturatie met splitbilling, 
systeembewaking en lastmanagement.

Volgende kenmerken in een notendop: 

• Geïntegreerde modem 

• Flexibele facturatieopties

• Tot 22 kW laadvermogen

• Geïntegreerde DC-foutstroombewaking

stagobel.be

MENNEKES
e-Mobility 
laadstations 

De EnOcean-drukknoppen van ROND 
zijn niet enkel een lust voor het oog 
maar maken ook gebruik van een sterk 
staaltje state-of-the-art technologie. 

Onze drukknoppen zijn draadloos en batterijloos, 
wat een groot voordeel oplevert voor de elektro-
installateur. Dankzij de wereld van IoT (Internet 
of Things) zorgen de Enocean-drukknoppen van 
ROND voor een snelle en eenvoudige integratie 
in het bouwproces waarbij er bovendien 
heel wat kabelwerk uitgespaard wordt! 

De programmatie is zo gebeurd: met de gratis app 
op jouw smartphone wordt de drukknop door een 
eenvoudige handeling gelinkt aan de lichtbron.

En surplus geniet de bouwheer van heel wat 
extra’s zoals alles-uitfuncties, gedimde lichtkringen, 
timers en het aanmaken van groepen. Dit alles is 
mogelijk op alle smartphones in het gezin. ◆

www.rond.io

Een staaltje 
state-of-the-art

technologie

part of the prado family



SIMPLE 
FORMALITY

WEVERDUCRE.COM

You’ll love these stunning geometric shapes. BOX is hard 
to beat when it comes to elegance and fl exibility. That 
makes them ideal for virtually any space. No matter if 
they sparkle from the ceiling or shine from the walls. 
The narrow luminaires are available in six great colours, 
as well as in many di� erent versions. 
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Hikvision Android-
monitor: eenvoudige 

integratie en bediening 
van je apparatuur

www.hikvision.com/nl

Hikvision breidt zijn Ultra-series uit met een nieuwe 
Android-monitor, waardoor beveiliging makkelijker wordt. 
Deze verbeterde monitor biedt de mogelijkheid om jouw 
videofoon, AX PRO-alarmsysteem, CCTV-apparatuur en 
twee applicaties van derden met elkaar te integreren.

Op die manier kan je zowel videobeelden van je 
buitenpost als camerabeelden van je bewakingsappara-
tuur bekijken, maar ook deuren openen en het alarmsys-
teem activeren of deactiveren. Bedien snel en eenvoudig 
deze Hikvision-apparaten op één scherm, dankzij de 
geïntegreerde gebruiksvriendelijke HikConnect-app!

Naast deze functies kan je ook genieten van een 
esthetisch design met maar één monitor aan de muur.
Momenteel zijn er twee modellen beschikbaar:

• KH9310 - 7” Android-monitor 

• KH9510 - 10” Android-monitor

Beide modellen zijn voorzien van een touchscherm 
en wi�-ondersteuning. Het KH9510-model is 
uitgerust met sfeerverlichting onderaan het scherm, 
wat een echt ‘smart home’ uitstraling geeft.

Voor meer informatie, contacteer jouw GIBED-�liaal. ◆

HIKVISION INTERCOM-KIT PROMO
HOGE KWALITEIT EN UITSTEKENDE PRESTATIES

DS-KIS602/S

IP intercom-kit 2-draads intercom-kit

DS-KIS702/S

www.hikvision.com/nl
R

• Deze promotie geldt voor alle combinaties van de bovenstaande intercom-
kit modellen. Om ervan te profiteren, kunt u 2 DS-KIS602/S modellen, 2 
DS-KIS702/S modellen, of 1 stuk van elk model kopen.   

• Meer informatie bij uw Gibed-filiaal.

KOOP 2 
INTERCOM-KITS

KRIJG 1 GRATIS HIWATCH CAMERA

HWI-T221H
2.0 MP IR Turret Netwerkcamera



Het TempoSmart-systeem, bestaande uit twee, drie of zes kanaals 
draadloze binnen- of buitenactuators, is bijzonder eenvoudig te 
installeren en te programmeren. De buitenversies zijn verkrijgbaar 
in IP66- (T6 Garden) of IP65- (T3 Garden) behuizingen. 

Elke actuator heeft zijn eigen wifimodule om verbinding te maken met het draadloze 
netwerk, zonder gateway� Op die manier bedienen gebruikers hun verlichting, rolluiken, 
sproei-installaties … met de gratis Tuya-app, zelfs als ze niet thuis zijn�  
De app laat toe om tijdsprogramma’s in te stellen, scenario’s te creëren en installaties 
te laten schakelen op basis van locatie, tijd en meteorologische criteria� Ook gesproken 
bediening via een virtuele assistent als Siri, Google Home of Alexa is mogelijk� 

Daarnaast heeft elke actuator een RF-module voor bediening op afstand� 
Met een antenne kan het bereik van de T6 Garden nog worden uitgebreid� 
De afstandsbedieningen werken op basis van piëzo-elektrische technologie� 
Een simpele druk op de knop geeft de energie om het commando 
naar de actuator te sturen� Batterijen zijn dus niet nodig� Bovendien 
zijn de schakelaars IP67 en geschikt voor gebruik buitenshuis� ◆

www.tempolec.com

TempoSmart,
geconnecteerde
oplossingen voor
huisautomatisering 

solutions
through technology
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De universele dimmer schakelt en dimt verschillende 
soorten lampen zoals gloeilampen, halogeenlampen 
of dimbare leds. De helderheid wordt aangepast via de 
klassieke drukknop die op de dimmer is aangesloten 
of vanaf uw smartphone met de MAXplus-app.

Dankzij de compacte behuizing wordt de montage van de nieuwe 
universele dimmer DIMAX 545 plus P aanzienlijk vereenvoudigd� 

De geïntegreerde bluetoothtechnologie maakt gebruiksvriendelijke 
bediening mogelijk met de MAXplus-app voor tablets en 
smartphones (iOS, Android)� Verlichtingsscenario’s, minimale 
en maximale helderheidswaarden, trappenhuisverlichting, 
astroprogrammering, tijdfunctie en nachtlichtbegrenzing 
kunnen comfortabel worden ingesteld�

De universele dimmer is uitgerust met een soft dim in- en 
uitschakelmechanisme dat de lampen beschermt, een 
automatisch identificatiesysteem van het type belasting, 
een oververhittingsbeveiliging die elke overbelasting 
voorkomt, evenals een beveiliging tegen kortsluiting�

Bovendien zijn de inbouwdimmers geoptimaliseerd 
om de leds te dimmen� ◆

www.tempolec.com

Universele inbouwdimmer: 
DIMAX 545 plus P

solutions
through technology
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ONESTOP
SHOP

Net zoals zijn gloednieuwe showroom is ook Sarem als bedrijf 
continu in evolutie. Elke dag houden de medewerkers de techni-
sche vinger aan de elektropols. Met maar één doel: installateurs 
bijstaan met professioneel advies en hen een onestopshop bie-
den voor al hun projecten. Van a(utomaat) tot z(onnepaneel).

De service van Sarem begint al in de showroom: “We tonen hier 
systemen voor gebouwautomatisering, video- en parlofoons, 
inbouwtoestellen, netwerkoplossingen … Zo hebben installateurs 
één plek waar ze alle nieuwste technische mogelijkheden kunnen 
ontdekken en tonen aan hun eindklanten. Ook verlichting en 
lichtsturing, zoals DALI, zijn vertegenwoordigd. Dankzij de verlaagde 
plafonds krijgen bezoekers meteen een realistisch beeld van het 
licht in een woning,” vertellen Timothy Keymis en Tom Bertels.  

Team specialisten

Timothy en Tom zijn specialisten in onder meer verlichting, 
gebouwautomatisering, video-/parlofonie, netwerken en 
observatiesystemen. Ze zijn het aanspreekpunt voor vragen over 
die technieken, maar ook voor studies, plannen en programmatie. 
“Ze vormen een team dat elkaar perfect aanvult, met eigen 
specialisaties, maar zonder exclusieve taken: zo is er maximale 
continuïteit voor de installateur,” legt zaakvoerder Luk Salaets uit.

S A R E M
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En daar houdt de expertise van 
Sarem niet op. Installateurs 
kunnen er ook rekenen op 
specialisten in het samenstellen 
van verdeelkasten en 
tellerverzamelingen, ventilatie 
en laadpalen voor elektrische 
voertuigen. “Een laadpaal 
verkopen is één ding: er komt 
wel wat meer bij kijken om het 
systeem veilig te laten werken. 
Dan is de expertise van de 
groothandel onontbeerlijk,” 
klinkt het eensgezind.

Sarem goes solar

Nieuw in het gamma zijn 
fotovoltaïsche systemen. 
“Zonnepanelen zijn niet 
meer weg te denken van onze 
daken. En nu de subsidies 
wegvallen, komt er continuïteit 
en stabiliteit op de markt,” 
licht Luk toe. In combinatie 
met laadpalen, thuisbatterijen 
en domoticasystemen heeft 
Sarem nu alles in huis 
om toekomstbestendige, 
energiezuinige gebouwen 
te realiseren. 

Tom gaat verder in op domotica: 
“Mensen die kiezen voor 
nieuwbouw, nemen zo’n systeem 
het best meteen. Het maakt een 
woning energiezuiniger: niet 
onbelangrijk met alle nieuwe 
regelgeving rond energie. Vandaag 
is er domotica die verbonden is 
met de digitale meter en grote 
verbruikers aanzet wanneer er 
veel zonnestroom is. Ook het 
extra comfort is een grote troef.”

