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VOORWOORD
Beste lezer,

Het zijn boeiende tijden voor de elektrotechniek. 
We weten dat de mondiale vraag naar elektriciteit 
zal verdubbelen tegen 2030, en tegen 2050 is dit 
ook het geval voor andere vormen van energie. Dat 
terwijl er een engagement is om de CO2-uitstoot 
te halveren. Zeggen dat de industrie voor grote 
uitdagingen staat, is een open deur intrappen. Een 
verlaging van het energieverbruik levert er niet 
alleen een belangrijke bijdrage voor het milieu, 
het verbetert ook de kostenefficiëntie van de 
onderneming. De energietarieven zijn de afgelopen 
jaren immers geëxplodeerd.

Inzicht in het eigen energieverbruik is noodzakelijk 
om het verbruik te minimaliseren, kosten te 
besparen en de uitstoot te verminderen. Wie in zijn 
machinepark de verslinders kan identificeren, is ook 
in staat om hieraan het juiste actieplan te koppelen. 
Want meten is weten!
Met de opkomst van Industrie 4.0 – het Internet 
of Things in industriële omgevingen – kan ook 
het energieverbruik worden opgevolgd via het 
netwerk. Via intelligente borden of zogenaamde  

 

smart panels. De automaten in de kasten monitoren 
per circuit het verbruik en andere parameters. Via 
ethernet-gebaseerde interfaces worden die data 
beschikbaar in het netwerk. Op die manier kunnen 
niet alleen belangrijke besparingen gerealiseerd 
worden. Die kennis laat in productieomgevingen 
toe om de netto-kosten van een afgewerkt product 
te berekenen, wat dan weer kan leiden tot een 
concurrentievoordeel.
Smart Panels vormen eveneens een belangrijk deel 
van de implementatie van het ISO-model 50.001, 
het instrument om bedrijven te ondersteunen bij hun 
energiebeheer en bij het besparen van energie en 
kosten.
Reden genoeg dus om er een dossier aan te 
wijden in deze Cebeo Industry News. Zowel onze 
eigen specialisten – van de competentiecentra 
verdeelborden – komen aan bod, net als specialisten 
van onze partnerfabrikant Schneider Electric. Verder 
ontdekt u in het dossier de inhoud en data van de 
verschillende smart-panel opleidingen die Cebeo 
en Schneider Electric samen organiseren. 
We maken van deze Cebeo Industry News ook 
graag gebruik om Q Cells voor te stellen, de nieuwe 
leverancier van PV-panelen bij Cebeo. ‘Kwaliteit 
is de beste garantie’, luidt hun slogan. Maar die 
25 jaar opbrengstgarantie lijkt mij ook een goed 
verkoopargument.

Ik wens u alvast veel leesplezier!

cebeoindustrynews 25

“WIE IN ZIJN MACHINEPARK DE 
VERSLINDERS KAN IDENTIFICEREN, IS 
OOK IN STAAT OM HIERAAN HET 
JUISTE ACTIEPLAN TE KOPPELEN.”

Wenst u meer info over ons ruime 
aanbod of ons gespecialiseerde 
team? Uw Cebeo-contactpersoon 
helpt u graag verder. 

Filip Vanhalst
Divisiemanager Elektrotechniek
bij Cebeo nv.
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DOSSIER SMART PANELS

FILIP VANHALST DIVISIEMANAGER ELEKTROTECHNIEK BIJ CEBEO
 

Met een intelligent stroomverdelingsbord kun je het energieverbruik nauwkeurig in de gaten 
houden en anticiperen op problemen. Geen wonder dat deze oplossingen in steeds meer industriële 
omgevingen een toepassing vinden. Zowel uit economische als ecologische overwegingen. “Cebeo 
gelooft ook in het potentieel van connected intelligente borden, wat zich vertaalt in een uitgebreid 
assortiment en een verregaande ondersteuning van onze specialisten”, vertelt Filip Vanhalst, 
Divisiemanager Elektrotechniek bij Cebeo. “Voor het design en de berekening van  intelligente 
borden, kan de eindklant een beroep doen op één van onze regionale competentiecentra 
‘Verdeelborden’.”

“ SMART PANELS NIET MEER 
 WEG TE DENKEN IN HEDENDAAGSE   
 INDUSTRIËLE INSTALLATIES” 
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De energietrends vandaag sterken de nood-
zaak om na te denken over de elektrische in-
stallaties van morgen. De industrie staat voor 
een grote uitdaging als je weet dat tegen 2030 
de mondiale vraag naar elektriciteit zal verdub-
belen en dit tegen 2050 ook voor de andere 
vormen van energie het geval zal zijn. Dat ter-
wijl er een engagement is om de uitstoot van 
CO2 te halveren. 

Meten is weten
“De industrie is zelf vragende partij naar op-
lossingen om het energieverbruik aan banden 
te leggen”, steekt Filip Vanhalst  van wal. “Het 
energieverbruik nauwkeurig monitoren op af-
stand met intelligente borden is een goede 
oplossing (Internet of Things). Want niet alleen 
het elektriciteitsverbruik kan gemeten worden. 
Smart panels kun je even goed inzetten om het 
verbruik van gas, stoom, lucht of water op te 
volgen. Meten is weten. Wie energieverslinders 
kan identificeren, is in staat om hieraan de juis-
te acties te koppelen en zo het verbruik – en de 
factuur – te verlagen. Globale energiemeting 
en –management, al dan niet vanop afstand, 
worden op die manier vereenvoudigd.”
Smart panels beantwoorden ook nog aan een 
tweede belangrijke wens van de industrie. “In-
telligente borden leveren een belangrijke bijdra-
ge aan de bedrijfszekerheid van de organisatie. 
Een productie die stilvalt is de nachtmerrie van 
elke plantmanager. Intelligente borden kunnen 
anticiperen op mogelijke problemen en daarvan 
tijdig een melding geven aan de verantwoorde-
lijke. Bij pech kun je dankzij deze borden de 

getroffen gebruikers selectief sluiten en 
gericht weer opstarten. Onnodige én 
dure interventies worden op die manier 
vermeden. “  

Borden voor  
tertiaire toepassingen
“Wie nu nieuwe borden nodig heeft, 
kiest om bovenstaande redenen dus 
best voor een future proof oplossing.  
Maar het loont ook de moeite om verouderde 
borden te upgraden en desnoods te vervangen 
door smart panels”, is Filip overtuigd. “De in-
vestering legt in de meeste gevallen een groot 
besparingspotentieel bloot. De oplossingen 
van smart panels zijn trouwens niet exclusief  
voorbehouden voor grote industriële omgevin-
gen. Deze toepassing vind je bijvoorbeeld ook 
in kleine en middelgrote kantoorgebouwen, 
scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, … . Over-
al waar efficiënt met energie omgesprongen 
moet worden, kan een intelligent bord soelaas 
bieden.”

Sensibiliseren 
De divisiemanager ziet in deze relatief nieuwe 
markt een belangrijke rol weggelegd voor Ce-
beo. “Het is onze taak om de installateurs en 
eindgebruikers actief te ondersteunen. Niet al-
leen met een uitgebreid assortiment, maar ook 
met infoavonden en met projectondersteuning 
op maat in onze Vlaamse en Waalse compe-
tentiecentra, die verderop in dit dossier wor-
den besproken”, besluit Filip Vanhalst. 

“De investering legt in de meeste gevallen 
een groot besparingspotentieel bloot”

Filip Vanhalst, Divisiemanager Elektrotechniek bij Cebeo

ISO 50.001 EN SMART PANELS
Industriële bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een omzet van meer dan 50 miljoen euro of een 
balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro, moeten ofwel toetreden tot een Energiebeleidsovereenkomst, 
ofwel om de vier jaar een energie-audit laten uitvoeren, ofwel het ISO-model 50.001 implementeren.

ISO 50.001 is een instrument om bedrij-
ven te ondersteunen bij hun energiebe-
heer en bij het besparen van energie en 
kosten. Het model richt zich specifiek 
op het terugdringen van het energie-
verbruik van de organisatie, op basis 
van een gedetailleerd inzicht in het 
energieverbruik en het gebruik ervan. 
Er worden vooral  eisen gesteld aan de 

diepgang van de monitoring, de identi-
ficatie van mogelijke verbeteringen en 
doelstellingen om deze te realiseren. 
Smart Panels laten toe om snel en ob-
jectief inzicht te krijgen in het energie-
verbruik van een bedrijf, en het resul-
taat van de genomen inspanningen in 
het kader van de ISO-norm te meten en 
verder bij te sturen.

“ SMART PANELS NIET MEER 
 WEG TE DENKEN IN HEDENDAAGSE   
 INDUSTRIËLE INSTALLATIES” Meer info over het Cebeo 

assortiment ?
Praat erover met uw Cebeo 
contactpersoon.
www.cebeo.be

Meer info ?

