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van Niko.
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Onmisbare tool van Tempolec  
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De thuis opladen oplossing
Terra AC wallbox

• Hoogwaardige kwaliteit

• Toekomstbestendige flexibiliteit

• Veiligheid en bescherming
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Amper 150 jaar moeten we teruggaan in het verleden, 
om een wereld te vinden die een pak donkerder 
was. En dat mag je best letterlijk nemen, aangezien 
de gloeilamp nog niet uitgevonden was. Tot ene 
Thomas Edison – nou ja, afhankelijk van welke bron 
je raadpleegt – zijn prototype op de wereld losliet.

Het was het prille begin van een sector die toen nog 
in zijn beginschoenen stond. Anno 2022 hebben we 
niet alleen licht, maar ook performante kabels (zie 
Podium, p. 8) en zelfs domoticasystemen (Proefwerk, 
p. 44) die alle elektronica van je huis automatiseren.

Jazeker, sinds Edison evolueerde de technologie in 
sneltempo. Talloze knappe koppen en innoverende 
bedrijven, waarvan jullie lumineuze voorbeelden zijn, 
kwamen keer op keer met nóg slimmere oplossingen.

Ook in deze editie van Gibed etaleren we wederom 
enkele van die oplossingen. In ons Dossier 
(p. 26) licht Legrand bijvoorbeeld hun betaalbare 
huisautomatisering toe. Of wat dacht je van de 
schakelklokken van Tempolec (Uitgeklaard, p. 50), 
uitermate handig in een tijd waarin we allemaal 
wat zuiniger met energie moeten omspringen.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de 
kant-en-klare licht- en energieoplossingen die 
in deze editie van Gibed worden uitgelicht.

Veel leesplezier,

NICO VANHOVE
Managing Director Gibed

Heb je een vraag of een 
opmerking over dit magazine? Laat 
het me weten via info@gibed.be.
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De X-reeks van
OBO Bettermann
maakt indruk

Robuust, veelzijdig en getest in de prak-
tijk. De X-reeks van OBO Bettermann 
biedt een gamma aan aftakdozen en 
lege behuizingen die zelfs de zwaar-
ste belastingen aan kunnen. Door het 
gebruik van speciale kunststoffen op 
basis van hoogwaardig polycarbo-
naat voldoet de X-reeks aan de eisen 
van de hoge slagvastheid van IK09.

Het materiaal van de X-reeks 
is uv-bestendig, slagvast 
en halogeenvrij. Daarbij 
hebben de aftakdozen een 
IP-waarde van 67 waardoor 
de X-reeks zeer geschikt is 
voor zowel binnen als onbe-
schermd gebruik buitenshuis.

De aftakdozen zijn 
verkrijgbaar in zeven 
maten, vier kleuren en twee 
uitvoeringen : met uitbreekin-
gangen of als gesloten lege 

behuizing. Schroefdeksels, 
insteekafdichtingen en 
externe bevestigingsele-
menten zijn al inbegrepen 
bij de levering van de 
aftakdozen van de X-reeks. 
Daarnaast biedt de X-reeks 
een breed assortiment aan 
accessoires, waardoor een 
eenvoudige en individuele 
ombouw mogelijk is. ◆

INFO  www.obo.be
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De HIKMICRO Pocket-
serie is uitgerust met 
een HIKMICRO VOx 256 
x 192 (49.152 pixels) 
hogeresolutiedetector, 
hogeresolutie optische 
lens en een 3,5” 
LCD-touchscreen. 

Het helpt u defecten 
sneller en efficiënter op te 
sporen en temperaturen 
nauwkeuriger te meten.

Het brede temperatuurbereik 
van -20°C tot 400°C is 
ideaal voor bouwinspectie, 
onderhoud van HVAC, 
elektrische en mechanische 
apparatuur.

De 25 Hz beeldsnelheid zorgt 
voor een soepele werking 
en de WIFI-functie stelt de 
Pocket2 in staat beelden 
in real time te delen. Met 
deze camera heeft u een 
krachtige thermografie-
instrument op zak, steeds 
binnen handbereik! ◆

INFO  www.ccinv.be

Warmtebeeldcamera

Woningbranden eisen enorm veel 
slachtoffers. Om brandgevaar 
te vermijden in en rond uw 
woning is het dus van belang 
te investeren in voldoende en 
kwaliteitsvolle rookmelders. 
Senska vindt het belangrijk om aan 
preventie te doen en zo burgers 
te informeren rond het vermijden 
van brandrisico’s in en rondom de 
woning. Het belang van voldoende 
rookmelders en een afgesproken 
vluchtplan is essentieel.

Er is dan ook een oproep om 
rookmelders in alle kamers te plaatsen, 
met uitzondering van de keuken, 
badkamer en garage waar de hittemelder 
(HK-21) het alternatief biedt. De rook 
van een brand verspreidt zich zeer snel 
en werkt verstikkend. Als u slaapt, ruikt 
u immers niets. Plaats daarom voldoende 
rookmelders bij uw klanten, op die 
manier zorgt u ervoor dat zij meer kans 
hebben om een brand te overleven! ◆

INFO  www.senska.be

Design 
rookmelder



Het compleet gamma ledstrips, van 
accent- en sfeerverlichting tot volwaar-
dige functionele verlichting, wordt 
aangevuld door handig verpakte led-
profielen voor elke toepassing.

Daarnaast kan u bij Integratech ook steeds 
terecht voor de juiste sturing. Zo is er de 
SR-1009CS: een eenvoudige universele 
bedieningsmodule voor het dimmen van 
één kanaal ledstrips (8A=192W). Deze 
sturing wordt gevoed door een 24V-voeding 
die gekozen wordt in functie van het 
totale vermogen van de ledstrip. 

De bediening kan enerzijds via een drukknop, 
waarbij u de verlichting kan in- en uitschake-
len en kan dimmen. Anderzijds kan u de strip 
ook met de draadloze handzender SR-2819S-
DIM bedienen, die je apart kan bestellen. ◆

INFO  www.integratech.be

Ledstrips van
professionele kwaliteitVandaag de dag kunnen we niet 

meer rond sturing, monitoring, 
signalering – kortweg alles wat 
met datatransmissie te maken 
heeft. Dat proces is de laatste 
jaren enkel aan het versnellen.  

20 jaar geleden sprak men van Cat3- 
en Cat5-kabels. Vandaag zijn de 
meeste standaard data-installaties in 
woningen uitgerust in Cat6. We zien dat 
Cat5-kabels aan het verdwijnen zijn. 
Datakabels, in volume, zijn vandaag 
net zo belangrijk als energiekabels. 
Sinds het nieuwe AREI moeten deze 
nu ook voldoen aan CPR-brandreactie – 
en zodra ze in bundels liggen aan 
min. Cca CPR brandreactie.

B-CABLES, een familiaal Belgisch bedrijf, 
heeft waarschijnlijk met het merk 
SMART∞LINE het grootste assortiment 
van datakabels op de Belgische markt. 
Dit merk wordt verdeeld via de leden 
van GIBED. Alle kabels hebben een 
brandklasse van min Cca. U kan ze 
terugvinden op www.b-cables.be. De 
kabels werden door CEBEC CPR getest 
en door DELTA, een gerenommeerd 
Deens labo, getest op alle noodzakelijke 
elektrische parameters. Met dit merk 
is de installateur altijd goed – mede 
omwille van het Belgische karakter. ◆

INFO  www.b-cables.be

Datatransmissie
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Sinds september zijn onze Flex 
Strip-profielen verkrijgbaar in kit-
vorm, zorgvuldig verpakt in stevige 
kartonnen kokers van 2m of 3m.

U bestelt slechts één referentie en 
ontvangt een volledige kit, bestaande 
uit het gewenste profiel in aluminium, 
witte of zwarte uitvoering, inclusief 
opaal cover en eindkapjes.

Dankzij deze kits spaart u tijd uit bij het 
bestellen, maar ook tijdens het installeren 
aangezien alle benodigdheden steeds bij 
de hand zijn. De stevige verpakking zorgt 
eveneens voor een optimale bescherming 
tegen mogelijke transportschade.

Om ons aanbod in lineaire verlichting 
nog overzichtelijker te maken, worden de 
Flex Strips vanaf nu ook geleverd in een 
aantrekkelijke, kartonnen verpakking. 
De verpakking bevat duidelijk alle nodige 
technische info, zodat u eenvoudig 
de juiste Flex Strip kan kiezen. ◆

INFO  www.unibright.be

UNI-BRIGHT
maakt het u nog
makkelijker

De compacte voedingen 
van WAGO in DIN-
rail behuizing zijn 
verkrijgbaar met 
uitgangsspanningen 
van 5, 12, 24 VDC 
en nominale 
uitgangsstromen tot 
6,5 A. De apparaten zijn 
uiterst betrouwbaar en 
ideaal voor gebruik in 
zowel installatie- als 
systeemverdeelborden.

• Modulair en 
compact design

• Breed spanningsbereik

• Verschillende 
montagemogelijkheden: 
montage op DIN-rail of 
via montagevoeten

• Afneembaar deksel

• Integratie in 
huishoudapplicaties 
mogelijk (norm EN60335)

• Aansluittechniek Push-in 
CAGE CLAMP met 
afneembare connectoren. ◆

INFO  www.wago.com/be-nl

WAGO 
Power Supplies



Het uitgebreide Incara-gamma kop-
pelt functionaliteit aan gebruiks-
gemak, ergonomie, comfort en 
een esthetisch design. Hierdoor 
kan je contactdozen naad-
loos integreren in meubilair dat 
bestemd is voor ruimtes met uit-
eenlopende toepassingen. 

De producten zijn strak afgewerkt met 
een tijdloos design en zijn verkrijgbaar 
in de kleuren zwart, wit of inox. Dankzij 
een plug-and-playconcept zijn de 
producten makkelijk en schroefloos te 
installeren. De gebruikers kunnen in de 
meest comfortabele en ergonomische 
omstandigheden aan de slag doordat 
de aansluitingspunten voor apparatuur 
overal binnen handbereik zijn. Ten 
slotte wordt de maximale functionaliteit 
gekoppeld aan een optimale veiligheid en 
betrouwbaarheid en werd het volledige 
gamma vervaardigd volgens de duurzame 
CSR-aanpak van de Legrand Group. ◆

INFO  www.legrand.be

Een innovatieve 
reeks werk-
oplossingen Dankzij de verschillende mogelijkheden 

qua opbouw-, inbouw- of trackspots kan 
je met deze ene productfamilie een volle-
dig uniek en uniform concept doorheen 
jouw interieur creëren. Een match met 
jouw interieurstijl? Ongetwijfeld, want 
Ceno werd ontwikkeld in diverse kleuren! 

Laat je alvast niet misleiden door Ceno 
1.0. Heel schattig en discreet, maar deze 
kleine spot creëert een ideale setting om 
sculpturen, planten, foto’s te belichten. Hou 
je eerder van flexibiliteit? Dan kan je de 
Cenospot binnen een track geheel naar wens 
positioneren. Heb je maar één voedingspunt, 
dan biedt Ceno 4.1 een oplossing. Een 
rechthoekige basis met vier richtbare spots 
om tegelijk op meerdere zaken te focussen. 
Graag meer info? Bezoek onze website! ◆

INFO  www.weverducre.be

Wever & Ducré
presenteert Ceno
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LEDVANCE introduceert 
een nieuwe generatie 
dimbare CRI90-
inbouwspots, die in 
totaal zes families omvat, 
inclusief de benodigde 
accessoires voor snelle 
en eenvoudige montage 
in plafonds. Alle spots 
hebben een universele 
gatmaat van 68 mm. 
Het portfolio omvat 
vaste en verstelbare 
versies, met warmwit 
tot koelwit licht en een 
hoge kleurweergave. 
De spotfamilie dekt 
ook speciale eisen 
in energiezuinige 
woningbouw, 
brandwerende plafonds 
of vochtige ruimtes. 
De Air-modellen zijn 
bij uitstek geschikt 
voor zogenoemde low-
energy plafonds. 

Alle varianten hebben een 
behuizing vervaardigd van 
aluminium, beschikbaar 
in de kleuren wit, zwart 
en zilver. De spots hebben 
een uitstralingshoek 

van 36 graden en zijn 
beschikbaar in de 
lichtkleuren 927, 930 en 940. 

Ze worden standaard 
geleverd met externe 
dimbare TRIAC driver 
en zijn voorzien van een 
Powerselect schakelaar op de 
driver, om bij de montage het 
juiste vermogen te kiezen. 
Installatie en elektrische 
aansluiting is eenvoudig 
en zonder gereedschap 
dankzij de connectoren. 
Voor de inbouw in bestaande 
plafondopeningen zijn 
ringen beschikbaar in de 
diameters 133 en 180 mm. 

