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TRACKVERLICHTING
Hoe je die configureert, legt Astro 
Lighting uit.

LOKALE PRODUCTIE
Zo biedt TECO Lighting 
garanties op flexibiliteit, kwaliteit 
en snelheid.

EVOLUTIE
Govaerts begeleidt de overgang 
naar een geïntegreerde, elektrische 
installatie.

Huppertz en GSV lichten succesvolle samenwerking toe.

COMPLEMENTAIR
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www.teconex.euWatch the video

Teconex has been your partner 
for customized lighting projects for

10 years
Matco, project installed with Teco Lighting:  
architectural, functional, industrial lighting and controls.
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Het was de zomer waarin we eindelijk weer 
mochten. En dat deed deugd. Knaldrang, 
zoals de jeugd het gevoel treffend omschreef. 
En hoewel de zomer stilaan op z’n einde 
loopt, blijft dat gevoel gewoon hangen.

Want wij zijn helemaal klaar om er weer 
in te vliegen. Klaar om te knallen. En jullie 
zijn dat ook, daar zijn we zeker van. Samen 
gaan we weer op zoek naar de beste licht- en 
elektriciteitsoplossingen voor onze klanten.

Neem nu Huppertz bijvoorbeeld, die na 100 
jaar expertise een doorstart maakte aan 
de zijde van GSV. Al vier jaar bewijzen ze 
hun positie als betrouwbare elektropartner. 
Hoe juist? Dat vertellen ze op pagina 12.

Maar lees zeker ook de visie van Delta Light 
op outdoor lichtbeleving, vanaf pagina 42. 
Met hun uitgebreide gamma helpen ze 
landschapsarchitecten en lichtontwerpers 
sfeer scheppen in de buitenlucht.

We zetten de schijnwerpers nu op deze twee 
artikels, maar ook de rest van het Gibed-
magazine is opnieuw het lezen waard. En 
dan geven we er met z’n allen opnieuw een 
lap op, vooruitgestuwd door knaldrang!

Veel leesplezier,

NICO VANHOVE 
Managing Director Gibed

COLOFON: Gibed Magazine verschijnt 4x per jaar. Volgende verschijningsdatum: Gibed 17: december 2022 — 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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Een revolutie in
de wereld van draagbare 
meetapparatuur

De KT350 digitale multimeter 
is geschikt voor het beoordelen 
van elektrische problemen in de 
automobiel-, industriële, residentiële, 
commerciële en huishoudelijke sector.

Slimme modus: in de 
standaard geactiveerde 
intelligente modus kan 
de KT350-multimeter 
automatisch spanning, weer-
stand en continuïteit testen.

Verbeterde weergave: 
de KT350-multimeter is 
uitgerust met een groot 
LCD-kleurendisplay en een 
zaklamp voor een gebruiks-
vriendelijke aflezing, 
ook in het donker.

Formaat: de KT350-
multimeter heeft de vorm 
van een smartphone, 
geleverd met een schok-
bestendig omhulsel en 
semirigide draagtas.

Andere kenmerken: de 
KT350 voldoet aan de eisen 
van de Europese norm 
IEC61010-1 (Cat. III 1000V) 
en heeft drie jaar garantie. ◆

INFO  www.ccinv.be
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Omdat een installateur het liefst 
werkt met zo weinig mogelijk 
gewicht in zijn zakken, heeft HAUPA 
een tang ontwikkeld waarmee u 
zeven tangen kan combineren. 

• Een universele tang
• Een kniptang en perstang voor doornpersing
• Een perstang voor trapezium persing
• Een ontmanteltang
• Een lange bektang
•  Bekken met scherpere randen om bv uitbreek 

openingen in inbouwpotjes te vergroten
• …
• 

De bestelreferentie is 211229.  
Meer info vind je via de website of 
bij je vertrouwd Gibed-filiaal. ◆

INFO  www.huppertz.be

7-in-1 tang van 
Haupa

En laat dat nu uitgerekend de naam 
zijn van de nieuwste armatuur 
die een hele familie rond zich 
schaart. Een interessant toestel 
om als rode draad doorheen 
je hele woning te trekken.

Even je platenspeler in de kijker 
zetten? Dat kan, de Match-armaturen 
zijn zo fijn gebouwd dat focuslicht 
op objecten kinderspel is. Dankzij de 
diverse uitvoeringen kan je met Match 
zowel een accent op de wand als in 
de ruimte aanbrengen, maar evenwel 
als algemene verlichting gebruiken. 

Maak je keuze tussen de enkelvoudige 
of dubbele inbouw- of opbouwvariant 
en je bent vertrokken! De beschikbare 
kleuren – zwart, wit of goud – zorgen 
ongetwijfeld voor een mooi resultaat. 
Zie je Match liever op een track? Geen 
probleem, hij is eveneens compatibel 
met het 48 volt-Strexsysteem van 
Wever & Ducré. Daarnaast is Match 
ook verkrijgbaar als wandarmatuur en 
kijkt hij tot laat in de avond over jouw 
schouder mee. Je favoriete thriller 
lezen was nog nooit zo aangenaam! ◆

INFO  www.weverducre.com

Wever & Ducré vindt
dé perfecte match



Snelklemmen eenvoudig en conform 
IPx8 tegen vocht beschermen

Condens, hevige regenval, een krachtige water-
straal: wanneer vocht en elektriciteit elkaar 
ontmoeten, kan er snel kortsluiting ontstaan. 
Het gebruik van gietmateriaal is in dit geval 
een beproefde oplossing. Met een gelbox biedt 
WAGO nu een aantrekkelijk alternatief om de 
bescherming tegen vocht conform IPX8 nog 
sneller, eenvoudiger en veiliger te realiseren.

Box open, klemmen plaatsen,  
box dicht

“Direct klaar voor gebruik, altijd goed toe-
gankelijk en onbeperkt houdbaar: dat zijn 
de voordelen van de WAGO-gelbox als het 
om de bescherming van snelklemmen tegen 
nattigheid en vocht gaat, bijvoorbeeld in 
het buitenbereik”, vat Sebastian Heemeier, 
productmanager bij WAGO, de voordelen 
samen. De gelbox kan eenvoudig en snel 
worden gebruikt: “box open, klemmen erin, 
box dicht”, licht Sebastian Heemeier toe. ◆ 

INFO  www.wago.com/be-nl

WAGO Gelbox
De evolutie op de energiemarkt duwt de gebruikers 
steeds meer in de richting van zelfconsumptie. 
Warmtepompspecialist STIEBEL ELTRON 
wil dit actief stimuleren door alle toestellen 
uit te rusten met de nodige functionaliteiten 
om op een slim netwerk te werken.

STIEBEL ELTRON speelt 
in op die evolutie door zijn 
producten uit te rusten met 
Smart Grid Ready, waarmee 
toestellen op het slimme 
netwerk kunnen worden 
aangesloten, en verbruik en 
consumptie op elkaar wor-
den afgestemd. De meeste 
toestellen van STIEBEL 
ELTRON zijn vandaag al 
klaar om met deze veelbelo-
vende technologie te werken.

Hét toestel bij uitstek om op 
slimme netwerk te functione-
ren, is uiteraard de warmte-
pomp. Het is een verwarming 
op lage temperatuur gekop-
peld aan een afgiftesysteem 
met een langere reactietijd. 

Dit faciliteert een gelijk-
matig verbruik met hoge 
inertie, wat uitstekend is 
om de energiebalans in een 
gebouw op peil te krijgen. 

Naast verwarming is er ook 
nog de productie van sanitair 
warm water. Dit wordt steeds 
belangrijker, want door de 
betere isolatie van woningen 
daalt de verwarmingsvraag 
maar blijft de vraag naar 
sanitair warm water onver-
anderd. STIEBEL ELTRON 
heeft – meer dan andere 
fabrikanten – ervaring opge-
bouwd in de intelligente rege-
ling van de warmwaterpro-
ductie met, bijvoorbeeld, zijn 
SHP-warmtepompboilers. ◆

INFO  www.stiebel-eltron.be

STIEBEL ELTRON klaar 
voor de Smart Grid
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Vers van de pers:
de algemene catalogus 

van Legrand

In dat boek vindt u tal van nieuwe 
toepassingen, zij aan zij met vaste 
waarden en succesnummers uit 
het Legrand-aanbod. Zo zijn er 
naast de uitgebreide technische info 
ook handige keuzetabellen en een 
indexlijst waarmee u in geen tijd 
de juiste referentie terugvindt. 

De catalogus bevat heel 
wat nieuwe toepassingen, 
zoals Classe 300 EOS, 
Plexo-schakelmateriaal, 
P31+ kabelgoot in zwarte 
uitvoering en Incara™.

Legrand volgt steeds de 
nieuwe tendensen in de 
markt op waardoor bij de 
ontwikkeling en lancering 
van nieuwe producten 
circulariteit, duurzaamheid 
en digitalisering steeds 
centraal staan. Ook opleiding 
en training van klanten 
zijn zeer belangrijk. In 
de nieuwe catalogus leest 
u welke inspanningen 
Legrand hiervoor levert.

Vraag nu uw catalogus aan 
bij uw vertrouwd Gibed-
filiaal of via de website. ◆

INFO  www.legrand.be



Integratech BV Groenstraat 48, 3270 Scherpenheuvel België www.integratech.be

EVOLVE 
SMD
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120° 0,9 130 59.000
L80B20

5 year
warranty

66 082700-5700K

Geïsoleerde en waterdichte driver
CREE SMD2835 LEDS
Interpon coating
Mat veiligheidsglas
RVS L304 schroeven

CRI 82
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Na maanden bezig te zijn geweest 
met het opkuisen van de fabriek, 
het herstellen van de machines en 
in  stalleren van nieuwe machines, 
konden we in december terug starten 
met het produceren van enkele soorten 
kabels. Sinds januari produceren 
we terug de XVB- en XGB-kabels.

Vol ongeduld hebben 
ze op enkele nieuwe 
productiemachines zitten 
wachten. In de maand 
mei konden ze starten 
met de productie van de 
geharmoniseerde geleiders. 
Vanaf juni rolden dan 
ook de eerste H07V-U / 
H07V-R (VOB) van de band 
waarna de H07V-K (VOBs) 
en H07V-K vzt (VOBst) 
spoedig erna volgden. 
Tot grote tevredenheid 
van onze klanten. ze zijn 
ervan overtuigd dat ze nog 
voor het einde van het 
jaar de meeste secties en 
belangrijkste kleuren op 
voorraad zullen hebben.

De nieuwe inpakmachine 
werd helaas met drie 
maanden vertraging 
geleverd.

In augustus werd de machine 
eindelijk getest en in 
werking gesteld. Deze maand 
komen de verwachte rollen 
van verschillende kabel 
dan ook terug op voorraad. 
Het gaat dan vooral over 
de EXVB-runners en onder 
andere over de XVB, XGB 
secties vanaf 4mm².

De volgende maanden 
steken ze nog een tandje 
bij. We hopen onze 
gekende rubberkabel 
Eucaflex ® Plus nog dit jaar 
terug op voorraad te krijgen. 
Ook onze dikkere secties 
mogen niet achterblijven 
en worden voorzien in 
de volgende maanden.

Bij de marketingafdeling 
hebben ze niet stilgezeten. 
Ze ontwierpen een nieuwe 

kabelposter met een mooi 
overzicht van ons gamma 
kabel, buizen en coax. 
Ze staken onze meetlat 
ook in een nieuw jasje. 
Je kan hier op een snelle 
manier de belangrijkste 
kabel en buizen van hun 
assortiment bekijken. Een 
tof, praktisch hulpmiddel.

Sinds mei hebben ze een 
nieuwe folder. Hier vind je 
onze kabel, coax en buizen 
terug. Bij elk product hebben 
ze een QR-code geplaatst. 
Met een simpele klik op 
je smartphone kun je de 
datasheet downloaden.

Je kan al deze producten 
aanvragen bij jullie 
groothandel. ◆

INFO  www.eupen.com

Kabelwerk geeft update over 
de heropstart van hun productie



SUPER  T is een gamma 
halogeenvrije klemmen 
en toebehoren. Dit assor-
timent combineert een 
gebruiksvriendelijk, 
modern design met een 
veelzijdigheid aan beves-
tigingsmogelijkheden.

De SUPER T is uitgerust 
met een geïntegreerd 
micro-aanpassingssysteem 
waardoor de installatie tot 
1 cm van links naar rechts 
kan verschoven worden.

Dankzij het click & lock-
deksel heeft u met hetzelfde 
product zowel een open als 
een gesloten klem om het 
vastzetten van leidingen 
en kabels te garanderen. 
Dankzij de JSL SUPER T 
kan u installaties nog sneller 
plaatsen. ◆

INFO  www.gsv.be

JSL lanceert haar 
nieuwste productlijn 
SUPER T

De nieuwe DRUM 3F-tracklights 
bieden een ongeziene 
waaier aan toepassingen 
voor zowel professionele als 
residentiële projecten.

Door gebruik te maken van instelbare 
dipswitches op de universele adapter 
kan u een keuze maken uit maar liefst 
acht verschillende vermogens van 10W 
tot 31W, gecombineerd in slechts twee 
armaturen, om de juiste hoeveelheid 
licht voor uw project te bereiken en zo 
energie-efficiënt mogelijk te blijven.

Dankzij de verschillende uitwisselbare 
lenzen kan u eveneens de 
lichtbundel eenvoudig aanpassen 
en naar de juiste plaats sturen.

Voor residentiële toepassingen kan 
u opteren voor een 8W COB-versie 
of een 6W GU10-ledlamp die beiden 
in 2700K en 3000K beschikbaar zijn 
en bovendien ook Triac dimbaar zijn 
voor een optimaal gebruiksgemak.

Het volledige gamma tracklights 
kan gepersonaliseerd worden 
door gebruik te maken van de 
verwisselbare binnenringen in witte, 
zwarte of gouden afwerking. ◆

INFO  www.unibright.be

Ongeziene waaier
aan toepassingen 
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Geen enkel project is hetzelfde. Maar 
veel projecten vragen om een uniform 
licht- en designconcept. NUMINOS® 
is een perfect gecoördineerd licht-
systeem dat functie, design en 
technologie op elkaar afstemt. 

Voor planners en makers, 
voor elke eis en maximale 
variëteit met een minimum 
aan inspanning. Van hotels, 
kantoren tot commerciële 
ruimtes of thuis. Van 
toepassing tot techniek, 
allemaal in detail: gelukkig 
kunnen de modulaire 
downlights en spots exact 
volgens de planning 
of de ruimtecondities 
worden geconfigureerd. 

Hoe veelzijdiger uw project 
is, hoe meer u profiteert van 
het doordachte NUMINOS®-
verlichtingssyteem. 

Downlights

NUMINOS®-downlights zijn 
verkrijgbaar in starre of 
draaibare uitvoering (4x star 
en 3x draai- en kantelbaar). 

Spotlights

NUMINOS® De spots zijn 
verkrijgbaar als zwenkbare 
of vaste plafondspots, 
als pendelarmaturen 
en als spots voor 3-fase 
railsystemen. ◆

INFO  numinos.slv.com/be_nl

Eén verlichtingssysteem, 
duizend mogelijkheden



De nieuwe 
 vrijheid in KNX.