Filip Vanhalst
Divisiemanager Elektrotechniek bij Cebeo
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De meetgegevens van geconnecteerde verdeelborden zijn niet uitsluitend interessant om besparingen 
te realiseren op het energieverbruik. Cebeo specialist Claude Toussaint van het Competentiecenter 
Verdeelborden in Grâce-Hollogne kan het getuigen. “Ze helpen de kost bepalen van bepaalde verbruikers 
of leren de gebruikers welke circuits bij een stroomuitval beveiligd moeten worden met een UPS”, somt 
hij op. Op basis van zijn technische kennis, praktijkervaring en voortdurende opleiding werkt de specialist 
projecten uit met ‘smart panels’.

CEBEO SPECIALIST CLAUDE TOUSSAINT

MEETGEGEVENS VAN SLIMME 
VERDEELBORDEN NUTTIG VOOR 
DIVERSE DOELEINDEN

Claude Toussaint, Cebeo specialist van het Competentiecenter Verdeelborden

“In gebouwen winnen intelligente grids aan belang, 
waarbij eigen energieproductie en energiebehoefte 

op elkaar afgestemd worden. ”

Claude Toussaint
Cebeo specialist van het Competentiecenter 

Verdeelborden in Grâce-Hollogne
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De voordelen van slimme en geconnecteerde laag-
spanningsborden zijn legio: ze stellen de gebrui-
kers in staat om hun verbruik – elektriciteit, maar 
ook gas en water - te meten en bij te sturen en 
laten beheer op afstand toe. Bijzonder nuttig voor 
een bedrijf. Door het transparant maken van het 
verbruik, is het mogelijk om de juiste energiebe-
sparende maatregelen te nemen. Abnormaal ver-
bruik kan opgespoord en bijgestuurd worden door 
te investeren in meer energie-efficiënte appara-
tuur, beter te automatiseren of het gedrag van de 
gebruikers bij te sturen.

Kosten
“Maar in de industrie worden de meetgegevens 
ook voor andere doeleinden gebruikt. Ik ken een 
voorbeeld van een bedrijf dat de exacte kostprijs 
van een afgewerkt product wilde kennen. Het 
energieverbruik is daar één component van”, ver-
telt Claude Toussaint. “Hiervoor worden de waar-
den van de meter bij het begin en het einde van het 
productieproces gemeten met een smart panel.”

Veiligheid
Het verhogen van de veiligheid is een andere doel-
stelling waarvoor bedrijven geconnecteerde laag-
spanningsborden kunnen inzetten. “De dreiging 
van een black out zal de komende jaren actueel 
blijven. Met een smart panel kan je hierop antici-
peren door het essentiële deel van de elektrische 
installatie te meten en te beveiligen met een cor-
rect gedimensioneerde UPS.”

Hernieuwbare energie
De specialist van het Competentiecenter Borden-
bouw van Cebeo meent dat slimme laagspan-
ningsborden in de toekomst een steeds grotere rol 
zullen spelen door de opmars van hernieuwbare 
energie. In gebouwen winnen intelligente grids aan 
belang, waarbij eigen energieproductie en energie-
behoefte op elkaar afgestemd worden. Het moni-
toren en analyseren van het energieverbruik vanop 
het verdeelbord zal hierdoor aan belang winnen. 

Projectbegeleiding
Claude Toussaint stelt het toenemend belang van 
intelligente meetsystemen dagelijks vast. “Dat zijn 
de echo’s die ik opvang van de markt”, weet hij. Als 
specialist werkt hij projecten met geconnecteerde 
laagspanningsborden uit voor klanten uit zowel de 
industrie als tertiaire markt. “De eerste fase van een 

project is de analyse van de noden van de klant. Op 
basis hiervan stel ik een realiseerbare oplossing  op 
maat voor. Ik begeleid de klant tot op het einde van 
het project, eventueel inclusief de indienststelling 
van de installatie. Dat gebeurt in samenwerking met 
de fabrikanten. Ik sta hiervoor in contact met hun 
productspecialisten.”
De Cebeo specialist wijst erop dat het perfect mo-
gelijk – en ook opportuun is – om bestaande instal-
laties uit te rusten met smart pa-
nels. 
Als specialist spijkert Claude Tous-
saint ook zijn kennis bij. “Twee 
maal per jaar volg ik een opleiding 
bij Schneider Electric zodat ik bij 
blijf met de meest recente ontwik-
kelingen. Hierdoor kan ik steeds 
de beste mogelijke oplossing 
voorstellen aan de klant”, besluit 
hij.

Het is perfect mogelijk – en 
ook opportuun – om bestaande 
installaties uit te rusten met smart 
panels. 

MEETGEGEVENS VAN SLIMME 
VERDEELBORDEN NUTTIG VOOR 
DIVERSE DOELEINDEN

Heeft u nog vragen of bent u benieuwd 
wat het Cebeo Competentiecenter 
Verdeelborden voor u kan betekenen? 
Uw Cebeo contactpersoon dient u graag  
van antwoord. 
www.cebeo.be

Meer info ?
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DOSSIER SMART PANELS

“SLIMME VERDEELBORDEN    
 ESSENTIEEL VOOR 
 ENERGIE-EFFICIËNTE      
 GEBOUWEN EN PRODUCTIE”
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Smart panels vormen een essentieel aspect in het kader van een optimale 
energie-efficiëntie van gebouwen en productieprocessen. Volgens Rik De 
Prêtre, Sales Manager End Users & Specifiers bij Schneider Electric, 
resulteren smart panels automatisch in een lagere energiefactuur, maar is 
dit het niet het enige argument voor het gebruik van slimme verdeelborden. 
“Smart panels laten eveneens toe om technische onderhoudsploegen 
efficiënt in te zetten. Er is ook een belangrijk economisch aspect: een lagere 
energiefactuur betekent ook minder productie- een uitbatingskosten.”

Het bewustzijn rond energie-efficiëntie heeft de 
jongste jaren een grote evolutie ondergaan. Zo is 
het onderhand evident dat het gebruik van isola-
tie en andere energie-efficiënte materialen voor de 
gebouwenschil of –constructie een noodzakelijke 
voorwaarde is voor een optimaal energieverbruik. 
“Dat is een belangrijke eerste stap”, weet Rik De 
prêtre. “Een tweede aspect is het energie-au-
tonoom maken van gebouwen. Dit kan door zelf 
energie op te wekken met zonnepanelen, wind-
energie, warmtekrachtkoppelingen of geothermie.”
Deze eerste twee stappen vormen geen eindpunt. 
“De beschikbare energie zo efficiënt mogelijk in-
zetten vormt de volgende grote uitdaging. Dit kan 
door te kiezen voor zuinige apparatuur en door de 
verbruikers  en technieken zo goed mogelijk te au-
tomatiseren.”

Slimme componenten in
het verdeelbord
Ook dit gebeurt steeds meer. Maar dan nog is er 
marge voor optimalisering. “Studies tonen aan dat 
– wanneer het verbruik niet continu gemeten of ge-
monitord wordt – het verbruik per jaar opnieuw met 
8% toeneemt”, weet Rik De Prêtre. Meten kan ook 
op een efficiënte en slimme 
manier, door slimme compo-
nenten voor meten en monito-
ren rechtstreeks te integreren 
in het verdeelbord. “Zij regis-
treren alle gegevens en wor-
den geconnecteerd met een 
platform waar ze automatisch 
worden ingelezen, verwerkt en 
geanalyseerd.”

Dit geeft een onmiddellijk en duidelijk overzicht van 
hoe energie-efficiënt er gewerkt wordt, waar en 
wanneer het verbruik (te) hoog ligt en of de instal-
latie in het algemeen wel correct gedimensioneerd 
is. “Je hebt eveneens het voordeel dat je een his-
toriek van gegevens opbouwt, waaruit je veel kan 
leren: verhoogt het verbruik opnieuw of verbruik je 
meer dan in gelijkaardige of identieke gebouwen 
of productieprocessen? De analyse hoeft zich niet 
te beperken tot het elektrisch verbruik. Je kan ook 
de verbruikers van water, HVAC, perslucht… aan 
smart panels koppelen, die in de industrie een we-
zenlijk deel van de totale productiekost uitmaken. 
Door deze integratie ontstaat een totaalbeeld met 
betrekking tot energie-efficiëntie.”