Smart buildings 
zijn de toekomst

Eindklanten hoeven met 
huisautomatisering niet langer 
te vrezen voor een duur en 
complex systeem, vervolgt Tom. 
“Een basissysteem is vandaag 
helemaal niet zo duur meer. 
Sommige klanten kiezen ervoor 
om eerst enkele stopcontacten 
te automatiseren voor extra 
gebruiksgemak of om hun 
verbruik te monitoren. Dat is 
dan de opstap naar een compleet 
geautomatiseerde woning. Eén 
van onze klanten zat eerst 
met koudwatervrees, maar is 
uiteindelijk toch overgestapt. 
Wel, hij is nog elke dag blij dat hij 
voor domotica heeft gekozen.” 

Ook slimme verlichting is 
niet meer weg te denken 
uit hedendaagse gebouwen. 
Timothy ziet veel potentieel 
in DALI. “Het biedt meer 
mogelijkheden in elk type 
gebouw, zeker bij nieuwbouw 
en totaalrenovatie. DALI zorgt 

voor betere dimbaarheid en 
is gebruiksvriendelijker voor 
de installateur, want er is 
maar één kabel nodig. Wie 
het systeem wil ontdekken, is 
welkom in onze showroom.”

Met zijn specialisten en zijn 
steeds groeiende aanbod is 
Sarem dé onestopshop voor 
installateurs. “We zijn er voor 
elk project, of het nu gaat om 
een woning voor een particulier 
of een kantoor, een bedrijfshal, 
garage of toonzaal. We staan 
altijd aan de zijde van de 
installateur,” luidt het. ◆

Tom Bertels en 
Timothy Keymis

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



KOELING EN VERWARMING

BEDIENING VIA TOUCHSCREEN, 
AFSTANDSBEDIENING
OF SMARTPHONE

SLECHTS 16 CM DIEPTE

VASTE BUITENROOSTERS

AIRCOH EATER 2 . 0
Z ON DER BUITEN UN IT

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

AIRCOH EATER 2 . 0
Z ON DER BUITEN UN IT



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

UW VASTE AIRCO
VIA GIBED

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

   OPSTART DOOR INVOERDER

OPTIE WIFI

UW VASTE AIRCO
VIA GIBED



BELEVING IN
HET LICHT

W A T T  
&  M O R E

L icht beleven: daar draait het allemaal om bij 
Watt&More. In de belevingsshowroom ontdekken 
bezoekers het verhaal en de eigenschappen van 

verlichtingsproducten. En dat alles in een gemoedelijke, 
huiselijke setting. Drie ervaren licht- en interieurspecialisten 
zorgen voor oplossingen op maat van elk project. 

Watt&More in Deinze is sinds 2017 een onderdeel van de Alfa-groep 
en dus een jonge telg in de Gibed-familie. Binnenin de zaak vind je 
echter specialisten met jarenlange ervaring in verlichting en interieur-
ontwerp. Dieter Batsleer verdiende zijn sporen bij een lichtfabrikant. 
“Ik kende de toenmalige eigenaar van Watt&More goed, net als de ver-
schillende leden van de Gibed-groep. Zij waren allen klant. Toen ik bij 
Watt&More aan de slag ging, kon ik rekenen op mijn goede relatie met 
Alfa Licht om specifieke merken aan te kopen. De samenwerking ver-
liep zo goed dat ze na anderhalf jaar werd bezegeld met een volledige 
fusie. Tot op vandaag is er open en productieve communicatie tussen 
Watt&More en Alfa. Ook op logistiek vlak zijn we partners,” vertelt hij.
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het kiezen van kleuren en mate-
rialen. “We steken regelmatig de 
koppen bij elkaar om samen tot 
geschikte oplossing te komen.”

Storytelling

Nog een onderscheidende fac-
tor van Watt&More is de door-
gedreven focus op storytelling. 
“Iedereen kan een lamp tonen. 
Wij gaan verder. Vanuit onze 
ervaring en passie voor licht 
delen we het verhaal achter een 
bepaald verlichtingsproduct met 
onze klanten. Het gaat dan om 
de geschiedenis van een merk, 
wetenswaardigheden of de visie 
van de designer. Ook techni-
sche kenmerken als instelbare 
lichtkleuren en -temperatu-
ren of human centric lighting 
lichten we toe en demonstre-
ren we aan onze klanten.”

Uitbreiding

Intussen wordt bij Watt&More 
volop gewerkt aan de vernieu-
wing van de zaak. In een eerste 
fase werd de showroom opge-
frist en werden nieuwe produc-
ten tentoongesteld. Nu volgen 
de eerste werkzaamheden voor 
de uitbreiding van de winkel. 
“Onze kantoren krijgen een 
plaats buiten de showroom. Dat 
betekent dat er in de winkel 
zelf meer ruimte vrijkomt om 
onze klanten licht te laten bele-
ven,” klinkt het tot besluit. ◆

Kenmerkende aanpak

“In zekere zin is Watt&More een 
atypische verlichtingswinkel,” 
vervolgt Dieter. “De zaak is hui-
selijk ingericht, met een eetplaats 
en een loungeruimte waar we 
mensen ontvangen. Hier zie je 
geen honderden armaturen, maar 
zorgvuldig uitgekozen smaakma-
kers. Zo laten we klanten kennis-
maken met stijlen en effecten en 
tonen we hoe licht sfeer schept 
in combinatie met materialen, 
kleuren en texturen. Het is een 
echte belevingsshowroom waar 
we de nadruk leggen op decora-
tieve, high end-producten van 
vooraanstaande designmerken.”

“We richten ons op een breed 
spectrum aan projecten. 
Residentieel, maar ook kantoor-
gebouwen, retail, autoshowrooms, 
apothekers, medische praktij-
ken … We volgen onze klanten 
zelfs naar het buitenland, omdat 
ze ook daar willen rekenen op 
onze expertise. We vertrekken 
steeds van het project zelf, niet 
vanuit een merk. We luisteren 
naar de plannen van klanten 
en peilen naar hun smaak. Zo 
komen we met een concept.”

De specialisten bij Watt&More 
vullen elkaar perfect aan. Nick 
Vandamme blikt terug op ruime 
ervaring in retail en hospitality, 
terwijl Dieter zich focust op resi-
dentiële en decoratieve verlich-
ting. Als interieurarchitecte bege-
leidt Leen Bisschop klanten bij 

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

“ 
In de showroom 
leggen we 
de nadruk op 
decoratieve, high 
end-producten van 
vooraanstaande 
designmerken.



Van een kantoor tot de 
woonkamer, van een parking 
tot een fabriekshal: licht is 
onontbeerlijk. Als installateur 
of lichtplanner volstaat het 
niet langer om gewoon arma-
turen te voorzien. Wat telt, is 
het juiste licht, op de juiste 
plaats, op het juiste moment. 
Dat realiseert u met toestellen 
en lichtmanagement op maat 
van elk project. 

Zelfs als lichtprofessional is het 
vandaag een uitdaging om in het 
brede aanbod van producten en 
slimme sturingen een passende 
oplossing te vinden. U wil rekenen 
op complete oplossingen en 
gespecialiseerde ondersteuning. 
Daarvoor zijn er de experts van 
LEDVANCE. Met hen aan uw zijde 
inspireert u elke klant met moderne, 
toekomstbestendige verlichting. 
Ontdek de nieuwigheden in het 
portfolio.

Intelligente lichtsturing

Het juiste licht op het juiste moment 
op de juiste plaats bevordert de 
concentratie van werknemers, 
verhoogt hun welzijn en bespaart 
veel elektriciteit. Moderne 
lichtmanagementsystemen maken 
dat alles mogelijk, maar vaak zijn 
zulke systemen duur om te plannen, 
te installeren en te programmeren. 
Niet met VIVARES. Het innovatieve 
IoT-lichtmanagementsysteem van 

SPITS
TECHNOLOGIE
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In dossier spitsen we ons toe op één 
specifiek segment uit de bouwsector en 
zoomen we in op trends en evoluties die 
belangrijk kunnen zijn voor installateurs. 

1
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Bij LEDVANCE vindt u alles wat 
u nodig hebt bij één partner: 
hoogwaardige en aantrekkelijke 
armaturen, controllers, sensoren, 
andere componenten en uitgebreide 
diensten voor uw verlichtingsproject. 
U installeert alle componenten 
eenvoudig en comfortabel. En de 
inbedrijfstelling gebeurt al even 
intuïtief via uw browser. Een andere 
troef zijn de optionele clouddiensten. 
Die bieden bijvoorbeeld een 
handige diagnose op afstand. En 
dankzij energiemonitoring zorgen 
ze ervoor dat besparingen worden 
gemaximaliseerd. 

Human Centric Lighting 
voor thuis

Ook in huis is goed licht essentieel, 
zowel om te wonen als te werken. Op 
dat gebied is Human Centric Lighting, 
dat natuurlijk daglicht simuleert, 
een belangrijke evolutie. LEDVANCE 
brengt zijn expertise nu naar de 
woning met zijn nieuwe SUN@
HOME-productportfolio.

LEDVANCE maakt slimme verlichting 
eenvoudiger en comfortabeler dan 
ooit. Zo beschikt u over nieuwe 
mogelijkheden voor het gebruik 
van modern lichtmanagement in 
kantoren.

De keuze voor een draadloos of 
bekabeld systeem hangt af van 
het gebouw. Draadloos is ideaal 
als u niet te veel bouwkundige 
veranderingen kunt aanbrengen, 
bijvoorbeeld in bestaande gebouwen, 
of als �exibiliteit qua lichtverdeling 
nodig is. Een bedraad systeem is 
aangewezen voor nieuwbouw of 
grondige renovaties met ruimte 
voor stuurleidingen. VIVARES is 
beschikbaar in een draadloze ZigBee-
versie en een bekabelde DALI-versie, 
zodat u voor elke werf een passende 
oplossing hebt.