Gira  /  Smart Home  /  KNX RF systeem

Omdat we tot de pioniers van intelligente 

 gebouwentechniek behoren, streven we er 

voortdurend naar om dingen nog eenvou

diger te maken. Met KNX RF bijvoorbeeld. 

Dit draadloze systeem maakt een volledige 

automatisering op basis van een 230Vin

stallatie mogelijk. Zonder nieuwe kabels en 

veilig tegen manipulatie. Gebruik de nieuwe 

vrijheid om nu zelfs uit bestaande gebouwen 

een Smart Home of Smart Building te maken.

partner.gira.com/be

210982_Anz_Trimesterkampagne_Gira-KNX-RF_B2B_200x255_BE-NL.indd   1210982_Anz_Trimesterkampagne_Gira-KNX-RF_B2B_200x255_BE-NL.indd   1 07.06.22   16:2707.06.22   16:27
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De nieuwe LUXA 103- 
aanwezigheidsmelders regelen 
doeltreffend verlichting en HVAC-
systemen binnen en buiten (IP54). 

De LUXA 103-reeks omvat detectoren 
met ronde detectie voor kantoren, 
vergaderzalen, opslagruimten, kelders 
en toiletten, maar ook detectoren 
voor gangen met rechthoekige 
detectie. De opbouwapparaten zijn 
verkrijgbaar in zwart, wit of grijs, 
zodat ze bij elke opstelling passen.

LUXA 103 biedt een compact, elegant 
en tijdloos design en is verkrijgbaar 
met één of twee kanalen. De detectoren 
zijn geschikt voor opbouwmontage, 
maar zijn ook verkrijgbaar als 
combi-apparaten voor de snelle plafond- 
of inbouwdoosmontage. De melders zijn 
in te stellen met theSenda Plug-app en 
theSenda B-afstandsbediening of met 
potentiometers. De drukknopingang 
en de mogelijke parallelschakeling met 
andere LUXA 103- of wandmelders zor-
gen voor een maximale flexibiliteit. Met 
de nuldoorgangsschakeling zijn hoge 
ledschakellasten tot 400 W mogelijk. ◆

INFO  www.tempolec.com

Aanwezigheids-
melders LUXA 103
van Theben

Installatieproblemen
oplossen met
48V LEDstrips ?

 Vaak zegt men :
  - Er is maar één voedingspunt…
  - We kunnen de bekabeling niet
   meer aanpassen…
  - We willen kosten besparen 
   door een snellere installatie…

In deze en in andere gevallen kunnen 48V 
LEDstrips de oplossing bieden daar ze in-
zetbaar zijn in lange lengte’s die aan één 
zijde gevoed worden.

Enkele 48V type’s in de spotlight:

LT-ST95X :  11,20 W /m
 - LED Type  : COF LED / 30 seg. /meter
 - Efficientie  : Tot 86 Lumen per Watt
 - Maximale lengte : 15 Meter één zijde gevoed

LT-ST48X :  9,60 W /m
 - LED Type  : 2835 LED / 120LEDs /meter
 - Efficientie  : Tot 90 Lumen per Watt
 - Maximale lengte : 30 Meter één zijde gevoed

LT-ST47X :  22,00 W /m
 - LED Type  : 2835 LED / 150LEDs /meter
 - Efficientie  : Tot 130 Lumen per Watt
 - Maximale lengte : 10 Meter één zijde gevoed

Prinsenweg 9, Bus 7
B-3700 Tongeren www.lumotronic.eu
Tel. 012 231 032 sales@ lumotronic.eu

Gibed 16 - Actua Lumotronic.indd   1 3/06/22   11:37

Vaak zegt men: er is maar één 
voedingspunt, we kunnen de bekabeling 
niet meer aanpassen, we willen kosten 
besparen door een snellere installatie. 
In deze en in andere gevallen kunnen 
48V ledstrips de oplossing bieden, 
omdat ze inzetbaar zijn in lange lengtes 
die aan één zijde gevoed worden.

Enkele 48V-types in de schijnwerpers:

LT-ST95X: 11,20 W/m

• Ledtype: COF LED / 420 leds/meter
• Efficientie: Tot 86 Lumen per Watt
• Maximale lengte: 15 meter aan één zijde 

gevoed 

LT-ST48X: 9,60 W/m

• Ledtype: 2835 led / 120 leds/meter
• Efficientie: tot 90 lumen per Watt
• Maximale lengte: 30 meter één zijde gevoed 

LT-ST47X : 22,00 W/m

• Ledtype: 2835 led / 150 leds/meter
• Efficientie: tot 130 lumen per Watt
• Maximale lengte: 10 meter langs één zijde 

gevoed  

INFO  www.lumotronic.eu

Installatieproblemen
oplossen met
48V ledstrips



PODIUM
100 jaar kennis en ervaring. Een energieke doorstart in 2018, samen met GSV. Exclusieve 

Europese kwaliteitsmerken. Maatwerkoplossingen tot in de kleinste details. Elke 
dag de oren te luisteren leggen in de markt. Het zijn maar enkele van de factoren die 

van Huppertz een betrouwbare elektropartner maken voor de groothandel.

Huppertz begon in 1922 als 
familiebedrijf en legde zich toe op de 
vertegenwoordiging van verschillende 
Europese merken in verlichting, 
industrieel en laagspanningsmateriaal. 
In 2018 kwam Huppertz in handen 
van het Antwerpse GSV. Deze twee 
complementaire organisaties zijn de 
afgelopen vier jaar naar elkaar toe 
gegroeid en kijken nu vol ambitie 
vooruit naar de toekomst. Dat blijkt 
uit het enthousiasme van de heren bij 
wie we aanschuiven: Thierry Legrand, 
commercieel directeur Huppertz, 

Jean-Claude Foré, backoffice 
manager Huppertz, en Kristof Peeters, 
commercieel directeur GSV.

Complementariteit

GSV en Huppertz richten zich elk 
op hun specifieke productgamma’s. 
Bij Huppertz is dat voornamelijk 
verlichting, van residentieel tot 
tertiair en industrie, inclusief een 
brede waaier aan explosiebestendige 
producten en toestellen voor extreme 

omstandigheden. Jean-Claude Foré is 
binnen Huppertz verlichtingsexpert, 
met 25 jaar ervaring in de materie. 
Hij en zijn team staan klaar 
voor alle vragen van klanten. 
Daarnaast verdeelt Huppertz 
installatiematerialen, gereedschappen, 
signalisatieproducten en oplossingen 
voor video- en parlofonie. De focus 
ligt daarbij op stabiele Europese 
leveranciers die kwaliteit aanbieden 
en vlot leveren. Voor heel wat merken 
is Huppertz zelfs exclusief verdeler.

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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GSV richt zich dan weer op de markt 
van onder meer bevestigingsmateri-
alen (elektro, sanitair en hernieuw-
baar), aardingsmateriaal, producten 
conform AREI art. 104 enzovoort): 
materialen die installateurs elke dag 
gebruiken. “We waren en zijn dus geen 
concurrenten”, licht Kristof Peeters 
toe. “Het is net onze complementa-
riteit die ons samen sterk maakt.”

‘Complementair’: zo kunnen we ook 
het duo Foré-Legrand omschrijven. 
Waar Jean-Claude al sinds 2007 aan 
de slag is bij Huppertz, vervoegde 
Thierry Legrand de firma pas in 
mei 2020, nadat hij jarenlang aan 
de zijde van de groothandel werkte. 
In volle coronatijd, dus. “Maar dat 
gaf ons de tijd om Thierry in te 
werken en samen strategieën uit te 
tekenen”, verklaart Jean-Claude.

“Er heerst een goede teamspirit 
tussen Jean-Claude en mij als 
directeurs van respectievelijk 
de binnen- en buitendienst. Zijn 
to-the-pointstijl sluit goed aan bij 
de mijne. We delen een kantoor en 
communiceren open en rechtstreeks. 
Dat is een sterkte”, vult Thierry aan.

“Ze vormen een tandem die 
Huppertz drijft”, bevestigt Kristof. 
“En die open mentaliteit, collegiale 
en hartelijke sfeer maakt het 
hier zo aangenaam werken.”

“Los van mijn titel ben ik regelmatig 
op de baan te vinden, bij onze 
klanten of vertegenwoordigers. 
Als salesdirecteur moet je de 
voeling met de markt en je mensen 
behouden”, aldus nog Thierry.

Integratie

“Eén van de uitdagingen voor 
Huppertz en GSV is om alles te 
harmoniseren binnen één systeem en 
verder in te zetten op synergiën. Daar 
werken we elke dag aan”, vertellen 
Thierry en Jean-Claude eensgezind.

Zo wordt bijvoorbeeld de logistieke 
organisatie meer en meer 
eengemaakt. “De twee logistieke 
entiteiten zijn nu gecentraliseerd in 
een nieuw magazijn in Wilrijk van 
meer dan 5.500 m2. De teams van 
beide firma’s werken er nauw samen. 
Eind dit jaar willen we ook met het-
zelfde WMS en ERP-pakket werken”, 
zegt Kristof. Door te investeren in 
logistieke capaciteit en strategische 
stocks bieden Huppertz en GSV het 
hoofd aan de bevoorradingsproblema-
tiek die de bouwsector blijft teisteren.

Maatwerk

Huppertz is één van de weinige 
resterende onafhankelijke impor-
teurs. Hoe houdt zo’n bedrijf 
stand tegenover grotere spelers? 
Kristof: “Het antwoord zit hem in 
toegevoegde waarde creëren voor 
de klant. We verkopen niet louter 
referenties, maar blijven dicht bij 
de markt staan en luisteren naar de 

“ 
We verkopen 
niet louter 
referenties, 
maar blijven 

luisteren naar 
de noden van 

de klant.

17.000+
REFERENTIES IN DE CATALOGUS

34
EUROPESE TOPMERKEN

40
MEDEWERKERS

100 
JAAR ERVARING
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noden van de klant. Bovendien zijn 
we een 100% Belgisch bedrijf.”

Wat inspelen op de noden van 
klanten betreft, verdient zeker het 
maatwerk van Huppertz bijzondere 
aandacht. “We hebben de capaciteit 
om inhouse producten aan te passen 
volgens de wensen van onze klanten. 
Een aftakdoos met vijf wartels? 
Een langere voedingskabel voor 
een ledarmatuur? Een lichtlijn op 
maat of in een afwijkende vorm? 
We zorgen steeds voor een optimale 
oplossing”, zegt Jean-Claude.

Die aanpak heeft al tot mooie 
referenties geleid. Denk maar aan 
het uitlichten van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Laken, de Ruien 
in Antwerpen of het eigen nieuwe 
kantoor, waar een ononderbroken 
lichtlijn van maar liefst 17 meter 
hangt, net als een gebogen profiel. 
“We hebben dit gebouw in februari 
2020 in gebruik genomen. Het is 
uiteraard volledig met led verlicht. 
Dat is duurzaam en toekomstbewust, 
maar het maakt van onze ruimtes 
ook één grote showroom van al onze 
merken”, legt Jean-Claude uit.

JEAN-CLAUDE 
FORÉ [54]

BACKOFFICE M A N AGER HUPPERT Z

Werkte eerst als boekhouder, maar 
zag in 1997 het licht en introduceerde 
in 2007 de verlichting binnen 
Huppertz� De verlichtingswereld 
heeft hem sindsdien niet meer 
losgelaten� Heeft een collectie van 
4�000 cd’s in alle genres, van Bach tot 
progressieve rock en heavy metal�

KRISTOF 
PEETERS [45]

COMMERCIEEL DIREC TEUR GSV

Heeft een achtergrond in 
maritieme logistiek en verzeilde 
zo bij GSV� Leert nog elke dag 
bij in de elektriciteitswereld� Als 
gepassioneerd golfer (handicap 
10�8) vaak op de green te vinden� 

THIERRY 
LEGRAND [59]

COMMERCIEEL DIREC TEUR HUPPERT Z

Heeft 37 jaar in de elektrowereld op de 
teller� Eerst bij de groothandel, sinds 
2020 aan de andere kant van de tafel 
bij Huppertz� Houdt van vliegvissen, 
wandelen en mensen ontmoeten�
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Kristof, Thierry en 
Jean-Claude

Een andere mooie realisatie is 
Gare Maritime in Tour & Taxis in 
Brussel. “Daar hebben we onlangs 
een event gehouden om het 100-jarig 
bestaan van Huppertz te vieren: 
een aangename avond waarbij we 
naar de halve finales van de Padel 
World Tour konden kijken. Ook bij 
de aanwezige Gibed-leden viel dat 
in de smaak. Dat soort activiteiten 
willen we in de toekomst meer 
organiseren. Als we iets vieren, moet 
het samen met onze medewerkers 
en onze klanten, want we hechten 
belang aan die band”, vertelt Kristof. 

Informatie

Aangezien Huppertz een bijzonder 
groot aanbod aan merken en 
referenties vertegenwoordigt, is 
duidelijke informatie over alle 
producten onmisbaar. Begin dit 
jaar ging de nieuwe website online. 
Daarbij hoorde een database met 
alle productspecificaties volgens 
de ETIM-standaarden, net als de 
implementatie van een nieuw ERP. 
Dat zal interageren met de systemen 
van klanten, zodat zij automatisch 
stocks en prijzen kunnen raadplegen.

Daarnaast heeft Huppertz zijn 
verschillende catalogi. De algemene 
catalogus wordt voortaan opgesplitst 
in drie delen: installatiematerialen, 
verlichting en industriële producten. 
Er zijn ook meerdere themacatalogi. 
Die zijn elk op een specifiek domein 
gericht, zoals explosievrije armaturen 
of materialen voor grote werven. 
Belangrijke nieuwigheden komen 
eveneens aan bod in gespecialiseerde 
nieuwsbrieven die enkele keren 
per jaar worden uitgestuurd.

Naar aanleiding van het honderdjarig 
bestaan van Huppertz lanceerde het 
ook zijn krant ‘News by Huppertz’, 
waarin de specialisten van het bedrijf 
vertellen over nieuwe ontwikkelingen, 
hun visie op de markt delen of 
hun afdeling voorstellen. In de 
kranten en de nieuwsbrieven vindt 
u ook interessante promoacties.

Kortom, Huppertz denkt na 
100 jaar nog niet aan stilzitten. 
Integendeel: elke dag zetten de 
medewerkers zich in om klanten 
passende oplossingen te bieden. ◆

HUPPERTZ

Chaussée de Louvain 88 – 1380 Lasne

T. +32 (0)2 334 34 34 
www.huppertz.be
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Luchtkwaliteit blijft ook na corona een prioriteit! 
Verse lucht helpt niet alleen tegen virussen maar 
ook tegen slaperigheid of hoofdpijn.

Er wordt momenteel aan een wet gewerkt om het gebruik van de 
CO2 -meter ook na de coronacrisis te kunnen verplichten� Ligt de 
CO2 -concentratie lager dan 900 ppm, dan is de ruimte doorgaans 
goed geventileerd� Bij een hogere waarde neemt u idealiter 
maatregelen� Zijn alle CO2 -meters even betrouwbaar? Neen! Kies 
een CO2 -meter met een niet-dispersieve infraroodsensor (NDIR)� 
Dat is het enige type meter dat het CO2 -gehalte effectief meet, en 
geen inschatting maakt� ◆ 

www.senska.be

CO
2
-meters, wat

brengt de toekomst?
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Het JUNG-schakelmateriaal biedt voor 
elke ruimte de passende schakelaar qua 
design, uitvoering en functionaliteit: 
van minimalisme tot rustiek, van 
hoogwaardig kunststof tot exclusieve 
metalen en zelfs in het gerenommeerde 
Les Couleurs® Le Corbusier kleurenpallet.