De ENEC-gekeurde spots 
zijn ideaal geschikt als 
energiebesparende oplossing 
in hotels, restaurants, 
bars, galerieën, musea en 
woonhuizen. De levensduur 
is 50.000 uur (L70). 
LEDVANCE geeft een 
garantie van vijf jaar. ◆

INFO  www.benelux.ledvance.com

Nieuw assortiment voor
residentiële en professionele
toepassingen



PODIUM
Kabels vormen het hoofdingrediënt van elke elektrische installatie. Vandaag plaatst zowat elke 

installateur die met behulp van voorbedrade flexibele buizen. Handig, efficiënt en snel. Het was een 
Belg die bijna 30 jaar geleden als eerste met dit idee kwam: Preflex was geboren. Intussen is het 

concept zo vertrouwd dat we ons nauwelijks een wereld zonder kunnen voorstellen. En als onderdeel 
van Pipelife biedt Preflex vandaag een ruim gamma aan producten die onmisbaar zijn op elke werf.

We schrijven 1993. Een installateur 
uit Ninove vraagt zich af of er geen 
gebruiksvriendelijker alternatief is 
voor de starre pvc-buizen waardoor hij 
kabel na kabel trekt. Zijn oplossing ? 
Flexibele, geribde buizen waarin de 
kabels op voorhand zijn aangebracht. 
Het concept bleek een succes. Vanuit 
Ninove, waar Preflex nog steeds wordt 
gefabriceerd, veroverde de fabrikant 
de Belgische markt. Ook installatie-
bedrijven in andere Europese lan-
den zijn intussen overtuigd van de 

kwaliteit en het gebruiksgemak van 
de voorbedrade buizen van Preflex. 

Deel van Pipelife

Sinds 2017 maakt Preflex deel uit 
van Pipelife, een internationale fabri-
kant van duurzame leidingsyste-
men voor water, energie en data. De 
elektroproducten van Preflex en het 
assortiment starre elektrobuizen en 
sanitaire oplossingen van Pipelife 

vormen samen de divisie Pipelife 
Buildings. Pipelife zelf is onder-
deel van de Wienerberger Groep. 

In 2019 kocht Preflex het Henegouwse 
Reddy, een producent van kunststof 
inbouwdozen (inclusief luchtdichte, 
geluidsisolerende en brandwerende 
exemplaren), verbindings- en beves-
tigingstechnieken. Ook de kabelaf-
rolapparatuur van Roll..Profi en de 
pluggen van het Duitse Tox beho-
ren tot het productportfolio. “Op die 

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.

8
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manier bieden we met Preflex een 
compleet gamma aan oplossingen 
voor de elektro-installateur”, legt Kris 
Desmet, Sales Manager voor Pipelife 
Buildings, uit. “En dat geldt bij uitbrei-
ding voor Pipelife en Wienerberger, 
die een totaalleverancier zijn voor 
bouw- en installatiebedrijven, van 
rioleringsbuizen tot dakpannen.” 

Totaalprojecten

Al die producten bereiken installa-
teurs via de groothandel, waaron-
der ook de leden van GIBED. Kris: 
“We zijn al jarenlang een partner van 
de groep wat voorbedrade buizen 
betreft. Het materiaal van Reddy was 
al zeer populair bij Waalse elektri-
ciens. En zo neemt elk GIBED-lid wel 
een specifiek productgamma af. Nu 
willen we ons gamma in de breedte 
meer in de kijker zetten bij onze 
partners en installateurs. Daarom 
opteren we sinds enkele jaren voor 
een projectmatige aanpak voor de 
residentiële en tertiaire sector.”

Kristof Erauw, Account Manager 
Projects, buigt zich over zulke projec-
ten: “Enerzijds zoeken we zelf pro-
jecten waar ons ruime aanbod een 
meerwaarde zou vormen. Die stellen 
we voor aan installatiebedrijven en 
groothandels, waarna we er samen een 
succes van maken. Anderzijds bezoe-
ken we klanten en distributeurs om te 
informeren welke projecten in de pijp-
lijn zitten. Dan onderzoeken we of ons 
gamma aansluit bij hun noden. Ons 
complete assortiment aan installatie-
materiaal is daarbij een grote troef.”

Kleurrijke innovatie

Als Product Market Manager focust An 
Van Melkebeke zich op de nieuwighe-
den in het portfolio van Preflex. Een 
van de belangrijkste innovaties van dit 
jaar zijn de gekleurde Preflex-buizen.

“We gaan voortdurend in gesprek met 
elektro-installateurs en bezoeken wer-
ven om onze producten steeds beter af 
te stemmen op de noden van de instal-
lateur. Ook onze meest recente pro-
ductupdate van Preflex is gebaseerd 
op inzichten uit de praktijk”, begint 
An. “Het is een belangrijke troef wan-
neer installateurs producten onmid-
dellijk herkennen. Wanneer ze in een 
oogopslag het juiste product terugvin-
den in het magazijn of de bestelwagen, 
besparen ze een hoop tijd. Net daarom 
zitten de producten van Preflex al 
jarenlang in een gekleurde verpak-
king. Maar eens die voorbedrade bui-
zen zijn uitgepakt of geïnstalleerd in 
vloeren en wanden, is het heel wat 
moeilijker om te zien met welk type 
buis u te maken hebt. Daarom bieden 

De voorbedrade bui-
zen van Preflex bestaan in 

zeven verschillende kleuren 
waardoor de kans op installa-

tiefouten wordt verkleind.
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KRISTOF 
ERAUW [37]
ACCOUNT M A N AGER PROJEC TS

Werkt 16 jaar in de elektrowereld� 
Houdt zich daarnaast bezig op het 
voetbalveld als trainer U15, waarna 
hij zich neervlijt voor Netflix�

KRIS  
DESMET [42]
SALES M A N AGER PIPELIFE BUILDINGS

Is tien jaar actief in de elektrowereld� 
Speelt elpees en gitaar en 
waagt zich aan watersport�

AN VAN 
MELKEBEKE [49]
PRODUC T M ARKE T M A N AGER

Blikt terug op 20 jaar ervaring in 
de elektrowereld, vooral in de 
verlichtingssector� Combineert als 
sociale sporter de inspanning met 
ontspanning bij een gezellig drankje�

we de voorbedrade buizen van Preflex 
voortaan aan in zeven verschillende 
kleuren, één specifieke kleur voor elk 
kabeltype: grijs met groen voor ver-
lichting, grijs met rood voor stopcon-
tacten, blauw voor data, paars voor 
multimedia, groen voor KNX, bruin 
voor alarm en geel voor signaal.”

Dankzij die kleuren verkleint de 
kans op installatiefouten en worden 
ze – als ze toch voorvallen – sneller 
opgemerkt. Ook het aansluiten in de 
zekeringkast wordt eenvoudiger door-
dat u de leidingen onmiddellijk her-
kent. “Daarnaast is het handig voor 
mensen in opleiding en anderstalige 
medewerkers. ‘Groen staat voor ver-
lichting en rood voor stopcontacten’ is 
nu eenmaal makkelijker uit te leggen 
en te onthouden dan ‘3G1.5 is voor 
verlichting en 3G2,5 is voor stopcon-
tacten’. Met een minimum aan trai-
ning kan iedereen op de werf snel 
zelfstandig en foutloos aan de slag 
met voorbedrade buizen”, vertelt An.

Sneller en veiliger installeren

Dat voorbedrade buizen de instal-
lateur helpen om sneller te werken, 
mag duidelijk zijn. Maar ook in het 
gamma starre buizen zorgt Pipelife 
voor snelheidswinst. De starre 

Preflex ontwikkelt 
toekomstbestendige 

oplossingen.
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T. +32 (0) 54 34 46 64

buildings@pipelife.be 
www.preflex.be 
www.pipelife.be

“ 
De continue vernieuwing 
en uitbreiding van ons 

productenportfolio ondersteunt 
onze projectmatige aanpak.

pvc-buis Polivolt, de halogeenvrije 
buis Halovolt en de UV-bestendige 
Polvalit zijn in diameters 16 en 20 
voorzien van een ‘topspeed’-binnen-
laag die de wrijvingsweerstand ver-
mindert. “Zo is het makkelijker om 
kabels in te brengen en is er minder 
kans dat de kabel zelf beschadigd 
wordt tijdens het proces”, legt Kris uit.

Ook brandveilige oplossingen beho-
ren tot het aanbod. Preflex SAFE 
is het gamma halogeenvrije voor-
bedrade buizen. Daarnaast biedt 
REDDY brandwerende inbouwdo-
zen met functiebehoud. “En wat de 
halogeenvrije Halovolt-buizen uniek 
maakt, is het feit dat ze bij brand 
niet druppelen. De normering legt 
geen eisen op rond druppelen, dus 
heel wat brandveilige buizen op de 
markt zullen bij brand warme drup-
pels afgeven, die het vuur verder kun-
nen verspreiden. Met Halovolt is dat 
risico er niet”, verduidelijkt Kris.

En ook aan de looks is gedacht. Naast 
de klassieke grijstinten zijn de bui-
zen en alle hulpstukken namelijk 
ook beschikbaar in eigentijds wit 
en zwart. Kris: “Daar is heel veel 
vraag naar in de markt. Nu bieden 
we dus voor elke installatie, van een 
technische ruimte tot een hippe 
boetiek, een aantrekkelijke oplos-
sing die voldoet aan de normen.”

Hernieuwbare energie 

Duurzame energie beheerst vandaag 
de installatiewereld. Ook op dat vlak 
komen Preflex en Pipelife met oplos-
singen. Bijvoorbeeld in de vorm van 
flexibele voorbedrade buizen voor 
het aansluiten van zonnepanelen. In 
Preflex SAFE zijn voorbedrade com-
binaties met solarkabels en aarding 
beschikbaar, op lengtes tot 200m. 
Voor de buiteninstallatie op platte 
daken kan je dan weer rekenen op de 
Polvalit UV-bestendige, stijve buizen 
om de solarkabels te beschermen. 

Met andere woorden: naast Preflex 
the original, intussen een klassieker 
in het arsenaal van de installateur, 
blijft deze Belgische speler toekomst-
bestendige oplossingen ontwikkelen. ◆

Kris Desmet,  
An Van Melkebeke & Kristof Erauw 

11



E
en

 s
ta

al
ka

ar
t 

va
n

 d
e 

m
ee

st
 r

ec
en

te
 

te
ch

n
is

ch
e 

on
tw

ik
ke

lin
ge

n
, b

ijz
on

de
re

 
n

ie
uw

ig
h

ed
en

 e
n

 m
oo

i d
es

ig
n

. 

De Duitse lampenfabrikant RADIUM brengt een revolutionaire 
ledlamp op de markt. De huidige T8 led TL-lampen hebben een 
aantal beperkingen. Eén daarvan is dat ze niet dimbaar zijn met 
gebruikelijke diminstallaties van bestaande T8 Fluo-lampen. 

Radium brengt daarom een stroomgestuurde TL/T8 ledlamp op 
de markt met een externe DALI dimbare driver en met dezelfde 
afmetingen en lampvoet (G13) als de bestaande T8-lampen�

Doordat er in de lamp geen driver meer aanwezig is, stijgt de levens-
duur van de lamp drastisch naar 70�000 uur� Met deze lamp- 
drivercombinatie is het zeer eenvoudig om bestaande, gedimde, 
T8-armaturen om te bouwen naar gedimde led T8-armaturen. ◆

www.huppertz.be

Radium LED 
T8 NEO

12
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Een smart home in bestaande gebouwen 
realiseren, was tot nu toe door de montage 
van de BUS-kabel zeer omslachtig. Maar nu 
is er een oplossing: het draadloze Gira KNX 
RF-systeem. Zonder veel moeite en vooral 
zonder rommel en lawaai wordt daarmee 
op iedere plek in het gebouw de slimme 
besturing van licht, jaloezieën, scènes ... 
draadloos mogelijk gemaakt. Gewoon op 
basis van de bestaande 230V-installatie en 
inbouwelementen van het Gira System 3000. 

Gegevensintegriteit, authenticatie, encryptie 
en gegevensactualiteit van de KNX 
Secure-standaard� De eerste fabrikant- en 
toepassingsonafhankelijke veiligheidsstandaard 
wereldwijd voor slimme gebouwen beveiligt 
elk smart home tegen toegang tot derden� ◆

partner.gira.com

Smart home in
bestaande gebouwen

PLANADO is de perfecte allrounder en 
1 :1 vervanger voor fluorescentielampen. 
De MultiLumen (vier lichtstroomniveaus) 
diffusorarmatuur van gepoederde coat 
plaatstaal is uitgerust met een vervangbare en 
duurzame ledunit met een lange levensduur. 

De opbouwarmatuur met standaard 
doorvoerbedrading overtuigt ook door haar hoge 
beschermingsgraad IP54� Daardoor is hij ideaal 
voor gebruik in trappenhuizen, gangen of kantines� 

Hoekig of afgerond: PLANADO is verkrijgbaar 
met twee verschillende diffusordesigns 
in telkens drie afmetingen (600,1200 
en 1500mm), zelfs voor de lastigste 
verbouwingen is er een geschikte variant� ◆

Een klassiek armatuur
opnieuw gedefinieerd 

www.rzb.de



Maak kennis met UNIVERSAL DOWNLIGHT, 
één van de grote highlights dit jaar bij 
SLV. De UNIVERSAL DOWNLIGHT is een 
inbouwarmatuur met veel mogelijkheden. 