SUN@HOME geeft het menselijk 
lichaam het licht dat het nodig 
heeft. De producten ondersteunen 
biodynamische effecten die 
vergelijkbaar zijn met die van 
zonlicht en dus positieve effecten 
hebben op gezondheid en welzijn. 
Gebruikers voelen zich alerter en 
kunnen zich beter concentreren. Met 
zijn natuurgetrouwe kleurweergave 
(CRI >95), het lage aandeel blauw 
licht en de automatische aanpassing 
van lichtkleur en -intensiteit 
aan natuurlijk daglicht (2.200K 
tot 5.000K) biedt het SUN@
HOME-assortiment een zeer hoge 
lichtkwaliteit die het circadiaans 
ritme ondersteunt.

Voor het thuiskantoor biedt 
LEDVANCE onder meer de SUN@
HOME-bureaulamp, vloerlamp 
en de monitor cliplamp, die met 
het klemmechanisme aan een 
beeldscherm wordt bevestigd. De 
verhoogde ef�ciëntie en energie die 
HCL-technologie stimuleert, zorgt 
voor een optimale werkplek. Ook 
voor woon-, slaap en kinderkamers 
zijn er armaturen, met onder meer 
moodlights, panels en downlights.
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De stevige fl exibele buis voldoet aan de hoogste 
kwaliteitsnormen en is gemakkelijk te installeren

• Bevat geen hallogenen

• Produceert bij verbranding weinig rook met een lage rookdichtheid

• Produceert bij verbranding geen corrosieve gassen

Een compleet gamma 
voorbedrade geribde buizen 
voor de elektro specialist

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

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

www.cir flex.be



1. High Bay Gen 4

2. Damp Proof Gen 2 Sensor

Klanten bedienen hun SUN@HOME-
toestellen via de LEDVANCE SMART+ 
WiFi-app of slimme speakers. 
Extra slimme functies bevorderen 
het welzijn, zoals ontwaken met 
langzaam helderder wordend licht 
of aanpassing van de verlichting 
op basis van het weer. Een ander 
opvallend element is de speciale 
armatuurcoating die zorgt voor 
een verbeterde luchtzuiverheid en 
hygiëne door bacteriën, ziektekiemen 
en slechte geurtjes te verwijderen.

Nieuwe generatie High 
Bay-armaturen

Voor heldere, effectieve verlichting 
van grote hallen biedt LEDVANCE 
zijn gamma High Bay-armaturen. 
High Bay Gen 4 is de nieuwste 
generatie. De High Bay Performance-
armaturen zijn ef�ciënte vervangers 
voor 250W/400W HID-armaturen 
en realiseren een energiebesparing 
tot 60% vergeleken met armaturen 
op basis van traditionele 
verlichtingstechnologie. Het zijn 
krachtige armaturen met een 
verbeterde lichtopbrengst tot 150 
lm/W en een lichtstroom tot 30.000 
lumen. In vergelijking met vorige 
generaties is ook de UGR beter: 
tot UGR ≤ 22 in combinatie met 
re�ector of refractor. Ook nieuw in 

deze generatie is de sensorversie 
met corridorfunctie. Met de 
afstandsbediening (als los accessoire 
beschikbaar) zijn geavanceerde 
instellingen mogelijk.

LEDVANCE High Bay Gen 4 
voor veeleisende toepassingen is 
beschikbaar in 4.000K en 6.500K 
en biedt verschillende lichtstromen 
en twee uitstralingshoeken (70° en 
110°) voor montagehoogten van 6 tot 
14 m. De IP65-classi�catie maakt de 
High Bay geschikt voor uiteenlopende 
doelen in industriële omgevingen. 
LEDVANCE biedt een garantie van 
vijf jaar.

Damp Proof 
Gen 2 Sensor

Het gloednieuwe vochtbestendige 
sensorarmatuur is uitgerust met 
een instelbare hoogfrequente sensor 
voor daglicht- en bewegingsdetectie. 
Damp Proof Gen 2 Sensor heeft 
bovendien een hoge ef�ciëntie tot 
139 lm/W en is daardoor bij uitstek 

geschikt voor toepassingen waar een 
sterke lichtstroom vereist is. Dankzij 
de Master-Slave- en Master-Master-
functionaliteit kunt u meerdere 
sensorgeschakelde armaturen 
installeren.

Damp Proof Sensor wordt 
verder gekenmerkt door een 
beschermingsgraad IP65, een 
eenvoudige installatie zonder 
gereedschap, drie verschillende 
wattages (32W, 46W, 58W), lage 
�ikkering <10% en ENEC-keurmerk.

Dankzij de in de armatuurafdekking 
geïntegreerde ledmodule is er geen 
ESD-risico. Ideaal voor onder meer 
parkeergarages, industriële- en 
opslagfaciliteiten en werkplaatsen. 
LEDVANCE Damp Proof Sensor heeft 
een levensduur van 70.000 uur (L70 
@ 25°C) en wordt geleverd met een 
garantie van vijf jaar. ◆

2

29

d o s s i e r

1



T E S T I M O N I A L

G
ee

n
 b

et
er

e 
m

an
ie

r

om
 a

lle
 s

te
rk

te
s 

va
n

 

ee
n

 p
ro

du
ct

 o
f  

m
er

k

in
 d

e 
ki

jk
er

 t
e 

pl
aa

ts
en

 

da
n

 m
et

 e
en

 t
es

ti
m

on
ia

l. 

BART DE BRUYNE
O B O  B E T T E R M A N N 

SÉBASTIEN GOVAERTS 
G O V A E R T S
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Meer dan 100 jaar ervaring als fabrikant van 
installatiemateriaal. 25 jaar actief in België. 
Trouwe partner van installateurs én groot-
handels. OBO Bettermann heeft als fami-
liebedrijf een stevige reputatie opgebouwd 
met zijn kwalitatieve materialen en per-
soonlijke service. Die aanpak weet ook 
Gibed-groothandel Govaerts te appreciëren.

OBO Bettermann is nog 
steeds in handen van de 
familie Bettermann. Het 
ontwikkelt en produceert 
al meer dan 100 jaar 
installatiemateriaal. Sinds 
april 1997 heeft het bedrijf 
een Belgische vestiging in 
Aartselaar. Jos Wautelet, 
die in november vorig jaar 
overleed, stond mee aan de 
wieg van OBO Bettermann in 
België. Sinds 2014 is Bart De 
Bruyne Managing Director. 

Familiale spirit

“In die 25 jaar hebben we 
onze marktpositie verstevigd, 
mede dankzij de groothandels 
in de Gibed-groep,” vertelt 
Bart. “In het begin werkten 
we met de distributeurs 
afzonderlijk, waarmee 
we nog steeds een goede 

relatie hebben. En sinds 
het ontstaan van de groep 
is er ook een partnership 
met de overkoepelende 
organisatie, waardoor de 
samenwerking verder 
uitgediept is. In onze strategie 
blijven we inzetten op onze 
distributeurs om installateurs 
te bereiken, en Gibed is 
daarbij een vaste waarde.”

Sébastien Govaerts getuigt 
over de samenwerking: “We 
verdelen al sinds jaar en 
dag de producten van OBO 
Bettermann en sinds het 
ontstaan van Gibed is het 
partnership versterkt. De 
manier van werken in het 
bedrijf is gelijkaardig aan de 
onze. OBO is dan wel een 
internationale speler, maar 
het blijft een familiebedrijf 
met een mentaliteit die 
we delen en waarderen.”

“De Gibed-leden zijn 
lokale spelers die het 
ondernemerschap echt in 
zich dragen. Voor hen is 
een klant nog een klant 
en geen nummer. Het zijn 
groothandels van mensen 
die achter hun producten 
staan. Zo gaan wij ook 
tewerk,” beaamt Bart.

“OBO Bettermann 
verstopt zich inderdaad 
niet achter zijn 
schaalgrootte en denkt 
oplossingsgericht mee met 
ons en de installateur. De 
kwaliteit en innovatie in 
hun producten keert terug 
in elke geleding van het 
bedrijf. De intermenselijke 
relaties zitten goed en op 
praktisch en logistiek vlak 
zijn ze uiterst �exibel,” 
vervolgt Sébastien.

Opportuniteiten
zoeken

In de Antwerpse haven 
houden de partners 
voortdurend hun ogen open 
voor mogelijke projecten, 
legt Bart uit. “Wanneer 
onze vertegenwoordiger 
een opportuniteit ziet, 
neemt hij meteen contact 
op met Govaerts – en 
vice versa. Zo hebben 
we samengewerkt aan de 
volledige renovatie van een 
schip, waarvoor we onder 
meer kabeldraagsystemen 
leverden. Ondanks de strakke 
deadline is het dankzij de 
goede dialoog toch gelukt. 
Er heerst vertrouwen en 
vraag en aanbod zijn goed 
op elkaar afgestemd: dat is 
beslist een meerwaarde.” ◆

Wandkanaal 
met strakke look

Het Rapid 45-installatiekanaal van 

OBO Bettermann is universeel 

inzetbaar voor het leveren van 

stroom, data en meer. Module 

45-apparatuur klikt u rechtstreeks 

in de dekselopening, zonder 

hulpstukken. Het resultaat is een 

strakke look die overal past. De 

kanalen zijn verkrijgbaar in pvc 

en aluminium in verschillende 

afmetingen, in zuiver wit of lichtgrijs.

Er is ook een halogeenvrijeversie.

OBO Bettermann heeft een 

ruim gamma hulpstukken en 

inbouwapparatuur om aan alle 

behoeften van uw klant te voldoen.