Dankzij de JUNG-stopcontacten met 
geïntegreerde USB-lader wordt het laden van 
smartphones of tablets nu nog eenvoudiger� 
Deze ruimtebesparende wandcontactdozen 
kunnen uitgevoerd worden met ofwel één USB-
poort, type A of C, ofwel met beide types�

Bovendien zijn deze combi-wandcontactdozen 
uitgerust met intelligente laadelektronica, 
die zelf de laadprioriteiten bepaalt� De variant 
met JUNG Quick Charge heeft een enkele 
USB-A- of USB-C-aansluiting en levert 
een elektrisch vermogen van 18 Watt� 

Deze JUNG-stopcontacten zijn dus de ideale 
ruimtebesparende oplossing voor woning 
en kantoor maar evengoed voor kapsalons, 
hotels … Ze zijn verkrijgbaar in alle LS- en 
A-reeksen en dus perfect combineerbaar 
met reeds bestaande KNX-schakelaars� ◆

JUNG-stopcontacten 
met USB-lader

www.stagobel.be

Schakelbare kleurtemperatuur en lichtstroom 
in een modern design? Prolumia heeft het.

De nieuwe Rockdisc III van Prolumia geeft invulling 
aan de verlichtingsbehoefte in zowel de binnen-, 
als de buitenruimte bij utiliteits- en woningbouw� 
Zowel de normale als de half afgeschermde 
versies zijn optioneel verkrijgbaar met microwave 
sensor en de grote formaten ook met noodfunctie� 

Stel eenvoudig de gewenste kleurtemperatuur 
en het aantal lumen in door middel van DIP-
switches, zodat de lichtuitstraling altijd naar 
wens is� Bovendien kunnen armaturen 
met en zonder sensor moeiteloos als 
master/slave worden geconfigureerd� ◆

prolumia.be

Prolumia Rockdisc III
Licht naar wens



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.
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Kantelbaar in alle richtingen

LED

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

Hager lanceert zijn eerste laadpaal die compatibel 
is met de norm ISO 15-118 en die gebaseerd 
is op het communicatieprotocol OCPP.  

Dit gestandaardiseerde protocol is bedoeld om de 
uitwisselingen tussen het elektrische voertuig en de laadpaal 
te verrijken en te vereenvoudigen om zo het laadproces te 
optimaliseren, efficiënter en betrouwbaarder te maken�

Terwijl autofabrikanten de eerste voertuigen beginnen aan te bieden 
die aan deze norm voldoen, bereidt Hager zich al voor op de toe-
komst van elektrische mobiliteit met zijn nieuwe communicerende 
laadpaal witty share, voorzien van dit nieuwe communicatieprotocol�

Deze nieuwe laadpalen, regelbaar van 3,7 tot 22 kW, mono- en drie-
fasig, zijn geschikt voor het opladen van alle voertuigen op de markt� 
Ze beantwoorden aan de behoeften van de tertiaire sector, waar het 
gebruik van de laadpalen wordt gedeeld: parkings van winkelcentra, 
appartementen, publieke parkings, enzovoorts … De laadpalen zijn 
ZE en EV ready 1�4 gecertificeerd� Afhankelijk van de configuraties 
kunnen de laadpalen communiceren via ethernet, wifi en GPRS� 
De 6mA DC-beveiliging is eveneens geïntegreerd in de laadpaal� ◆

Nieuwe
communicerende

laadpaal van Hager



Meer dan 40% van het water dat we verbruiken, wordt verwarmd. 
Voor typisch sanitaire doel- einden zoals douche, baden of wassen, 
maar ook in de keuken, om af te wassen of te koken. Tot 15% van 
onze energiefactuur gaat op naar de verwarming van dat water.

Warmtepompboilers als systeem voor de aanmaak voor warm water 
voor de keuken of de badkamer winnen de laatste jaren enorm aan 
populariteit� De redenen hiervoor zijn niet ver te zoeken� 

Iedereen is het erover eens: verwarmen met warmtepompen is 
de verwarming van de toekomst� Helaas is het plaatsen van een 
warmtepomp als hoofdverwarming voor veel gezinnen nog geen optie, 
omdat hun woning niet voldoende geïsoleerd is, of niet is uitgerust met 
een afgiftesysteem op lage temperatuur zoals vloerverwarming�

Een warmtepompboiler stoot de helft minder CO2 uit dan een boiler gekoppeld 
aan een gas- of stookolieketel, en is dus een heel pak milieuvriendelijker� Ook 
vergeleken met een klassieke elektrische boiler is een warmtepompboiler dankzij 
zijn hoge rendement tot 75% een veel ecologischere keuze� ◆ 

www.thermocomfort.be

De warmtepompboiler,
de verwarming van
de toekomst
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www.vanderelst.be

Grothe heeft reeds meerdere jaren een uitgebreid 
gamma aan draadloze deurbellen en gongs, met de 
populaire Mistral-reeks bijvoorbeeld. Anno 2019 wisten 
ze hun draadloos gamma verder uit te breiden met 
de Calima-reeks. Een serie die kon geconfigureerd 
worden met de bestaande Mistral-drukknoppen. 

De Calima is een deurbelserie die ontwikkeld werd voor 
de individuele vereisten van het moderne dagelijkse leven� 
Iedere Calima beschikt over een speciale feature zoals 
een nachtlampje of muziekstream� Deze gong kan op elke 
plaats in huis worden geïnstalleerd of op het terras wor-
den geplaatst en heeft een bereik tot 500 meter� 

Vandaag komt Grothe met nog een uitbreiding op hun 
gamma namelijk Vidoora� Vidoora is een slimme video-
deurbel die compatibel is met bovenstaande reeksen�

Voor wie zou jij de deur opendoen? Vidoora laat de keuze aan 
jou� Controleer wie er voor de deur staat vanuit uw luie stoel 
of terwijl u op stap bent� U beslist via de app of de gast binnen 
kan komen of dat u op dat moment niet beschikbaar bent� ◆

Grothe breidt
zijn gamma verder uit



YOUR PARTNER 
IN DATA & ENERGY CABLES
CAT 6 U/UTP LSZH Cca s1d1a1

B-CABLES nv
Industriezone E17/3 nr. 3504 | Mosten 3 | B-9160 Lokeren 
Tel. 09 210 52 52 | Fax 09 210 52 51
info@b-cables.be | www.b-cables.be

Bekijk onze website voor de technische � ches.

Delta Force
gekeurd

Belgische
CE drager

CAT 6A F/UTP LSZH Cca s1d1a1

FTTH DROP CABLE Cca s1d1a1  

(PROXIMUS APPROVED)

LIHCH Cca s1d1a1

SMARTLINE 6 Cca s1d1a1 (U/UTP CAT 6 + TRI 6)

FREQUENCY CONVERTER CABLE EMC Cca s1d1a1

FIBRE OPTIC CABLE FOR 
INDOOR AND OUTDOOR A/I-DQ(ZN)BH Cca s1d1a1

LIYCY Cca s2d2a3 (OIL - COLD)FRNC TRI 6 (TELENET AND VOO) Cca s1d1a1
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deltalight.com/essentials

Ontdek al het nieuws in de Essentials 4-collectie: speelse pendels,  
een vleugje kleur, leds op netspanning en nieuwe Varo-oplossingen.

Nieuwigheden in de Varo-familie bieden u nieuwe perspectieven voor uw projecten� Zo 
is er de vierkante Varo S met richtbare oplossingen voor inbouw en opbouw, met een 
opbouwhoogte van slechts 75 mm� De ronde inbouwarmatuur Varo L OK combineert 
een instelbare lichtunit met een dieper gelegen led, voor minder verblinding�

Met Toupe en Pensil vindt u enkele nieuwe pendels in het Essentials-gamma� 
Pensil is een eigenzinnige pendel met een slanke buisvorm� De pendellamp 
Toupe springt in het oog met zijn conische kap� Met zijn drie verschillende 
maten is Toupe overal toepasbaar� Ga voor een enkele pendel boven 
de tafel of creëer volume en combineer meerdere maten�

Nieuwe oplossingen als Qoby AC en Spyco On AC zijn uitgerust met leds 
op netspanning� De leds behoeven geen extra voeding, wat zorgt voor 
een eenvoudige installatie én een slank design� Dimbaar én met een lage 
flikkering (<10%), bieden de AC leds optimaal gebruikscomfort�

Voeg wat kleur toe met nieuwe accessoires� Met Varo S en Qoby AC 
creëert u combinaties van wit-goud, zwart-goud en wit-zwart� Dankzij 
magnetische bevestiging, klikt u de opzetstukken vlot op de armaturen� ◆

Essentials 
by Delta Light



Optix-ledarmaturen van Sylvania helpen u om uw bedrijfsomgeving 
te optimaliseren. Niet alleen door de uitstekende lichtkwaliteit, 
maar ook dankzij de innovatieve, moderne vormgeving. 

De Optix-inbouwarmaturen hebben opvallende, aparte ledmodules met 
renderende anti-verblindingsoptieken en geoptimaliseerde diffusoren en 
reflectoren, die in aparte optische lijnen zijn gegroepeerd� De versies met 
witte optieken maken de verlichting meer zichtbaar en creëren een meer 
helder plafondaanzicht� Toch bieden deze armaturen luminantiebeperking 
UGR<19� Optix wordt echter ook aangeboden met alu-optieken die maar 
liefst UGR<16 bieden, tot zelfs UGR14 in bepaalde configuraties�  

Optix is beschikbaar in niet-dimbare, DALI (Switch-Dim) dimbare uitvoeringen 
of versies met nood� Maar onze topreeks is nu ook beschikbaar met 
intelligente SylSmart-technologie, voor verdere rendementsverbetering 
en energiebesparing� Optix wordt aangeboden met SylSmart Connected 
Building voor grotere kantoren en SylSmart Standalone Room voor 
individuele ruimtes zoals vergaderzalen en spreekruimtes�

Bovendien is Optix er nu ook met LumiNature – het échte Human Centric 
Lighting� LumiNature biedt het volledige lichtspectrum� Dat levert een 
volledige kleurweergave zoals zonlicht� De blauwe piek, die gebruikelijk is bij 
standaard ledlichtbronnen en niet wordt aangetroffen in natuurlijk licht, wordt 
geëlimineerd� Dankzij de uitzonderlijke kleurweergave en kleurgetrouwheid 
van LumiNature kunt u de meest natuurlijke en waarheidsgetrouwe 
kleurweergave ervaren op de TM 30-meetschaal in een binnenruimte� 

Het draadloze SylSmart-systeem maakt dimbaar, automatisch regelbaar tunable 
white-licht mogelijk dat het circadiane ritme van de zon respecteert en de licht-
kleur en -intensiteit automatisch regelt, terwijl het ook volledige optimalisatie, 
automatisering, gepersonaliseerde controle en flexibiliteit mogelijk maakt� ◆ 

www.sylvania-lighting.com

Sylvania Optix, 
nu met Sylsmart en 

HCL-technologie
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Schneider Electric heeft altijd prioriteit gegeven aan het 
begeleiden van zijn klanten in hun bedrijf en zich aan te 
passen aan nieuwe kansen in residentiële en commerciële 
gebouwen. Onze prioriteiten liggen bij kwaliteit en innovatie in 
digitale energiebeheer- en elektrische distributieoplossingen.

PrismaSeT S geeft een extra comfort bij de bekabeling:

•  Alle zijden zijn verwijderbaar voor de beste toegankelijkheid 

•  Gemakkelijk afneembare Din rails met verstelbare interaxis 

•  Aansluitblok voor aardingskabels

De nieuwe VDIS 160 maakt het gemakkelijk om hoofdaankomsten 
(zoals NSXm) aan te sluiten dankzij de flexibele kabels die 
bij het product worden geleverd� Het zorgt voor een snelle 
en eenvoudige distributie, dankzij een directe en frontale 
toegang tot het hoofd van een groep van apparaten�

De PrismaSeT S kan worden geleverd met een voorgemonteerde en 
omkeerbare koker, verkrijgbaar van 6 tot 8 rijen� Verticale rijgklemmen 
maken een verzorgde bekabeling mogelijk en optimaliseren zo de 
ruimte in het kast of er kan gekozen worden om de hoofdinkomer in 
de koker te installeren� ◆ 

www.se.com/be

PrismaSeT S, 
een compleet systeem



Het zeer veelzijdige LEDVANCE Panel Comfort 600 armatuur 
kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit voor de 
installateur tijdens de montage, dankzij de geïntegreerde 
CCT/lumenschakelaar op de driver voor de juiste keuze van 
kleurtemperatuur en lumenstroom. Tel daarbij de uitstekende 
kleurweergave CRI90 voor een goede kleurindruk en de lage 
verblinding UGR19 op. Deze serie is ideaal voor kantoor- en 
onderwijstoepassingen waar het welzijn van de gebruiker 
wordt verbeterd door een hoge verlichtingskwaliteit.

LEDVANCE Panel Comfort heeft een lichtopbrengst tot 122 
lm/W en maximaal 4200 lumen voor hoge energie-efficiëntie-
eisen� De dipswitches op de driver maken de kleurtemperatuur 
instelbaar tussen 3000K en 4000K, en de lichtstroom tussen 
3600 of 4200 lumen� Een gemakkelijke en handige installatie 
wordt verzekerd door een gereedschaploze connectorbox met 
trekontlasting, die eveneens doorvoerbedrading mogelijk maakt� 
De externe driver is ook voorzien van een twist- en lockconnector� 

De DALI-versie beschikt uitsluitend over een CCT-schakelaar om de 
gewenste kleurtemperatuur te selecteren tijdens de installatie� De 
DALI-versie is ook geschikt voor integratie in het LEDVANCE Vivares 
DALI-lichtmanagementsysteem� De levensduur van deze range is 
60�000 uur (L80/B10)� LEDVANCE Panel Comfort heeft een garantie 
van 5 jaar� ◆ 

Multifunctioneel 
en comfortabel licht

www.benelux.ledvance.com
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Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoossysteem 
dat uitblinkt door zijn grote en tijdbesparende montagegemak. 
Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat 
simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden 
bevestigd. De gepatenteerde gootklikkerbevestiging maakt 
een vlotte montage op alle gangbare kabelgoten mogelijk.

Kabeldoos AK1-M25 IP65 :

•  Artikelnr.: AT2518 

•  Metrische invoer M25 (bvb. AGRO 1555.25.17)

•  Deksel voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen

•  Deksels in alle standen te plaatsen

•   Ook geschikt voor snelle montage van M20-wartels (AGRO 1555.20.13) 
met behulp van reductiering M25-M20 (AGRO 3455.25.20)

•  Halogeenvrij – Beschermklasse IP65  ◆ 

www.helia-elektro.be

Cable-mate kabeldozen
voor waterdichte installatie
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Zowel de normale als de half afgeschermde versies van de Rockdisc III zijn optioneel verkrijgbaar met microwave sensor en de grote formaten ook 
met noodfunctie. Stel eenvoudig de gewenste kleurtemperatuur en het aantal lumen in d.m.v. DIP-switches. Bovendien kunnen armaturen met en 

zonder sensor moeiteloos als master/slave worden geconfigureerd.