De moderne verzonken armaturen overtuigen door 
een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en uit-
muntende prestaties, zijn eenvoudig te installeren 
en zeer veelzijdig� De armaturen zijn verkrijgbaar 
met vier verwisselbare kleurtemperaturen en twee 
lichtstanden, en als niet-verstelbaar of draaibaar 
model� Daarnaast kunt u kiezen uit vier aantrek-
kelijke kleurvarianten voor de voorste ringen�

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE  
inbouwarmatuur – ref: 1007090 (richtbaar)   
UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE 
inbouwarmatuur – ref: 1007095 (vast) 

•  5W / 8W via switch 

•   CCT 2700 / 3000 / 4000 / 6500K 

•  CRI90 

•   IP65 (vast) / IP20 (richtbaar) 

•  Ø 68 mm 

•   Levensduur: 35.000 uur 

•  Brandbestendig 

•  Easy to install ◆

Breid een installatie op busbekabeling 
uit met Zigbee®-producten en koppel 
de installatie aan een digitale meter. 

Met Niko’s nieuwe draadloze bridge voor 
Niko Home Control kunnen installaties 
op busbekabeling uitgebreid worden 
met al de nieuwste Niko Home Control 
toestellen uit de Zigbee®-reeks, zoals 
geconnecteerde stopcontacten en draadloze 
detectoren, die tot nu enkel beschikbaar 
waren voor traditionele bekabeling�

De draadloze bridge maakt het ook mogelijk om 
gegevens van de digitale meter te raadplegen� 
Dankzij een eenvoudige verbinding met een 
RJ12-kabel krijgen gebruikers inzichten in hun 
energieverbruik en de zonne-energie die terug 
op het net wordt geplaatst� Gecombineerd 
met geconnecteerde stopcontacten uit de 
Zigbee®-reeks ontstaan er zo heel wat nieuwe 
mogelijkheden om energie te besparen, 
zoals de solar mode en de peak mode� ◆

Draadloze bridge voor 
Niko Home Control

www.slv.com

Zoveel 
mogelijkheden

met één inbouw -
armatuur

www.niko.eu

14
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Concord Equinox is de nieuwe generatie hoogwaardige 
armaturen die gebruik maakt van QuarkStar’s bekroonde 
lichtrefractietechnologie. Equinox toont een nieuwe 
innovatieve manier hoe downlights kunnen worden gebruikt 
door architecten en lichtontwerpers en een revolutie 
teweegbrengt in de manier waarop ruimtes worden verlicht.

Met een keuze uit twee standen, met ingetrokken of uitgetrokken 
optiek, biedt het systeem een manier om de lichtstroom te sturen� 
Als eerste in zijn soort wordt het licht niet gereflecteerd, maar 
gebroken, zowel naar beneden voor een directe component als naar 
boven op het plafond voor een indirecte component� Dit creëert 
een decoratief halo-effect dat het donkere, grotachtige effect 
vermijdt dat men gewoonlijk bij conventionele downlights ziet� 

De armatuur is verkrijgbaar in een witte en zwarte uitvoering, in een 
versie met of zonder plafondrand voor installatie in gipsplafonds� 
Ze levert tot 2500 lumen met een lage verblinding UGR<19 
en een hoge efficiëntie tot 125lm/W met CRI90 ledchips voor 
een uitstekende kleurweergave� Equinox is ook beschikbaar 
met het intelligente sturingssysteem SylSmart Standalone� 

Met Equinox betreden u en Concord een nieuw tijdperk� ◆

Equinox, een
baanbrekende reeks
innovatieve downlights

www.sylvania-lighting.com



Het Resi9 XE-systeem en de PrismaSeT XS-verdeelkast laten 
elektriciens toe om sneller een verdeelbord te installeren 
dat veiliger is én klaar is voor de toekomst. Centraal staat 
het gepatenteerde verdeelsysteem voor een schroefloze en 
betrouwbare aansluiting van modulaire XE-apparaten. 

De klassieke aansluitvork hebben we vervangen door een 
distributiemodule die u zonder tools op een DIN-rail van Schneider 
Electric klikt� Dankzij de gepatenteerde plug-inconnectoren 
installeert u vervolgens eenvoudig de XE-automaten, zonder 
gereedschap� Die connectoren zorgen ook voor de voeding� De 
installatie gebeurt dus een stuk sneller en betrouwbaarder� 

Daarnaast is het systeem klaar voor de geconnecteerde toekomst� 
Er blijft voldoende ruimte over om de modules nu of in de 
toekomst uit te rusten met PowerTag� Dat laat gebruikers toe om 
vanop afstand hun energieverbruik te monitoren en meldingen 
te ontvangen bij storingen� Totaaloplossing Resi9 XE is dus een 
efficiënt, veilig en schaalbaar systeem voor de installateur� 

In het voorjaar van 2023 maakt Schneider Electric het 
gamma compleet met de 3p en 4p versies� ◆

www.se.com/be/nl

Verdeelsystemen van 
de toekomst

16
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Flexibele buizen doorknippen zonder de 
inliggende bedrading te beschadigen. 
Er was nood aan een veilige, kwalita-
tieve en snellere oplossing voor het 
verwerken van bedrade flexbuizen. 

Zo ontwikkelde CIMCO in samenwerking 
met installateurs de CimFlex Cut ‘N’ Protect 
buizenschaar� Een gepatenteerd gereed-
schap dat uit drie onderdelen bestaat:

•  16 mm flex buizenschaar

•  20 mm flex buizenschaar

•  Geïntergreerde kabelschaar

Wanneer installateurs flexibele buizen door-
knippen, bestaat het risico tot op vandaag 
dat de bedrading binnenin wordt ingekerfd� 
Met de CimFlex Cut ‘N4 Protect buizenschaar 
knip je in één beweging de flexibele buis 
door zonder de bedrading te beschadigen� 

Na het doorknippen kun je met hetzelfde gereed-
schap de bedrading op lengte knippen� Je bespaart 
zo heel wat tijd maar ook flink wat ruimte in je 
koffer� De CimFlex ‘N’ Cute voegt het gebruik van 
meerdere tangen samen in één tool� ◆ 

CimFlex Cut 
‘N’ Protect

www.lithoss.be

Lithoss heeft de slimme en draadloze aspecten 
van Casambi gecombineerd met hun design 
schakelaars om honderden nieuwe mogelijk-
heden voor slimme schakelaars te creëren.

Lithoss heeft de Casambi CBM-chip geïntegreerd 
in hun eigen PCB om hun schakelaars 
draadloos te verbinden met verlichting� 

Dit betekent dat elk product uit hun Select-
schakelaarreeks kan communiceren met 
slimme apparaten en Casambi-geschikte 
armaturen zonder dat er bedrading nodig is� 
Lithoss kan nu een volledig gepersonaliseerde 
ervaring creëren voor elke gebruiker� 

Esthetisch gezien hebben de producten 
van Lithoss altijd al de grens van de kunst 
overschreden� Met extra technische 
mogelijkheden kunnen ze een oneindig aantal 
slimme schakelscenario’s programmeren, 
wat nog meer luxe uitstraalt� In combinatie 
met de opbouwdozen van Lithoss elimineren 
die op batterijen werkende schakelaars niet 
alleen de behoefte aan bedrading, maar ook 
de noodzaak om gaten in muren te boren� 

Lithoss omschrijft het als ‘de perfecte oplossing 
omdat ze de installatietijd en -kosten vermindert 
omdat er geen bedrading nodig is’� ◆

Lithoss Design met
slimme draadloze
technologie

www.vanderelst.be



SNEL EN EENVOUDIG INSTALLEREN

ZELFDE PRODUCT, NIEUWE NAAM!

 Sterke witte buis uit hoogwaardig 
materiaal

 Kwalitatieve merken draad en 
kabel

 Stevige verpakking: de rol behoudt 
de vorm ook na uitrollen van meer 
dan 95%

 Etiket en tape in categoriekleuren
 Kabel/draad zichtbaar voor een 

snelle opstart
 Grote opening voor afrollers
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WAGO 
GELBOX
SERIE 207
EENVOUDIGE BESCHERMING  
TEGEN VOCHT

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

IPX8 GECERTIFICEERD

www.wago.com/gelbox

6 mm² 
VERSIE 

BESCHIKBAAR
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In 1667 laat luitenant De la Reynie, een Franse officier, 
de eerste straatverlichting plaatsen in Parijs. Het zijn lan-
taarns met een kaars waarvan de wiek elk uur vervan-
gen moet worden. Er is sinds die periode een hele weg 
afgelegd in verlichting. Het opsommen van alle technie-
ken en innovaties zou ons te ver leiden. Maar bij Tasiaux 
blijven we op de hoogte van wat leeft in ons vak. 

Laat ons toch even stilstaan bij de verlichting in het huis van onze 
grootouders. In het salon hing een kroonluchter met kristallen of 
ijzerwerk die een gefragmenteerd licht gaf en schaduwen op de muur 
wierp. Een staande lamp in de hoek maakte het plaatje compleet. In die 
tijd sprak men nog niet van architecturale verlichting. In de bergruimtes 
vond je meestal fluorescentielampen. In de slaapkamers hadden de 
gelukkigen een trekkoord om het licht mee te doven, terwijl de anderen 
daarvoor uit hun bed moesten komen voor ze gingen slapen.

Lichtmeesters

Vergelijk dit voorbeeld even met de situatie die we vandaag kennen.  
Het verschil is indrukwekkend. Waar architecten vroeger niet veel om 
licht gaven, zijn hun hedendaagse collega’s zich ten volle bewust van het 
grote belang van dit onderwerp, dat in alle architectuurscholen onder-
wezen wordt. 

De verlichtingsspecialisten van hun kant zijn vandaag het licht 
helemaal meester. We kunnen een ruimte helemaal zwart verven 
en ze er magnifiek laten uitzien door het spel van licht, een banale 

T A S I A U X
STEEDS WEER
HET LICHT ZIEN
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weten dat de verlichtingssector 
nog enkele revoluties zal kennen, 
waarschijnlijk ingegeven door 
architecturale, ecologische en 
economische eisen. Dat schrikt 
ons niet af. Integendeel : we 
blijven nieuwsgierig en we 
hopen opleiding te blijven volgen 
om niets te missen. Gelukkig 
ontvangen onze leveranciers 
ons met open armen tijdens 
workshops, wat ons toelaat om 
door hun catalogi te bladeren 
en het warm te krijgen van hun 
nieuwste creaties. We weten 
dat een huis, een winkel, een 
werkruimte, een school of een 
stadion verlichten, een cruciale 
taak is. En die moet zo worden 
uitgevoerd dat zowel klanten als 
leveranciers tevreden zijn. 

Vandaag wordt onze afdeling 
verlichting geleid door Yves 
Schumacher, die met zijn 35 jaar 
ervaring steeds een frisse blik 
weet te werpen op de sector die 
hem zo dierbaar is. Hij is zowel 
op het terrein als in de showroom 

gevel transformeren in een 
nachtelijk schilderij, een tuin 
met licht aankleden … Zaken die 
voorheen niet mogelijk waren. 
De opkomst van dimmers liet toe 
om de hoeveelheid licht aan te 
passen en vormde zo een nieuw 
hulpmiddel om ruimtes helemaal 
naar wens visueel vorm te geven.

Nieuwe materialen maken hun 
opwachting. Hout, steen, kunststof, 
metaal … Het komt erop neer te 
bepalen welk type verlichting past 
bij de klant. De levensduur van 
het toestel wordt een belangrijke 
factor bij het maken van die 
keuze, dus de samenwerking met 
een goede lichtspecialist is van 
cruciaal belang.

De vinger aan de pols

Bij Tasiaux hebben we in de 
loop der jaren alle nieuwigheden 
van dichtbij opgevolgd, zowel 
technologisch als architecturaal. 
We bestonden nog niet in 
1886, toen de gloeilamp 
werd uitgevonden, maar 
waren er al toen in 1930 de 
fluorescentielamp verscheen: 
een belangrijke uitvinding in die 
tijd. Ze evolueerde sterk in de 
jaren 80, met een lager verbruik 
en een langere levensduur, tot 
de nog performantere compact 
fluorescentielamp er kwam.

Toen drie Japanse onderzoekers 
in 1993 de eerste blauwe ledlamp 
maakten, beseften we dat een 
nieuwe wereld was opengegaan 
en dat er altijd een antwoord zou 
blijven komen op de vraag : ‘Wat 
zullen ze nog gaan uitvinden ?’ 