Efficiënt onderhoud
Slimme verdeelborden hebben nog een andere 
functie dan het doorsturen en analyseren van 
meetgegevens. “Een belangrijke functionaliteit 
is de foutdetectie en –melding. Via de software 
krijg je een overzicht van de installatie en zie je bij 
welke vertrekken er zich een eventueel probleem 
voordoet. Je kan zelf een prioriteit toekennen 
aan de vertrekken en er een gepaste foutmelding 

RIK DE PRÊTRE SALES MANAGER END USERS & SPECIFIERS

“SLIMME VERDEELBORDEN    
 ESSENTIEEL VOOR 
 ENERGIE-EFFICIËNTE      
 GEBOUWEN EN PRODUCTIE”

Rik De Prêtre
Sales Manager End Users & Specifiers 

bij Schneider Electric

 “Dankzij het overzicht via de software hoeven   
 onderhoudsteams niet ter plaatse te gaan om  
            eventuele defecten vast te stellen 

”

De analyse hoeft zich niet te 
beperken tot het elektrisch 
verbruik. Je kan ook de verbruikers 
van water, HVAC, perslucht… aan 
smart panels koppelen.
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RIK DE PRÊTRE 
SALES MANAGER END 
USERS & SPECIFIERS

“SLIMME 
VERDEELBORDEN 
ESSENTIEEL VOOR 
ENERGIE-EFFICIËNTE 
GEBOUWEN EN 
PRODUCTIE”

aan koppelen. Deze informatie helpt om snel 
fouten op te sporen en een productiestop te 
voorkomen of deze minstens tot een minimum 
te beperken. Daarnaast is het mogelijk om on-
derhoudsteams efficiënt in te zetten. Dankzij 
het overzicht via de software hoeven ze niet 
ter plaatse te gaan om eventuele defecten vast 
te stellen en kunnen ze de juiste prioriteiten 
bepalen.”

ISO 50.001
Energie-efficiëntie en duurzaamheid in het al-
gemeen is steeds meer een voorwaarde die 
bedrijven stellen aan hun leveranciers. In dit 
kader is het behalen van het ISO 50.001 cer-
tificaat een manier om duidelijke aan te tonen 
dat een bedrijf zijn energiebeheer op een ge-
structureerde manier aanpakt. Het gebruik van 
smart panels is noodzakelijk om dit certificaat 
te behalen. 
Het belang van duurzaam ondernemen gaat 
echter verder dan het aantonen van energie-ef-
ficiëntie. “Het biedt ook een economisch voor-
deel. Je kan ervan uitgaan dat bedrijven die 
energie-efficiënt produceren ook een sterkere 
prijs kunnen aanbieden omdat ze hun kosten 
goed beheersen. Mogelijke afnemers van pro-
ducten weten dit ook”, besluit Rik De Prêtre.

Niet meer energie verbruiken dan echt nodig, het klinkt voor 
bedrijven als muziek in de oren. Het gebruik van slimme 
technologie in de verdeelborden draagt daar fundamenteel toe 
bij: de intelligente oplossingen van Schneider Electric meten, 
communiceren en analyseren het (energie)verbruik. Dit stelt de 
gebruiker in staat grote verbruikers te identificeren en het verbruik 
te optimaliseren. 

METEN, 
CONNECTEREN 
EN ANALYSEREN: 
3 STAPPEN NAAR 
ENERGIE-EFFICIËNTIE 

SMART PANEL OPLOSSING VAN 
SCHNEIDER ELECTRIC
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De slimme oplossingen voor laagspanningsborden 
van Schneider Electric hebben verschillende voor-
delen, zowel voor de gebruiker als voor de instal-
lateur.
Voor de gebruikers is de plus tegenover gewone 
verdeelborden evident, dankzij de benadering in 
3 stappen. “De eerste stap is het meten van het 
verbruik (spanning, stroomsterkte, vermogen, cos 
phi, frequentie, sensordata…) vanop het laag-
spanningsbord. Dankzij de geconnecteerde com-
ponenten, worden de gegevens doorgestuurd en 
verwerkt naar een softwareplatform. Je beschikt 
dus op afstand over de gegevens, op een pc of via 
de Smartlink app op een smartphone”, schetst Key 
Accountmanager Matthias Lambrecht. “Ten slotte 
kan je de gegevens analyseren en de nodige opti-
malisaties uitvoeren.”
Het beheren en onder controle houden van het 
energieverbruik en de energiefactuur is geen over-
bodige luxe, in het algemeen en voor de bedrijven 
specifiek. Op vandaag zijn gebouwen wereldwijd 
goed voor 40% van het energieverbruik. En voor 
commerciële gebouwen betekent het elektriciteits-
verbruik 52% van het totale energieverbruik. In de 
industrie is productie ook vaak heel energieverslin-
dend. Alle mogelijke stappen vooruit in energie-
efficiëntie zijn dus betekenisvol.

Ontzorging
Daarnaast is er het belangrijke aspect van de ont-
zorging van de  gebruiker. “Dankzij de alarmering 
en de foutmelding mogen zowel de gebruiker als 
de installateur gerust zijn dat ze op de hoogte 
worden gebracht van eventuele problemen in de 
installatie.”

Niet complex
De Smart Panel oplossingen van Schneider Elec-
tric bieden ook voor de installateur een grote 
meerwaarde. Om te beginnen helpt hij zijn klan-
ten aan een oplossing die bijdraagt tot een gro-
tere energie-efficiëntie en dus een besparing. En 
hoewel Smart Panels intelligentie bevatten, is de 
installatie ervan niet complex. “Het gaat om com-
ponenten die eigenlijk plug & play zijn. Ook de 
configuratie is heel eenvoudig”, weet 
Matthias Lambrecht.
Concreet kunnen de data, zonder 
al te veel extra bekabeling, via ana-
loge ingangen ingevoerd worden en 
vervolgens op het scherm afgelezen 
worden. Via een interface kan de me-
ting op het netwerk aangesloten wor-
den, maar ook dit is niet complex.

De installateur kan dankzij de Smart Panels een 
belangrijke rol spelen bij het onderhoud van de 
installaties. “Dankzij de integratie van foutmelding 
en alarmering kan de installateur ingeschakeld 
worden voor het onderhoud en zo een meerwaarde 
betekenen voor zijn klant.”

Onderhoud
De installatie van de Smart Panels op zich is dus 
weggelegd voor de elektrotechnische installateur. 
Voor de berekening van de borden kan de onder-
steuning van een specialist wel wenselijk zijn. 

Competentiecenter Cebeo
“Daarvoor kan een beroep gedaan worden op het 
competentiecenter van Cebeo, dat door Schneider 
Electric gecertifieerd is. De specialisten kennen 
onze oplossingen heel goed en volgen opleiding bij 
Schneider Electric”, besluit Matthias Lambrecht.

“De Cebeo-specialisten kennen onze oplossingen 
heel goed en volgen opleiding bij Schneider Electric”

Matthias Lambrecht, Key Accountmanager bij Schneider Electric

Nieuwe smart grid technology van 
Schneider Electric
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CEBEO SPECIALIST COMPTENTIECENTER VERDEELBORDEN  WIM VAN ROYEN

“INTELLIGENTE BORDEN ZIJN NIEUWE STANDAARD”

DOSSIER SMART PANELS

Wim Van Royen staat als specialist van het 
Cebeo Competentiecenter Verdeelborden in 
Temse dagelijks in de praktijk. Installateurs 
doen een beroep op het Competentiecen-
ter Verdeelborden voor de berekening en 
het design van groot-tertiaire en industriële 
borden. “De klant bepaalt de componenten 
– transfo, differentiëlen, aantal automaten 
en de vermogens – waarna wij het bord be-
rekenen en vormgeven”, legt Wim uit. “Op 
basis van onze kennis en ervaring trachten 
wij steeds een toegevoegde waarde te bie-
den bij het project.” Een van die manieren 
om een project tot een hoger niveau te tillen, 
is door meting in de kast te integreren.
“Het besef om efficiënt met het verbruik om 
te springen, is er bij veel eindgebruikers al. 
Wij vertalen die behoefte in een oplossing 

op maat. Zo levert een intelligent bord een 
belangrijke bijdrage aan de energiebespa-
ring die veel bedrijven beogen. Bovendien 
heeft de eindgebruiker met een smart pa-
nel nu ook een maximale controle over zijn 
installatie. Hoever we hierin gaan, hangt af 
van de vraag. De behoeftes in een kleine 
schrijnwerkerij bevinden zich op een ander 
niveau dan een industrieel productiebedrijf.”

Selectieve sturing
En hoe verschillen die dan? “Dit hangt af 
van wat moet worden gemeten”,  antwoordt 
hij. “Enkel de kilowattuur, of ook de Cosi-
nus Phi, de arbeidsfactor of vervuiling? En 
op welke automaten? In de kleinere omge-
ving is het monitoren van het verbruik van 
de machines (kilowattuur) vaak voldoende. 

Bevinden er zich veel KMO’s in uw klan-
tenportefeuille? Mensen voor wie het feil-
loos werken van de elektrische installatie 
van cruciaal belang is? Dan kan u hen met 
de kleine Smart Panels een nieuwe, een-
voudige oplossing aanbieden, waarmee 
ze vanop hun smartphone hun elektrische 
kringen en machines in het oog kunnen 
houden en een alarm krij-
gen als er iets fout gaat.

Tijdens deze sessie leert u: 
• De hardware correct aansluiten en instellen
• Verschillende webtools kennen
• De energieconsumptie en verbruiksge-

gevens van verschillende kringen en af-
delingen uitlezen vanop afstand

• Het elektrische bord onderhouden en 
controleren om storingen en pannes te 
voorkomen

Cebeo en Schneider 
organiseren dit najaar een 
reeks opleidingen over 
Smart Panels. 
Er zijn sessies op maat van 
installateurs met veel KMO-
klanten en sessies voor tertiaire 
of industriële installateurs. Ook 
professionals uit de industrie 
zijn welkom.