  WATERDICHT EN SLAGVAST OPBOUWARMATUUR (IP66 & IK10)  

  OPTIONELE MW SENSOR MET INSTELBAAR DETECTIEBEREIK,   
  AAN-/STANDBYTIJD EN DAGLICHTNIVEAU  

  3-STAPS DIMOPTIE (100% - 10%/25% - 0%)  

  DAGLICHT PRIORITEIT: AAN-/UITSCHAKELING   
  OP BASIS VAN DAGLICHT MOGELIJK  

  SCHAKELBARE KLEURTEMPERATUUR EN LICHTSTROOM  

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
NORMALE EN HALF AFGESCHERMDE VERSIE IN 2 VERSCHILLENDE FORMATEN

STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

3-STAPS  

DIMMEN

DAGLICHT  

PRIORITEIT

ROCKDISC III
UTILITEIT- EN WONINGBOUWPROJECTEN INRICHTEN 

MET BETROUWBARE EN TIJDLOZE VERLICHTING
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Een vloerstopcontact in roestvast staal. De ideale 
oplossing om op een discrete manier stroom te 
voorzien in het midden van een ruimte. 

ARPI is perfect geschikt voor stroomvoorziening aan een 
bureau, naast een zitplek of in een technische vloer� Het product 
bewijst al meer dan 30 jaar zijn stevigheid en waterdichtheid 
om stroom en data via de grond aan te voeren�

ARPI IP64 is beschikbaar in vier afwerkingen: stainless steel & brass, 
zowel geborsteld als gespiegeld� Geef de binnenruimten vorm op 
een discrete en elegante wijze met ARPI IP66, waarbij je voor een 
ronde of vierkante vorm kan kiezen� Configureer uw vloerstopcontact 
naar wens via onze online configurator: configurator�lithoss�com ◆ 

ARPI door Lithoss

www.lithoss.be



NEW

www.performanceinlighting.com

LIGHT
COLLECTION
2022-2023

LIGHT COLLECTION 2022-23
De nieuwe editie van onze catalogus bevat veel nieuwe oplossingen voor veel toepassingen.

Performance In Lighting introduceert in de nieuwe catalogus LIGHT COLLECTION 2022-2023 de nieuwe productseries en een 
uitbreiding van de bestaande series.

De catalogus heeft een nieuwe lay-out gekregen teneinde de “design” producten die de meer commerciële producten vergezellen 
in de kijker te zetten en om meer ruimte te bieden aan realisatiefoto’s waar de verlichtingsoplossingen in verschillende ruimtes en 
toepassingen worden gepositioneerd.
Dankzij de introductie van “seriefamilie”, die alle facetten van de serie doorheen verschillende toepassingen verduidelijkt, is er een 
helder overzicht van de gehele serie en haar toepassingsmogelijkheden. 

Het programma “PRONTO” bevat de artikelcodes die we normaal gezien op voorraad hebben, ofwel in België, ofwel in Italië, ofwel 
in Duitsland. Over het algemeen hebben deze codes een hogere beschikbaarheid en betere leveringsvoorwaarden. 
Gezien de verspreide beschikbaarheid kunnen de leveringstermijnen variëren van één tot twee weken. Als timing essentieel is, 
adviseren wij deze codes te selecteren. 

Tot slot is ieder product voorzien van eigen QR-code waarbij u op onze website de meest actuele specificaties van het product 
terugvindt.

Vraag uw gratis exemplaar aan per e-mail :  marketing.be@pil.lighting



   - 
 

VeroVer een nieuwe Smart Home wereld !

wIJ maKen Van 
elK HuiS een 
Smart Home.

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

A lfa blijft zich verder ontwikkelen in de lichtbranche. 
Met Alfa Licht in Gent en WATT&MORE in Deinze 
levert deze speciaalzaak lichtoplossingen voor 

klanten tot buiten Oost-Vlaanderen. Om installateurs en 
architecten uit het West-Vlaamse nog beter van dienst 
te zijn, besloot Alfa uit te breiden naar Kortrijk door een 
samenwerking aan te gaan met Licht+Vorm Kortrijk.

“We merkten dat er ook in West-Vlaanderen vraag was naar onze 
lichtoplossingen. We zochten dus naar een manier om dichter tot 
bij die klanten te komen. Sowieso was het onze ambitie om het 
model van WATT&MORE verder uit te breiden. Kortrijk bleek 
voor ons de ideale uitvalsbasis”, vertelt Maarten De Wulf, CEO van 
Alfa. “We hebben vervolgens contact gelegd met Steven Balcaen, 
de zaakvoerder van Licht+Vorm. Hij heeft goede contacten in 
de projectmarkt en een sterke technische achtergrond die mooi 
aansluit bij onze expertise in decoratieve verlichting.”

Steven Balcaen: “Ik kijk ernaar uit om mijn technische bagage 
door te geven aan de collega’s bij Alfa en op mijn beurt van hen 
te leren. Onze samenwerking laat ons toe verder te groeien en 
nog perfomantere oplossingen voor te stellen. We winnen tijd 
omdat de administratie geïntegreerd wordt in het performante 
systeem van Alfa. De aankoop, boekhouding en logistiek 
worden centraal geregeld en er is een overkoepelend ERP.”

A L F A  L I C H T 
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Meerwaarde bieden

Eens de operationele integratie 
voltooid is, zal Licht+Vorm 
verder opereren onder de naam 
‘WATT&MORE Kortrijk’. De 
showroom krijgt een nieuw jasje 
en wordt uitgebreid. Er komt 
ook een lichtlabo in het filiaal. 
Daarnaast zullen er nieuwe 
interne medewerkers gezocht 
worden, zodat Steven zich op de 
externe relaties kan focussen. 
Net zoals de zaken in Gent en 
Deinze zal ook in Kortrijk de 
focus liggen op toegevoegde 
waarde creëren voor klanten. 

“Installateurs, architecten 
en klanten hebben nood aan 
specialisten die onderbouwd 
advies geven en de juiste keuzes 
helpen maken”, vertelt Maarten. 
“En net dat is wat ons drijft. Met 
onze lichtstudies en lichtplan 
stellen we klanten de meest 
passende oplossing voor. En 
met onze showrooms maken 
we verschillende merken en 
toestellen tastbaar voor klanten 
en eindklanten. Verlichting is 
namelijk niet zomaar iets dat je 
uit een catalogus koopt. Licht is 
essentieel, je moet het in levenden 
lijve ervaren, je moet het zien 
en voelen. Met die combinatie 
geven we onze klanten de tools 
in handen om hun klanten de 
gepaste verlichting aan te bieden. 
Licht schept sfeer en draagt bij tot 
de beleving van de ruimte. Licht 
dat ook technisch helemaal goed 
zit, bijvoorbeeld op het vlak van 
slimme sturing en dimbaarheid.”

“Dat laatste is inderdaad iets 
waarin we installateurs en 
architecten willen begeleiden”, 
vervolgt Steven. “Niet iedereen 
is zich namelijk bewust van de 
mogelijkheden die er zijn op 
het vlak van kleurtemperaturen 
en lichttechnieken als warm 
dimmen. Meer algemeen merken 
we ook dat veel bouwbedrijven 
vasthouden aan één lichtpunt 
in het midden van een ruimte, 
zonder daar verder over na te 
denken. Daarom zijn wij graag 
van in het begin betrokken 
bij projecten, zodat wij met 
ons gepersonaliseerd advies 
op maat van elk project de 
juiste belichting op de juiste 
plaats kunnen voorstellen.”

Partner van 
installateurs én 
fabrikanten

Als lichtspecialisten zijn Alfa en 
WATT&MORE ook waardevolle 
partners voor lichtfabrikanten. 
“Waar het bij installatiemateriaal 
vooral om volumes draait, 
willen lichtmerken dat hun 
producten optimaal tot hun 
recht komen in de handel en in 
projecten. Dankzij ons advies, 
onze technische opleidingen en 
onze uitgebreide showrooms 
beschouwen fabrikanten ons 
als een betrouwbare partner. 
In combinatie met ons respect 
voor de professional geeft dat 
ons groeipotentieel. Het filiaal in 
Kortrijk is de volgende stap in ons 
plan om verder te groeien in de 
verlichtingsmarkt en meerwaarde 
te creëren voor alle betrokken 
partijen”, besluit Maarten. ◆

ALFA LICHT GENT www.alfa-licht.be 
Palinghuizen 96 — B-9000 Gent T. +32 (0) 9 237 00 20 licht@alfa-gent.be 

“ 
Verlichting is 
niet zomaar iets 
dat je uit een 
catalogus koopt.
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V an woning tot handelspand. Van containerterminal 
tot sterrenrestaurant. Wat installateurs uit het 
Antwerpse ook voorgeschoteld krijgen, bij Elektro-

groothandel Govaerts vinden ze een oplossing. Elke klant 
kan rekenen op onderbouwd advies en een ruime stock 
met alle producten die hij nodig heeft. Ook wanneer het 
gaat over de toenemende elektrificatie van gebouwen.

Dé troeven van Govaerts? Een ervaren studiedienst en een grote 
voorraad die meegroeit met de noden van installateurs en de markt. 
Zo is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de energietransitie 
en de elektrificatie van woningen en gebouwen. Een trend die 
alleen maar aan kracht wint door recente geopolitieke spanningen 
en een groter milieubewustzijn. Dat vertaalt zich in een groeiend 
aanbod aan laadpalen, ventilatie, elektrische verwarmingstoestellen, 
warmtepompen en energiebeheersystemen bij deze groothandelaar.

Elektrificatie

“Vroeger werd de verwarmingsketel aangestuurd via de thermostaat. 
Vandaag maakt ook verwarming deel uit van de elektrische installatie. 
Samen met de videofoon, verlichting, entertainment, laadpalen, 
witgoed … worden verwarmingstoestellen geïntegreerd in één ondeelbaar 
systeem”, zegt Sébastien Govaerts. “Het is een evolutie die heel wat 
opportuniteiten biedt voor installateurs, maar het is de uitdaging 
om het overzicht te bewaren tussen alle systemen en protocols.” 

G O V A E R T S

3 4
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Performante 
studiedienst

“Onze studiedienst blijft op de 
hoogte van alle nieuwigheden op 
vlak van technologie en normering 
en levert installateurs indien 
gewenst complete oplossingen: 
van voorstudie en ontwerp tot 
ondersteuning bij de installatie en 
indienststelling. En dat zowel voor 
woningen als gebouwen. Home en 
building automation was vroeger 
een gadget, terwijl het vandaag een 
noodzaak is. Kijk maar naar de 
elektrificatie van het wagenpark. 
Een laadpaal installeren in een 
bestaand gebouw is ingrijpender 
dan men denkt. Daarom bieden 
we ondersteuning en oplossingen 
op het gebied van connectiviteit, 
facturatiesystemen en load 
balancing, zodat de laadpalen 
efficiënt samenwerken met 
de rest van de installatie. De 
hoeveelheid beschikbare energie 
is niet oneindig, dus we moeten 
ze optimaal gebruiken. Onze 
studiedienst zoekt wat dat betreft 
mee naar passende oplossingen.”

Joeri De Block, operationeel 
verantwoordelijke, vervolgt:  
“We maken echt het 
onderscheid met ons performant 
studieteam. Verschillende 
specialisten buigen zich over 
hun discipline: verlichting, 
automatisering, laadpalen … 
We worden naar waarde geschat 
in Antwerpen. Zeker op vlak 
van lichtstudies, die we zowel 
voor onze buren in de haven 
uitvoeren als voor residentiële 
klanten of horecazaken die een 
architecturale oplossing zoeken.”

Dicht bij de klant

Die focus op advies sluit aan 
bij de wens om klanten steeds 
toegevoegde waarde te bieden. 
“We staan dicht bij onze 
klanten en nemen de tijd om 
naar hen te luisteren. Onze 
mensen zijn fier dat ze advies 
kunnen geven”, vertelt Joeri. 

Sébastien beaamt: “Als 
groothandel willen we meer dan 
productreferenties aanbieden. We 
zoeken in samenspraak met onze 
klanten en hun eindklanten naar 
oplossingen op maat.  

En dankzij onze eigen leverdienst 
blijft die persoonlijke aanpak en 
kwaliteit ook gegarandeerd bij 
levering thuis of op de werf.”

Het is net die betrokkenheid die 
ervoor zorgt dat Govaerts als 
lokaal verankerd familiebedrijf 
zijn mannetje staat op de markt 
en blijft groeien. “Ook de Gibed-
groep speelt daarin een rol, want 
samen staan we sterker. We 
wisselen onderling kennis en 
ervaring uit en bieden dankzij 
de grotere aankoopvolumes 
concurrentiële prijzen. Allemaal 
troeven voor de installateur”, 
besluit Sébastien. ◆

“ 
In samenspraak 
met onze 
klanten en hun 
eindklanten 
zoeken we naar 
oplossingen 
op maat.

GOVAERTS ELEKTRO www.govaerts.be 
Mexicostraat  9 — B-2030 Antwerpen T. +32 (0) 3 233 06 43 info@govaerts.be 



Tien jaar: in de technologie-
wereld lijkt het een eeuwig-
heid. Zeker wanneer het over 
verlichting gaat. We stellen 
steeds hogere eisen aan toe-
stellen en er is meer nood aan 
oplossingen op maat. Tegelijk 
doen verstoorde toeleverings-
ketens fabrikanten zoeken 
naar andere manieren om snel 
in te spelen op vragen van 
de markt. Lokale productie 
levert dan de grootste garantie 
op flexibiliteit, kwaliteit en 
snelheid.

Een decennium: zo lang bestaat 
TECO Lighting intussen. En in die 
tijd heeft het merk heel wat evoluties 
doorgemaakt. Zo zet de fabrikant al 
enkele jaren sterk in op nearshoring 
en lokaal produceren. Dat zorgt 
ervoor dat TECO Lighting sneller 
levert, ook voor maatwerk, en dat de 
koolstofvoetafdruk door transport 
verkleint. Toch blijven deze ‘Made 
in Belgium’-producten betaalbaar in 
vergelijking met ingevoerde toestellen 
door de efficiënte productie en het 
wegvallen van dure containerprijzen. 

FIJI

Voor het tienjarig bestaan van 
TECO Lighting kreeg één van 
de sterkhouders van het merk 
een update. Het assortiment 
waterdichte armaturen FIJI is 
voortaan ‘designed & made in 
Belgium’ en werd sterk uitgebreid. 
Naast een standaardgamma zijn er 
heel wat versies voor veeleisende 
omgevingen. Parkeergarages, 
magazijnen, industriële keukens en 
voedingsverwerking, zwembaden, 
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1. Waterdicht armatuur uit  
het FIJI gamma

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. 
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FIJI X (waarbij de ‘X’ verwijst naar 
het tienjarige bestaan van TECO 
Lighting) is het premiummodel. 
De leds en Xitanium-driver van 
Signify zijn goed voor 100.000 
branduren en een rendement tot 
161 lm/W. Ook deze toestellen zijn 
verkrijgbaar in smalle of brede versie, 
telkens met een lengte van 60, 120 
of 150 cm. Doorvoerbekabeling is 
standaard. Enkele modellen hebben 
een DIP-switch om het vermogen 
aan te passen. Verder zijn de 
producten beschikbaar met DALI, 
bewegingsdetectie of batterij voor 
noodverlichting. Alle referenties zijn 
HACCP-gecertificeerd voor gebruik in 
de voedingsindustrie.