Wat brengt de toekomst ons ? 
Elke dag brengt een nieuwe 
resem mogelijkheden en we 

Tasiaux BVBA www.tasiaux.be — info@tasiaux.be

• Tasiaux Tarcienne : Route de Philippeville 1 — 5651 B-Tarcienne T. +32 71.219.418 
• Tasiaux Charleroi : Rue de Mons, 34 — B-6000 Charleroi T. +32 71.277.277 
• Tasiaux Jumet : Première Rue, 11 - Zoning Industriel — B-6040 Jumet T. +32 71.254.925

Fabian Van Splunter en 
Bernard Delcroix

actief en wil zijn passie delen met 
zijn jonge collega’s. Zijn grootste 
plezier is zien dat een klant 
tevreden is met een project en 
dat het beantwoordt aan diens 
verwachtingen. ◆
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In een nummer rond het onderwerp ‘luxe’ willen we even 
stilstaan bij de rol van de groothandel in het realiseren van 
luxueuze projecten. Hij zorgt er niet alleen voor dat de juiste 
producten tot op de werf raken, maar levert ook merkonafhan-
kelijk advies en biedt technische ondersteuning bij de meest 
complexe uitdagingen. Dat gebeurt ook bij Niederau in Eupen.

“Ook voor een nichemarkt als luxeprojecten hebben we alles in 
huis”, vertellen Edgar en Matthias Niederau. “Zo leveren we high-end 
schakelmateriaal waarmee installateurs de woningen van hun klanten 
volledig kunnen personaliseren in functie van het interieur. We tonen al 
die schakelaars en stopcontacten in onze showroom, zodat installateurs 
en hun klanten ze in het echt kunnen zien alvorens een keuze te 
maken. Daarnaast stellen we koffers met stalen ter beschikking, zodat u 
het schakelmateriaal ook ter plaatse kunt tonen.” 

LEVERANCIER 
VAN LUXE

N I E D E R A U
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kleedje. Zo vinden onze klanten 
nog efficiënter de producten die 
ze nodig hebben.”

Daarnaast trekt Niederau volop 
de kaart van hernieuwbare 
energie. Letterlijk, want onlangs 
werd de zaak uitgerust met een 
grote fotovoltaïsche installatie. 
“Groene energie is een thema 
dat alleen maar aan belang wint. 
Als elektrogroothandel willen 
wij alvast het goede, duurzame 
voorbeeld geven”, besluiten Edgar 
en Matthias Niederau. ◆

Gebouwautomatisering

Wanneer het over luxe gaat, 
moeten we het ook hebben over 
gebouwautomatisering. Want 
naast uitgelezen schakelaars en 
verlichtingstoestellen zorgen 
ook slimme gebouwtechnieken 
voor een luxueuze look en feel 
in de woning. Tegelijk zijn zulke 
slimme oplossingen de laatste 
jaren steeds toegankelijker 
geworden voor een breder 
publiek. “Een smart home 
geeft gebruikers de luxe om 
op elk moment over het 
gewenste niveau van comfort 
te beschikken. Het helpt ook 
om energie te besparen”, klinkt 
het. “Als installateur mag u 
bij ons rekenen op technische 
ondersteuning en advies rond 
smart home-toepassingen, 
inclusief slimme verlichting 
die eenvoudig vanop afstand te 
bedienen is. In samenspraak 
met de fabrikanten zorgen 
onze experts ervoor dat u in 
vertrouwen luxueuze smart 
homes realiseert.”

Toekomstbestendige 
groothandel

Net zoals alle groothandels 
in de Gibed-groep blijft ook 
Niederau investeren in de 
voortdurende verbetering van 
zijn dienstverlening. “Enkele 
maanden geleden lanceerden 
we de nieuwe versie van onze 
webshop voor professionelen. 
We zorgden voor enkele 
aanpassingen en updates en 
gaven de e-shop een eigentijds 

NIEDERAU EUPEN AG www.niederau.be 
Herbesthalerstraße 134 — B-4700 Eupen T. +32 (0) 87 59 57 57                info@niederau.be
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collectief, de economische en 
energie-uitdagingen van vandaag 
en morgen zullen aanpakken. 
Met de hoge prijzen voor energie 
en tal van producten zouden 
klanten kunnen gaan besparen 
op hun elektrische installatie. 
Maar eigenlijk biedt deze crisis 
net veel perspectieven aan de 
elektrowereld. Onze groothandels 
en hun klanten hebben de 
sleutels in handen om mensen 
energie te helpen besparen. 
Denk maar aan energiezuinige 
ledverlichting, toepassingen voor 
energiemanagement die klanten 
inzicht geven in hun verbruik 
en dat helpen verlagen, en 
oplossingen voor hernieuwbare 
energie. Laadpalen, thuisbatterijen, 
zonnepanelen en warmtepompen 
zullen een steeds belangrijker 
onderdeel van het aanbod worden. 
De vraag naar zulke duurzame 
technieken zal de komende jaren 
ook alleen maar stijgen.”  

“We houden maandelijks 
directiemeetings met de 
leden. Dat zijn functionele 
vergaderingen met een zeer 
gevulde agenda. Voor diepgaande 
discussies is er weinig tijd. 
Tijdens deze driedaagse was 
die gelegenheid er wel”, aldus 
managing director Nico Vanhove. 
“Alle leden hadden de kans om 
ervaringen uit te wisselen en 
uitgebreid aandacht te schenken 
aan fundamentele kwesties, 
zoals het vinden van personeel 
of leveranciers voor nieuwe 
productgroepen. Zo versterken 
we onze banden en maken we 
van een groep onafhankelijke 
groothandels nog meer één 
geheel.” 

Energietransitie

Nico: “We bespraken onder 
meer hoe we, individueel en 

De unieke rol van 
familiebedrijven 

Die sleutelrol in de 
energietransitie spelen de Gibed-
groothandels als familiebedrijven: 
geen fait divers. “De laatste 
jaren merken we een tendens 
naar minder onafhankelijke 
groothandels, onder meer door 
overnames en stopzettingen. 
Net het familiale aspect maakt 
een verschil in de beleving en 
service voor de klant”, stelt 
Nico. “Onze leden kennen hun 
klanten bij naam, en omgekeerd. 
Hun medewerkers zijn trots 
op hun job en doen alles om 
klanten tevreden te houden. 
Als groothandels zijn we ook 
meer dan een afhaalpunt. We 
geven technische ondersteuning 
en adviseren installateurs over 
mogelijke alternatieven in 
tijden van stijgende prijzen en 
leveringsproblemen. Zo blijft er 
voor hen een maximum aan tijd 
over om projecten tot een goed 
einde te brengen, zonder dat zij 
telkens zelf bergen technische 
informatie moeten verwerken.”

KRACHTEN 
BUNDELEN

G I B E D

Begin oktober hielden de acht Gibed-groothandels en het 
bestuur een driedaagse directiemeeting. Doel: uitgebreid 
de tijd nemen om samen antwoorden te zoeken op de uit-
dagingen waarmee de sector geconfronteerd wordt. En stil-
staan bij zaken die de waan van de dag overstijgen. Zo 
treden we met vertrouwen de toekomst tegemoet.
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Huisautomatisering is al 
lang niet meer weggelegd 
voor de meest welgestelde 
klanten en de grootste 
technologiekenners. 
Vandaag zijn er betaalbare 
oplossingen op de markt die 
eenvoudig te installeren en 
configureren zijn. Ze kunnen 
op elk moment uitgebreid 
worden met nieuwe functies 
en toepassingen. Gebruikers 
bedienen hun woning moeite-
loos met enkele tikken op hun 
smartphone of zelfs hun stem. 
Blijft onveranderd: de luxe 
om op elk moment van de dag 
over de gewenste graad van 
comfort te beschikken. Overal 
in de woning.  

Binnen de merken en het 
productgamma van Legrand Group 
vindt u alles om voor uw klanten een 
comfortabel, veilig en energiezuinig 
smart home te realiseren. Draadloze 
en bekabelde stuursystemen, slimme 
camera’s voor binnen en buiten, 
raamsensoren, rook- en CO-melders, 
thermostaten en radiatorkranen, 
weerstations, video- en parlofoons, 
bewegingsdetectoren, geconnecteerde 
stopcontacten, actuatoren voor 
gordijnen en zonwering … Stuk voor 
stuk geconnecteerde oplossingen die 
naadloos samenwerken en eenvoudig 
te bedienen zijn door installateur en 
eindgebruiker.

Ongezien schakelmateriaal 

Tussen alle geconnecteerde toestellen, 
apps en vocaal assistenten blijft 
schakelmateriaal zeker zijn plaats 
hebben. “In dat segment willen we 
zeer bewust afwijken van andere 

LUXE IN ELK FACET 
VAN DE WONING

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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Naast bedieningsknoppen vindt 
u in het Living Now-gamma ook 
stopcontacten, USB-laders en 
dataconnectoren.

Klaar voor een  
smart home

Het gamma Living Now gaat veel 
verder dan klassiek schakelmateriaal. 
Er zijn namelijk ook geconnecteerde 
schakelaars en stopcontacten om een 
woning in een handomdraai ‘smart’ 
te maken, net als thermostaten en 
modules voor stembediening. Living 
Now with Netatmo is de draadloze 
versie. Daarmee voorziet u elke nieuwe 
of bestaande woning met traditionele 
elektrische bekabeling van een slimme, 
geconnecteerde installatie. Zonder dat 
het nodig is nieuwe kabels te plaatsen, 
zonder complexe programmering. 
Daarnaast zijn er ook Living Now-
bedieningen voor het MyHome-
bussysteem, voor een centraal 
beheer en intelligente sturing van alle 
elektrische apparaten en technieken 
in huis.

Draadloos of bekabeld: Legrand biedt 
gebruikers de mogelijkheid om met een 
schakelaar niet alleen één lamp aan te 
zetten, maar ook hele scenario’s op te 
roepen of alles in of uit te schakelen 
wanneer ze thuis aankomen of 

fabrikanten en een trendsetter worden. 
Het gamma LivingNow is met zijn 
luxueuze look en feel het ultieme 
voorbeeld daarvan”, vertelt Jurgen Van 
Zaelen, Product Manager bij Legrand. 
“In die productfamilie vind je niet 
langer een traditioneel afdekkader 
met schakelaar in het midden: het 
volledige oppervlak is de bediening. 
De gebruiker drukt waar hij wil. Na 
het drukken keert de toets dankzij een 
gepatenteerd zelfcentrerend systeem 
steeds terug naar zijn originele stand, 
zodat de vlakke en uitgelijnde look 
behouden blijft.”

De bedieningstoetsen zijn verkrijgbaar 
in tijdloos wit, eigentijds zwart 
en een warme zandkleur. Voor de 
afdekplaten aan de zijkant is er keuze 
uit diverse afwerkingen en materialen: 
technopolymeer, zamak en hout. Een 
afwerking die discreet opgaat in de 
wand? Een moderne look met metaal? 
Of de warme luxe van hout? Aan u de 
keuze: er is een schakelcombinatie 
voor elk interieur. En wanneer 
het tijd is voor iets nieuws, zijn de 
bedieningsknoppen en afdekplaten 
eenvoudig te vervangen.

vertrekken. En ze bedienen de woning 
met meer dan schakelaars alleen. 
Enkele tikken op de smartphone of een 
gesproken commando voor een vocaal 
assistent volstaan om in elke situatie 
meteen de gewenste graad van comfort 
te bereiken.

“België is een matuur land wanneer 
het op huisautomatisering aankomt. 
In vergelijking met bijvoorbeeld 
Nederland kiezen hier veel meer 
mensen voor een slimme woning. De 
afgelopen decennia gebeurde dat altijd 
vanuit een bussysteem. Maar met 
onze draadloze Netatmo-oplossingen 
brengen we gebouwautomatisering 
ook naar de renovatiemarkt. Er is 
geen bijkomende bekabeling nodig en 
de schakelaars worden aangesloten 
zoals klassiek schakelmateriaal”, 
verduidelijkt Jurgen.

De brug tussen bus  
en draadloos

In de zeer nabije toekomst zal 
Legrand het mogelijk maken om zijn 
bussysteem en draadloze toestellen 
met elkaar te laten communiceren 
dankzij de Classe 300EOS. Deze 
geconnecteerde videofoon met high-
end uitstraling is opgevat als hart of 
hub van de slimme woning. Jurgen: 
“Die aanpak is uniek. We bieden de 
klant één gateway om toegang te 

1. De Classe 300EOS is een geconnecteerde 
videofoon met high-end uitstraling en vormt 
het hart van de slimme woning.  

1



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

DEEP
Downlighter

5W 9W

Ø 65mm
bladveren

Ø 86mm
klemveren

38° 95 50.000
L80B20

5 jaar
garantie

2700K
3000K
4000K

5W 9W

UGR <19Triac
1-10V
DALI

0,5˜0.9

Smalle randen
Witte reflector UGR<19
CRI90 ledchip
• niet-dimbare Tridonic driver
• UNIDRIVER met amplitude 

dimming 1/10V, Dali, Triac

CRI 90



29

d o s s i e r

krijgen tot een volledig ecosysteem aan 
slimme toepassingen voor comfort en 
veiligheid, zowel via busbekabeling als 
draadloos. Dat maakt het bijvoorbeeld 
mogelijk om via een schakelaar op 
een bus een draadloos stopcontact te 
bedienen en omgekeerd. Aangezien 
Classe 300EOS werkt met het open 
Zigbee 3.0-protocol, zijn compatibele 
toestellen van andere fabrikanten 
naadloos te integreren in het smart 
home van de gebruiker. Zo gaat een 
hele wereld van mogelijkheden open.”