Schrijf u in op 
www.cebeo.be/opleidingen

Wim Van Royen – specialist van het Competentiecenter Verdeelborden in Temse – maakt een onderscheid 
tussen twee types gebruikers van smart panels. “In grote tertiaire omgevingen draait de vraag vooral om het 
monitoren van het verbruik. In de industrie gebruikt men de intelligente borden ook voor de aansturing van 
de stroomcircuits. Bij stroomproblemen kan snel en selectief worden ingegrepen, waardoor geen kostbare 
productietijd verloren gaat.” Wim ziet ook een duidelijke trend. “Smart Panels zijn de toekomst, binnen enkele 
jaren is elke module in het bord standaard uitgerust met een meter”, is hij overtuigd.

OPLEIDING SMART PANELS, OOK BIJ U IN DE BUURT!

OPLEIDINGSDAGEN KMO’S:

5 okt Smartlink Elec - KMO-PME Cebeo Leuven
10 okt Smartlink Elec - KMO-PME Cebeo Gent
26 okt Smartlink Elec - KMO-PME Cebeo Geel

KMO’S
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CEBEO SPECIALIST COMPTENTIECENTER VERDEELBORDEN  WIM VAN ROYEN

“INTELLIGENTE BORDEN ZIJN NIEUWE STANDAARD”

DOSSIER SMART PANELS

In productieomgevingen gaan de noden dieper. 
Daar willen ze de nettoprijs van een afgewerkt pro-
duct kennen. Met smart panels brengen ze naast de 
grondstoffen, de aankoopprijs van de machine en 
de arbeidsuren ook de elektriciteitskosten in reke-

ning. Die informatie kan resulteren 

in een competitief voordeel!” 
“Aansturing van de modules van-
op afstand – wat wij ook kunnen 
voorzien – is dan weer interessant 
om snel en selectief in te grijpen 
bij problemen. De verantwoorde-
lijke kan met computer of mobile 
device enkel het probleemcircuit 
afsluiten, waardoor tijdens de her-
stellingen maar een deel van de 
werkomgeving zonder stroom zit. 
Voor bedrijfskritische circuits gaat 
op die manier weinig kostbare 
tijd verloren”, aldus de specialist. 

“Een investering, dat klopt. Maar de kost 
van een smart panel vervalt in het niets in 
vergelijking met een stilgevallen produc-
tie of de verhoging van de veiligheid. Se-
lectieve sturing vanop afstand is omwille 
van de veiligheid ook in ziekenhuisom-

gevingen erg interessant.” 

Toekomst
Het is duidelijk dat er vanop de markt een grote 
behoefte is aan meten en monitoren van het ener-
gieverbruik. Meten is weten. Wie de grote energie-
verbruikers kan identificeren, is in staat om actie-
plannen te ontwikkelen waarmee het verbruik wordt 
teruggedrongen. Ik ben ervan overtuigd dat elk au-
tomaat binnen enkele jaren standaard wordt uitge-
rust met communicatiemodules. Projecten zonder 
energiemeting en monitoring, behoren voor mij nu 
al tot de absolute minderheid”, besluit Wim.

Tijdens deze opleiding ontdekt u de opportuni-
teiten van smart panels en de argumenten om 
ook uw klanten een efficiënte en krachtige op-
lossing aan te bieden. U krijgt er meer inzicht in 
de producten en de mogelijkheden van een slim 
digitaal elektrisch bord. Nadien bent u in staat 
om uw tertiaire en industriële klanten te helpen 
met:

• Het efficiënt meten – en meetbaar verminde-
ren van de energiekosten;

• Het behalen van een ISO 50.001 of ISO 
14001-certificaat;

• Het reduceren en voorkomen van elektrische 
storingen en pannes;

• Het verbeteren van de capaciteit en veiligheid 
van het elektrische netwerk.

Wim Van Royen, Specialist van het Competentiecenter Verdeelborden

  ““Het besef om efficiënt met het verbruik om 
          te springen, is er bij veel eindgebruikers al. ” 

Cebeo 
Competentiecenter 
Verdeelborden:
Bezoek de Cebeo Competen-
tiecenter Verdeelborden te Temse, 
..... en Grace- Hollogne.
Voor een afspraak en meer 
inlichtingen contacteer uw 
Cebeo filiaal.

OPLEIDING SMART PANELS, OOK BIJ U IN DE BUURT!
TERTIAIR-INDUSTRIE

OPLEIDINGSDAGEN TERTIAIR-INDUSTRIE:

5 okt Smartlink Elec - KMO-PME Cebeo Leuven
10 okt Smartlink Elec - KMO-PME Cebeo Gent
26 okt Smartlink Elec - KMO-PME Cebeo Geel

17 okt Smart Panel -  tertiair Cebeo Drogenbos
14 nov Smart Panel -  tertiair Cebeo Kuurne
26 okt Smart Panel -  tertiair Cebeo Geel

Wim Van Royen
Specialist van het Competentiecenter Verdeelborden in Cebeo Temse
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In het kader van de vernieuwing van de elektrische installatie, installeerde de firma Michel Klinkenberg 
Smart Panels in het Génie Civil-gebouw in Luik. De behoefte van de klant om het verbruik van alle actoren uit 
de installatie individueel en nauwkeurig op te volgen, wordt hiermee beantwoord. “Cebeo bood tijdens het 
project belangrijke ondersteuning”, weet projectleider Sébastien Lenertz van Michel Klinkenberg. “Cebeo 
specialist Claude Toussaint hielp ons bij het ontwerp van de slimme borden en bij de integratie van de 
meetsystemen.”

“GEDETAILLEERDE ENERGIE-  
 FACTUREN AAN HUURDERS   
 DANKZIJ SMART PANELS”

PROJECT VAL BENOIT IN LUIK

De renovatie van het Génie Civil-gebouw 
past binnen het stadsherwaarderingspro-
ject ‘Val Benoit’. De stad Luik wil op deze 
voormalige universiteitssite een nieuw 
stadsdeel doen ontluiken, met ruimte 
voor wonen en werken. Het Génie Civil-
gebouw is als eerste opgeleverd en biedt 
onderdak aan een aantal kleine en grote 
bedrijven.

Energiemeting
“Het Smart panel kent meerdere toepas-
singen”, weet Claude Toussiant. “Bespa-
ren van energie is een populair voorbeeld, 
omdat men de meetgegevens kan moni-
toren en snel negatieve trends traceert en 
corrigeert. Een ander toepassingsgebied 
is wat Michel Klinkenberg in dit gebouw 
uitvoerde. Hier wordt energiemeting uit-
gevoerd in een gebouw met meerdere 

verbruikers, waardoor elke huurder een 
correcte factuur krijgt voorgeschoteld.”
En hoe kreeg de installateur dat voor el-
kaar? “Van aan de hoofschakelaar (1600 A) 
vertrekt de stroom naar de verschillende 
borden per zone. Daartussen zit telkens 
een NSX-hoofdautomaat van Schneider 
Electric met een geïntegreerde meter”,  
getuigt Sébastien Lenertz. “De technische 
dienst kan lokaal dus elk automaat scree-

“In industriële omgevingen zie je nu nog algemeen 
energiemanagement, maar nog niet zo gedetailleerd als 

wat mogelijk is met intelligente borden.”
Projectleider Sébastien Lenertz van Michel Klinkenberg

Cebeo specialist Claude Toussaint 
(links) en  projectleider Sébastien 

Lenertz van Michel Klinkenberg
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nen alvorens er werkzaamheden aan uit te voe-
ren. De modbus-modules (TRV 00210 – Schneider 
Electric) vormen dan weer de interface tussen het 
bord en het internet (via ethernet). De data van de 
elektrische installatie zijn ook vanop afstand raad-
pleegbaar.”
“Het inzicht dat de gebouwenbeheerder via de 
Smart Panels verwerft, vormt de basis voor de 
facturatie. Ze bieden hem duidelijke en objectieve 
informatie over het verbruik per individuele zone”, 
gaat de projectleider verder. “Maar ook het ver-
bruik van de ventilatie, verwarming, verlichting en 
zelfs de liften wordt afzonderlijk gemeten, waar-
door hij in staat is om ook de algemene kosten 
correct te verdelen onder de gebruikers per zone. 
Inzicht in de vraagpieken, verspilling of lekken la-
ten hem toe praktische maatregelen te nemen en 
het verbruik te optimaliseren.”

Steeds populairder
Voor Sébastien Lenertz van installatiebedrijf Mi-
chel Klinkenberg was het Génie Civil-gebouw niet 
de eerste installatie met Smart Panels. Hij merkt 
de stijgende populariteit van slimme borden op en 
spreekt zelfs van een nieuwe opportuniteit voor 
installatiefirma’s. “In industriële omgevingen zie 
je nu nog algemeen energiemanagement, maar 
nog niet zo gedetailleerd als wat mogelijk is met 
intelligente borden. De installaties met smart pa-
nels zijn nu nog in de minderheid, maar dat aantal 
begint te groeien. Als installateur moet je op die 
nieuwe marktvraag trachten te springen.”