Daarnaast zijn er de ‘specials’ 
voor veeleisende omgevingen 
met hoge of lage temperaturen of 
agressieve chemicaliën. De versies 
voor hoge en lage temperatuur 
hebben een Signify Extreme-
driver, die bestand is tegen extreme 
temperatuurschommelingen en 
siliconen bekabeling. De FIJI’s voor 
agressieve omgevingen onderscheiden 
zich met hun behuizing en diffuser 
uit GRP en PMMA, materialen 
die veel beter bestand zijn tegen 
hoge temperaturen, een hoge 
vochtigheidsgraad en chemicaliën 

carwashes, wasserijen, stallen, 
koelcellen …: er is nu een FIJI 
voor elke ruimte. Elk model 
heeft zorgvuldig geselecteerde 
componenten van A-merken en een 
behuizing uit het passende materiaal 
voor de specifieke toepassing. 
Dankzij de Belgische productie met 
componenten van lokale leveranciers 
en grote stock zijn al die toestellen 
snel leverbaar. Ook oplossingen op 
maat zijn mogelijk, met een levertijd 
van slechts drie weken.

FIJI ONE is het basismodel in 
de productfamilie. De toestellen 
bevatten OSRAM-leds en een OSRAM 
Elements-driver, beide goed voor 
50.000 branduren en een rendement 
tot 137 lm/W. Ze zijn verkrijgbaar 
in smalle of brede versie, telkens 
met een lengte van 60, 120 of 
150 cm. Er zijn ook versies met 
doorvoerbekabeling beschikbaar.

dan het polycarbonaat dat standaard 
gebruikt wordt. In deze reeks zijn 
ook armaturen voor gebruik met led-
tubes beschikbaar, voor bijkomende 
bescherming.

Alle toestellen hebben een ENEC 
02-keurmerk en zijn dus getest 
volgens Europese normen. Ze dragen 
alle EPREL-energielabel C of D. De 
gebruikte componenten voldoen 
aan de Zhaga-standaarden, dus zijn 
vervangbaar door andere Zhaga-
materialen. Op de toestellen geldt vijf 
jaar garantie.

Optioneel voorziet TECO Lighting de 
FIJI-toestellen van een antibacteriële 
nanocoating. Een hygiënische 
oplossing voor bijvoorbeeld medische 
omgevingen, opslagruimtes en 
publieke gebouwen.

Snel maatwerk

Ook wie zeer specifieke technische 
noden heeft, vindt bij TECO 
Lighting een oplossing. De fabrikant 
stelt toestellen op maat samen 
met diverse (slimme) drivers, 
leds (kleurtemperaturen en CRI), 
behuizingsmaterialen, net als 
meerdere oplossingen op vlak 
van temperatuurbestendigheid, 
noodverlichting, doorvoerbedrading, 
bewegingsdetectie, connectoren 
en levensduur. Aangezien ook 
alle custom FIJI-toestellen in 
België worden geproduceerd met 
componenten van lokale leveranciers, 
mag u rekenen op een wachttijd van 
amper drie weken.
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HENDEL OPEN, GELEIDER INVOEREN, HENDEL DICHT - KLAAR! 

Van de bedrading van de intercom tot de aansluiting van een elektrisch 
fornuis: de verbinding van verschillende soorten geleiders neemt het 
compacte verbindingsklem 221 over. 
De elektrische installatie van massieve, fijnaderige en meeraderige 
geleiders van 0,14 tot 6 mm2 verloopt al lang eenvoudig, snel en veilig 
dankzij de verbindingsklem van de serie 221.

ALTIJD VEILIG 
MET WAGO

Meer info op www.wago.com/be-nl



Voorbeelden

Met het FIJI-gamma beschikt u 
dus over een oplossing voor elke 
context. We bespreken alvast enkele 
voorbeelden.

In een magazijn is bescherming 
tegen mechanische impact nodig. 
Ook energiebesparing is een veel 
voorkomende vereiste. TECO 
Lighting stelt in zulke gevallen 
voor om een FIJI ONE of FIJI X 
met polycarbonaat behuizing met 
IK10 te installeren. Die toestellen 
zijn alle uit stock verkrijgbaar met 
DALI, sensoren of noodverlichting. 
De FIJI X zorgt met het hoogste 
rendement in zijn klasse (161 lm/W) 
voor de grootste energiebesparing. 
Een Casambi-oplossing via maatwerk 
maakt de verlichting slim.

In stallen moeten toestellen bestand 
zijn tegen ammoniakdampen. De 
concentraties ammoniak verschillen 
per diersoort en zijn afhankelijk 
van de ventilatie in de stal. Voor 
kippen- en varkensstallen opteert 
men vaak voor TFA1202HFT2400 
en TFA1502HFT2400 of de 
DALI-versie TFA1202HDT2400 
en TFA1502HDT2400. Die 
toestellen zijn ook bestand tegen 
de invloed van oliën en vetten 

in de voedingsverwerking. Voor 
koeienstallen zijn de armaturen 
voor ledtubes TFT1202HOT2000 
en TFT1502HOT2000 aangewezen, 
omdat ze bijkomende bescherming 
tegen ammoniakdampen bieden.  
De PMMA-diffuser in al deze 
toestellen zorgt voor hoge resistentie 
tegen chemicaliën. 

Stel dat uw klant verlichting nodig 
heeft in een koelcel: in dat geval 
bieden TFF1202GFT2400 of 
TFF1502GFT2400 uitkomst.  
Hun Signify Extreme-driver is bestand 
tegen temperaturen tot -30° C. Door 
de bredere PU-dichtingen is dit toestel 
beter bestand tegen vochtopname 
bij temperatuurschommelingen. 
Via maatwerk is onder meer 
bewegingsdetectie op het toestel 
mogelijk.

Zelf de nieuwe FIJI-toestellen 
ontdekken? Bezoek de TECO 
Experience Centers in Waasmunster 
en Beyne-Heusay. 

Zoekt u het juiste toestel voor uw 
project? De verlichtingsspecialisten 
van TECO Lighting selecteren voor 
u het passende product en maken 
een verlichtingsstudie, zodat u uw 
klant steeds een geschikte oplossing 
voorstelt. ◆
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Om een gebouw uit te lichten, zijn vaak 
uiteenlopende toestellen nodig. Van 
functionele en technische verlichting tot meer 
decoratieve armaturen. Als installateur en 
lichtplanner is het bijzonder handig wanneer 
u voor al die toestellen bij één leverancier 
terechtkan. Zeker als de producten vlot 
geleverd worden en van hoge kwaliteit zijn.

Demagri uit Langemark 
is verdeler van 
gewasbeschermingsmiddelen, 
zaden, plasticfolie en 
allerlei andere materialen 
voor land- en tuinbouwers. 
Begin dit jaar verhuisde het 
bedrijf naar een gloednieuw 
gebouw. Ook energiezuinige 
ledverlichting mocht 
daarin niet ontbreken. “Het 
architectenbureau dat het 
gebouw ontwierp, maakte ook 
een lichtstudie. Vervolgens 
installeerde Frederiek Cool 
van Elektriciteitswerken 
Cool de benodigde 
verlichtingstoestellen”, vertelt 
zaakvoerder Laurent Mahieu. 

“De architecten stelden voor 
om toestellen van Integratech 
te gebruiken. Ideaal voor mij, 
aangezien ik vaak met dat 
merk werk. Samen met de 
architecten, Ole Tavernier 

van Integratech en de klant 
bekeken we ter plaatse welke 
toestellen precies nodig 
waren”, aldus Frederiek Cool.

Totaaloplossing

Frederiek plaatste vierkante 
en rechthoekige Manga U- 
en QTU-lichttegels in het 
systeemplafond. “Zowel 
de airco als de verlichting 
zitten geïntegreerd in het 
valse plafond, zodat ze steeds 
makkelijk toegankelijk 
zijn voor herstellingen of 
aanpassingen”, legt Laurent 
uit. In de loods viel de 
keuze op lijnarmaturen 
van het type HWDP. Verder 
werden er Compact-
inbouwspots en ronde 
armaturen Disc geplaatst. 
Laurent gaat verder: 
“De volledige 

verlichtingsinstallatie wordt 
aangestuurd via KNX. 
Dankzij bewegings- en 
daglichtsensoren schijnt 
overal de juiste hoeveelheid 
licht, zonder dat we te 
veel energie verbruiken. 
Eigenlijk moeten we in het 
gebouw dus nauwelijks een 
schakelaar aanraken: het 
licht werkt automatisch. We 
zijn in elk geval tevreden 
met het verloop van de 
werken en het resultaat.”

Vertrouwde leverancier

Voor Frederiek was het 
niet de eerste keer dat hij 
toestellen van Integratech 
plaatste: “We gebruiken 
hun lichttegels vaak in 
bedrijfsgebouwen. Eén 
van de pluspunten voor dit 
project waren de noodunit 
en signalisatielamp die mooi 
verwerkt zijn in het geheel. 
Vroeger werkte ik met een 
andere leverancier. Maar toen 
die leveringsproblemen had, 
ben ik op aanraden van Aleco 
overgestapt op Integratech. 
Ik ben zeer tevreden over 
de correcte service die het 
bedrijf in al mijn projecten 
geboden heeft. Als ik eenmaal 
een goede leverancier 
gevonden heb, blijf ik er ook 
mee werken. Het voordeel 
is dan dat ik makkelijk 
een stock kan aanleggen 
om overal te depanneren. 
Maar eigenlijk heb ik nog 
geen problemen gehad met 
producten van Integratech of 
zaken moeten retourneren.” ◆

Specialist in functionele 
ledverlichting

Integratech is sinds zijn oprichting in 

2009 uitgegroeid tot een betrouw-

bare partner voor verlichting in wer-

komgevingen� De fabrikant helpt u 

tijd en kosten besparen met produc-

ten die eenvoudig te installeren zijn 

en snel uit de ruime stock geleverd 

worden� De verlichtingstoestellen 

overtuigen met hun performantie 

tegen een competitieve prijs: hoge 

IP-waarde, lage UGR, efficiënte ver-

houding lumen/watt … Een ervaren 

team van verlichtingsspecialisten 

staat voor, tijdens en na de installa-

tie ter beschikking om u als instal-

lateur te ondersteunen� Kortom: 

alles voor verlichting zonder zorgen�

COMPLEET, SLIM 
EN PERFORMANT 
DE TOTAALOPLOSSINGEN 
VAN DEMAGRI



OUTDOOR

Jan Ameloot, managing 
director, leidt ons rond in 
de imposante showroom 
van het House of Light. De 
outdoortoestellen kregen 
er hun eigen afdeling, zodat 
bezoekers optimaal zien hoe 
de toestellen licht brengen en 
sfeer scheppen in het donker.

“We hebben een 
grote diversiteit aan 
outdoorverlichting voor 
uiteenlopende projecten, 
van woningen tot gebouwen 
en parken. Bij ons vindt u 
onder meer downlighters en 
opbouwtoestellen, vloerspots, 
wandarmaturen, spots voor 
tussen de beplanting, zoals 
Frax, en zelfs een toestel als 
Polesano. Dat is een paal met 
richtbare spots: een flexibele 
oplossing voor parken, 
pleinen, parkeerplaatsen 
van hotels … De strakke, 
vierkante vormgeving is een 
breuk met de veelal ronde 
toestellen die vaak in zulke 
omgevingen gebruikt worden. 
Met al die producten willen 
we landschapsarchitecten 
en lichtontwerpers de 
tools geven om een tuin 
of landschap te verlichten 
en, vooral, sfeer te 
scheppen”, vertelt Jan.

Binnen en buiten

Een belangrijke 
architecturale trend is het 
doortrekken van de binnen- 
naar de buitenruimte. Daarop 
speelt Delta Light in met 
productfamilies met zowel 
in- als outdoortoestellen. 
Denk maar aan de Entero-
spot. Ook de outdoorversie is 
verkrijgbaar in verschillende 
vormen, groottes en 
kleurtemperaturen, soft dim 

D E L T A  L I G H T 

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.

Delta Light behoeft weinig 
introductie in de wereld van 
verlichting. De toestellen 
van deze Belgische fabrikant 
stelen wereldwijd de show 
in projecten. Ook outdoor 
zorgt Delta Light voor unieke 
lichtervaringen.
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en tunable white. Zo is de 
ruimte buiten even sfeervol 
verlicht als de leefruimte 
binnen en vormen beide 
een geheel. Een andere 
blikvanger is de Oono-familie: 
van de vloerlamp voor buiten 
bestaat zelfs een draagbare 
variant met batterij.

“We merken dat veel 
lichtontwerpers en 
installateurs met 
vragen zitten rond 
outdoorverlichting. Vandaar 
dat we specifieke opleidingen 
organiseren en met hen 
meedenken over technische 
kwesties, zoals voeding en 
bedrading”, vervolgt Jan.

Nieuwe lakkerij

Van de showroom gaat 
het naar de nieuwe 
poederlakkerij voor 
buitenproducten. “De 
volkswijsheid luidt: wat 
je zelf doet, doe je beter”, 
begint operations manager 
Wim Veraverbeke. “Met 
onze eigen lakkerij spelen 
we korter op de bal en 

werken we flexibeler dan 
wanneer we een externe 
lakker inschakelen: een 
troef voor onze klanten.” 

De voorbehandeling 
verloopt in zes stappen: 
ontvetten, spoelen, beitsen, 
spoelen, naspoelen met 
gedemineraliseerd water 
en het aanbrengen van een 
passivatielaag. Wim: “Heel 
wat lakkerijen werken 
met minder stappen, 
waardoor er meer risico 
is op onzuiverheden 
en dus oxidatie. Ons 
voorbehandelingstraject 
garandeert een zuiver 
product waarop de lak 
perfect hecht, waardoor het 
ook veel langer meegaat.” 

Na die voorbehandeling 
gaat het product naar de 
droogoven, vervolgens de 
lakcabine en tot slot de 
moffeloven, om de lak te 
laten harden. Het volledige 
lakproces wordt automatisch 
gemonitord volgens tal van 
parameters. “Dat maakt 
dat elk product volledig 
traceerbaar is en we nog 

1. Jan Ameloot en  
Wim Veraverbeke1

meer inzicht krijgen in 
manieren om de kwaliteit 
van onze toestellen verder te 
verbeteren”, legt Wim uit.

Met de installatie zet 
Delta Light ook in op 
duurzaamheid. De 
restwarmte van de ovens 
wordt gerecupereerd. Het 
afvalwater wordt dan weer 
gezuiverd door Renewi 
en hergebruikt in de 
cementindustrie. Daarnaast 
zorgt de lakkerij voor 
minder kilometers met 
vrachtwagens, want alles 
gebeurt in huis. “En een 
toestel dat jarenlang meegaat, 
is sowieso ecologisch 
verantwoord”, aldus nog Jan.