“Een volgende fase in interoperabiliteit 
tussen toestellen en protocols wordt 
de Matter-standaard. Die zal ervoor 
zorgen dat gebruikers zich geen zorgen 
hoeven te maken of een toestel al dan 
niet compatibel is met hun bestaande 
smart home-oplossingen. Ook bij 
Legrand zullen we ervoor zorgen dat 
onze slimme apparaten compatibel 
zijn met Matter, te beginnen met een 
bewegingsdetector van Netatmo.”

Van energie tot welzijn 

Naast comfort- en veiligheidsfuncties 
komt Legrand ook met slimme 
oplossingen voor energiebeheer. 
“Met de dure energieprijzen en het 
einde van de terugdraaiende teller 
is het belangrijker dan ooit om 
zicht te krijgen op wat je verbruikt 
en produceert. Binnenkort is in 
de applicatie Home + Control 

de visualisatie van productie 
en verbruik beschikbaar. In 
een tweede fase volgen ook 
oplossingen voor autoconsumptie. 
Aangezien we bij Legrand een 
zeer ruim gamma hebben, van 
schakelmateriaal tot laadpalen, 
zijn we uitstekend geplaatst om 
gebruikers slimme functies voor 
energiebeheer te bieden. Zo 
maken we het mogelijk om bij 
overproductie van zonnestroom 
bijvoorbeeld de wagen, maar 
evenzeer multimedia te laden”, 
aldus Jurgen.

“Op vlak van energie en comfort 
bieden we daarnaast slimme 
thermostaten, radiatorkranen en 
kleppen om het warmwatercircuit 
te schakelen. Ook integratie met 
airconditioning zit in de pijplijn. 
Uiteindelijk gaat het bij Legrand 
niet om smart homes an sich. 
Het gaat over welzijn creëren, 
volledig in lijn met onze missie en 
baseline: ‘Improving lives’.” ◆

1. De bedieningsknoppen van LivingNow zijn 
verkrijgbaar in wit, zwart en zandkleur.

1
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Hirschmann Multimedia heeft onlangs een  

nieuwe serie 10 inch en 19 inch patchkasten op 

de markt gebracht. In een patchkast komen alle 

kabels van een netwerk samen, waar ze verder 

aangesloten kunnen worden op bijvoorbeeld een 

modem, router of switch. Een patchkast vormt 

dus een belangrijke basis voor een stabiel en  

betrouwbaar netwerk, en beschermt uw servers 

en andere netwerkapparatuur tegen stoten, 

oververhitting, vuil, stof, diefstal en andere in-

vloeden van buitenaf.

Met de IP@Home Patchkasten van Hirschmann 

Multimedia kunt u elke gewenste apparatuur- 

opstelling netjes en overzichtelijk inrichten,  

zodat de apparatuur goed beschermd is en  

eenvoudig toegankelijk is voor service  

en onderhoud. 

U herkent de IP@Home Patchkasten 
aan de volgende kenmerken:

 10 inch en 19 inch modellen 

 Diverse hoogtes (6U/9U/12U/15U) 

 Zwarte robuuste plaatstalen  
constructie 

 Afneembare zijwanden 

 Afsluitbare glazen frontdeur 

 Ventilatiesleuven boven- en  
onderaan de patchkast 

 Eenvoudige montage (meegelever-
de beugel makkelijk monteerbaar 
door één persoon) 

 Zelfdragende constructie  
(vrijstaande toepassing mogelijk) 

 Diverse accessoires beschikbaar 

 Verkrijgbaar als samengesteld 
pakket of vrij samen te stellen

www.hirschmann-multimedia.com

MET HIRSCHMANN DE PASSENDE
DATAKAST VOOR UW PROJECT
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Een 150 jaar oud en beschermd pand in de 
Gentse Voorhaven is de thuis van gezond-
heidscentrum The Healthworks Company, 
naar een ontwerp van Valentijn Vanhee. Het 
industriële karakter wordt in de verf gezet 
door een lichtplan met oog voor gezellig-
heid, uitgewerkt door Gibed-partner Alfa Licht 
met armaturen van Delta Light. Dat allemaal 
in slechts vier maanden tijd. Het bewijs van 
goede afspraken en een sterke samenwerking.

Een doordacht concept, 
een geslaagd lichtplan, een 
fabrikant die maatwerk 
levert en een bouwheer 
die all-in gaat tijdens de 
talrijke brainstormsessies. 
Deze vier elementen 
komen samen voor The 
Healthworks Company.  
“Dit is niet zomaar een 
plek om te sporten. Er is 
een bike zone, yogazaal, 
flexwerkplekken, sanitair, 
ruimte voor infosessies … De 
grondoppervlakte bedraagt 
330m2 en wij bouwden er een 
verdieping bij, toegankelijk 
via een centrale constructie 
met gerecycleerde golfplaten. 
Dit is een eyecatcher en past 
perfect bij de huiselijke sfeer 
en de holistische visie van dit 

gezondheidscentrum”, licht 
interieurarchitect Valentijn 
Vanhee van HosteVanhee toe.

Zonder vijzen of boren

Het lichtplan sluit naadloos 
aan op de ontwerpvisie. 
De zones werden optimaal 
uitgelicht in functie van de 
sfeer, met dank aan Alfa 
Licht. “De roestige kleuren 
en texturen wil je uitlichten, 
maar je wil ook dat huiselijke 
gevoel kracht bijzetten. En 
dus is gezellig licht nodig. 
De lampen zijn 3000K, dat 
is 1000 graden warmer dan 
wat standaard zou gebruikt 
worden in een fitness”, 
aldus Julian Langeraert, 

lichtplanner van Alfa 
Licht. “Al zat de echte 
uitdaging in de geroeste 
metaalconstructie. Die 
straalt een pak charme 
uit, maar ze is beschermd 
en dus mocht er niet 
in geboord worden. 
Alles moest opgehangen 
worden met moeren 
en kabelconstructies.” 
De oplossing kwam van 
Delta Light, in de vorm 
van de Put S8 Magnetic. 
Een projector die 
normaal gebruikt wordt 
in combinatie met een 
ingebouwde plafondbox, 
de hole-in-one. “Deze 
projector met magnetische 
voetsteun kunnen we 
op de ijzeren balken 
bevestigen zonder boor- 
of ander montagewerk”, 
zegt Nik Debrauwer, 
accountmanager bij 
Delta Light. “Ze zijn ook 
makkelijk demonteerbaar 
en verplaatsbaar. Door 
onze inhouse productie 
en R&D in België kunnen 
we snel schakelen en 
maatwerk mogelijk 
maken. In dit geval, gezien 
de hoogte, hebben we de Put 
S8 Magnetic uitgerust met 
een krachtere ledlichtbron 
van 1.800 lumen. Vervolgens 
werd een testopstelling ter 
plaatse georganiseerd door 
Valentijn en Julian. Voor 
het verticaal uitlichten van 
de zuilen werd gewerkt met 
een uitzonderlijk smalle 
openingshoek van 6 graden. 
De yoga- en pilatesruimte 
is verlicht met Femtoline 
profielen met ledlicht 
waarvan de lichtintensiteit 
en de lichtkleur instelbaar 
zijn, gekend als de 
SOFT DIM-technologie 
van Delta Light.” ◆

Hole In One

De Hole In One is een innovatie die 

Delta Light op de markt bracht� Het 

is beschikbaar in een vierkante of 

ronde uitvoering� Het enige wat je 

van het montagewerk ziet is een 

discreet gat in het plafond� Het 

armatuur is ruim opgevat waardoor 

het plaats biedt aan meerdere 

modules die in verschillende 

richtingen kunnen schijnen� 

Die worden magnetisch in de 

plafondbox bevestigd� Zo pas je de 

verlichting makkelijk aan, op maat 

van de ruimte� De Hole In One is 

functioneel en het versterkt ook de 

connectie tussen licht en ruimte� De 

zwarte achtergrond in de armatuur 

creëert een eindeloze illusie rondom 

de lichtbron� Door de specifieke 

technische vereisten van het project 

in Loods 23 werden de lichtbronnen 

(Put S8 Magnetic) gemonteerd 

zonder de plafondbox� De eigen 

productie, R&D en een ruime stock 

laten dit soort maatwerk toe�

THE HEALTHWORKS 
COMPANY
MAGNETISCH MAATWERK 
VOOR BESCHERMDE 
METAALCONSTRUCTIE
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Algemene Elektriciteitswerken Vander Minnen 
heeft in Thesla een flexibele partner Luc Vander 
Minnen zit bijna 30 jaar in het vak en voert 
diverse types projecten uit. De rode draad door-
heen al die werven? De Green flex van Thesla. Dit 
gamma is halogeenvrij en daarmee op elke plaats 
in elk project inzetbaar. Eenduidig, gegarandeerd 
kwalitatief en zonder risico op verwisselingen.

Zowat 20 jaar terug schakelde 
Luc Vander Minnen over 
op Draflex, de flexibele 
voorbekabelde buizen van 
Thesla. Sindsdien zijn de 
producten van Thesla de 
huismerken van zijn bedrijf. 
“Toen ik overschakelde 
was Thesla voor ons een 
van de beste fabrikanten in 
België. Dat ze op amper een 
kilometer van onze eigen 
site zitten, is een mooie 
meevaller. Zowel op vlak 
van kwaliteit en zin voor 
innovatie als flexibiliteit 
en service hebben ze altijd 
aan de noden voldaan.”

Overstap naar Green flex

Waar Draflex – vanaf 1 
november 2022 omgevormd 
naar Snelflex – nog klassieke 
bedrading  gebruikt, 
lanceerde Thesla enkele jaren 

terug ook een halogeenvrij 
assortiment, Green flex. 
“Een serie die, in geval 
van brand een lichte rook 
zonder corrosieve gassen 
produceert”, zegt Paul 
Verstraeten, salesmanager bij 
Thesla. “Sinds 2013 is het in 
bepaalde gevallen verplicht 
om voor halogeenvrije 
producten te kiezen. 
Uiteraard ontwikkelden 
we meteen een passend 
gamma voor onze klanten.”

Luc Vander Minnen ging 
verder dan de verplichting. 
Hij gebruikt voor zijn 
voorbedrade stukken nog 
uitsluitend halogeenvrije 
varianten. “Dat heeft 
meerdere voordelen”, weet 
hij. “Voor onze stock en 
voor de duidelijkheid. Het 
risico op vergissingen is quasi 
onbestaande. Hebben we 
specifieke bedrading nodig, 

die niet in het 
standaardgamma zit? Dan 
trekt Thesla de kabels die 
we nodig hebben op verzoek 
en levert snel, zodat we 
verder kunnen. Zo zijn 
we momenteel aan de slag 
in de schrijnwerkerij van 
VEKO. Voor die werf trok 
Thesla op verzoek XGB-
kabels in Green flex, voor 
de sturing van de machines. 
Aangevuld met VOB 
(H07V-U) in Green Flex.” ◆

Het dagelijks brood 
van de installateur

Doorheen de uiteenlopende 

projecten gebruikt Luc Vander 

Minnen heel wat van de ruim 

200 referenties in het Thesla-

assortiment� De meest gebruikte 

zijn evenwel met VOB 3G2,5 mm; 

VOB 5G1,5 mm en VOB 3G1,5 mm 

draad� “Van alle voorbedrade buizen 

die we gebruiken, maken deze 

de helft uit”, zegt Luc� “In principe 

gebruiken we deze op elke werf� De 

VOB’s kopen we dan ook vaak per 

pallet aan� De top 5 vervolledigen 

qua volumes, dat doen de UTP 

en de EIB-kabels, respectievelijk 

datakabel en buskabel, voor de 

besturing van domoticasystemen�

HALOGEENVRIJE  
VOORBEDRADE BUIZEN
DE GREEN FLEX  
VAN THESLA



T E S T I M O N I A L

LUK SALAETS
S A R E M

THEO HUYSMANS 
K A B E L W E R K  E U P E N
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Betrouwbaar, kwalitatief en makkelijk om 
mee te werken. Het zijn de drie hoofdredenen 
waarom Yannick Opsteyn voor zijn elektrotech-
nische installaties voor de elektriciteitskabels 
van Kabelwerk Eupen, kiest. Via groothandelaar 
SAREM koopt hij het materiaal aan. Een op 
en top lokale en Belgische samenwerking.

Yannick Opsteyn 
is installateur van 
elektrotechnische installaties. 
Hij heeft zeventien 
techniekers in dienst en 
werkt voornamelijk op de 
projectmarkt in en rond 
Maasmechelen. Dagelijks 
zijn ze in de weer met het 
aanleggen van voedings- en 
elektriciteitskabels van en 
naar de appartementen. 
Voor die kabels zweert hij bij 
Eupen kabel. “Het is een zeer 
kwaliteitsvol en bovendien 
een Belgisch product. Een 
aspect dat zeker meespeelt 
in onze keuze voor deze 
kabels. De productie ervan 
ligt zo goed als vlakbij. Dat 
is niet alleen handig, maar 
ook zeer duurzaam”, vertelt 
Yannick. “Het doet wat het 
moet doen: stroom doorlaten 
om toestellen en machines 
van energie te voorzien. Een 
dienst-na-verkoop hebben 

we nog niet nodig gehad, 
want problemen zijn er 
zo goed als nooit.” Waarin 
die kwaliteit zich uit? “Je 
merkt het meteen bij de 
installatie. Deze kabels zijn 
makkelijk te hanteren en 
ze bewegen zeer soepel.”