Cebeo
En zoals steeds kan de installateur rekenen op on-
dersteuning van Cebeo. Daarvan maakte de firma 
Michel Klinkenberg ook bij dit project graag ge-
bruik. “Cebeo heeft ons ondersteund tijdens de 
uitvoering van het project, ze hebben de kasten 
ontworpen en geholpen bij de integratie van de 
meetsystemen. Voor een tijdige en correcte leve-
ring van de producten hier op de werf, konden we 
eveneens rekenen op Cebeo”, besluit de tevreden 
projectleider.

Beheer:
Het project ‘Val Benoit’ kwam 
er op initiatief van de SPI – het 
agent-schap voor ontwikkeling in 
de provincie Luik – die ook instond 
voor het ontwerp en nu voor het 
beheer. SPI krijgt hierbij onder-
steuning van de regio, Sogepa, de 
stad Luik en de provincie Luik.
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Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten.
www.cebeo.be

Een vraag over energie?

Ons competentiecenter 
bezorgt u de oplossing.
Schakel- en verdeelborden vormen het hart van elke elektrische installatie. Cebeo kan u helpen met 

berekeningen, lastenboeken of specifieke vragen in verband met een concreet project.

We stellen u oplossingen voor in het kader van projecten in de residentiële en tertiaire sector en de industrie.

Cebeo beschikt over een compleet productgamma :

  Laagspanningsverdeelborden
  Energiemeting
  Modulaire verdeelborden + domotica
  Condensatorbatterijen
  Ontkoppelingskasten voor PV-installaties > 10 kVA

4

4
4

4

4

Onze kasten worden samengesteld op 
maat van uw project. Daarom is het beter 
om vooraf contact op te nemen met ons 
Competentiecenter verdeelborden. 
U kan met al uw vragen hierover 
terecht bij uw vertrouwde 
Cebeo contactpersoon. 

Contact
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NIEUW NIEUWE LEVERANCIER BIJ CEBEO VOOR PV-PANELEN

Cebeo is blij te kunnen aankondigen dat we Q Cells in ons portfolio hebben opgenomen 
als leverancier van fotovoltaïsche panelen. Als één van de grootste fabrikanten van 
zonnemodules, zonnecellen en fotovoltaïsche systemen van Europa overtuigt Q Cells met 
toonaangevende technologie tegen een gunstige prijs. Met 12 jaar productgarantie en 25 
jaar opbrengstgarantie, zijn de oplossingen van Q Cells steeds een veilige investering. 

Q Cells behoort wereldwijd tot de top 
5-fabrikanten van zonnepanelen. Het 
bedrijft garandeert Duitse engineering / 
kwaliteitscontrole en produceert in Zuid-
Korea. De fabrikant biedt een uitstekende 
mix van topkwaliteit, higtech producten 
en efficiënte productie.

Productie van A tot Z 
Cebeo heeft bewust gekozen voor een 
leverancier die ook zelf instaat voor de 
volledige productieketen van de panelen.  
Q Cells behoort bovendien tot de stabiele 
groep Hanwha, met nog heel wat andere 
activiteiten buiten de PV-business. Dit 
vormt een belangrijke meerwaarde voor 
de dekking van de 12-jarige productga-
rantie en 25-jarige opbrengstgarantie van 
de groep.

Q.ANTUM-technologie
De cellen worden geproduceerd volgens 
de Q.ANTUM-cel technologie.  Q.ANTUM 
biedt een uitstekende efficiëntie met hoog 
vermogen en bijzonder lage modulede-
gradatie met een gegarandeerde minima-
le opbrengst van 83,6% na 25 jaar!
Bij de Q.ANTUM-celtechnologie wordt 
de achterzijde van de zonnecel met func-
tionele nanolagen uitgerust, die als een 
optische spiegel werken. Tot dusver on-
gebruikte zonnestralen kunnen nu worden 
gereflecteerd en in stroom worden omge-
zet. Daardoor verbeteren de elektrische 
eigenschappen en de efficiëntie onder 
reële omstandigheden stijgt significant. 

Quality is the best 
waranty
Om de kwaliteit te verzekeren doorlopen 
de producten een doorgedreven kwa-
liteitsprogramma met certificatietesten 
conform de internationale standaarden 
(IEC, CSA/UL, MCS, JET & Kemco) en bij-
komende VDE-kwaliteitstesten. 

Assortiment
Sinds 2017 produceert Q Cells zonnemo-
dules met 300 Wp in serie, gebaseerd op 
deze Q.ANTUM-technologie.

Huidige selectie panelen 
verkrijgbaar bij Cebeo:
• Monoblack 290 – Esthetisch met een 

uitstekende prestatie
• Mono 300 – Innovatie en hoge efficiëntie 
• Poly 280 – hoge efficiëntie paneel voor 

projectomgeving

Q CELLS, 
NIEUWE LEVERANCIER BIJ CEBEO 
VOOR PV-PANELEN   

KWALITEIT IS DE BESTE GARANTIE
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Schakel- en verdeelborden vormen het hart van elke elektrische installatie. Cebeo kan u helpen met 

berekeningen, lastenboeken of specifieke vragen in verband met een concreet project.

We stellen u oplossingen voor in het kader van projecten in de residentiële en tertiaire sector en de industrie.
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Ademhalingsbescherming
3M biedt een zeer uitgebreide keuze in onderhoudsvrije 

stofmaskers, herbruikbare maskers en systemen voor 

ademhalingsbescherming. Voor de meest uiteenlopende 

industriële toepassingen is er wel een oplossing.

Met de onderhoudsvrije stofmaskers van 3M wordt adem-

halen gemakkelijker en bent u verzekerd van comfortabele 

bescherming tegen gevaarlijke deeltjes. De geavanceerde 

technologie in combinatie met een ergonomisch ontwerp 

zorgt tevens voor het comfort waar de 3M maskers om 

bekend zijn. De 3M™ High Performance Filter Media com-

bineert de voordelen van mechanisch filteren met elektro-

statisch filteren zodat deeltjes efficiënt tegengehouden 

worden. Bovendien verlaagt het 3M™ Cool Flow™ uit-

ademventiel de hitte-opbouw in het masker.

De 3M herbruikbare maskers beschermen niet alleen, ze 

zitten ook lekker en werken prettig. Er zijn verschillende 

maten volgelaat- en halfgelaatsmaskers. Voor elk gezicht 

een passend en comfortabel masker dus. 

Kies – afhankelijk van de beschermingsbehoefte – voor 

lichtgewicht of duurzaam. Ook de keuze aan filters is 

groot. Ze bieden effectieve bescherming tegen industriële 

gassen, dampen en deeltjes.”

3M biedt ook een uitgebreid en flexibel assortiment aan 

in systemen voor ademhalingsbescherming voor diverse 

omgevingen, toepassingen en gevaren. Deze ademha-

lingsbescherming biedt comfortabele, geïntegreerde be-

scherming van hoofd, gezicht, ogen, gehoor en ademha-

ling tegen allerlei gevaren. De gebruiksvriendelijke produc-

ten kunnen de productiviteit op de werkplek verbeteren. 

Dit biedt comfort, flexibiliteit en bescherming. 

Gehoorbescherming
3M beschikt over een groot gamma aan oordoppen en ge-

hoorkappen en helpt u graag bij uw keuze

Oogbescherming
Het 3M assortiment aan oogbescherming biedt een vari-

atie in moderne en stijlvolle producten. Al onze veiligheids-

brillen en ruimzichtbrillen beschermen de ogen tegen een 

aantal risico’s en zijn verkrijgbaar met verschillende coa-

tings, lenstypes en accessoires.

Veiligheidshelmen & gelaats-
bescherming
Het assortiment 3M hoofdbescherming omvat een uitge-

breide keuze van veiligheidshelmen van uitstekende kwa-

liteit, met talrijke mogelijke combinaties voor specifieke 

behoeften, zoals veiligheidshelmen voor de bouwsector.

Handschoenen
De 3M Comfort Grip-hand-

schoenen - Twee types voor al 

uw toepassingen: General Use 

en Cut Resistant 

PRODUCTNEWS: 3M

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
(PBM) VOOR DE INSTALLATEUR
3M heeft een passie voor de bescherming van werknemers in alle soorten industrieën en werkomgevingen. 
Deze passie helpt ons bij het constant innoveren van producten en systemen om u en uw collega’s veilig en 
beschermd te laten werken in welke industrie, discipline of technologie dan ook. We streven naar comfortabele, 
goed ontworpen persoonlijke beschermingsmiddelen die de meest efficiënte bescherming bieden. U kunt erop 
vertrouwen dat 3M hard werkt aan het aanbieden van PBM’s die u en uw werknemers graag dragen. 3M biedt een 
productenreeks die gemakkelijk en lekker draagt en tegelijkertijd ook stijlvol is.