De nieuwe lakkerij sluit 
aan bij de missie van Delta 
Light om in elke stap van de 
productieketen de hoogste 
kwaliteit te garanderen en 
steeds te verbeteren. En dat 
voor elk toestel, van kleine 
trackspot tot metershoge 
verlichtingspaal. ◆

“ 
We organiseren 
opleidingen en 
denken mee 
over technische 
kwesties.
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fluorescentielampen
De nieuwe RoHS-
richtlijn, een revisie 
van de richtlijn 
2011/65/EU van het 
Europees Parlement 
en de Raad, verbiedt 
het gebruik van kwik in 
verlichtingsproducten. 
Welke impact heeft 
deze wijziging op de 
verlichtingsmarkt? 
Mag u nog (compact) 
fluorescentielampen 
kopen, verkopen en 
gebruiken? En welke 
alternatieven zijn er? 
Ledvance licht toe.

De regelgeving rond 
verlichting bevatte tot op 
heden vrijstellingen voor 
T5- en T8-fluorescentie-
lampen, compact 
fluorescentielampen met 
steeklampvoeten (CFLni), 
HPD-lampen en lampen 
voor speciale doeleinden 
(bijvoorbeeld UV-C lampen). 
Deze vrijstellingen, zoals 
gedefinieerd in bijlage 
III van de EU-richtlijn, 
zijn in februari 2022 
aangepast. De gevolgen 
hiervan zijn als volgt:

• Een verbod op alle 
CFLni-lampen vanaf 
25 februari 2023

• Een verbod op alle T5 en 
T8 fluorescentielampen 
vanaf 25 augustus 2023

• Een verlenging van de 
vrijstelling voor HPD-
lampen van 3 tot 5 jaar

• Een verlenging van de 
vrijstelling voor lampen 
voor speciale doeleinden 
van 3 tot 5 jaar (onder 
andere UV-C lampen)

In tegenstelling tot 
de SLR-verordening 
betekenen de wijzigingen 
in de RoHS-richtlijn nu 
het einde voor alle T5/
T8-fluorescentielampen 
en compact 
fluorescentielampen met 
steeklampvoeten binnen de 
algemene verlichting. Dit 

zal een aanzienlijke impact 
hebben voor de afnemers 
die deze producten 
momenteel gebruiken. 
Het zal echter nog steeds 
mogelijk zijn opgeslagen 
bestaande voorraad te 
verkopen en te gebruiken.

Vertrouw op  
toekomst- 
bestendige 
alternatieve 
producten 

Met LEDVANCE als uw 
verlichtingspartner hoeft u 
zich nergens zorgen over te 
maken. Deze marktleider in 
licht is namelijk helemaal 
voorbereid op de nieuwe 
RoHS-richtlijn en het 
einde van (compact) 
fluorescentielampen. Het 
bedrijf werkt voortdurend 
aan de verdere ontwikkeling 

4 4



4 5

fluorescentielampen

van innovatieve 
verlichtingstechnologieën 
en biedt nu al een groot 
assortiment aan efficiënte 
alternatieven aan. 
OSRAM lichtbronnen 
van LEDVANCE voldoen 
ruimschoots aan de 
vereisten op vlak van 
energiebesparing, 
prestatie en comfort. 

De huidige portfoliolijst 
op de website maakt 
de overstap van 
fluorescentielampen naar 
ledtechnologie zo eenvoudig 
mogelijk. Zoek simpelweg 
het verlichtingsproduct dat 
door het EU-verbod wordt 
getroffen in de lijst en vind 
een alternatief product 
dat aan de eisen voldoet 
tussen de beschikbare 
ledlampen of ledarmaturen. 
Daarnaast vindt u met de 
handige LED Tube Finder 
gemakkelijk en snel de 

geschikte SubstiTUBE-
ledbuis ter vervanging 
van oude buislampen.

Betrouwbare 
partner, vandaag 

en morgen

LEDVANCE biedt u een 
breed scala aan toekomst-
gerichte oplossingen van 
uitstekende merkkwaliteit. 
Naast lampen en armatu-
ren omvat het uitgebreide 
portfolio systemen voor 
human centric lighting en 
lichtmanagement, alsook 
elektronische componen-
ten en slimme producten 
voor in huis. Dit portfolio, 
de professionele service en 
een uitstekende prijs-pres-
tatieverhouding maken 
LEDVANCE tot betrouw-
bare partner voor complexe 
verlichtingsprojecten.

Meer informatie over de 
wijzigingen in de RoHS-
richtlijn en de oplossingen 
van LEDVANCE vindt u op: 
benelux.ledvance.com/nl ◆

LEDVANCE Benelux 
Z�1 Researchpark 310 
1731 Zellik

T. +32 (0) 2 55 068 20

benelux@ledvance�com 
www�benelux�ledvance�com

1. LEDVANCE LED 
alternatieven voor compact 
fluorescentielampen met 
steeklampvoeten

1



Lichtlijnen zijn alomte-
genwoordig in tertiaire 
en industriële projec-
ten. Toch zijn dit vaak 
uitdagende realisaties. 
Het is eerst en vooral 
zaak toestellen met de 
juiste lichtkwaliteit en 
prestaties te vinden. 
Vervolgens moeten ze 
geïnstalleerd worden: 
meestal een complex en 
tijdrovend proces. Maar 
hoeven lichtlijnen altijd 
zo moeilijk te zijn?

Het LINEDO-assortiment 
van RZB bewijst dat het een-
voudiger kan. Het bedrijf 
herdacht de lichtlijn volle-
dig en komt met een sys-
teem waarbij de draagrail 
en armatuur een homogeen 
geheel vormen. Zo verloopt 
de installatie merkelijk snel-
ler en eenvoudiger. Tegelijk 
is het gamma zeer breed 
inzetbaar dankzij toestellen 
met verschillende stralings-
hoeken en optieken en een 
lichtopbrengst van 180lm/W. 
Deze plug-and-playmodu-
les met hun minimalistisch 
profiel uit geëxtrudeerd 
aluminium overtuigen met 
hun speciaal ontwikkelde 
ledprintplaten, exact afge-
stemde afdekkingen en 
optieken en geïntegreerde 
voeding. De toestellen zijn 
geschikt voor de meest 
rigoureuze toepassingen 
met continue bedrading van 
7 tot 14 polen en hebben 
standaard beschermings-
graad IP 54. Al die ken-
merken maken LINEDO 
tot een bijzonder efficiënt 
assortiment, betrouwbaar 
op lange termijn. RZB geeft 

tot tien jaar garantie op de 
toestellen, met een levens-
duur van 80.000 uur.

Dit kwalitatieve Duitse pro-
duct, gefabriceerd bij RZB 
in Bamberg, voldoet aan de 
meest uiteenlopende eisen 
in de markt, maar neemt 
vooral voorsprong dank-
zij de eenvoudige en snelle 
montage. U bespaart meer 
dan 50% installatietijd!

Winkelverlichting 
en meer

De continue lichtlijn is de 
aangewezen optie om lange 
winkelrekken uit te lich-
ten. De enkele en dubbele 
asymmetrische LINEDO’s 
zorgen voor een homogeen 
licht op de producten. Die 
combineert u met driefa-
sige railmodules en CRI95-
spots uit hetzelfde gamma 
voor een aantrekkelijke 
presentatie van groenten, 
fruit, vlees of andere te 
accentueren promoties.

Soms laat de winkelplanning 
het niet toe om een functi-
onele module precies daar 
te plaatsen waar ze nodig 
is. Geen probleem! Met 
LINEDO-hoekverbindingen 

is het assembleren en elek-
trificeren van LINEDO-
lichtstripmodules voor ver-
lichting op maat kinderspel.

Slim plannen

De LINEDO-module kan 
worden uitgerust met 
bewegingssensoren. DALI-
lichtmanagement maakt het 
ook mogelijk om de modu-
les te bedienen in com-
binatie met bijvoorbeeld 
noodverlichting, noodsig-
nalisatie en camera’s.

Uw project plannen met de 
juiste LINEDO-modules? 
Surf naar  
rzb.de/en/linedo-webapp ◆

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

T� +32 (0) 475 24 09 13

philippe�englebert@rzb-lighting�com  
www�rzb�de

© Linus Lintner

lichtlijnrevolutie
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actuatoren

47

Tempolec

Tempolec vertegenwoor-
digt een 30-tal kwali-
tatieve fabrikanten van 
elektroproducten zoals 
schakelklokken, bewe-
gings- en aanwezigheids-
melders, relais, maar ook 
oplossingen voor HVAC, 
domotica en ledverlich-
ting, zowel voor eindge-
bruikers als de tertiaire 
of industriële sector� De 
focus ligt op automatise-
ring, deskundige service 
en energiebesparing�

Smart home-oplossin-
gen bieden klanten een 
comfortabelere, veiligere 
en zuinigere woning. 
Verschillende technieken 
worden geconnecteerd 
voor intuïtieve bediening 
met schakelaars of een 
app en gecombineerd in 
scenario’s die u met één 
druk op de knop inscha-
kelt. En daarbij mogen 
goede actuatoren niet 
ontbreken.

Zowel binnen als buiten bie-
den smarthomesystemen tal 
van mogelijkheden. Denk 
maar aan het licht in- en 
uitschakelen, rolluiken … 
Om al die technieken vlek-
keloos te laten werken, 
zijn geconnecteerde actu-
atoren nodig. Draadloze 
oplossingen zijn in dat 
opzicht bijzonder handig. 

TempoSmart

Met het gamma TempoSmart 
heeft Tempolec een draad-
loze smarthome-oplossing 
voor energiebesparing en 

comfortverhoging in huis 
en in de tuin. Het systeem 
is eenvoudig te installeren 
en te programmeren. De 
draadloze actuatoren van 
de TempoSmart-installatie 
worden bediend via de Tuya-
app. Daarnaast is het moge-
lijk de installatie te bedienen 
met een spraakassistent als 
Siri, Alexa of Google Home.

Het TempoSmart-gamma 
bevat een uitgebreide selec-
tie actuatoren, schake-
laars, afstandsbedieningen 
en een antenne. Vandaag 
staan we stil bij twee spe-
cifieke oplossingen.

TempoSmart T2W

De betaalbare oplossing voor 
een slimme woning. Deze 
ontvanger bevat een wifi- 
en 433 MHz RF-ontvanger. 
Hij heeft twee NO-relais 
van 5 A met potentiaalvrije 
contacten en kan bistabiel 
aan- en uitgeschakeld wor-
den. Elke uitgang biedt led-
sturing tot 150 W. U mon-
teert hem met schroefklem-
men, ook in valse plafonds.

TempoSmart 
T3 Garden

Met deze kit helpt u de 
tuin van de toekomst 
realiseren. Het pakket 
omvat de ontvanger T3W, 
een IP65-behuizing voor 
installatie buitenshuis en 
een T3S-afstandsbediening. 
Die laatste is met zijn IP67 
geschikt voor buitengebruik. 
Ook deze ontvanger bevat 
een wifi- en 433 MHz 
RF-ontvanger. Hij heeft 
drie NO-relais van 10 A 
die elk ledsturing tot 300 
W bieden en kan bistabiel 
aan- en uitgeschakeld 
worden. De ontvanger is 
eveneens rechtstreeks 
handmatig te bedienen 
en toont de contactstatus. 
Montage gebeurt ook hier 
met schroefklemmen. 
Het bereik van dit toestel 
bedraagt 15 m binnenshuis 
en 30 m buiten. ◆

Rue de Biesme 49 
6530 Thuin

T. +32 (0) 71 59 00 39

info@tempolec�com 
www�tempolec�com



elektrificatie
We staan aan de voor-
avond van een belang-
rijke energietransitie. 
Fossiele brandstoffen 
worden afgebouwd ten 
voordele van duurza-
mere energiebronnen. 
Elektriciteit is daarvan 
wellicht de belang-
rijkste. Maar wanneer 
alle technieken in een 
gebouw én alle voer-
tuigen geëlektrificeerd 
worden, is monitoring 
en slimme sturing van 
alle energiestromen 
onontbeerlijk. Oplos-
singen die je allemaal 
terugvindt in het gamma 
van ABB.

Wie vandaag de krant 
opent, botst op artikels 

over energiekwesties. 
Kerncentrales moeten slui-
ten, energieprijzen stijgen, 
het capaciteitstarief komt 
eraan … Ook de gevolgen 
van jarenlange uitstoot 
laten zich voelen. Daarom 
wil men afstappen van 
fossiele brandstoffen en 
overschakelen op duur-
zamere energiebronnen. 

Energietransitie

Elektriciteit is onmisbaar 
in die transitie: het kan op 
een groene manier wor-
den opgewekt, er is infra-
structuur aanwezig in elk 
gebouw en er komt geen 
CO

2
 vrij bij het gebruik 

ervan. Wagens met ver-
brandingsmotoren moe-
ten dus plaatsmaken 

voor elektrische auto’s 
en gebouwtechnieken 
op gas of stookolie wor-
den vervangen door 
elektrische varianten. 

Belangrijke vragen bij die 
transitie zijn hoe we zullen 
omgaan met energie en 
in onze behoeften zullen 
blijven voorzien. Zowel in 
woningen als in grotere 
gebouwen, maar ook 
onderweg. “Alles begint 
bij energiemeting en een 
degelijke installatie”, stelt 
David Ketelaers, Product 
Marketing Specialist 
Buildings bij ABB.

In de woning

Zo goed als alle woningen 
in België hebben binnen-
kort een slimme meter 
(waarvan de tellerkast 
onder andere geprodu-
ceerd wordt door ABB 
Vynckier in Gent). Verder 
zijn zonnepanelen en een 
warmtepomp nu al evident 
bij nieuwbouw. Het aan-
tal laadpalen zal groeien, 
net als thuisbatterijen. 
“Die combinatie zorgt 
ervoor dat energiemeting 
onmisbaar is. Wie zonne-
panelen heeft, moet zijn 
verbruik opvolgen om zelf-
verbruik te optimaliseren 
en stroompieken te voor-
komen in functie van het 
capaciteitstarief”, verdui-
delijkt David. “Je kunt de 
meest hightech functies in 
een woning voorzien, maar 
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ABB NV� 
Hogewei 27 
1930 Zaventem
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zorg ervoor dat de basis 
goed zit: met eenvou-
dige en betaalbare oplos-
singen help je klanten 
om hun verbruik onder 
controle te houden.”

Met die basis kunnen ver-
volgens andere technieken 
in de woning geautomati-
seerd worden: verlichting, 
zonwering, verwarming en 
airconditioning, vaatwas-
ser, wasmachine, droog-
kast, toegangscontrole, 
multimedia … ABB biedt 
daartoe een oplossing met 
Busch-free@home van 
Busch-Jaeger. Free@home 
werkt naadloos samen met 
producten van grote mer-
ken als Siemens, Bosch, 
Miele, SONOS, Gardena en 
Philips Hue, maar ook met 
slimme assistenten. De 
bediening van alle technie-
ken en scenario’s gebeurt 
via de app en schakelaars. 
Zo regel je bijvoorbeeld 
dat de wasmachine enkel 
werkt wanneer er een 
overschot aan zonne-ener-
gie is of dat je wagen pas 
laadt wanneer de vaatwas-
ser klaar is, om verbruik-
spieken te voorkomen. 
En dankzij een cloudver-
binding wordt in de toe-
komst verwarming en zon-
wering gestuurd op basis 
van weersvoorspellingen. 