EEN KWARTEEUW 
SAMENWERKEN
OBO BETTERMANN EN 
GOVAERTS TROTSEREN 
SAMEN STRAKKE DEADLINES
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IRINA DESCHOENMAEKER
F L O W  H V A C

THOMAS CAPPON 
F L O W  H V A C

STEVE MEULEMAN
A B B

32



Nabij het strand van Westende verrijst residen-
tie Beach Palace. De bewoners of huurders van 
de 36 appartementen genieten er niet alleen van 
een heerlijk uitzicht, maar ook van hedendaags 
comfort. En daarvoor mag de nodige elektrici-
teit niet ontbreken. Een hele installatieklus, maar 
voorbedrade verdeelborden en tellerverzame-
lingen maken het werk een stuk eenvoudiger.

Flow HVAC is het 
installatiebedrijf van 
Thomas Cappon uit Torhout. 
Samen met een zevental 
medewerkers specialiseert 
hij zich in elektriciteit, 
sanitair, verwarming en 
ventilatie. Ook in Beach 
Palace stonden zij paraat. 
Wanneer het bedrijf zulke 
grootschalige projecten 
uitvoert, doet het steevast 
een beroep op de afdeling 
bordenbouw van ABB. 

Tijdswinst

In Beach Palace plaatste 
Flow HVAC voor elke 
wooneenheid een ABB-
verdeelbord Fix-o-Rail 150 
en meterkast 25D60, bedoeld 
voor een digitale meter. “ABB 
zorgde voor de bekabeling 
van de borden volgens het 

installatieschema. We kiezen 
die voorbekabelde borden 
enerzijds vanwege de goede 
prijs, anderzijds vanwege het 
gemak en de tijdswinst. Het 
werk gaat veel sneller vooruit: 
het is een kwestie van de 
kast plaatsen en voeding te 
voorzien. We werken voor 
alle projecten met meer dan 
15 units samen met ABB, 
dus je kunt stellen dat we 
zeer tevreden zijn over de 
fabrikant,” vertelt Thomas.

Bordenbouw

Steve Meuleman, Sales 
Engineer Installers bij 
ABB, vertelt meer over 
de afdeling bordenbouw. 
“Onze gekwali�ceerde 
medewerkers in de Gentse 
fabriek zorgen voor de 
bedrading van verdeelborden 

en tellerverzamelingen. 
Ze verzorgen steeds 
nauwkeurig maatwerk op 
basis van het elektrisch 
schema van het gebouw 
in kwestie. Dat kan 
gaan om een woning of 
appartementsgebouw, 
maar we verzorgen ook 
grote borden voor allerlei 
toepassingen, tot zelfs 
in fabrieken. Het grote 
voordeel van onze service 
is de �kse tijdswinst die 
de installateur realiseert.”

Vlot geleverd

Voor de tijdige 
levering van alle 
installatiematerialen, en 
dus ook deze voorbedrade 
verdeel- en meterkasten, 
rekent Flow HVAC op 
Gibed-groothandel 
Aleco. “Zolang ik me kan 
herinneren, werken we 
al met Aleco samen,” legt 
Thomas uit. “En dat om een 
aantal redenen. Ze hanteren 
correcte prijzen en leveren 
stipt. Bovendien heeft de 
zaak een ruime stock en 
kunnen we rekenen op 
de technisch onderlegde 
medewerkers voor advies.” ◆

Fix-o-Rail 150

De Fix-o-Rail 150 zit vol 

praktische details die het 

verschil maken. De installatie 

verloopt nog vlotter dankzij een 

aantal unieke kenmerken:

• Kabelinvoerplaten onder/boven

• Eenvoudig knippen van 
kabelinvoerplaten

• Grotere uitbreekpoorten 
op zij- en achterwand

• Verbeterde kabeldoorgang

De verdeelkasten bestaan in tal 

van formaten. Ze zijn onderling 

te koppelen of naadloos 

combineerbaar met de Fix-o-Rail 

media-kast en de 25D60-meterkast.

Door de solide rugwand installeert 

u de Fix-o-Rail 150 probleemloos op 

minder effen wanden. De volledige 

binnenruimte kan worden benut 

voor betere kabeldoorvoer. Tot 

slot is veiligheid gegarandeerd: de 

kasten voldoen aan EN 61439-3 en 

AREI art. 248, dragen het CEBEC-

keurmerk, zijn halogeenvrij en 

gecerti�ceerd IP40 en IK08.

STROOM-
VERSNELLING
FLOW HVAC WERKTE SAMEN 
MET ABB AAN RESIDENTIE 
BEACH PALACE IN WESTENDE
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UITDAGER 

Vander Elst werd in 1983 
opgericht door Walter Vander 
Elst, en in 1996 kwam met 
Frederick Vander Elst de 
tweede generatie aan het 
roer van het familiebedrijf 
te staan. Door strategische 
overnames en partnerships 
met toonaangevende merken 
werd Vander Elst één van 
de grootste importeurs in 
zijn segment. In 2017 volgde 
de verdere uitbouw van de 
onderneming door de instap 
van Green Park Investment 
Partners. En in 2020, tot 
slot, kwam er een nieuw 
managementteam onder 
leiding van Tim Baekelandt 
& Frédéric Janssen. Dat 
betekende het begin van 
nieuw hoofdstuk in het 
Vander Elst-verhaal. 

Full-service  
importeur 

“Waar een importeur 
vroeger louter dozen 
verzette – ofwel producten 
invoerde, stockeerde 
en naar de groothandel 
vervoerde –, is die functie 
de laatste jaren sterk 
veranderd,” begint managing 
director Tim Baekelandt. 
“Vandaag is het onze taak 
om de globale strategie 
van Europese merken 
vertalen naar onze lokale 
markt. We doen dat voor 
toonaangevende fabrikanten 
van elektrotechnische 
oplossingen voor residentiële 
en tertiaire projecten. 
Hun producten zijn een 
kwalitatief alternatief voor 
de gevestigde merken op de 
Belgische markt. En daar is 
zowel bij groothandels als bij 
installateurs veel vraag naar. 
Het logistieke proces blijft 

V A N D E R  E L S T 

Met bijna 40 jaar op de teller 
is Vander Elst een van de 
belangrijkste importeurs op 
de Belgische elektrotechni-
sche markt. De missie van 
het bedrijf? Installateurs 
voorzien van materialen van 
internationale topmerken én 
het voortouw nemen op het 
digitale front. Vander Elst 
ziet vol ambitie de toekomst 
tegemoet als een ware chal-
lenger op de markt.

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.

3 4
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uiteraard belangrijk, maar 
we willen ook meerwaarde 
bieden. Dat doen we 
door sterk in te zetten op 
digitale dienstverlening 
en kennisoverdracht: 
alles om het werk van de 
installateur eenvoudiger 
te maken. Daarnaast 
vertrouwen groothandels 
en installateurs erop dat ze 
via ons kwaliteit en hoge 
servicelevels in huis halen. 
We zoeken bewust naar 
kwalitatieve producten en 
toepassingen die innoveren 
in hun niche. Denk maar 
aan gebouwautomatisering 
of EV-laadinfrastructuur. 
Al die toegevoegde waarde 
is niet onbelangrijk in 
tijden waarin ongeveer elk 
product via een veelvoud aan 
kanalen te verkrijgen is.”

Ambitieus

Vander Elst is een bedrijf 
met fikse ambities. Tegen 
2026 wil het 50% omzetgroei 
realiseren. Ook digitaal 
wil de importeur een 
voorloper zijn. “We willen 
een digitale partner zijn 
voor onze klanten. Daarom 
werken we aan de uniforme 
digitale beschikbaarheid 
van alle productdata en aan 
koppelingen met de systemen 
van de groothandels. Midden 
2022 volgt een nieuw 
Vander Elst-portaal waarop 
klanten de status van hun 
bestellingen, levertermijnen 
en omzetcijfers per product 
kunnen opvolgen. Kortom: we 
werken aan de digitalisering 
van het volledige order-
to-cash-proces. Daarmee 
nemen we een voorsprong.” 

Daarnaast wil het 
bedrijf zijn positie in de 

1. Tim Baekelandt1

kantoormarkt versterken. 
“Het is onze ambitie om 
in zulke tertiaire projecten 
het eerste aanspreekpunt 
van installateurs te 
worden. Met Bachmann 
hebben we daarvoor een 
toonaangevend merk.” 

Zulke ambities waarmaken, 
begint bij een goede sfeer 
onder het personeel, 
weet Tim. “Hier heerst 
een aangename, familiale 
atmosfeer. Onze mensen 
krijgen binnen hun functie 
veel ruimte voor initiatief en 
zelfontplooiing en we hebben 
oog voor een goede work-life 
balance. We zetten al voor 
het coronavirus in op flexibel 
en remote werken, zeker 
aangezien we talent vanuit 
alle uithoeken van het land 
naar het Brusselse lokken. 
En we blijven groeien, dus 
zijn we ook voortdurend op 
zoek naar nieuwe mensen.” ◆

“ 
We zetten sterk 
in op digitale 
dienst ver  lening 
en kennis-
overdracht om 
het werk van 
de installateur 
eenvoudiger 
te maken.



visie
Evoluties in de 

elektriciteitswereld

De komende jaren zal 
energiemanagement dé 
uitdaging zijn. De introductie 
van digitale meters duwt de 
consument in de richting 
van lokaal opwekken en 
opslaan van elektriciteit. 
“Wij hebben de ambitie een 
volwaardige partner te zijn 
in die evolutie. We willen een 
leidende rol spelen op het 
gebied van duurzame energie 
met ons brede aanbod aan 
innovatieve oplossingen.”

Oplossingen

Hager biedt toepassingen 
voor energieopslag, energy 
management en laadstations. 
Zo beschikken de klanten 
over een compleet en 
betrouwbaar systeem dat 
bewust energieverbruik en 
milieubescherming verzoent.