Persoonlijk 
contact

Yannick Opsteyn koopt de 
kabels aan via groothandel 
en distributieorganisatie 
SAREM in Kuringen. “Het is 
een echt familiebedrijf met 
een persoonlijke service. 
Dat merk je aan het advies 
en de ondersteuning die ze 
bieden”, zegt Yannick. “Ook 
hier is de ligging vlakbij mooi 
meegenomen. Toch waardeer 
ik hun rechtstreekse 
communicatie en het 
meedenken met hun klanten 

het meest. Je kan er altijd 
rekenen op correcte 
informatie en feedback.”

Kabelwerk Eupen is een 
toonaangevende producent 
van een breed aanbod 
aan kabels en draden. 
Dit gaat van midden- 
en laagspanningskabels 
en besturings- en 
instrumentatiekabels 
tot seinwezenkabels en 
telecommunicatiekabels. De 
isolatie en mantelmengsels 
worden in de vestiging in 
Eupen ontwikkeld. Met 
meer dan 100 jaar ervaring 
garanderen ze de kwaliteit, 
een veilige toevoer van 
energie en een verzekerde 
communicatie in industriële 
settings. Volledig volgens 
de strenge normen. ◆

 
 
 
 

XGB-installatiekabel

De XGB-installatiekabel is één van 

de specialiteiten van Kabelwerk 

Eupen� Deze halogeenvrije kabel 

leent zich door zijn verbeterde 

brandeigenschappen voor veilige 

toepassingen in gebouwen waar 

veel mensen of waardevolle 

voorwerpen zich bevinden� De 

kabel is geschikt voor een installatie 

in open lucht, in kabelkanaal of in 

buizen en voldoet aan de bijzondere 

beschermingsmaatregelen 

tegen brand van het AREI� 

De kopergeleider wordt 

omhuld door XLPE-isolatie, 

aderomhulling en vervolgens 

een zelf ontwikkelde groene 

buitenmantel uit thermoplastisch 

halogeenvrij materiaal�

K ABELWERK EUPEN
BETROUWBARE KWALITEIT 
VAN BELGISCHE MAKELIJ



INSTALLATIE
GEMAK

“Het comfort van de 
installateur is inderdaad een 
factor waar we zorgvuldig 
naar kijken bij alles wat 
we ontwikkelen”, steekt 
Judith Keirsmaekers, 
Managing Director SG 
Lighting Benelux, van 
wal. “Het is de missie van 
SG Lighting om ervoor te 
zorgen dat installatiegemak 
centraal blijft staan, naast 
duurzame kwaliteit en een 
aantrekkelijk design.” Voor 
dat alles staan inhouse R&D- 
en ontwerpteams paraat in 
Noorwegen en Denemarken. 
In Denemarken bevindt 
zich ook één van de 
productiesites van het merk.

En of de aanpak van 
de fabrikant werkt: de 
afgelopen jaren mocht SG 
een stevige groei in omzet 
optekenen. “Op de ranking 
van verlichtingsmerken 
in Europa met de grootste 
omzet stegen we van plaats 
44 in 2015 naar nummer 
11 in 2022. Ook voor ons 
kwam dat als een verrassing, 
maar het motiveert ons 
wel om verder te gaan 
op de ingeslagen weg”, 
vervolgt accountmanager 
Marc De Sutter.

Junistar Lux

Downlights zijn 
alomtegenwoordig in zowat 
elk project. Net daarom 
is het zo belangrijk dat 
zulke toestellen eenvoudig 
te installeren zijn. De 
Junistar Lux-familie van 
SG Lighting voldoet aan die 
voorwaarde. “De toestellen 
hebben een aansluitdoos 
met steekklemmen. Er is 
dus geen schroevendraaier 

S G  L I G H T I N G

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.

Armatuur monteren. 
Bekabeling aansluiten. 
Spot richten. En opnieuw. 
Verlichting installeren is vaak 
een tijdrovende bezigheid. 
SG Lighting doet er alles 
aan om dat installatieproces 
efficiënter te maken. Die focus 
keert terug in elk product van 
het Noorse merk. Zelfs in een 
subtiele downlight.

3 8
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nodig. Naast gewone kabels 
kun je ook een voorbedrade 
buis van 16 mm rechtstreeks 
binnenbrengen. Op die 
manier spelen we in op 
de noden bij installateurs, 
want voorbedrade buizen 
worden het vaakst gebruikt. 
Ook een trekontlasting is 
voorzien. En zoals al onze 
toestellen is ook dit gamma 
geschikt voor dubbele 
doorvoerbekabeling”, 
legt Marc uit.

De spots onderscheiden 
zich verder met hun unieke, 
gepatenteerde ring die 
360° draaibaar is en tot 30° 
kantelt. Zo draait u de spot 
na installatie eenvoudig in 
elke gewenste richting en 
is de verlichting ook jaren 
later nog aan te passen.

Technische kwaliteit

Naast gebruiksgemak bieden 
de Junistar Lux-toestellen 
ook een hoge lichtkwaliteit 
en een lange levensduur. Met 

Ra 98 is de kleurweergave 
bijzonder getrouw. Een 
SDCM van 1 zorgt voor een 
harmonieus lichtbeeld, dat 
ook nog eens flikkervrij is en 
een lage verblindingsgraad 
(UGR 21) heeft. Er geldt een 
garantieperiode van tien jaar 
op zowel de ledmodule als 
de driver. Dat komt overeen 
met maar liefst L90B10 
op 100.000 branduren.

De Junistar Lux-spots zijn 
gemaakt uit aluminium en 
verkrijgbaar in wit, zwart, 
zwart-goud en geborsteld 
staal, telkens in 2.700, 
3.000 of 4.000 K. Dimmen 
is mogelijk via faseafsnijding 
of DALI. Beide technieken 
laten tunable white toe. “Dat 
is bijvoorbeeld nuttig in 
restaurants, waar er sfeervol 
licht nodig is, en na de dienst 
helder licht om de ruimte 
te poetsen”, licht Marc toe. 

“Dit alles is bij Junistar 
Lux dus ook mogelijk via 
klassieke bekabeling. Dat 
maakt de toestellen geschikt 

voor de renovatiemarkt. En 
via onze SG Smart-gateways 
bedient u ze via bluetooth 
of wifi”, vult hij aan. 

Toekomstvisie

Wat zijn de toekomstplannen 
van SG Lighting? “De 
afgelopen jaren hebben we 
enorm geïnvesteerd in stock 
en dat blijven we doen”, 
aldus Judith. “Een voorraad 
is nu eenmaal essentieel om 
onze klanten te helpen hun 
project tot een goed einde te 
brengen. Daarnaast breiden 
we onze productreeksen 
uit. Zo kreeg onze Tube-
familie er een nieuwe telg 
bij: de Tube Wall, een 
wandarmatuur voor naast 
het bed met ingebouwde 
dimmer en USB A+C-
lader. Kortom: We blijven 
werken om onze mooie 
prestaties van de afgelopen 
jaren te bevestigen.” ◆



visie

ONESTOP 
LEDSHOP

Met 30 jaar ervaring in de 
verlichtingsmarkt komt hij 
allesbehalve onbeslagen 
op het ijs. Samen met zes 
collega’s zorgt hij ervoor dat 
groothandelaars op de hoogte 
blijven van de nieuwste 
innovaties in het gamma 
van LEDVANCE. En, meer 
algemeen, van nieuwigheden 
in de verlichtingsmarkt. 
Een van de belangrijkste 
evoluties in de sector is 
wellicht de uitfasering van 
fluorescentielampen in de 
loop van 2023. “Nochtans 
merken we dat heel veel 
installateurs en eindklanten 
nog niet of niet volledig op de 
hoogte zijn van deze nieuwe 
regelgeving”, vertelt Johan.

Het einde van 
de (compacte) 

fluorescentielamp

Waarover gaat het? De 
Europese RoHS-richtlijn 
(Restriction of Hazardous 
Substances) verbiedt 
vanaf 25 februari 2023 
de verkoop van compact 
fluorescentielampen met 
steeklampvoet en vanaf 25 
augustus 2023 de verkoop 
van fluorescentielampen. 
Het blijft mogelijk om 
voorraad die vóór die data 
is aangelegd, te gebruiken.

“Bij LEDVANCE vinden 
installateurs alle mogelijke 
alternatieven voor 
fluorescentielampen. 
Van een ledtube tot een 
volledig nieuw armatuur, 
inclusief sensoren: we 
zijn een onestopshop met 
een breed gamma aan 
duurzame oplossingen voor 
elke situatie. Daarnaast 
geven we technisch 

L E D V A N C E

Afgelopen oktober kon de 
toonaangevende vakbeurs 
Light + Building eindelijk 
opnieuw plaatsvinden. Ook 
LEDVANCE was in Frankfurt 
aanwezig om zijn laatste 
nieuwigheden voor te stellen. 
Reden genoeg voor een ge-
sprek met Johan Deschryvere, 
sinds begin mei 2022 Sales 
Manager Trade Belux bij deze 
fabrikant.
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advies over bijvoorbeeld 
de compatibiliteit met 
bestaande systemen en 
voorschakelapparatuur”, 
verduidelijkt Johan.

Alternatieven  
alom 

Die alternatieven met led 
konden op veel belang-
stelling rekenen tijdens 
Light + Building. Een van 
de highlights is LED TUBE 
EXTERNAL SYSTEM: een 
T5 of T8 ledbuis met externe 
DALI 2-driver. Ideaal voor 
het snel vervangen van oude 
fluorescentielampen met 
dimbare DALI-ballasten. 
De LINEAR MAGNETIC 
BATTEN T5 is een toestel 
dat u met magneten in een 
bestaand verlichtingsarma-
tuur bevestigt. Ook dit is een 
innovatieve en bijzonder effi-
ciënte manier om klanten te 
helpen overstappen op led.

Op het gebied van armaturen 
is IndiviLED Gen 2 één van 
de nieuwe blikvangers. Dit 
lineaire toestel is ontworpen 
voor onder meer kantoren en 
scholen. Het is ook de eerste 
productfamilie die gebruik 
maakt van het EVERLOOP-
concept met eenvoudig ver-
vangbare componenten.

Johan: “Met al die oplossin-
gen zorgen we voor minder 
energieverbruik en verklei-
nen we de afvalberg. We 
bieden de mogelijkheid om 
bepaalde onderdelen van 
de bestaande verlichtings-
installatie te behouden. En 
dankzij EVERLOOP hoeft 
geen compleet toestel weg-
gegooid te worden omdat 
één onderdeel defect is.” 

Light management en 
Human Centric Lighting

Ledverlichting zorgt 
voor onmiddellijke 
energiebesparing. Een 
slimme sturing met 
sensoren helpt gebruikers 
nog meer besparen. 
VIVARES HCL is zo’n 
systeem. Het combineert 
nu ook VIVARES light 
management met 
BIOLUX Human Centric 
Lighting voor biologisch 
geoptimaliseerd licht 
op de werkvloer. De 
kleurtemperatuur van 
de verlichting wordt 
automatisch aangepast 
om natuurlijk zonlicht 
te simuleren. Dat zorgt 
voor een gezondere 
en productievere 
werkomgeving.

“Kortom, welke wensen 
uw klant ook heeft op het 
vlak van relighting, bij 
LEDVANCE hebben we 
een gepaste oplossing in 
huis”, besluit Johan. ◆

1. Johan Deschryvere, Sales 
Manager Trade Belux 

2. Eén van de spotarmaturen uit 
de nieuwe LEDVANCE Spot 
range.

1

2
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het flexibele kantoor
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De tijd dat iedere werk-
nemer elke dag op dezelf-
de plaats zat, is definitief 
voorbij. De norm vandaag 
zijn gedeelde bureaus 
en thuiswerken. Dat stelt 
bedrijven voor enkele 
nieuwe uitdagingen. Wat 
met stroomvoorziening? 
En wat met de bezet-
tingsgraad van kantoor-
ruimtes? Als installateur 
levert u dankzij BACH-
MANN nuttige tools voor 
het ‘nieuwe werken’.

Een laptop, tablet en smart-
phone behoren vandaag 
standaard tot de uitrusting 
van een kantoorwerker. 
Voldoende stopcontacten 
mogen dus niet ontbreken. 
Tegelijk zijn er elegantere 
en discretere oplossingen 
dan verdeeldozen die overal 
rondslingeren. BACHMANN 
produceert al jarenlang 
stijlvolle en robuuste stroo-
moplossingen voor kanto-
ren. Denk maar aan DESK 
2, dat met verschillende 
modules is uit te rusten, 
en afdeksystemen om aan-
sluitingen in een verga-
dertafel weg te werken.