“Op basis van slimme 
energiemeting realiseer 
je dus meer comfort met 
minder verbruik. ABB 
heeft oplossingen voor 
de volledige woning, van 
de netspanning die het 
huis binnenkomt tot 
entertainment”, vertelt 
Jochen Casteleyn, Product 
Marketing Specialist KNX 
& Building Automation.

“En dat alles via open stan-
daarden en op een veilige 
manier. Cybersecurity 
staat centraal. Onze 

parlofoon met automatisch 
slot heeft bijvoorbeeld stan-
daard tweefactorauthen-
ticatie”, vult David aan. 
ABB biedt ook een KNX-
versie van zijn huisauto-
matiseringssysteem aan. 

In gebouwen

Grote gebouwen hebben 
steeds vaker al specifieke 
systemen om technieken 
te beheren. Denk maar aan 
Modbus voor energieme-
ting, KNX voor de elektri-
sche installatie, BACnet 
voor HVAC, OCCP voor 
laadpalen, OPC UA voor de 
hernieuwbare energie … 
David: “Dat alles is te inte-
greren in ons ABB Ability 
Building Ecosystem. Het 
verzamelt data over het 
gebouw, zoals tempera-
tuur en bezettingsgraad, 
maar ook informatie over 
bouwmaterialen of onder-
houdsbeurten en maakt 
die gegevens inzichtelijk. 
De verschillende Building 
Ecosystem-toepassingen 
laten gebouwbeheer-
ders toe om het gebouw 
zo duurzaam en efficiënt 
mogelijk te laten werken. 
En ook hier weer volgens 
open protocols en op een 
cyberveilige manier.” 

Onderweg

ABB heeft een breed 
gamma aan laadinfra-
structuur voor EV’s, van 

particuliere laadpalen tot 
laadstations voor e-bussen. 
Om ervoor te zorgen dat 
er bij de energietransitie 
en bijhorende elektrifica-
tie voldoende elektriciteit 
beschikbaar is, kijkt ABB 
naar elektrische voertui-
gen als ‘rijdende batterijen’. 
Via laadpalen in twee rich-
tingen (Vehicle-to-Grid of 
V2G) kan de groene elektri-
citeit van wagens die niet in 
gebruik zijn, ter beschikking 
worden gesteld wanneer er 
nood aan is. Zo is er meteen 
het vermogen van enkele 
kerncentrales beschikbaar.

Sleutelrol

Er is nog veel werk nodig 
om de energietransitie 
mogelijk te maken. Als 
specialisten in elektrici-
teit spelen wij, fabrikanten, 
groothandels en installa-
teurs, een cruciale rol. Of 
het nu gaat om woningen, 
gebouwen, industrie of 
voertuigen: ABB staat klaar 
om jou te ondersteunen 
met de juiste producten, 
maar ook met technische 
opleidingen, documenta-
tie en persoonlijk advies. ◆

ABB

ABB is wereldwijd leider 
in technologie en digitale 
transformatie� Met meer 
dan 130 jaar ervaring richt 
ABB zich vandaag op vier 
domeinen: Electrification, 
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Motion en Robotics� 
Binnen Electrification 
biedt ABB toonaange-
vende oplossingen, van 
residentieel installatie-
materiaal tot midden- en 
hoogspanningsoplossin-
gen, laadpalen en smart 
building-systemen�



Energiefacturen worden 
voor veel klanten onge-
zien duur. In Vlaanderen 
zit het capaciteitstarief 
eraan te komen. Voor 
eigenaars van zonnepa-
nelen wordt zelfverbruik 
van hun zonnestroom 
steeds belangrijker. En 
intussen verschijnen 
ook de eerste dynami-
sche energiecontracten 
op de markt. Om energie 
betaalbaar te houden, 
wordt slim energiebe-
heer stilaan onmisbaar. 
Kan dat op een laag-
drempelige manier? 

Niko vindt alvast van wel. 
De fabrikant is al 25 jaar 
actief in huisautomatise-
ring. Naast meer comfort 
voor de eindgebruiker heeft 
ook energiebesparing altijd 
centraal gestaan bij de 
oplossingen van Niko. Door 
apparaten uit te schakelen 
wanneer ze niet nodig zijn, 
besparen gebruikers recht-
streeks op hun energiefac-
tuur. “Dat is nog steeds de 
basis: energie die je niet 
verbruikt, moet niet opge-
wekt en betaald worden”, 
begint Bart van Remortel, 
senior productmanager 
Niko Home Control.

“De laatste jaren zien 
we bovendien een shift 
van puur besparen naar 
energie-efficiëntie. Het gaat 
erom zo min mogelijk te 
gebruiken, maar ook om 
optimaal gebruik te maken 
van beschikbare zonne- 
energie. Mensen worden 

gestimuleerd om hun opge-
wekte elektriciteit meteen te 
gebruiken, zodat ze die later 
niet opnieuw moeten aanko-
pen via het net. Daarnaast 
wordt het met de introduc-
tie van het capaciteitstarief 
belangrijk om hoge ver-
bruikspieken te voorkomen. 
Wie vandaag bouwt of ver-
bouwt, doet het best nu al 
investeringen om daarop 
voorbereid te zijn. En tot 
slot zijn er vandaag naast 
de vaste prijzen per kWh 
ook dynamische formules 
in opmars, waarbij de ener-
gieprijs varieert per uur. Dat 
alles betekent dat hoe meer 
je je verbruik kunt sturen, 
hoe lager je factuur zal zijn.”

Niko Home Control 
Solar Mode

Met Niko Home Control 
beschikken consumenten 
over de tools om hun ener-
gieverbruik te monitoren en 
in handen te nemen. Eén 
daarvan is de solar mode. 
Door een koppeling tussen 
de draadloze slimme hub en 
de P1-poort van de slimme 
meter of door de plaatsing 
van meetklemmen bij een 
systeem voor busbekabe-
ling weet het huisautomati-
seringssysteem wanneer er 
zonnestroom naar het net 
vloeit. Op dat moment zal 
Niko Home Control grote 
verbruikers, zoals de vaat-
wasser, boiler of laadpaal, 
inschakelen. Een vaatwas-
ser gebruikt zo’n 1,5 kWh 
per cyclus, dus op jaarbasis 
bespaar je via deze modus al 

gauw 300 tot 400 kWh. Het 
systeem kan ook gekoppeld 
worden aan een warmte-
pomp en elektrische boi-
ler om die overdag warm 
water te laten produceren 
voor ’s avonds, wanneer er 
geen zonnestroom meer is. 

“Met Niko Home Control 
maken we het heel makke-
lijk om je zelfconsumptie 
te verhogen. Het systeem is 
eenvoudig te programme-
ren door installateurs, maar 
ook gebruikers passen het 
moeiteloos aan volgens hun 
wensen. Bijvoorbeeld door 
andere toestellen prioriteit 
te geven: nu eens de was-
machine in plaats van de 
laadpaal, dan weer de warm-
tepomp”, klinkt het nog.

Peak mode

Een nieuwigheid in Niko 
Home Control is de peak 
mode, een functie ontwor-
pen met het oog op het 
capaciteitstarief. Die toepas-
sing meet via een koppeling 
met de digitale meter of via 
meetklemmen elke seconde 
de vermogensvraag van de 
woning. Wanneer het ver-
mogen te hoog wordt, wor-
den bepaalde apparaten 
automatisch uitgeschakeld. 
Bart: “Stel dat je een maxi-
mumpiek van 6 kW wenst, 
dan stel je dat vermogen 
in als drempel. Vervolgens 
bepaal je welke apparaten 
moeten worden afgescha-
keld bij het overschrijden 
van die piek. Zo kun je 
instellen dat bijvoorbeeld 
eerst de zwembadpomp 

energiebeheer
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moet worden uitgeschakeld 
en dan pas de wasmachine. 
Het besparingspotentieel is 
eenvoudig uit te drukken: 
elke kilowatt kost je op jaar-
basis momenteel zo’n 50 
euro. Hoe meer apparaten je 
aanstuurt via de peak mode 
en hoe meer kW je uitsluit, 
hoe meer je bespaart.” 

Met die combinatie van 
solar mode, gericht op zelf-
consumptie, en peak mode, 
gericht op het vermijden 
van pieken, onderscheidt 
Niko Home Control zich 
van heel wat andere oplos-
singen in de markt, die 
vaak op slechts één van 
deze pijlers focussen.

Snel van start

Beginnen met energiema-
nagement hoeft niet duur 
en complex te zijn. Met de 
starterskit energie van Niko 
Home Control gaan gebrui-
kers op een betaalbare en 
laagdrempelige manier 
van start. De kit bevat een 

draadloze slimme hub, 
drie slimme stekkers en 
een P1-kabel om de hub te 
verbinden met de digitale 
meter. Meteen na installa-
tie monitoren je klanten 
hun energieverbruik via de 
stopcontacten en schake-
len ze de verbonden appa-
raten eenvoudig in en uit 
via de Niko Home-app. 
Niko Home Control werkt 
bovendien naadloos samen 
met heel wat toestellen van 
partners, zonder dat een 
geconnecteerd stopcontact 
nodig is. Via IFTTT worden 
de mogelijkheden nog uit-
gebreider. Kortom: er zijn 
tal van manieren om appa-
raten slim aan te sturen 
met Niko Home Control – 
en energie te besparen. ◆

energiebeheer

Niko

Al meer dan 100 jaar is het de missie van Niko om gebouwen 
beter te laten werken voor hun gebruikers� Met producten die 
eenvoudig te installeren en intuïtief te bedienen zijn, helpt Niko 
om woningen en gebouwen energiezuiniger, comfortabeler 
en veiliger te maken en voor te bereiden op de toekomst�
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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.

Paul Verstraeten van Thesla

Mag ik Draflex installeren 
in verlaagde plafonds 

en holle wanden?

Voorbedrade buizen zijn een veelgebruikte manier om op een snelle 
en handige manier een gebouw van bekabeling te voorzien. Ze worden 
zowel verzonken in de vloer of de wand als in opbouw in verlaagde 
plafonds of holle wanden geplaatst. Met het nieuwe AREI worden 
striktere eisen qua brandgedrag gesteld aan kabels en geleiders die in 
opbouw geïnstalleerd worden. Hoe dat in zijn werk gaat? We vragen 
het aan Paul Verstraeten en Dominique Rousseau (Cablebel). 

Artikel 104 van het vroegere AREI, 
over preventieve maatregelen tegen 
brand, legde een F2-classificatie op 
voor in bundel of in laag geplaatste 
leidingen. Het begrip in bundel 
of in laag geplaatste ‘kabels’ was 
niet van toepassing op geïsoleerde 
geleiders en dus ook niet op gelei-
ders die samen in voorbedrade 
buizen waren geplaatst. In de 
praktijk werden dus vaak voorbe-
drade buizen met F1-geleiders in 
holle wanden, verlaagde plafonds 
of elders in opbouw geplaatst.

Nieuw AREI

Het nieuw AREI bepaalt dat 
zowel geïsoleerde geleiders als 
kabels dezelfde kenmerken met 
betrekking tot het brandgedrag 
moeten bezitten: “De in 

bundel of in laag geïnstalleerde 
geïsoleerde geleiders en kabels 
hebben ten minste het kenmerk 
F2 of ten minste de klasse 
Cca” (AREI 5.2.7.3). De term 
‘geleiders’ betekent dat dit 
voorschrift voortaan ook geldt 
voor voorbedrade buizen.

Er zijn echter een aantal 
uitzonderingen. De brandklasse 
Cca is niet vereist bij “geïsoleerde 
geleiders in buizen die in een 
onbrandbare bekleding met een 
minimale diepte van 3 cm zijn 
verzonken” en de uiteinden 
daarvan, “aangebracht in openlucht 
of in opbouw, voor zover de lengte 
van deze uiteinden 3 m niet 
overschrijdt en zij geplaatst zijn 
in een omgeving met normaal 
brandgevaar” (AREI 5.2.7.1). 

Concreet

Bij inbouw in de vloer of wand 
zijn voorbedrade buizen met gelei-
ders met brandklasse Eca, zoals 
Draflex, nog steeds toegestaan. Dat 
geldt ook voor het gedeelte van 
de buis dat uit de wand of vloer 
komt, op voorwaarde dat dit niet 
langer is dan 3 m. Bij opbouw, dus 
montage in holle wanden en ver-
laagde plafonds, op de wand in 
technische lokalen enzovoort, is 
brandklasse Eca niet langer toe-
gelaten, maar moeten producten 
met brandklasse Cca geplaatst wor-
den, zoals Green Flex van Thesla.

Green Flex

Green Flex is een gamma halo-
geenvrije producten die voldoen 
aan extreem hoge eisen qua 
brandveiligheid. Ze produceren 
bij verbranding weinig rook met 
een lage rookdichtheid en geven 
geen corrosieve gassen af. De 
draden en kabels in het Green 
Flex-gamma hebben voor de 
Belgische markt steeds een mini-
male CPR-klasse Cca s1a1. ◆
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BAAKVRAAG
Jean De Cuyper van Sylvania

Wat maakt sturing  
via DALI méér dan 
alleen een energiezuinige 
lichtoplossing?

Smart lighting is intussen een vertrouwd gegeven in 
installaties. DALI biedt daarbij enorm veel mogelijkheden op 
het vlak van energiebesparing en comfort. Daglichtsensoren 
en aanwezigheidsdetectoren, dimmers en andere functies 
met het DALI-protocol sturen de installatie op intelligente 
wijze. Maar wist u dat een DALI-installatie ook soelaas 
biedt bij ongewenste hoge inschakelstromen? 

Hoge inschakelstromen bij grote 
lampvermogens zijn niet nieuw. 
Niet toevallig werden de oude 
metaalhalide lampen met hoog 
vermogen in kleinere groepen en 
gespreid in de tijd geschakeld. 
Zo vermeed men overbelasting 
van de elektrische installaties. 
Gedurende een hele tijd was er 
geen beter alternatief beschikbaar.

Inschakelstromen bij led

Kortstondige, ongewenste 
inschakelstromen zijn ook 
waarneembaar bij het primair 
schakelen van de netspanning van 
onze hedendaagse ledinstallaties. 
De verantwoordelijken zijn de 
condensatoren in leddrivers. 

Die condensatoren zijn reeds 
ontladen bij het uitschakelen, een 
volledig ontladen condensator 
heeft ongeveer vijf RC-tijdcycli 
nodig om weer volledig op te 
laden. Het is net dat laden van de 
condensatoren dat voor de hoge 
inschakelstroom zorgt. Er werd 
vastgesteld dat een ledarmatuur 
met een vermogen van 300 W een 
inschakelstroom bereikt tot 
60 A (gedurende 20 µs).  

Die hoge inschakelstroom kan 
een aantal gevolgen hebben, 
zoals spanningsval, storingen, 
vroegtijdige defecten aan de 
driver, beschadiging van fase aan-/
afsnijdingsdimmers en schade 
aan de beveiligingsapparatuur. 