“Dat we belang hechten 
aan dit segment, mag ook 
blijken uit de oprichting van 
een nieuwe business unit 
Hager Energy. Daaronder 
valt E3/DC: een innovatieve 
dochteronderneming van 
Hager Group. Met E3/
DC-energieopslagsystemen 
zullen gebruikers 
onafhankelijker worden 
van het elektriciteitsnet.”

Duurzaamheid

Duurzaam en verantwoord 
ondernemen staan hoog 
op de agenda. Zo engageert 
Hager zich voor het UN 
Global Compact-charter. 
“Met het Hager Group 
Blue Planet Commitment 

Hager blaast dit jaar 67 kaars-
jes uit. Maar van  pensioen 
is nog lang geen sprake. 
Integendeel, het bedrijf heeft 
de ambitie om de elektrische 
wereld van morgen vorm te 
geven. Jean Marie Doolaege, 
Managing Director van Hager 
Modulec, vertelt hoe de Hager 
Group de toon wil zetten met 
oplossingen voor duurzaam 
energieverbruik.

DUURZAAM 
ENERGIEVERBRUIK

VOOROP
H A G E R
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dragen we bij aan een 
post-koolstofeconomie 
door circulaire 
economieconcepten te 
promoten en de volledige 
levenscyclus van onze 
producten te volgen. We 
zullen ook ons aandeel 
duurzame materialen 
vergroten. Onze doelstelling 
is om in 2024 volledig 
duurzame verpakkingen te 
hebben. Tot slot willen we 
tegen 2030 onze directe 
en indirecte emissies met 
minstens 50% verlagen.”

Digitalisering

“Digitalisering is noodzakelijk 
voor de verdere uitbouw van 
onze activiteiten. Het is de 
transversale as die door alle 
aspecten van onze business 
loopt. Denk maar aan 
productinformatiesystemen. 
Die moeten eenvoudig 

toegankelijk zijn en alle 
informatie moet op een 
uniforme en coherente 
wijze aanwezig zijn op 
verschillende platformen.”

Werken voor Hager

Al sinds de oprichting is 
menselijk kapitaal een 
bepalende factor geweest. 
“We zijn ons bewust van 
het belang van diversiteit 
en inclusie. Diversiteit op 
zich is niet voldoende om 
een sterke organisatie uit te 
bouwen. De sterkte zit hem 
in de bereidwilligheid om 
samen te werken, ongeacht 
kenmerken als origine of 
geaardheid. Het zijn de 
sterktes van ieder persoon 
die ons succesvol maken. 
Ook levenslang leren is een 
must om aan de toekomst 
te bouwen. Daarom is er 
nu de Hager University.”

1. Jean Marie Doolaege, 
Arnaud Lambert en Debbie 
Schaessens1

Vooruitzichten

Het managementteam 
vernieuwt en verjongt. Zo 
is Debbie Schaessens sinds 
begin dit jaar de nieuwe 
marketing manager. “Zij 
zal ook de digitalisering 
binnen onze Belgische 
activiteiten vormgeven. 
In de komende maanden 
zal het managementteam 
nog uitgebreid worden met 
twee personen. Dit jaar is 
voor het Belgische filiaal 
dus een scharnierpunt 
richting 2030.” ◆

“ 
Energie-
management 
is dé uitdaging 
van de komende 
jaren.
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opbouwinstallaties
Pipelife is de Europese 
pionier in kunststof in-
stallatiebuizen en biedt 
een uitgebreide keuze 
aan stijve elektrobuizen 
in diverse afmetingen en 
kleuren onder de merk-
namen Polivolt, Halovolt 
en Polvalit.

Polivolt is al jaren een basis-
begrip in de installatiebran-
che. De slagvaste elektrobuis 
in standaard of versterkt 
pvc wordt sinds jaar en 
dag gebruikt in professio-
nele opbouwinstallaties. 

Een belangrijke troef is de 
unieke ‘Topspeed’ low fric-
tion coating aan de bin-
nenzijde van de 16mm- en 
20mm-buizen. Deze spe-
ciale, rode binnenlaag ver-
laagt de wrijving met zo’n 
50% waardoor je draden 
en kabels zeer gemakke-
lijk doorheen de buis trekt.  
Polivolt-buizen zijn er in 
een waaier aan kleuren, 
van spierwit over lichtgrijs 
tot antraciet zodat je voor 
elke installatie een oplos-
sing hebt die zowel tech-
nisch als esthetisch voldoet.      

Halovolt-buizen werden 
speciaal ontwikkeld voor 
halogeenvrije en brandvei-
lige installaties. De buizen 
bevatten 0% halogenen en 
zijn ‘no-drip’, wat betekent 
dat er bij verbranding geen 
brandende druppels val-
len. Halovolt is standaard 
uitgevoerd in lichtgrijs 
en is meteen herkenbaar 
aan de groene ‘low fric-
tion’ binnenlaag. Sinds kort 
is Halovolt ook beschik-
baar in het zwart. Net zo 
duurzaam en brandveilig 
als de lichtgrijze variant, 
maar dan in het zwart!  

De krachtpatser onder de 
Pipelife-elektrobuizen is de 
zwarte Polvalit-buis: in ver-
sterkt pvc, met verhoogde 
slagvastheid én UV-stabiel. 
Polvalit is daardoor per-
fect geschikt voor buitenin-
stallaties en biedt bijvoor-
beeld de juiste bescherming 
aan solarkabels op platte 
daken. De 16 mm en 20 mm 
Polvalit-buizen zijn trou-
wens ook voorzien van een 
rode low friction coating. 

De juiste Reddy-accessoires 
in overeenstemmende kleu-
ren maken uw opbouw-
installatie compleet. 
Elektro-installaties zitten 
veelal verborgen, maar 
met koppelstukken, boch-
ten, moffen, buisingangen 
en klemmen in wit, licht-
grijs, middengrijs, antra-
ciet én zwart mogen uw 
opbouwinstallaties abso-
luut gezien worden.” ◆

Pre�exibel NV
Elisabethlaan 153
9400 Ninove

T. +32 (0) 54 34 46 64

info.pre�ex@pipelife.be
www.pipelife.be

Pre�exibel

Pre�exibel nv is sinds 
2017 onderdeel van de 
Pipelife groep en commer-
cialiseert op de Belgische 
markt -naast de Pre�ex 
voorbedrade �exibele 
buizen- ook het Pipelife 
elektrobuizen assortiment 
en de Reddy accessoi-
res en inbouwdozen.

1. Opbouwinstallaties 
die gezien mogen 
worden dankzij perfect 
op elkaar afgestemde 
elektrobuizen en 
accessoires

1
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opbouwinstallaties

Lux
De beste downlight op de markt voor binnengebruik. Junistar Lux biedt 
een harmonieus en flikkervrij licht met een uitmuntende kleurweergave. 
Gepatenteerde traploze 30°-kanteling in alle richtingen en 10 jaar garantie. 
Wordt geleverd met een nieuwe aansluitdoos voor een betere trekontlas-
ting voor verschillende kabeltypes, grotere aansluitruimte en beslag voor 
flexibele buizen.

Ø83 mm
 Driver

48
 m

m

101 x 51 x 22 mm

DALI Driver

48
 m

m

120 x 53 x 30 mm
L x W x H

120 x 53 x 30 mm

30° 30°

30°30°

Kantelbaar in alle richtingen

LED

The perfection in lighting
° Ra 98
° SDCM 1
° 100.000 branduren (L90/B10)
° 10 JAAR Garantie

Lux

120 x 53 x 30 mm
L x W x H

30° 30°

30°30°

LED

The perfection in lighting



totaalproject

Rue de Magnée, 108 
4610 Beyne-Heusay – België

T� +32 (0) 4 358 85 75

info@teconex�be 
www�teconex�eu

De nagelnieuwe vesti-
ging van chemiebedrijf 
Matco in Waregem 
moest een bedrijfsge-
bouw van de toekomst 
worden. Energieneu-
traliteit was dus het 
codewoord. Op elk vlak, 
inclusief verlichting.

 
De site wordt verwarmd en 
gekoeld met geothermie en 
op het dak liggen zonnepa-
nelen. Om het energiever-
bruik verder te reduceren, 
koos Matco voor ledverlich-
ting en voor een slimme 
sturing. Zo brandt de ver-
lichting alleen waar nodig, 
terwijl werknemers profite-
ren van comfortabel licht. 

Totaalpartner

Als specialist in archi-
tecturale, functionele en 
industriële verlichting én 
lichtautomatisering had 
Teconex alles in huis om 
de gehele nieuwe site van 
Matco van licht te voorzien. 

Jean-Marie Vansteelant en 
Arnaud Raemdonck, licht-
specialisten bij Teconex, 
geven toelichting: “Voor 
het magazijn viel de 
keuze op het TONCKA-
trunkingsysteem met inge-
bouwde Casambi-sensoren. 
In de productiehal en de 
afvulruimte hangen de 
APOLLO highbay- en FIJI-
armaturen met standalone 
sensoren. De Casambi-
sensoren vormen samen een 

bluetooth mesh-netwerk. 
In de kantoorruimtes was 
er nood aan architecturale 
verlichting. Bij Teconex 
blijft die functioneel, want 
ze is ontworpen voor pro-
fessionele toepassingen. 
Tot slot verzorgden we ook 
de buitenverlichting, met 
een RGBW-lichtlijn in de 
huiskleuren van Matco 
en MAHO-floodlights.”