Stopcontacten 
met een TWIST

Met de nieuwe TWIST 2 
krijgt elk bureau een luxu-
euze upgrade. Dit is een 
ronde of vierkante module 
waarin twee stopcontac-
ten of een stopcontact en 
een USB A/C-laadpoort 
verwerkt zitten. Het meta-
len deksel opent met een 
druk op de knop en is na 
gebruik makkelijk weer te 
sluiten. Dankzij een anti-
vingerafdrukcoating blijft 
de stijlvolle metalen behui-
zing er steeds netjes uit-
zien. Het deksel kan een-
voudig afgenomen worden 
bij het schoonmaken.

Power on the MOV:E

In de wagen, in de natuur 
of in eender welke ruimte: 
soms werken mensen op 
plaatsen waar er geen stop-
contacten voorhanden zijn. 
Of waar ellenlange ver-
lengkabels storend zouden 
zijn. In zulke gevallen is de 
MOV:E de ideale oplossing: 
een draagbare batterij van 

230 Wh die probleemloos 
laptops, mobiele toestellen 
en zelfs een digitaal flip-
board voedt en laadt. Het 
toestel is verkrijgbaar met 
stopcontact en USB-laders of 
met uitsluitend USB-laders.

Iotspot: een 
slimmer kantoor

Met iotspot maakt u van elk 
kantoor een ‘smart work-
space’. Via de Workspace 
app reserveren gebruikers 
een bureau of vergader-
ruimte en parkeerplaats. Ze 
zien ook of hun collega’s op 
kantoor zijn en waar ze zich 
bevinden. De indoornavi-
gatie leidt gebruikers snel 
naar de juiste ruimte. Ook 
integratie met de agenda 
in Microsoft Outlook of 
Google Calendar is moge-
lijk. De app communiceert 
met de iotspot HUBs in 
het gebouw. Deze com-
pacte toestellen geven door 
middel van een gekleurde 
ring aan of een bureau of 
ruimte al dan niet vrij is. 
Er is ook een DESK 2 met 
ingebouwde iotspot HUB 
beschikbaar: een complete 
oplossing voor élk kantoor. ◆

Oostvaartdijk 42 
1850 Grimbergen

T� +32 (0) 2 242 79 59

info@vanderelst�be 
www�vanderelst�be
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veelzijdig

Rue de Magnée, 108 
4610 Beyne-Heusay – België

T. +32 (0) 4 358 85 75

info@teconex�be 
www�teconex�eu

Een kameleon past zich 
aan elke omgeving aan. 
Geen betere naam voor 
een armatuur dat zich 
thuis voelt in elke ruimte, 
vonden ze bij Teco Ligh-
ting. Met de KAMELEON 
S brengt het merk luxe. 
De luxe van veelzijdig-
heid. De luxe van een 
product op maat, precies 
passend bij uw project.

KAMELEON S heeft een 
slank, strak design en is ver-
krijgbaar in een standaard-
versie in diverse lengtes 
voor opbouw of gependelde 
montage, telkens in zwart 
en wit. KAMELEON S kan 
ook volledig op maat ont-
wikkeld worden in lengtes 
tot 6 meter. Dit maatwerk is 
in alle RAL-kleuren beschik-
baar, maar ook met wraps 
leder, hout of marmer. 

Weelde aan 
mogelijkheden

Ook op het vlak van montage 
mag u uw creativiteit de vrije 
loop laten. Kiest u voor pla-
fondopbouw of gependeld, of 
bevestigt u de KAMELEON 
aan de wand? Dan kan u 
hem met de korte zijde 
tegen de muur monte-
ren. Even uniek is 
de KAMELEON 
in L-vorm. 

Ook verticale plaatsing is een 
optie, op een voet of als deel 
van een scheidingswand. 

De onderzijde en de boven-
zijde kunnen uitgerust 
worden met ledmodules, 
voor sfeervolle verlichting-
seffecten, of spots en pen-
delarmaturen. Zo zorgt u 
voor een stijlvolle lichtop-
lossing in elke omgeving.

Licht op maat

Niet alleen op het vlak van 
looks, maar ook qua ver-
lichtingstechnieken is 
KAMELEON S volledig 
op maat samen te stellen. 
Ledmodules en drivers, 
lichtsterkte, kleurtempera-
tuur, RGBW, tunable white, 
slimme sturing via Casambi 
en andere protocols: Teco 
Lighting levert precies het 
licht dat nodig is in uw pro-
ject. Bovendien kunnen 
de profielen uitgerust wor-
den met sensoren om de 
verlichting te schakelen in 
functie van aanwezigheid in 
de ruimte en de 
hoeveelheid 
daglicht. 

Zo helpt u energie bespa-
ren, maar realiseert u ook, 
in combinatie met Tunable 
White-leds, human cen-
tric lighting. Alle com-
ponenten beantwoorden 
aan de standaarden van 
het Zhaga-consortium en 
zijn dus vervangbaar. ◆

Offerte

Zelf uw KAMELEON S 
samenstellen en meteen 
een offerte ontvangen? 
U doet het in enkele 
klikken met de handige 
online configurator� Scan 
de code hieronder en ga 
meteen aan de slag�

 
Nog geen login?  
Vraag die snel aan via  
configurator@teconex�eu�
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SMARTHOME-
OPLOSSING VOOR

 VEELZIJDIG BEHEER
Gent, waar ik alle Niko-
producten terugvind, 
van schakelaars en 
stopcontacten tot dimmers 
en huisautomatisering.”

Gebruiksgemak  
primeert

Niko Home Control 
onderscheidt zich 
van andere spelers 
op de markt door zijn 
gebruiksvriendelijkheid 
en installatiegemak, 
weet Karel De Baets. 
“Zowel voor de eindklant 
als voor de installateur 
siert deze oplossing voor 
huisautomatisering zich 
door de eenvoud van 
installatie en programmatie. 

Domotica of huis-
automatisering 
is niet meer weg 
te denken in tal 

van woningen. Het cen-
traal beheer van verlich-
ting, verwarming, ventila-
tie, zonwering en nog veel 
meer vanop een algemeen 
bedieningspaneel of vanop 
een app verhoogt het com-
fort in huis aanzienlijk en 
zorgt voor een serieuze 
energiebesparing. Dat 
beaamt ook installateur 
Karel De Baets van Blitz 
Elektriciteitswerken, die met 
plezier Niko Home Control 
plaatst bij zijn klanten.

Al tien jaar is Karel De 
Baets trouwe klant van 
Niko. Met zijn firma Blitz 
Elektriciteitswerken 
voert hij algemene 
elektriciteitswerken uit en 
plaatst ook geavanceerde 
smarthomesystemen, 
waaronder Niko Home 
Control. Daarnaast 
staat hij in voor de 
installatie van verlichting, 
ventilatiesystemen en 
elektrische laadpunten. 
“Sinds ik mijn bedrijf 
opstartte, werk ik met 
Niko-oplossingen, voor 
nieuwbouw en renovatie 
en voor particulieren 
en bedrijven”, vertelt 
Karel. “Hiervoor werk ik 
samen met verlichting- 
en elektrozaak Alfa 

4 4
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voor een groep van lichten. 
Bijvoorbeeld, wanneer hij 
’s avonds thuiskomt en op 
de schakelaar klikt, worden 
de lichten automatisch 
gedimd tot 30%. Of de klant 
heeft ‘tv-kijken’ of ‘gezellig 
dineren’ als setting en bij 
selectie ervan dimmen 
de lichten tot 20 of 25%. 
Sferen zijn eenvoudig te 
beheren via de algemene 
touchscreen of vanop de 
smartphone of tablet.”

Meer dan verlichting

Dat Niko Home Control 
veel meer is dan het 
automatisch bedienen 
van licht, bewijzen de 
uitgebreide functionaliteiten 
en de compatibiliteit met 
verschillende systemen van 
diverse leveranciers. Denk 
hierbij aan het koppelen 
van de geluidsinstallatie 
zoals Sonos, een elektrische 
poort, dak- of schuiframen, 
het ventilatiesysteem 
en ook de centrale 
verwarming, zonnepanelen 
of warmtepomp. Zelfs het 
alarmsysteem verbinden is 
kinderspel. “De kracht van 
Niko zit in hun eenvoud en 
veelzijdigheid”, bevestigt 
Karel. “Met een gekoppeld 
alarmsysteem kan je 
bijvoorbeeld lichtpunten 
laten aan- en uitgaan 
als afschrikmechanisme 
wanneer het alarm afgaat.  
De buitenverlichting 

1. Niko Home Control heeft uitgebreide 
functionaliteiten en is compatibel met 
verschillende systemen. 

2. Het centraal beheer van een huis op een 
algemeen bedieningspaneel of vanop een app.

3. Programmatie is eenvoudig dankzij de intuïtieve 
programmatiesoftware voor Niko Home Control.

Dat betekent dat ik na een 
afgerond project niet steeds 
terug moet naar mijn klant 
om zaken aan te passen. 
Een nieuwe klant volg ik 
sowieso op, waarbij ik twee 
tot drie keer langsga om de 
instellingen te finetunen. 
Een klant weet namelijk 
pas na het initiële gebruik 
van het systeem hoe de 
functionaliteiten zijn 
dagelijkse leven het beste 
ondersteunen. Eens dat 
correct is ingesteld, kan hij 

alleen verder. Bij oplevering 
overloop ik in detail wat de 
mogelijkheden zijn en hoe 
de klant alles kan instellen 
en regelen. Daarvoor neem 
ik uitgebreid de tijd en 
erna voelt het overgrote 
deel van mijn klanten zich 
comfortabel om het systeem 
zelf te beheren. Uiteraard 
blijf ik altijd paraat bij 
vragen of problemen.”

De juiste sfeer

Om te weten of Niko 
Home Control de geschikte 
oplossing is voor zijn 
klanten, hanteert Blitz 
Elektriciteitswerken een 
eenvoudige checklist. 
Zoekt de klant een 
geautomatiseerd systeem? 
Wil hij een duidelijk 
lichtplan en dus een 
gerichte aanpak voor de 
woning? Wil de klant ook 
sferen kunnen creëren? 
Karel: “Om het lichtplan 
op te stellen vertrouw ik 
op Alfa Gent, die met de 
klant overloopt hoe de 
basisverlichting er moet 
uitzien, waar accent- en 
sfeerverlichting komt 
en wat voor functionele 
verlichting nodig is. Een 
grote troef van Niko Home 
Control is de functionaliteit 
om sferen aan te maken. 
Daarbij kiest de klant voor 
een gegeven setting een 
bepaalde lichtsterkte in 
een specifieke ruimte of 

2
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automatisch laten branden 
voor een bepaalde duur 
of alle lichten met één 
druk op de knop aan- 
of uitschakelen? Met 
de huisautomatisering 
van Niko is dit allemaal 
makkelijk in te stellen.”

Al gaat Niko nog veel 
verder. Het verbruik van de 
warmtepomp opvolgen, de 
vloerverwarming hoger of 
lager zetten, kijken hoeveel 
energie de zonnepanelen 
produceren: het kan 
eenvoudig met de app of 
de centrale touchscreen. 
“Als klant heb je een 
totaaloplossing, letterlijk 
binnen handbereik. Zo 
stem je bijvoorbeeld je 
elektriciteitsverbruik af 
of de hoeveelheid zonne-
energie die je op dat 
moment aanmaakt, door 
elektrische toestellen al dan 
niet te laten draaien. Geen 
overbodige luxe in tijden 
waar energiebesparing 
cruciaal is. Bovendien 
stuur je er moeiteloos 
de centrale verwarming 
mee aan. Installeer kleine 
bedieningen per ruimte 
die functioneren als 
thermostaat en je klant 
regelt snel de gewenste 
temperatuur per kamer. Dat 
een klant alles kan bedienen 
via een smartphone 
is trouwens standaard 
voorzien in de Niko-
oplossing, zonder dat een 
bijkomende hoofdcontroller 
moet geïnstalleerd worden.”

OVER NIKO
Sinds 1919 is Niko specialist in mooie, intuïtieve en gebruiksvriendelijke 

bedieningen: van lichtschakelaars en stopcontacten over detectoren en 

dimmers tot huisautomatisering� Het familiebedrijf uit Sint-Niklaas hecht 

bijzonder veel waarde aan design, kwaliteit, innovatie en duurzaamheid� 

Eenvoud en gebruiksgemak staan voorop in hun productontwikkeling� 

Hun samenwerking met verdelers en klanten kenmerkt zich door 

transparantie, betrouwbaarheid en uitmuntende dienstverlenging�

Uitzonderlijke service

Karel is overtuigd klant van 
Niko en vindt makkelijk 
zijn gading in hun ruime 
portfolio met diverse 
afwerkingsmogelijkheden, 
waaronder bamboe. “Ik kies 
niet alleen voor Niko om 
hun gemakkelijke en mooie 
oplossingen, maar ook 
omdat hun dienstverlening 
er met kop en schouders 
bovenuit steekt. Speciaal 
voor installateurs heeft 
Niko een klantendienst 
ingericht, waar ik met al 
mijn technische vragen of 
problemen terechtkan. Zit 
ik met een defect product 
op een werf, dan reken ik 
op hun sneldienst om het 
stuk te vervangen, soms 
zelfs al binnen het uur. 
Deze technische dienst 
kan ook inloggen op het 
systeem dat ik installeer en 
vanop afstand helpen het 
probleem op te lossen. Dat 
noem ik pas service.” ◆

4. Koppel Niko Home Control aan 
een geluidsinstallatie zoals 
Sonos.

5. Een totaaloplossing, letterlijk 
binnen handbereik.

4 5



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.