DALI is de oplossing

Die gevolgen zijn te voorkomen 
door slechts een zeer beperkt 
aantal armaturen per automaat 
te installeren en aangepaste 
bedrading te voorzien. Maar dat 
is tijdrovend en zorgt voor een 
complexe en dure installatie.

Bij lagere ledvermogens wordt 
het probleem van de hoge 
inschakelstroom tegengegaan met 
een Soft start-functie. Bij hogere 
vermogens is een DALI-installatie 
beter geschikt. DALI-drivers 
zijn namelijk idealiter continu 
met netspanning verbonden. 
Zo zullen de condensatoren 
niet gaan ontladen en laden en 
voor hoge inschakelstromen 
zorgen. Die eigenschap maakt 
van een DALI-installatie meer 
dan een slimme, energiezuinige 
oplossing. Het is ook een manier 
om één van de uitdagingen 
van grote ledinstallaties 
het hoofd te bieden. ◆



Lion van Nuenen van Legrand 

De circulaire economie 
in de elektrowereld

Zonder grondstoffen geen bouw: zoveel is duidelijk. Maar grondstoffen 
worden schaars. Daarom moeten we vermijden dat waardevolle 
materialen op de afvalberg belanden. In een circulaire economie 
worden gebruikte producten maximaal opnieuw gebruikt om zo min 
mogelijk energie en grondstoffen te verspillen. Hoe zit dat in de bouw?

De circulaire economie gaat 
verder dan een product recycleren 
tot nieuwe grondstoffen. Het 
recyclageproces kost energie en er 
blijven onvermijdelijk reststoffen 
achter. In een circulair concept 
wordt al van bij het ontwerp 
nagedacht over het vermijden 
van afval. Recyclage is hier de 
laatste optie: het product moet zo 
gemaakt zijn dat het hergebruikt 
of hersteld kan worden of dat 
onderdelen ervan kunnen dienen 
om een ander product te repareren.

Legrand draagt duurzaam 
ondernemen bijzonder hoog in het 
vaandel. In onze CSR Roadmap 
stellen we onszelf als doel om alle 
nieuwe ontwikkelingen zodanig 
uit te voeren dat materialen 
eenvoudig terug te winnen zijn. 
Ook dagen we de R&D-afdelingen 
en filialen uit om circulaire 
initiatieven te ontplooien.

Legrand Benelux ging al in 2018 
aan de slag met een circulair 
project: de geprefabriceerde 

stroomrail. Dat is een veelzijdige 
oplossing voor het transport 
en de distributie van stroom in 
gebouwen zoals winkels, industrie, 
kantoren of distributiehallen. 
Door het gebruik van grotere 
kabelsecties is er minder 
spanningsverlies. Het aanpassen 
van de stroomleiding gebeurt via 
aftakpunten. Het voordeel ten 
opzichte van een traditioneel 
kabeltracé is dat het niet langer 
nodig is om het hele kabeltracé 
te wijzigen wanneer de installatie 
verandert. Die eigenschappen 
maken dat stroomrails een langere 
levensduur hebben dan klassieke 
bekabeling. Op die manier 
besparen we alvast op grondstoffen.

Wat dit product echt circulair 
maakt, is de overeenkomst die 
we sluiten met de klant. Aan het 
einde van de gebruiksperiode 
kopen we de stroomrails terug 
voor de grondstofprijs of de 
schrootprijs, afhankelijk van de 
staat van het product. Die volgen 
we op via een verplichte periodieke 

keuring en een finale controle. 
Demontage gebeurt eenvoudig 
omdat de elementen aan elkaar zijn 
bevestigd met bouten. De geoogste 
stroomrails worden grondig 
getest, eventueel gerepareerd en 
vervolgens hergebruikt in een 
volgend project. Mét dezelfde 
garantievoorwaarden als een 
nieuwe stroomrail. Zo krijgt een 
stroomrail een levensduur van 
minstens 30 jaar. De producten 
die niet geschikt zijn voor 
hergebruik, worden gebruikt voor 
reserveonderdelen of gerecycleerd. 

Deze circulaire oplossing is 
gecertificeerd door NIBE. Dat 
onafhankelijke orgaan kende 
hoge scores toe op het vlak 
van circulariteit en demontage 
(materiaalcirculariteitsindex van 
0,73/1 en losmaakbaarheidsindex 
van 0,95/1). ◆
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Patrick Macharis van Hager

Waar moet u op letten 
bij de installatie 
van laadpalen?

De komende jaren zullen heel wat bedrijven en particulieren (verplicht) 
overstappen op elektrische wagens. Er zijn dus steeds meer laadpalen 
nodig: een opportuniteit voor installateurs. Maar waar moet u op letten? 

Een eerste en belangrijke stap is 
de netaansluiting controleren. 
Om elektrische wagens te laden, 
moet het net voorzien zijn van 
een nulleider. Die is niet aan-
wezig in de verouderde netten 
3x230V.In zulke gevallen is een 
isolatietransformator een must. 

Vervolgens gaat u na of de klant 
een mono- of driefasige laadpaal 
nodig heeft. Een driefasige laadpaal 
kan een hoger laadvermogen leve-
ren, dus wie sneller wil laden kiest 
beter zo’n model – als de wagen 
dat toelaat, uiteraard. De driefa-
sige laadpalen van Hager kunnen 
overigens ook monofasig geïnstal-
leerd en ingesteld worden. Met het 
oog op de toekomst is de driefasige 
laadpaal altijd een goede keuze. 

Toegangscontrole  
en beveiliging

Een ander aandachtspunt is de 
plaats waar de laadpaal geïn-
stalleerd wordt. Wanneer die 
goed toegankelijk is, is het vei-
liger om te opteren voor een 
toestel voorzien van een sleu-
tel, een RFID-reader of een cij-
ferklavier om laden door onbe-
voegden te voorkomen.

Wij raden aan om een voedings-
kabel met een sectie van 10 mm² 
te voorzien. Zo kan altijd het 
maximum laadvermogen van 7kW 
(monofasig) of 22kW (driefasig) 
ingesteld worden indien nodig of 
gewenst. Onze laadstations witty 
start en witty share zijn voor-
zien van een beveiliging 6mA DC, 
waardoor een differentieelbevei-
liging van het type B overbodig 
wordt. Per laadpunt van het type 2 
moet dan een differentieelschake-
laar type A en een automaat voor-
zien worden. Dus bij een sectie 
10 mm² een beveiliging van 40A.

Energiebeheer en communicatie

De Hager-laadstations witty start 
(residentieel) kunnen voorzien wor-
den van een loadmanagementmo-
dule die een blackout van de elektri-
sche installatie vermijdt. Zo wordt 
het beschikbare vermogen voor 
de laadpaal dynamisch geregeld 
in functie van het totale beschik-
bare en verbruikte vermogen (door 
andere verbruikers). Die functie 
kan zowel bij installatie als nadien 
nog voorzien worden. Voorzie 
daarom altijd een UTP-kabel tus-
sen het verdeelbord en de laadpaal. 
De laadpaal is ook voorzien van 

een Dag/Nacht-contact 230V om 
het laden op het voordeligste tarief 
mogelijk te maken. De laadpaal kan 
prioritair laden van zodra er energie 
geproduceerd wordt via zonnepa-
nelen. Zo helpt hij om de elektrici-
teitsfactuur betaalbaar te houden. 

Een communicerende laadpaal is 
vereist wanneer er nood is aan ver-
bruiksregistratie voor de werkge-
ver of facturatie van de stroom. In 
dat laatste geval dient de laadpaal 
ook uitgerust te worden met een 
MID-teller (geijkte teller) en wordt 
hij beheerd door een CPO (Charge 
Point Operator). Monitoring op 
afstand is dan ook mogelijk. De 
communicatie tussen de laad-
paal en de CPO gebeurt via een 
wifi-, ethernet- of GPRS-modem. 
De configuratie kan al op de werf 
gebeuren, zelfs als er nog geen 
internetverbinding is, via een hot-
spot. witty share biedt daarvoor 
de perfecte oplossing en kan dus 
zowel in tertiaire als residenti-
ele installaties gebruikt worden.

Na plaatsing moet de laadpaal 
gemeld worden bij de distributie-
netbeheerder en is een (her)keu-
ring van de elektrische installatie 
nodig. Zowel voor uw residenti-
ele als commerciële klanten heeft 
Hager alles in huis om de over-
stap naar elektrische mobiliteit 
te vereenvoudigen. Onze specia-
listen zijn steeds bereikbaar voor 
advies over laadoplossingen. ◆
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James Bassant
Design Director en 

Cofounder, Astro Lighting 

Het modulaire karakter van tracklights laat u of 
uw klant toe om inventief aan de slag te gaan. 
Een irreguliere configuratie die lijkt op takken 
aan een boom, is bijvoorbeeld even dramatisch 
als een kroonluchter, maar meer eigentijds.

Trackverlichting is ideaal 
voor kleine ruimtes of lage 
plafonds. De spots zijn 
namelijk compacter dan 
andere armaturen. Wanneer 
het plafond hoger is, 
bevestigt u de rails met een 
pendelkit. Uw mogelijkheden 
worden nog breder met de 
lampenkappen van Astro 
Lighting, waaronder stoffen 
exemplaren. Wanneer u die 
configuratie bevestigt aan 
gevlochten stoffen touwen 
met dezelfde kleur als de 
rails, krijgt de verlichting een 
zachtere en verfijnde feel.

Flexibiliteit  

Een lange, smalle gang 
uitlichten zonder donkere 
gedeelten is een hele 
uitdaging. In zulke gevallen 
komt ons railsysteem 
helemaal tot zijn recht. U 
gebruikt precies het juiste 
aantal spots en richt hen 
in verschillende richtingen 
om een gelijkmatige 
belichting te verkrijgen. Zo 
creëert u bijvoorbeeld een 
pad dat bewoners van de 
leefruimte naar de keuken 

leidt, of vermijdt u donkere 
hoeken in grotere kamers. 
Deze techniek is bijzonder 
effectief in hotels, waar u 
gasten door verschillende 
ruimtes leidt, puur door 
de positie van het licht. 

Het echte voordeel 
van tracksystemen 
is hun flexibiliteit. 
Dankzij een eenvoudig 
bevestigingsmechanisme 
verplaatst u de spots op 
de rail om het licht aan te 
passen aan de setting of 
een wisselend interieur, 
zonder dat het nodig is de 
bekabeling te wijzigen. 

Aandachtspunten

Om volledig te begrijpen 
hoe trackverlichting werkt, 
is het wel nodig om enkele 
essentiële zaken in het 
achterhoofd te houden.

Alle Astro trackspots, 
rails en connectoren zijn 
Klasse 1-toestellen. Dat 
betekent dat de toestellen 
beveiligd moeten worden 
met een aarding en 

dat de aardcontinuïteit 
aangehouden moet worden 
over heel het railcircuit. 
Onze online configuratietool 
bevat alvast de nodige 
informatie om u de juiste 
keuze te helpen maken.

Wat het op lengte snijden 
van de rails betreft, moet u 
de snede steeds loodrecht 
op de track maken, zodat 
de verbindingsstukken 
passen. Via onze online 
configurator stelt u de rails 
in op uw gewenste lengte. 
De tool berekent of u de 
afgesneden stukken nog 
elders kunt gebruiken, zodat 
u kosten en afval uitspaart.

Wij raden u aan onze 
configurator tool te 
gebruiken, het is een 
waardevol hulpmiddel om 
de juiste keuzes te maken. ◆

Trackverlichting: ideaal 
voor kleine ruimtes
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De EU is overtuigd van de voordelen 
van milieuvriendelijke en energiezuinige 
ledverlichting. In september 2021 
werd daarom de EU Ecodesign (SLR) 
verordening van kracht. Aan het begin van 
2022 volgde daarop ook de aangescherpte 
RoHS-richtlijn. Hierdoor worden tal van 
conventionele lichtbronnen binnen de 
EU uitgefaseerd. Zo mogen CFL-ni (PL-C, 
PL-L, etc.) vanaf 24 februari 2023 niet 
meer op de markt worden gebracht. 
Voor lineaire fluorescentielampen (T5/
T8) gaat dit op 24 augustus 2023 in.

Wees voorbereid en stap nu over naar Philips 
ledverlichting van uitstekende kwaliteit. 
Deze ledtechnologie biedt vele voordelen:

•   Sterk gereduceerde energiekosten 
en een langere levensduur

•   Betere lichtresultaten in vergelijking met 
conventionele producten en minder onderhoud

•   Ledlampen en -armaturen kunnen worden 
geïntegreerd in slimme verlichtingssystemen

•   Een breed assortiment aan Philips ledlampen 
en armaturen maakt de overstap naar led zo 
eenvoudig mogelijk voor elke toepassing

 
Meer weten? Kijk online op  
www.philips.be/ledconversion

Bereid je voor 
op het EU-verbod
op TL- en PL-
fluorescentieverlichting
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Jij krijgt energie van

• het opvolgen van de invulling van ons Gibed-magazine.
• het bedenken en uitvoeren van contentplannen voor sociale media.
• het up-to-date houden van onze website.
• het uitwerken van marketingacties voor onze leden.
• het organiseren van bedrijfsactiviteiten.
• het uitvoeren van marketingstudies.

Daarvoor heb je natuurlijk wat vaardigheden in jouw professioneel rugzakje 
nodig. Een diploma marketing bijvoorbeeld, maar ook een rijbewijs B en een 
uitstekende kennis van Nederlands en Frans. De clichés zoals stressbestendig, 
teamplayer en een commerciële, positieve ingesteldheid zullen we je 
besparen, maar bij deze hebben we het stiekem toch maar even vermeld.

Waarom voor Gibed werken?

• Omdat je terechtkomt in een veelzijdige functie, waarin je je talenten 
helemaal kan ontplooien.

• Of omdat we een klein maar hecht team zijn bijvoorbeeld.
• Waarin thuiswerken zeker een mogelijkheid is.
• Natuurlijk hoort daar ook een competitief loonpakket bij.
• En een voltijds contract van onbepaalde duur, als 

blijkt dat jij geknipt bent voor de job.

Hebben we het trouwens al over ons fantastisch kantoor in Geel gehad?  
Dat ligt in het Officenter, waar altijd wel iets te beleven valt. Er is onder andere 
een bistro waar je lekker kan lunchen en ze organiseren ook regelmatig events.

Klaar om erin te vliegen?  
Stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar info@gibed.be

Want als bachelor of master in de marketing ben jij ongetwijfeld op 
zoek naar een boeiende, uitdagende functie. Heb je daarbovenop ook 
nog een gezonde interesse voor elektrisch materiaal en verlichting? 
Dan is Gibed jouw ideale werkplek. Wij zoeken namelijk een 
marketeer die niet alleen het merk Gibed uitbouwt, maar ook de 
marketingafdelingen van onze acht leden ondersteunt. 

ONZE GIBED-FAMILIE
BREIDT UIT MET
EEN MARKETEER

MISSCHIEN WEL IETS VOOR JOU?



Niko Digital black
Comfort, gebruiksgemak en flexibiliteit 

van huisautomatisering binnen handbereik

www.niko.eu/digital-black