3M

veiligheidshelmen

oogbescherming

gehoorbescherming

3M ComfortGripGehoorbescherming

ONS ASSORTIMENT 
LETTERLIJK BINNEN HANDBEREIK

DE CEBEO APP

ONTDEK 
DE HANDIGE UPDATES

Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten.
www.cebeo.be
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Ademhalingsbescherming
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halen gemakkelijker en bent u verzekerd van comfortabele 

bescherming tegen gevaarlijke deeltjes. De geavanceerde 

technologie in combinatie met een ergonomisch ontwerp 

zorgt tevens voor het comfort waar de 3M maskers om 

bekend zijn. De 3M™ High Performance Filter Media com-

bineert de voordelen van mechanisch filteren met elektro-

statisch filteren zodat deeltjes efficiënt tegengehouden 

worden. Bovendien verlaagt het 3M™ Cool Flow™ uit-

ademventiel de hitte-opbouw in het masker.
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groot. Ze bieden effectieve bescherming tegen industriële 
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PRODUCTNEWS: ATEM PRODUCTNEWS: ABB

UW VEILIGHEIDS-PLC 
MET GEÏNTEGREERDE MOTION BEWAKING ! 
Voor het veilig afregelen, onderhoud, planning en ontwikkeling van uw machine, heeft Wieland de SamosPRO 
Compact Plus ontwikkeld. Deze unieke veiligheids-PLC laat u toe SLS (Safe Limited Speed) en stilstand van uw 
motoren te bewaken. Samen met de nieuwe functieblokken in onze gratis software SamosPlan6 voldoet Wieland 
hiermee aan de norm EN61800-5-2. 

Toepassingen:
• Vrijlaten van deursloten in machines of installaties
• SLS (Safe Limited Speed) voor initiatie en kallibratie van uw 

toepassing
• Bewaking van stilstand voor onderhoud en herstel van uw 

machine
• Veilig onderhoud van liften en roltrappen
• Veilig onderhoud van persen (hydraulisch, pneumatisch of 

excentrische)

Highlights en Voordelen:
• Bewaking van stilstand of SLS tot 100Hz in SIL3/Ple
• Kostenbesparing doordat er geen extra motion module nodig is
• Voorzien voor 1 HTL-encoder of tot 4 benaderingsschakelaars
• Verschillende stilstand monitoren met verschillende parameters 

mogelijk
• Aanpasbare hysteresis om fluctuaties rond drempelwaarde 

tegen te gaan
• Optionele bypass of muting functies in de software
• Automatisch of manueel herstarten na stilstandsherkenning
• Professionele diagnose mogelijk m.b.v. LED’s of PLCs’ via 

geïntegreerde veldbussystemen

Voor het veilig 
afregelen, 

onderhoud, 
planning en 

ontwikke-
ling van uw 

machine, heeft 
Wieland de 
SamosPRO 

Compact Plus 
ontwikkeld

SAMOSPRO

De AF-serie magneetschakelaars vol-

doet aan alle belangrijke nationale en 

internationale standaarden en wordt 

geleverd via een wereldwijd distri-

butienetwerk. Door de elektronische 

spoel zijn ze voor een breed span-

ningsbereik inzetbaar. Met slechts 

vier spoeltypes biedt de AF-serie een 

complete oplossing. De schakelaars 

voldoen aan de door de normen ver-

eiste minimale 15 % onderspanning en 

vereiste 10 % overspanning. Eén scha-

kelaar, met bijvoorbeeld de standaard 

spoel 100 – 250 V AC/DC kan dus in-

gezet worden van 85V – 275V AC en 

DC. Hierdoor is de schakelaar geschikt 

voor gebruik in Europa en Azië als ook 

in Noord-Amerika, Afrika en Australië.

Vereenvoudigde 
logistiek
Eén van de belangrijkste voordelen van de AF-serie is de 

vereenvoudigde logistiek. 

Door de elektronische spoel zijn de magneetschakelaars 

voor een breed spanningsbereik inzetbaar. Met slechts 

vier types biedt de AF-serie een complete oplossing, 

volledig inzetbaar van 24V – 500 V AC/DC. Dit betekent 

maximale flexibiliteit én kostenbesparing door minder 

voorraad, meer ruimte en snelle leveringen.

Compacter bouwen, 
vereenvoudigd design
Door het verminderen van het opgenomen vermogen van 

de spoelen met wel 80% kunnen transformatoren kleiner 

gekozen en schakelkasten compacter gebouwd worden. 

Al de voordelen van de AF-technologie, samen met de 

online toegang tot tekeningen, certificaten en coördina-

tietabellen, vereenvoudigen het ontwerp en het assem-

blage proces. Simpel gezegd. De AF magneetschakelaar 

biedt de mogelijkheid om meer te doen – met minder.

Extra energie besparen
De AF type Z is een magneetschakelaar met energie-

zuinige spoel. Deze Z-uitvoering voorziet, naast alle ge-

noemde voordelen, in een lager opgenomen vermogen 

van het paneel en dus besparing op de totale kosten. Dit 

type kan ook direct op een PLC-uitgang van > 500mA  bij 

24VDC aangesloten worden.

De voordelen van de AF-magneetschakelaars:

• Eén en dezelfde spoel geschikt voor wissel- en gelijk-

spanning (AC en DC)

• 50 Hz en 60 Hz

• Slechts vier types voor complete oplossing 24V –  

500 V AC/DC

• Minder voorraad

• Compact

• Type Z met energiezuinige spoel

www.abb.nl/lowvoltage 

-> Industrie -> Magneetschakelaars

WERELDWIJD INZETBAAR
De ABB AF-serie magneetschakelaars, van 20 – 2650 A, is ontwikkeld voor een breed toepassingsgebied voor AC 
en DC applicaties. Denk hierbij aan het schakelen van pompen, compressoren, koelmachines, batterijen, motoren 
aan boord van een schip, in de HVAC, toepassingen als gridkoppeling, bij windmolens en zonnepanelen. De 
elektronisch gestuurde spoel is ongevoelig voor spanningsdips die in het netwerk kunnen ontstaan.

ABB MAGNEETSCHAKELAARS AF-SER IE

GLM30

GLM40

GLM 50 C
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• Veilig onderhoud van liften en roltrappen
• Veilig onderhoud van persen (hydraulisch, pneumatisch of 

excentrische)

Highlights en Voordelen:
• Bewaking van stilstand of SLS tot 100Hz in SIL3/Ple
• Kostenbesparing doordat er geen extra motion module nodig is
• Voorzien voor 1 HTL-encoder of tot 4 benaderingsschakelaars
• Verschillende stilstand monitoren met verschillende parameters 

mogelijk
• Aanpasbare hysteresis om fluctuaties rond drempelwaarde 

tegen te gaan
• Optionele bypass of muting functies in de software
• Automatisch of manueel herstarten na stilstandsherkenning
• Professionele diagnose mogelijk m.b.v. LED’s of PLCs’ via 

geïntegreerde veldbussystemen
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voldoen aan de door de normen ver-
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spoel 100 – 250 V AC/DC kan dus in-

gezet worden van 85V – 275V AC en 
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vereenvoudigde logistiek. 

Door de elektronische spoel zijn de magneetschakelaars 

voor een breed spanningsbereik inzetbaar. Met slechts 

vier types biedt de AF-serie een complete oplossing, 

volledig inzetbaar van 24V – 500 V AC/DC. Dit betekent 

maximale flexibiliteit én kostenbesparing door minder 

voorraad, meer ruimte en snelle leveringen.

Compacter bouwen, 
vereenvoudigd design
Door het verminderen van het opgenomen vermogen van 

de spoelen met wel 80% kunnen transformatoren kleiner 

gekozen en schakelkasten compacter gebouwd worden. 

Al de voordelen van de AF-technologie, samen met de 

online toegang tot tekeningen, certificaten en coördina-

tietabellen, vereenvoudigen het ontwerp en het assem-

blage proces. Simpel gezegd. De AF magneetschakelaar 

biedt de mogelijkheid om meer te doen – met minder.

Extra energie besparen
De AF type Z is een magneetschakelaar met energie-

zuinige spoel. Deze Z-uitvoering voorziet, naast alle ge-

noemde voordelen, in een lager opgenomen vermogen 

van het paneel en dus besparing op de totale kosten. Dit 

type kan ook direct op een PLC-uitgang van > 500mA  bij 

24VDC aangesloten worden.