Steeds het 
juiste licht

Al de verlichtingstoestel-
len worden aangestuurd via 
Casambi, legt Jean-Marie 
uit. “Overal vind je senso-
ren voor aanwezigheids-
detectie en lichtmeting. 
Zelfs in de hallen zijn geen 
schakelaars meer nodig. De 
optieken op de TONCKA-
profielen zorgen er boven-
dien voor dat het licht op 
de rekken straalt en werk-
nemers niet verblind wor-
den. In gangen die niet in 
gebruik zijn, brandt geen 
licht: een fikse besparing. 
In de kantoren zorgt een 
combinatie van sensoren en 

schakelaars voor de juiste 
lichtsfeer, volgens de noden 
van de werknemers.”

“Je kunt vandaag niet meer 
zonder automatische ver-
lichting. Het zorgt ervoor 
dat het licht helemaal is 
afgestemd op de activitei-
ten van de mensen in het 
gebouw. Met Teconex heb 
je een totaalpartner voor 
dit type projecten aan je 
zijde,” besluiten de heren. 

Zelf de verlichting bij 
Matco in actie zien? Scan 
de QR-code hiernaast 
en bekijk de video. Ook 
een bezoek ter plaatse is 
mogelijk. Informeer bij 
uw Gibed-groothandel. ◆

4 0



totaalproject

Bekijk de video

www.teconex.eu

Follow us on social media



kabelmarkt
Als er een topic is dat 
in 2021 onze sector be-
roerde, was het wel het 
tekort aan grondstoffen. 
De gevolgen daarvan 
zullen we wellicht nog 
even blijven voelen. Ook 
de kabelbranche kampt 
met verstoorde toele-
veringsketens. Didier 
Verbrugge, bestuurder 
van B-Cables, deelt zijn 
visie op de kabelmarkt 
en licht enkele belangrij-
ke trends toe. 

Kabels zijn gemaakt uit 
verschillende materialen. 
Geleiders om energie of data 
te transporteren, bestaan 
hoofdzakelijk uit koper en 
aluminium. Het isoleren van 
dergelijke geleiders gebeurt 
dan weer met diverse kunst-
stoffen en chemische addi-
tieven. Die mengeling is 
afhankelijk van de eisen die 
aan de kabel gesteld wor-
den, zoals functiebehoud 
bij brand, brandreactie, 
weerstand tegen mechani-
sche krachten en trillingen 
of uv-straling. De opbouw 
van de kabel is sterk gere-
lateerd aan de omgevings-
factoren van de installatie.

“De markt van die grond-
stoffen en chemicaliën is 
steeds volatiel geweest, al 
bleef het gemiddelde op jaar-
basis vrij stabiel. Maar 2021 
is een echte gamechanger 
geweest voor de volledige 
industrie,” begint Didier.

Vraag en aanbod 
uit evenwicht

“Na de lockdowns kwam de 
wereldwijde economie weer 
op gang. Werven die stilla-
gen, moesten worden afge-
werkt én er volgden nieuwe 
investeringen. De vraag naar 
materialen is dus ontploft, 
maar er is te weinig aanbod. 
Dat komt vooral door ver-
storingen in de toeleverings-
keten. Bedrijven lagen stil 
wegens lockdowns. Havens 
werden gesloten. Zelfs wan-
neer één additief niet meer 
beschikbaar is, zitten we 
in de problemen. Kabels 
zijn namelijk gecertificeerd 
voor een bepaalde samen-
stelling door genotificeerde 
laboratoria. Wanneer we 
die wijzigen, is een nieuwe 
certificatie nodig. Dat legt 
onze overheid nu eenmaal 
op en dat zorgt voor extra 
kosten en wachttijden. 

Naast materialen is ook 
containertrafiek duur-
der geworden, met prijzen 
tot 16.000 dollar voor een 
40 voet zeecontainer.”

Het gevolg? Volume en 
omzet zijn uit balans: “Wie 
in pakweg 2017 kabel 
bestelde, betaalt vandaag 
voor dezelfde hoeveelheid 
40% meer. Maar onze pro-
centuele marges zijn gezakt. 
Die zitten niet op de grond-
stoffen, maar op de produc-
tie en alleen al koper is van-
daag goed voor 70% van de 
kostprijs van het product. 
Het is onze grote uitdaging 
om onze absolute marges 
te behouden om een ren-
dabel bedrijf te blijven.”

Didier waagt zich aan een 
voorspelling: “De komende 
jaren mogen we nog bottle-
necks en prijsschommelin-
gen verwachten. De elektri-
ficatie van de wereld is inge-
zet en de vraag naar energie 
en kabels blijft maar groeien. 
Maar de goedkope kabelprij-
zen zullen niet snel terugko-
men. We moeten leren leven 
met het feit dat er maar 
beperkte grondstoffen aan-
wezig zijn op onze planeet.”

Distributeur 
én fabrikant

B-Cables is een kabeldis-
tributeur die werkt als 
een fabrikant. Het bedrijf 
heeft heel wat knowhow 
in huis om producten te 
ontwikkelen en zorgt voor 
zijn eigen declarations 
of performance (DOP). 

“ 
Dankzij onze slanke 

organisatiestructuur spelen we 
snel in op de noden in de markt.
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T. +32 (0) 9 210 52 52

info@b-cables.be
www.b-cables.be

“Dankzij onze slanke orga-
nisatiestructuur spelen we 
snel in op de noden in de 
markt, zoals nieuwe regelge-
ving. We hebben 15.000 m2

aan stock met een breed 
aanbod aan producten 
voor de elektrogroothan-
del, industrie, telecom en 
utiliteitsbedrijven. Ook 
niet onbelangrijk: we zijn 
een familiebedrijf. Dat ver-
klaart de goede relatie met 
de Gibed-groothandels,” 
vertelt de bestuurder.

Datatransmissie

De grote specialiteit van 
B-Cables zijn kabels 
voor sturing, controle, 
datatransmissie en vitale 
lijnen (FR2). “Dat is even 
belangrijk geworden als 
klassieke energiekabels,” 
stelt Didier. “Vandaag willen 
klanten bewegingssensoren, 
rookmelders, een 
internetaansluiting, een 
multimediaconnectie … 
Voor al die slimme 
systemen zijn speci�eke 
kabels nodig. We bieden 
voor elke toepassing een 
gepaste kabel die voldoet 
aan de wetgeving.”

B-Cables zet sterk in op 
branding: EUROSAFE en 
EURO 300 zijn kabels met 
brandweerstand (FR2). 
Onder de SMART∞-
branding vindt u producten 
met Cca-brandreactie, 
zoals SMART∞LINE voor 
data, SMART∞BUS voor 
KNX, SMART∞CONTROL 
voor sturingen of 
SMART∞SIGNAL 
voor signalisatie.

Binnen SMART∞LINE is 
er voor elke toepassing 
een aangepaste kleur, voor 
betere herkenbaarheid in 
een technische ruimte. 
Op vraag van zijn klan-
ten heeft B-Cables high 
end RJ45-connectoren en 
patch panels ontwikkeld. Zo 
beschikt u over een volledig 
datasysteem van één merk, 
met tot 25 jaar garantie. 

“Sinds 2021 hebben we 
ook een SMART∞FIBER 
Universal, een robuuste 
glasvezelkabel die buiten 
én binnen gebruikt kan 
worden dankzij zijn hoge 

resistentie tegen torsie en 
trekkracht, uv-bestendig-
heid en brandklasse Cca 
s1a1. Waar �berkabels 
vandaag vooral tot bij een 
gebouw worden geplaatst, 
zullen ze ook tussen en bin-
nenin gebouwen gemeen-
goed worden. In vergelijking 
met koper heeft �ber veel 
minder beperkingen qua 
snelheid en afstand. Het is 
dus een evolutie die groot-
handels en installateurs 
niet mogen missen. En met 
SMART∞FIBER Universal 
Cca hebben ze een veelzij-
dige oplossing voor data-
transmissie,” aldus Didier. ◆

4 3
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Boeverbos

Boeverbos in Sint-Andries 
(Brugge) huisvest het 
provinciebestuur van West-
Vlaanderen. Het originele 
gebouw werd opgetrokken 
in 1974 en in 1997 werd een 
bestuursgebouw toegevoegd. 
“Gezien de leeftijd van 
het gebouw was er nood 
aan energiebesparende 
maatregelen. Het grote doel 
was om het energieverbruik 
van het provinciehuis 
met 40% terug te dringen. 
Daarvoor was onder meer 
een relighting van het 
volledige gebouw nodig. We 
hadden namelijk nog veel 
oude verlichtingstoestellen 
met halogeen- of 
spaarlampen,” vertelt 
Ingrid Tas, sectiehoofd 
gebouwbeheer bij Provincie 
West-Vlaanderen. 

Met ledverlich-
ting en licht-
management 
realiseren 

bedrijven een flinke bespa-
ring op hun energiefactuur. 
Tegelijk kijken leidingge-
venden op tegen de impact 
die ingrijpende werken aan 
de verlichting hebben. En 
ze vrezen dat zulke syste-
men te ingewikkeld zijn. Als 
installateur is het dus zaak 
om een toepassing voor te 
stellen die snel te installe-
ren, eenvoudig te bedienen 
en flexibel aanpasbaar is.

Sylvania biedt totaaloplos-
singen om klanten te helpen 
besparen op hun energie-
factuur. Performante, ener-
giezuinige ledverlichting 
leidt tot een onmiddellijke 
besparing in vergelijking met 
traditionele lichtbronnen. 
Het intuïtieve lichtmanage-
mentsysteem SylSmart zorgt 
voor bijkomende kostenre-
ductie door het licht precies 
daar te laten branden waar 
en wanneer het nodig is. 
Van boetiek tot kantoorge-
bouwen en grote industrie-
hallen: er is een oplossing 
op maat van elk project. 
En dankzij de bijzonder 
snelle installatie en inge-
bruikname heeft de klant 
nauwelijks hinder. Zelfs bij 
grote projecten, zoals het 
provinciehuis Boeverbos 
in West-Vlaanderen of 
de gebouwen van trans-
portbedrijf Eutraco.