Kevin Vervenne van Modular

Hoe installeer ik vlot 
een trimless spot?

Spots zonder zichtbare randen op het plafond (‘trimless’) zorgen voor 
een strakke en luxueuze look. Het is echter zeer belangrijk dat de 
spots gelijk met het valse, bepleisterde of betonnen plafond worden 
ingebouwd. Net dat is een tijdrovend en minutieus werk waar instal-
lateurs niet altijd naar uitkijken. Nu is er een eenvoudigere oplossing.

Met Tetrix Frame introduceert 
Modular Lighting Instruments 
een uiterst veelzijdige en esthe-
tische downlighter. Aan de hand 
van talloze accessoires zorgt u 
voor een oplossing afgestemd 
op elke ruimte en elke nood van 
uw klant. Een van die accessoi-
res is een innovatieve installatie-
kit voor trimless afwerkingen.

Voor elk type plafond

Er is een Tetrix-installatiekit voor 
valse en structurele plafonds 
(bepleisterde betonnen pla-
fonds, plafonds in zichtbeton ...). 
Dat maakt dat u in elke ruimte 
van het gebouw aan de slag kunt 
met hetzelfde verlichtingspro-
duct. Met de draaibare ring past 
u de inbouwdiepte eenvoudig aan 

de dikte van de pleisterlaag aan, 
waarna de afwerking met pleis-
ter kan gebeuren. Voor plafonds 
in zichtbeton is er een metalen 
plaat met ring die u na plaatsing 
wegwerkt met beton. Dankzij de 
verschillende gebruiksvriende-
lijke installatiekits plaatst u dus 
moeiteloos trimless spots. In elke 
ruimte, ongeacht het type plafond.

Veelzijdig  
en duurzaam

De Tetrix-familie is uiterst veelzij-
dig. Alle toestellen zijn verkrijgbaar 
met of zonder rand in drie kleu-
ren: tijdloos mat wit, strak mat-
zwart of glanzend black chrome, 
voor een exclusieve, warme look. 
Daarnaast zijn er verschillende 
optieken en kleurtemperaturen, 

zodat u steeds over de juiste licht-
bundel beschikt. De diepliggende 
lichtbron zorgt telkens voor subtiel 
licht. De kelk zelf is in vijf verschil-
lende ontwerpen beschikbaar. Die 
kunt u volledig personaliseren met 
verschillende esthetische of anti-
verblindingsaccessoires, van een 
honingraat tot kegelvormige voor-
zetstukken. De toestellen halen 
een bijzonder hoge lichtopbrengst 
en kleurweergave. Ze zijn dimbaar 
en aan te sturen via Casambi en 
Philips Hue. Een bijzondere troef 
is de IP55-rating en uv-resisten-
tie, zodat ze ook geschikt zijn voor 
vochtige ruimtes of buitenshuis.

Bij de productie werd bovendien 
grotendeels voor een duurzaam 
synthetisch materiaal gekozen in 
plaats van aluminium. De produc-
tie van dit materiaal vraagt minder 
energie dan aluminium. Het is vol-
ledig recycleerbaar en de verwer-
king heeft een kleinere ecologische 
impact dan het proces dat nodig 
is om aluminium te recycleren. ◆

4 8
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BAAKVRAAG
Sam Van Gerwen van Itho Daalderop

Wat is de meest 
energiezuinige manier om 
een woning te verwarmen?

Stijgende energieprijzen, een groeiend milieubewustzijn en wijzi-
gingen in de regelgeving maken dat steeds meer mensen afstappen 
van fossiele brandstoffen. In nieuwbouwwoningen wordt een warm-
tepomp meer en meer de norm. Ook voor renovatie zijn er vandaag 
warmtepompen die bewoners toelaten om op een energiezuinige 
manier te verwarmen. Zo wordt een warmtepomp in elke woning en 
in elke fase van een renovatietraject een kostenefficiënte oplossing.

Met Vincent ontwikkelde Itho 
Daalderop een innovatieve en 
veelzijdige lucht-waterwarmte-
pomp. Het toestel heeft geen bui-
tenunit, waardoor het uitermate 
geschikt is voor rijwoningen, 
appartementsblokken en wonin-
gen waarbij een buitenunit voor 
lawaai of visuele hinder zou zor-
gen. De binnenunit is even groot 
als een gemiddelde gasketel. Ook 
de optionele voorraadvaten heb-
ben een kleine voetafdruk. 

Door het monoblock ontwerp 
hoeft u als installateur geen 
erkenning als koeltechnicus te 
hebben. Het koelcircuit wordt 
tijdens de productie gevuld en 
afgesloten: installatie is een 
kwestie van aansluiten op het 
afgiftesysteem. Daarna is de 
warmtepomp klaar om te ver-
warmen en actief te koelen.

Nieuwbouw én renovatie

Vincent is niet alleen geschikt 
voor nieuwbouw en woningen met 
vloerverwarming. Het systeem is 
in staat om water tot een hogere 
temperatuur op te warmen, zodat 
de warmtepomp ook aangesloten 
kan worden op klassieke radiato-
ren. Ook een hybride opstelling in 
combinatie met een ketel op gas 
of stookolie is mogelijk. De ketel 
springt dan alleen bij wanneer 
de warmtevraag heel groot is.

Op die manier is Vincent een meer-
waarde in elke fase van een ver-
bouwingstraject. Het is niet meer 
nodig om eerst werk te maken 
van grondige isolatie. Dat kan 
ook nog na de installatie van de 
warmtepomp. Klanten besparen 
onmiddellijk op hun energiefac-
tuur en bij elke energiebesparende 

ingreep zal de warmtepomp effi-
ciënter gaan werken, tot de fos-
siele ketel niet meer nodig is.

Warmtepomp en zonnepanelen

In combinatie met een fotovolta-
ische installatie werkt een warm-
tepomp nog energiezuiniger. Ze 
verwarmt dan immers met de 
elektriciteit die de bewoner zelf 
opwekt. Om zelfverbruik te maxi-
maliseren, is het mogelijk om over-
dag warm water te produceren en 
het op te slaan in het voorraad-
vat om het later te gebruiken.

Ook die voorraadvaten zijn uniek. 
Het water wordt opgewarmd langs 
de rand van het vat, in plaats 
van met een spiraal. Daardoor 
is er meer volume voor water 
en wordt het gelijkmatig ver-
warmd, zonder koudere zones.

Vincent brengt comfort voor 
iedereen. De bewoner bespaart 
energie met een compact sys-
teem, terwijl de installateur 
het toestel eenvoudig plaatst 
en de architect een esthetische 
oplossing kan voorstellen. ◆
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Luc De Meester
General product manager 

Tempolec

In tijden van hoge energieprijzen is elke manier om 
elektriciteit te besparen welkom. En wat is er nuttiger 
dan een klein apparaatje dat het licht automatisch aan- 
en uitdoet? Of pompen en ventilatoren schakelt? Van 
traphal tot fontein, van woning tot fabriek: na meer dan 
100 jaar blijft de schakelklok een vaste waarde voor elk 
gebouw en elke installatie, zowel binnen als buiten.

Met de nieuwste generatie 
digitale schakelklokken 
zorgt Theben ervoor dat 
tijdschakeling ook in 
gebouwen met moderne 
techniek mogelijk blijft. De 
apparaten zijn bijvoorbeeld 
geschikt voor gebruik 
met ledverlichting. En 
u programmeert ze op 
een gebruiksvriendelijke 
en beveiligde wijze met 
een tablet, smartphone 
en computer.

Schakelklokken voor 
elke toepassing

De programmeerbare 
digitale klokken van twee 
modules breed hebben een 
nuldoorgangsschakelaar 
om het relaiscontact 
en de elektrische lamp 
te sparen. Zo wordt de 
levensduur van de lampen 
verlengd. Schakelaars 
die zijn ontworpen voor 
een C-belasting reageren 
over het algemeen beter 
op aanloopstromen. 

Theben vertrouwt op zeer 
efficiënte oplossingen zoals 
‘zero crossing switching’. 
Die techniek berekent het 
nulpunt van de sinuscurve 
van de wisselspanning. Op dit 
punt is de inschakelstroom 
tijdens het schakelen 
minimaal. Zo beschermen 
de klokken van Theben het 
relaiscontact en verlengen 
ze de levensduur ervan, 
zelfs bij hoge nominale 
schakelbelastingen. 

De meeste programmeerbare 
digitale klokken met een 
breedte van één module 
hebben een wolfraamcontact 
dat het relais beschermt 
en bij het inschakelen 
de capacitieve belasting 
op zich neemt. 

Van eenvoudige timer 
tot programmeerbare 
astronomische klok met 
weekprogramma: met 
eigenschappen zoals de 
nuldoorgangsschakeling of 
het wolfraamcontact biedt 
Theben zelfvoorzienende 
compacte apparaten 
voor elke toepassing.

Theben: meer dan 100 
jaar schakelklokken

In 1921 ontwierp Paul 
Schwenk (Theben) de eerste 
programmeerbare klok. 
Zijn doel? De hoeveelheid 
elektriciteit die wordt 
verspild door de verlichting 
in het trappenhuis te 
verminderen. Een duurzame 
innovatie in een tijd waarin 
het begrip duurzaamheid 
zoals wij dat nu kennen 
nog niet bestond.

1983: eerste digitale klok

1989: eerste modulaire klok

1999: lancering van het 
gamma ‘top’ met de eerste 
programmering met display

2017: lancering van 
het gamma ‘top3’

Vandaag is Theben een 
toonaangevende leverancier 
van intelligente oplossingen 
voor de automatisering van 
woningen en commerciële 
gebouwen en voor een 
verantwoorde omgang met 
natuurlijke hulpbronnen. ◆

Wat moet u weten 
over schakelklokken?

5 0
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L E D E N

GIBED
1. ALECO ZEDELGEM

Marsbiebuikstraat 1
8210 Zedelgem
T. 050 24 17 18

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

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

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

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

6. WATT&MORE KORTRIJK
Brugsesteenweg 252
8520 Kuurne
T. 056 89 43 43

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

8. ELECPRO NAMEN
Chaussée de marche 380 a
5100 Jambes
T. 081 84 05 88

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

10. GOVAERTS NOORD  
 KAPELLEN

Starrenhoflaan 28 b1
2950 Kapellen
T. 03 665 20 37

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

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

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

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

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

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

17. TASIAUX TARCIENNE
Route de Philippeville 1
5651 Tarcienne
T. 071 21 94 18
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Wil je een écht energiezuinige ledbuis?  
De revolutionaire Philips Ultra Efficient LEDtube 
is de zuinigste en duurzaamste LEDtube ooit!

De nieuwe Philips Ultra Efficient LEDtube heeft 
innovatieve technologie om CO

2
-uitstoot en 

energieverbruik terug te dringen en materiaalverspilling 
te verminderen. En dat merk je. De Ultra Efficient 
LEDtube gaat liefst 100.000 uur mee, dus 3,5 
keer langer dan een andere ledbuis! Dat is niet 
alles: hij verbruikt ook nog eens de helft minder 
dan een gewone Philips LEDtube. Het maakt 
de Philips Ultra Efficient LEDtube de absolute 
koploper, in duurzaamheid en klimaatbehoud!

70% minder energieverbruik 
Bespaart tot 70% energie in vergelijking 
met een standaard TL-buis en 50% in 
vergelijking met een standaard ledbuis.

6,5 keer langere levensduur 
Gaat 100.000 uur mee. Dat is ruim 6,5 keer 
langer dan een standaard TL-buis en 3,5 
keer langer dan een standaard ledbuis.

Bespaar op kosten 
LEDtubes gaan standaard langer mee dan TL-buizen. 
Je hoeft ze minder vaak te vervangen. Je bespaart op 
afval, maar ook op kosten. En je hebt 10 jaar garantie.

Ultra Efficient 
Dit is een nieuwe technologie om CO

2
-uitstoot 

en materiaalverspilling te beperken en 
om energieverbruik te verlagen. ◆

Meer weten? Kijk op www.lighting.philips.com/ 
main/products/ultraefficientprof

Philips Ultra Efficient
LEDtube 100.000 uur
met één ledbuis
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 Less
does
more

maximal eyecomfort,
minimal appearance. 

 offers a powerful combination of
architectural lighting and ventilation.

One fixture, two functionalities.

deltalight.com/air SPY 52 TR 

Light &   Combined.



Polestar 2
—
Puur design

Boek je testrit

WLTP: 16.7-20.2 kWh/100 km - 0 g CO2/km. Milieu-informatie (KB 19.03.2004): polestar.com