De voordelen van de AF-magneetschakelaars:

• Eén en dezelfde spoel geschikt voor wissel- en gelijk-

spanning (AC en DC)

• 50 Hz en 60 Hz

• Slechts vier types voor complete oplossing 24V –  

500 V AC/DC

• Minder voorraad

• Compact

• Type Z met energiezuinige spoel
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WERELDWIJD INZETBAAR
De ABB AF-serie magneetschakelaars, van 20 – 2650 A, is ontwikkeld voor een breed toepassingsgebied voor AC 
en DC applicaties. Denk hierbij aan het schakelen van pompen, compressoren, koelmachines, batterijen, motoren 
aan boord van een schip, in de HVAC, toepassingen als gridkoppeling, bij windmolens en zonnepanelen. De 
elektronisch gestuurde spoel is ongevoelig voor spanningsdips die in het netwerk kunnen ontstaan.
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PRODUCTNEWS: BOSCHPRODUCTNEWS: BEG

NOG MEER FUNCTIES
De intelligente, op de behoefte afgestemde regeling van de verlichting vormt een vast bestanddeel van een modern 
systeem voor gebouwautomatisering. Om deze in een KNX-systeem te kunnen integreren, moeten sensoren informatie 
over bijvoorbeeld aanwezigheid en helderheid in het systeem invoeren.

De nieuwe KNX-melders van de 6e generatie 
zijn volledig herzien en voldoen nu aan nog 

meer individuele eisen: de nieuwe hard-
ware maakt een duidelijk geringere in-
bouwdiepte mogelijk, die de installatie 
aanzienlijk vergemakkelijkt. Bovendien 

zijn de melders, afhankelijk van model en 
variant, verkrijgbaar met geïntegreerde geluids-

sensor, temperatuur-sensor en, voor binnengebruik, 
een 140-L wandschakelaar met leds voor oriëntatie- en 
nachtverlichting.
KNX-melders van B.E.G. hebben een reeks program-
meringsmogelijkheden, die uniek zijn in de markt. 
Gloednieuwe functies zijn bijvoorbeeld de softwarema-
tige aansturing van de afzonderlijke bewegings-sen-
soren, de geïntegreerde offsetregeling voor het com-
penseren van verschillende lichtsterkteniveaus in een 
ruimte en de volwaardige geïntegreerde logicamodule 
voor complexe koppelingen.
Met de gratis B.E.G.-app en de IR-adapter voor com-
patibele smartphones kunnen de melders niet alleen 
worden geprogrammeerd, maar ook worden uitgele-
zen. Via een beveiligingspincode kunnen de melders 
worden beschermd tegen onbevoegde toegang. Twee 
vrij programmeerbare knoppen kunnen worden toege-
wezen bijv. aan rolluik- of scènebesturing. 
De KNX-wereld biedt de gebruikers zoveel mogelijk-
heden voor intelligente netwerken, dat de keuze van 
de juiste aanwezigheidsmelder niet meer alleen van 
de reikwijdte afhankelijk is. In een gebouw heeft niet 
ieder lokaal dezelfde functionaliteit, waardoor meer of 

minder softwarefuncties nodig zijn. Om de verschil-
lende specificatiegebieden aan te duiden, zijn de KNX-
aanwezigheids- en bewegingsmelders van B.E.G. vanaf 
de zesde generatie onderverdeeld in drie varianten met 
verschillende reeksen functies:
•	 Basis – de goedkope oplossing voor eenvoudige 

toepassingen
•	 Standaard – de uitgebreide oplossing voor gang-

bare toepassingen
•	 Deluxe – de premiumoplossing voor veeleisende 

toepassingen

Optimale lichtregeling.
Als de verlichting via het KNX-systeem niet alleen 
aanwezigheidsafhankelijk moet zijn, maar ook helder-
heidsafhankelijk, worden via een DALI/KNX-gateway, 
DALI-EVSA’s op het systeem aangesloten. Op basis 
van de gemeten helderheidswaarde wordt slechts zo-
veel kunstlicht toegevoegd aan het natuurlijke licht, als 
nodig is om de vastgelegde helderheidswaarde voor de 
ruimte te bereiken.

Hiervoor moeten de helderheidswaarden zo nauwkeu-
rig mogelijk worden vastgesteld. Voor de regeling wordt 
niet de werkelijk door de lichtsensor gemeten waarde 
gebruikt, maar een reflectiefactor, als lichtverhouding 
tussen werkoppervlak en plafond, die individueel voor 
elke ruimte kan worden gedefinieerd.

Bij montage van aanwezigheidsmelders wordt in de 
eerste plaats gezorgd dat het detectiebereik van de 
melder optimaal verdeeld is over de ruimte. De interne 
helderheidssensor meet dan het licht als een gemiddel-
de waarde. Optimaal is echter het donkerste gedeelte 
van de ruimte de basis voor de regeling. Dit kan ge-
meten worden door een tweede, uitwendige lichtsensor 
in de buitenring van de aanwezigheidsmelder, afgesteld 
door de aanwezigheidsmelder te draaien.

B.E.G. KNX GEN6

BOSCH FLEX ICL ICK NU MET 12 VOLT 
KNX GEN6

5-IN-1 ACCUSCHROEFBOORMACHINE-
SYSTEEM VOOR PROFESSIONALS
Het beproefde FlexiClick-systeem is er nu ook met 12 volt: Bosch biedt met de GSR 12V-15 FC Professional de 
kortste accuschroefboormachine van zijn klasse. Hij is met vier opzetstukken – een vergrendelbare bithouder 
alsook boorhouder-, excenter- en haaks opzetstuk – het veelzijdigste systeem op de markt. Daarnaast is Bosch 
de enige fabrikant waarbij het haakse opzetstuk met elk van de drie andere opzetstukken gecombineerd en 
gebruikt kan worden.

Zo zijn professionals, zoals meubelmakers, keuken-, 
meubel- en beursbouwers, die vaak op heel krappe 
plaatsen moeten werken, nog flexibeler. Daarnaast kun-
nen ze typische taken met het compacte 12-voltsysteem 
nog makkelijker uitvoeren dan met de krachtigere toe-
stellen van de 14,4- of 18-voltklasse. Daartoe behoort bij-
voorbeeld het losdraaien en indraaien van schroeven aan 
randen van kasten of boringen in nissen met beperkte 
ruimte. Beproefde eigenschappen zijn behouden: ook bij 
het 12-voltsysteem kunnen het excenter- en haaks op-
zetstuk direct aan het toestel afgesteld worden. 
 

Met enkele handelingen 
betrouwbaar gekoppeld 
Om een FlexiClick-opzetstuk met de accuschroefboor-
machine GSR 12V-15 FC Professional te verbinden, zijn 
slechts enkele handelingen nodig: het opzetstuk op de 
FlexiClick-interface aanbrengen en rechtsom draaien. 
Het klikken alsook een controle-indicatie aan het opzet-
stuk bevestigen de goede verbinding van beide compo-
nenten. 

“Flexible Power System”: 
volledige compatibiliteit 
met 10,8 en 12 volt 
De accuschroefboormachine GSR 12V-15 FC Professi-
onal is een onderdeel van het “Flexible Power System” 
van Bosch. De “12” in de naam van het toestel staat voor 
de maximale accuspanning van 12 volt en vervangt de 
bestaande naam met 10,8 volt, de waarde van de gemid-
delde accuspanning. 
Bestaande 10,8 voltaccu’s en -laadapparaten blijven 
volledig compatibel. Ook de nieuwe 12 voltaccu’s pas-
sen natuurlijk verder in de bestaande 10,8 volttoestellen. 
Het systeem omvat momenteel 27 accumachines alsook 
accu’s met 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 h en 4,0 Ah. 

• Kortste 12 volt accuschroefboormachine op de markt 
met vier opzetstukken 

• Maximale flexibiliteit en precies werken op moeilijk 
toegankelijke plaatsen 

• Comfortabele hantering: opzetstukken blijven voor 
het afstellen gewoon op de machine zitten 

vergrendelbare 
bithouder

boorhouder

excenter

haaks opzetstuk

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
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FLEXICLICK
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•	 Basis – de goedkope oplossing voor eenvoudige 

toepassingen
•	 Standaard – de uitgebreide oplossing voor gang-

bare toepassingen
•	 Deluxe – de premiumoplossing voor veeleisende 

toepassingen

Optimale lichtregeling.
Als de verlichting via het KNX-systeem niet alleen 
aanwezigheidsafhankelijk moet zijn, maar ook helder-
heidsafhankelijk, worden via een DALI/KNX-gateway, 
DALI-EVSA’s op het systeem aangesloten. Op basis 
van de gemeten helderheidswaarde wordt slechts zo-
veel kunstlicht toegevoegd aan het natuurlijke licht, als 
nodig is om de vastgelegde helderheidswaarde voor de 
ruimte te bereiken.

Hiervoor moeten de helderheidswaarden zo nauwkeu-
rig mogelijk worden vastgesteld. Voor de regeling wordt 
niet de werkelijk door de lichtsensor gemeten waarde 
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in de buitenring van de aanwezigheidsmelder, afgesteld 
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B.E.G. KNX GEN6

BOSCH FLEX ICL ICK NU MET 12 VOLT 
KNX GEN6

5-IN-1 ACCUSCHROEFBOORMACHINE-
SYSTEEM VOOR PROFESSIONALS
Het beproefde FlexiClick-systeem is er nu ook met 12 volt: Bosch biedt met de GSR 12V-15 FC Professional de 
kortste accuschroefboormachine van zijn klasse. Hij is met vier opzetstukken – een vergrendelbare bithouder 
alsook boorhouder-, excenter- en haaks opzetstuk – het veelzijdigste systeem op de markt. Daarnaast is Bosch 
de enige fabrikant waarbij het haakse opzetstuk met elk van de drie andere opzetstukken gecombineerd en 
gebruikt kan worden.