LICHTMANAGEMENT
ZORGT VOOR FIKSE

ENERGIEBESPARING

4 4
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Flexibele oplossing

Ingrid vervolgt: “Door het 
coronavirus en de evolu-
ties in de manier waarop 
we werken, besloten we 
een oplossing te zoeken die 
een maximum aan flexibi-
liteit bood. Enerzijds om 
alleen de ruimtes te verlich-
ten die effectief gebruikt 
worden, anderzijds om 
de verlichting af te stem-
men op de modulaire inde-
ling van het gebouw. 

We kregen een demo van 
een aantal toestellen, zodat 
we het armatuur met de 
ideale lichtspreiding kon-
den vinden. De keuze 
viel op de ingebouwde 
lichttegels Rana Neo.”

Snelle installatie

Ook al ging het hier om 
meer dan 750 lichtpun-
ten, de installatie verliep 
met een minimum aan hin-
der voor de werknemers. 
“Door het coronavirus 
was de bezetting sowieso 
lager, maar dan nog bleef 
de impact voor de aanwezi-
gen beperkt. Dat komt door 
de goede planning van het 
installatiebedrijf en Sylvania 
en de vlotte samenwerking. 
Dit is één van de betere 
werven die ik al heb mogen 
begeleiden,” getuigt Ingrid.

De snelle oplevering is ook 
te danken aan het feit dat 
Sylvania installatiegemak 
vooropstelt. Tino Bracke, 
projectmanager bij installa-
tiebedrijf Quintiens (Veolia), 
bevestigt dat: “Aangezien de 
SylSmart-sturing ingebouwd 
is in de toestellen, was het 
niet nodig om nieuwe kabels 
te trekken. Het hele sys-
teem is plug & play, dus 
we konden de bestaande 
toestellen in korte tijd ver-
vangen en de verlichting 
per ruimte of zone confi-
gureren. Zo hadden we het 

grote voordeel dat we in 
fases in het gebouw konden 
werken, terwijl de werkne-
mers gewoon aan de slag 
bleven. De opdrachtgever 
was zeer tevreden over de 
beperkte impact, net als de 
sterk verbeterde lichtkwa-
liteit. Ook ikzelf was posi-
tief verrast over hoe snel 
de oplevering gebeurde. 
Ik had een complexer sys-
teem verwacht, zoals bij een 
traditionele sturing. Onze 
technici konden het sys-
teem in gebruik nemen via 
de SylSmart-app met een 
minimum aan training.”

“Het systeem biedt ons een-
voud en flexibiliteit. Nu we 
hybride werken, moeten 
kantoren geregeld heringe-
deeld worden. Dat is per-
fect te doen door iemand 
met een beetje technische 
achtergrond, dus we hoe-
ven daar de installateur of 
Sylvania niet telkens voor 
in te schakelen. We kun-
nen de verlichting boven de 
werkplek van elke werkne-
mer afzonderlijk aan zijn 
of haar voorkeuren aanpas-
sen. En het licht blijft niet 
langer nodeloos branden. 
Zo creëren we bewust-
wording bij onze werkne-
mers en geven we als over-
heid het goede voorbeeld,” 
klinkt het bij Ingrid.

1. Provinciehuis Boeverbos Brugge  
Sylvania Insaver Slim MultiPower

2. Provinciehuis Boeverbos Brugge  
Sylvania Rana Neo SylSmart

3. Eutraco Roeselare 
Sylvania Granit SylSmart 3

2

1
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OVER SYLVANIA
Met meer dan 100 jaar ervaring in lampen en armaturen biedt 

Feilo Sylvania grensverleggende producten en systemen aan de 

publieke, commerciële en private sector� De fabrikant streeft naar 

de hoogste kwaliteit op vlak van producten, service en advies� 

Consumenten vertrouwen op het merk vanwege de kwalitatieve en 

energiebesparende oplossingen die aansluiten bij elke individuele wens�

Slimme ledverlichting

“In totaal moest zo’n 
63.690 m² aan ruimte wor-
den uitgerust met nieuwe 
verlichting. Die kwam 
in de plaats van oude 
250W HQL-lampen en 
T8-lijnverlichting,” legt 
Jeanpaul uit. De 250W HQL-
lampen werden vervangen 
door 859 stuks van het hig-
hbay-armatuur Granit. De 
T8-lijnen maakten plaats 
voor 78 exemplaren van de 
waterdichte Resisto, met 
en zonder sensoren. Verder 
werden ook 92 losse sen-
soren geïnstalleerd voor 
de meting van daglicht 
en aanwezigheid. “Op die 
manier brandt de verlich-
ting in afzonderlijke gangen 
alleen wanneer het nodig 
is. En de daglichtsturing 
zorgt voor de juiste licht-
sterkte in gangen met een 
lichtstraat of een raam.”

In dit geval koos de klant 
voor SylSmart Standalone. 
Die oplossing is ideaal voor 
alle toepassingen waar een-
voudige installatie, lage 
opstartkosten en weinig 
onderhoud essentieel zijn. 
Toch ontbreekt het hier niet 

aan geavanceerde func-
ties als aanwezigheidscon-
trole, daglichtkoppeling met 
Tunable White en kleurrege-
ling, groepering, planning en 
wandschakelaarconfiguratie.  

De installatie en ingebruik-
name op de verschillende 
sites van Eutraco verliep 
vlot dankzij het plug & 
play-concept en configura-
tie via de SylSmart-app. “De 
werknemers van Eutraco 
konden gewoon aan de slag 
blijven tijdens de installatie. 
Met het nieuwe verlichtings-
systeem realiseert de klant 
een besparing van meer dan 
60%,” aldus nog Jeanpaul. ◆

SylSmart Connected 
Building

De slimme verlichting 
in Boeverbos werkt via 
Sylsmart Connected 
Building. “Het systeem 
biedt alles wat je vandaag 
van slimme lichtsturing 
mag verwachten: daglicht-
sturing, aanwezigheidsmel-
ding, individuele controle 
over elk armatuur, net als 
groepering en het maken 
van scènes,” aldus Jeanpaul 
Robbertsen, business deve-
lopment manager Sylsmart. 
“Alle intelligentie zit in de 
smart sensors en ze vor-
men samen een meshnet-
werk, waardoor er geen 
centrale sturing nodig is. 
Bovendien is de installatie 
in Boeverbos future proof, 
want de klant kan zon-
der problemen toestellen 
toevoegen of een gateway 
plaatsen om de installatie 
ook vanop afstand te bedie-
nen en te monitoren.”

Eutraco

Eutraco is een logistieke 
dienstverlener die onder 
meer transport en warehou-
sing verzorgt. Het bedrijf 
heeft een aantal sites, onder 
meer in Roeselare, Sint-
Niklaas en Willebroek. Die 
bestaan telkens uit ver-
schillende gebouwen. Met 
het oog op energiebespa-
ring besloot Eutraco over 
te gaan tot een lichtreno-
vatie met slimme verlich-
ting. Een belangrijke ver-
eiste was dat de loodsen in 
gebruik moesten blijven 
tijdens de werkzaamheden. 
Ook hier zou het installa-
tiegemak van SylSmart dus 
een grote troef blijken.

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

Peter Vehent van Niko

Is Niko Home Control 
compatibel met Zigbee®?

Zigbee® is een betrouwbaar protocol voor draadloze com-
municatie tussen apparaten. Diverse fabrikanten van smart 
home-producten maken gebruik van deze open en veilige stan-
daard. Zeker in gebouwen met bestaande 230V-bekabeling 
is Zigbee® een troef. Kan ik als installateur van Niko Home 
Control ook gebruik maken van dit populaire protocol?

Zigbee® biedt eindklanten extra 
flexibiliteit, minder installatiekos-
ten en een brede waaier aan func-
tionaliteiten: lichtmanagement, 
toegangscontrole, energiemonito-
ring, aanwezigheidsdetectie, aan-
sturen van verwarming, koeling 
en ventilatie… Het kan allemaal 
draadloos en betrouwbaar, want 
230V-gevoede Zigbee®-toestellen 
zetten een meshnetwerk op voor 
hun onderlinge communica-
tie. Alle 230V-geconnecteerde 
producten ontvangen signalen 
binnen hun eigen netwerk en 
zenden dat op hun beurt ver-
der uit. Dat resulteert in stabiele 
en betrouwbare communica-
tie over een grotere afstand.

Niko Home Control 
met Zigbee®

Als open en performante standaard 
is Zigbee® uiterst geschikt om 
woningen met bestaande bekabe-
ling slim te maken. Daarom breidt 
Niko zijn portfolio Niko Home 
Control voor traditionele bekabe-
ling uit met Zigbee®-producten. 
Niko voegt een geconnecteerde 
enkelvoudige en tweevoudige 
schakelaar, een geconnecteerde 
dimmer en een geconnecteerde 
motorsturing toe aan het port-
folio. Samen met de bestaande 
Zigbee®-producten - stopcontac-
ten, slimme stekkers en een draad-
loze bewegingsmelder - communi-
ceren ze met de draadloze slimme 
hub. De Zigbee®-producten van 
Niko hebben hetzelfde design, 

dezelfde functionaliteiten voor 
eindgebruikers en dezelfde prijs 
als de Easywave#-productlijn. En 
dat is nog maar het begin, want 
de mogelijkheden van Niko Home 
Control voor traditionele bekabe-
ling worden nu schier eindeloos.

De kracht van Niko 
Home Control

Alle 230V-geconnecteerde 
Zigbee®-producten werken volle-
dig autonoom, recht uit de doos. 
Door ze toe te voegen aan een 
draadloze slimme hub bedien je 
je slimme woning met de Niko 
Home-app en koppel je bedie-
ningen aan routines, tijdssche-
ma’s, of bijvoorbeeld een alles-
uit functie. Je kan de ledfeed-
back configureren en de software 
wordt volledig automatisch en 
draadloos geüpdatet. Hierdoor is 
Niko Home Control futureproof 
en genieten gebruikers van nog 
meer comfort, controle en vei-
ligheid. Zo halen ze het meeste 
uit hun slimme woning. ◆
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BAAKVRAAG
Philip Raes van Delta Light

Hoe integreer ik meerdere 
hedendaagse comforttechnieken 
in één systeem?

Een comfortabele werkplek is niet langer alleen een kwestie van 
ergonomische kantoormeubelen. Ook het juiste licht, aangename 
akoestiek en een gezond binnenklimaat zijn cruciaal. Alle moge-
lijke parameters kunnen slim beheerd worden met diverse senso-
ren en aparte sturingen. Maar bestaan er ook totaaloplossingen?

Vandaag bestaan er systemen voor 
lichtmanagement die ervoor zor-
gen dat er op elk moment van de 
dag de juiste lichtsterke en -kleur 
is. Akoestische panelen helpen sto-
rende geluiden beperken. En via 
diverse sensoren worden de tem-
peratuur en luchtkwaliteit geme-
ten – en bijgestuurd. Normaal 
gezien zijn dat systemen die de 
installateur apart plaatst en con-
�gureert. Delta Light verwerkte al 
die technieken in één systeem.

Soliscape: complete 
IoT-oplossing

In samenwerking met het 
Nederlandse UNStudio ontwik-
kelde Delta Light Soliscape, een 
gependeld systeem waarin ver-
lichting en akoestische pane-
len gecombineerd worden en de 
sturing van verschillende tech-
nieken kan verlopen via senso-
ren of zelfs via spraaktechnologie 
(Google Nest). De draadloze sensor 

Soli-Sense meet lichtintensiteit, 
aanwezigheid, temperatuur, lucht-
vochtigheid en luchtkwaliteit. 
Zo breiden de mogelijkheden 
van Soliscape aanzienlijk uit.

Soli-Sense is uitgerust met een 
DALI-sensor die het licht aanstuurt 
op basis van bewegings- en licht-
detectie. Ook draadloze bediening 
met de CTRL DELTA-app is moge-
lijk. Daarnaast is Soliscape een 
complete IoT-oplossing die deel is 
van het building automation sys-
tem. De sensor registreert namelijk 

niet alleen parameters rond lucht-
kwaliteit, maar kan ook actief tech-
nieken als ventilatie of verwarming 
aansturen. Soliscape voorziet even-
eens in een module waarmee u een 
Google Nest Mini smart speaker in 
het modulaire systeem plaatst. Zo 
schakelen gebruikers alle technie-
ken en scenario’s eenvoudig in met 
hun stem. 

Meer weten? Ga naar: 
new.deltalight.com/soliscape ◆

1

1. Soliscape: complete IoT-oplossing
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Theo Huysmans
Marketeer bij  

Kabelwerk Eupen

In juli 2021 werd Kabelwerk Eupen getroffen 
door een ongeziene overstroming. De installaties 
moesten noodgedwongen stil blijven liggen. 
Sinds de ramp zijn we onafgebroken aan het werk 
geweest om de productie weer op te starten. Die 
inspanningen zorgden ervoor dat verschillende 
referenties uit ons kabelassortiment opnieuw 
verkrijgbaar zijn. We nemen de draad weer op!

De herstelwerkzaamheden 
zijn beter en sneller 
gegaan dan oorspronkelijk 
verwacht. Dat is te danken 
aan de onvermoeibare inzet 
van onze medewerkers, 
de hulp van lokale en 
externe aannemers, onze 
leveranciers van machines 
en reserveonderdelen en de 
steun van de stad Eupen, 
de Waalse Regio en andere 
autoriteiten. We zijn al 
deze partijen bijzonder 
erkentelijk en dankbaar 
voor hun bijdrage.

Wij melden dan ook met 
veel plezier dat heel wat van 
onze veelvuldig gebruikte 
kabeltypes opnieuw 
leverbaar zijn via uw Gibed-
groothandel. U mag dus weer 
rekenen op de vertrouwde 
kwaliteit van Kabelwerk 
Eupen voor uw projecten.

Opnieuw leverbaar

Sinds januari zijn de 
XVB3G1,5/2,5 en 5G1,5/2,5 
en de EXVB 3G1,5/2,5 en 
5G1,5/2,5 opnieuw leverbaar. 
Alle deze kabels zijn op 
haspel en de meeste ook in 
rollen van 50 of 100 meter 
verkrijgbaar.  
Diezelfde maand beschikten 
we ook al over een 
voorraad van de solarkabel 
EUCASOLAR C

ca
.  

In de loop van februari en 
maart werden halogeenvrije 
veiligheidskabels tot 
10 mm² uit het gamma 
EUCASAFE®, zoals de XGB, 
Pyrocontrol Power en de 
soepele draad H07Z1-K, 
weer uit voorraad leverbaar. 

Komen op voorraad

Vanaf april verwachten we 
de H07V-R en H07Z1-R 
draad. Volgend op deze 
maand krijgen we in mei/

juni de rubberkabels 
EUCAFLEX ® Plus H07RN-F 
tot 16 mm² en de dikkere 
secties, XVB en EXVB vanaf 
16mm² op voorraad. In 
dezelfde maand verwachten 
we ook de veiligheidskabels 
XGB, Pyrocontrol, 
H07Z1-K vanaf 16mm².

Wij houden u op 
de hoogte

We brengen onze klanten op 
regelmatige tijdstippen op 
de hoogte van de evoluties 
in ons assortiment en de 
types kabel die we weer op 
voorraad krijgen. Daarnaast 
blijft uw vertrouwde 
contactpersoon beschikbaar 
om u te informeren over 
specifieke details. Tot slot 
is er sinds begin dit jaar 
opnieuw elke dag een 
oproepdienst op kantoor in 
Eupen beschikbaar, zodat 
we via onze gebruikelijke 
telefoonnummers 
bereikbaar zijn voor alle 
vragen of bestellingen.

We zijn op de goede weg 
en willen onze klanten 
bedanken voor hun trouw, 
hun geduld en de bestellingen 
die we reeds van hen 
mochten ontvangen. ◆

Welke kabels zijn 
weer beschikbaar bij 
Kabelwerk Eupen?
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WWW.PROLUMIA.BEPROLUMIA W H E N  L I G H T I N G  M A T T E R S

De standaard 1-10V dimbare modules uit de LED Pro-Line Retro� t II serie zijn universeel toepasbaar in de meest voorkomende lichtlijnsystemen 
ter vervanging van enkel- en dubbellamps � uorescentie armaturen. Met behoud van de bestaande dragers en ophanging zorgt de Retro� t 

lichtlijnmodule, met zijn geïntegreerde doorvoerbedrading, voor een compleet nieuwe, zeer e�  ciënte verlichtingsinstallatie.

  UNIVERSELE LICHTLIJN RETROFIT LED MODULE  

  VERVANGT ENKEL- EN DUBBELLAMPS T5 EN T8  
  ARMATUREN IN LICHTLIJNSYSTEMEN  

  EFFICIENCY TOT 165 LM/W  

  LICHTSTROOM IN 8 STAPPEN INSTELBAAR D.M.V. DIP-SWITCHES  

  STANDAARD 1-10V DIMBAAR, OPTIONEEL LEVERBAAR  
  MET DALI DIMBARE DRIVER  

  FASE-KEUZESCHAKELAAR PER MODULE  

COMPATIBEL MET SYSTEMEN VAN O.A.: 
AEG, FLUORA, FLUOLITE, KANDEM, LITELICHT, LITEC, LUDWIG, NEWLEC, PHILIPS, REGENT, REGIOLUX, 

RIDI, RZB, SIEMENS, SIEMENS, SITECO, THORN, TRILUX, VEKO EN ZUMTOBEL.

EFFICIENCY 
TOT 

165 LM/W

PRO-LINE RETROFIT II
DE UNIVERSELE VERVANGING VOOR 
ENKEL- EN DUBBELLAMPS T5 EN T8 

FLUORESCENTIE LICHTLIJNARMATUREN



L E D E N

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

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

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

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

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

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

16. TASIAUX TARCIENNE
Route de Philippeville 1
5651 Tarcienne
T. 071 21 94 18
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2022 is goed van start gegaan bij 
LEDVANCE, want twee nieuwe collega’s 
komen het team versterken.

Stijn Bammens vervult de rol van 
Accountmanager Trade voor de regio Limburg/
Antwerpen. Hij neemt de functie over van Rik 
Braeckmans, die nu Accountmanager Retail is.

Ook nieuw in het team is Maxim Duyck. 
Hij vervangt Glenn Vanderhaeghen, die 
zich heeft toegelegd op zijn nieuwe rol 
binnen LEDVANCE als Accountmanager 
Sales & Projects. Maxim is daarmee als 
Accountmanager Trade verantwoordelijk 
voor de regio Oost- en West-Vlaanderen. ◆

Maak kennis 
met uw nieuwe
aanspreekpunten
bij LEDVANCE

1. Maxim Duyck  
2. Stijn Bammens 1
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What if
there is
only one?

Benieuwd? 
new.deltalight.com/entero
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Residentiële elektrische  
beveiliging heruitgevonden. 
Uniek en efficiënt!

“Ik werk graag snel 
alles af om tijd te 
hebben voor andere 
belangrijke zaken.”

2X

Systeem Resi9 XE

FUTURE-READY

NOG BETERE BESCHERMING

SNELLERE INSTALLATIE
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