Zo zijn professionals, zoals meubelmakers, keuken-, 
meubel- en beursbouwers, die vaak op heel krappe 
plaatsen moeten werken, nog flexibeler. Daarnaast kun-
nen ze typische taken met het compacte 12-voltsysteem 
nog makkelijker uitvoeren dan met de krachtigere toe-
stellen van de 14,4- of 18-voltklasse. Daartoe behoort bij-
voorbeeld het losdraaien en indraaien van schroeven aan 
randen van kasten of boringen in nissen met beperkte 
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Met enkele handelingen 
betrouwbaar gekoppeld 
Om een FlexiClick-opzetstuk met de accuschroefboor-
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slechts enkele handelingen nodig: het opzetstuk op de 
FlexiClick-interface aanbrengen en rechtsom draaien. 
Het klikken alsook een controle-indicatie aan het opzet-
stuk bevestigen de goede verbinding van beide compo-
nenten. 

“Flexible Power System”: 
volledige compatibiliteit 
met 10,8 en 12 volt 
De accuschroefboormachine GSR 12V-15 FC Professi-
onal is een onderdeel van het “Flexible Power System” 
van Bosch. De “12” in de naam van het toestel staat voor 
de maximale accuspanning van 12 volt en vervangt de 
bestaande naam met 10,8 volt, de waarde van de gemid-
delde accuspanning. 
Bestaande 10,8 voltaccu’s en -laadapparaten blijven 
volledig compatibel. Ook de nieuwe 12 voltaccu’s pas-
sen natuurlijk verder in de bestaande 10,8 volttoestellen. 
Het systeem omvat momenteel 27 accumachines alsook 
accu’s met 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 h en 4,0 Ah. 

• Kortste 12 volt accuschroefboormachine op de markt 
met vier opzetstukken 

• Maximale flexibiliteit en precies werken op moeilijk 
toegankelijke plaatsen 

• Comfortabele hantering: opzetstukken blijven voor 
het afstellen gewoon op de machine zitten 
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DEEL EN RAPPORTEER JE WARMTEBEELDEN MACHINES EN SYSTEMEN 
AANSLUITEN OP DE IOT DOOR HET 
GEBRUIK VAN SLIMME ONDERDELEN 

Begin dit jaar stelde Flir de vernieuwde Ex-serie voor met Wifi en andere nieuwe functies. De drie krachtige 
infraroodcamera’s kunnen nu verbonden worden met de FLIR Tools-app om de thermische beelden snel door te sturen 
en te rapporteren met je smartphone of tablet. Met deze vooruitgang kan je nog vlotter te werk gaan.

Industry 4.0, de vierde industriële revolutie, vereist dat machines, apparaten, sensoren en mensen naadloos 
kunnen communiceren en gegevens delen, waardoor productiekosten omlaag gaan en er wereldwijd 
een duidelijk voordeel wordt gecreëerd ten opzichte van de concurrentie. Het gebruik van clouddiensten, 
productiebronnen en zelfs een volledige productielocatie kan volledig worden gekoppeld in een netwerk. 
In de automatiseringstechnologie is het vaak efficiënter om modulaire, gedistribueerde (of liever gezegd 
gedecentraliseerde) systemen te ontwikkelen, die de mogelijkheid bieden om de ontwikkelingsinspanning te 
verminderen, makkelijker upgrades uit te voeren en de onderhoudskosten te verlagen.

Toepassingen
De E5WIFI, E6WIFI en E8WIFI infraroodca-
mera’s van Flir zijn krachtige en zeer betaal-
bare troubleshooters. Ze zijn geschikt voor 
bouwtechnische, elektrische en mechanische 
toepassingen waardoor ze heel wat proble-
men duidelijk in beeld kunnen brengen: van 
energieverlies tot vochtindringing, construc-
tiefouten en oververhitting van elektrische en 
mechanische apparatuur. Met het uitgebreide 
aanbod van vier beschikbare resoluties (vari-
erend van 120 x 90 tot 320 x 240 IR-pixels) is 
er voor ieder wat wils. Op basis van de grootte 
van het doel, de werkafstand en de benodig-
de details kan je de juiste optie kiezen.

Eenvoudig verzenden en 
bewerken van thermi-
sche beelden
De Ex-camera’s zijn allen voorzien van de 
MSX®-technologie die digitale camerabeel-
den toevoegt aan IR-beelden. Zo is het mo-
gelijk om buitengewoon gedetailleerde ther-
mische beelden weer te geven met een tem-

peratuur voor elke pixel. Daarnaast werkt het 
toestel met een automatische scherpstelling 
zodat je efficiënter te werk kunt gaan.
Met de mobiele FLIR Tools-app is het mo-
gelijk om Wifi-verbindingen te maken met je 
smartphone of tablet. Dankzij deze applicatie 
kan je vanop elke 
locatie beelden 
delen, ana-
lyseren en 
bewer-
ken en 
rap-
porten 
verzen-
den. Dat 
maakt 
het een-
voudiger om 
sneller kritieke beslis-
singen te nemen.
Met de aanwezigheid 
van de MSX®-technologie 
en de mogelijkheid om Wifi-
verbindingen te maken ligt de 

focus van dit toestel op gebruiksvriendelijk-
heid en dat voor een betaalbare prijs. Door 
de buitengewone kwaliteit van de thermische 
beelden zijn deze “point-and-shoot” warmte-
beeldcamera’s de ideale, budgetvriendelijke 
vervangers voor gedateerde IR-thermome-
ters.

Flir Ex-serie - E8Flir Ex-serie - E8

VERNIEUWDE FL IR  EX-SER IE  MET WIF I VOORBEREIDING MACHINE VOOR AANSLUITING OP HET “INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS”(IOT)

Flir Ex-serie
E8

Flir Ex-serie
E6

Om dit streven te bereiken, is het nodig om van eenvou-
dige onderdelen zoals frequentieregelaars, motorbeveili-
gingsschakelaars, magneetschakelaars en drukknoppen 
communicatief vaardige apparaten te maken die onaf-
hankelijke beslissingen kunnen nemen op basis van de 
beschikbare omgevingsgegevens. Op deze manier wor-
den het intelligente onderdelen – of slimme onderdelen. 
In plaats van te worden beschouwd als het slotstuk van 
het machineontwikkelingsproces, zouden deze appara-
ten de eerste module moeten zijn voor een machine die 
wordt ontwikkeld voor Industry 4.0.

Van slim apparaat naar een 
‘cyber physical production 
system’
Een onderdeel zoals een motor, gebruikt in combinatie 
met sensoren en een slim apparaat kan een cyber phy-
sical system (CPS – cyber fysiek systeem) worden. Met 
een machine met meerdere motoren kunnen deze CPS’s 
met elkaar communiceren en een onafhankelijk ‘cyber 
physical production system’ (CPPS – cyber fysiek pro-
ductiesysteem) worden. Alleen productiecommando’s 
(bijvoorbeeld een wijziging van configuratie) of CPPS-
informatie die externe actie vereist (zoals voorspelbaar 
onderhoud) worden uitgewisseld op basis van industrie-
standaard-protocollen zoals OPC-UA tussen de CPPS 

en de Smart Factory controller. Deze gedecentraliseerde 
benadering vermindert de hoeveelheid ‘big data’ die in 
de cloud wordt gecommuniceerd.

Weten hoe u zich kunt 
voorbereiden?
Eaton heeft zichzelf ten doel gesteld om de machine-
bouwsector te ondersteunen door hun machines loT-
gereed te maken. Het energiebeheerbedrijf ontwikkelt 

onderdelen, systemen en oplossingen waarmee 
alle klanten de basisprincipes van Industry 4.0 
kunnen implementeren in hun producten, onge-
acht of het kleine, compacte machines zijn of 
complexe uitgestrekte systemen.
Wilt u meer weten over hoe u zich kunt voorbe-
reiden op IoT? Eaton organiseert een Techno-
Dag in Ede (Nederland) waar u van harte voor 
bent uitgenodigd. Tevens biedt Eaton een gratis 
whitepaper aan. Alle informatie is beschikbaar 
via www.eaton.nl/iot
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Elektrische onbalans kan worden veroorzaakt door ver-
schillende factoren: een probleem in de stroomtoevoer, 
lage spanning in een lijn of een defecte isolatieweerstand 
in de motorwikkelingen. Zelfs door een geringe onba-
lans in de spanning kunnen contacten worden aangetast 
waardoor de hoeveelheid geleverde spanning afneemt, 
terwijl motoren en andere lasten overmatig stroom zullen 
trekken en minder moment zullen leveren (met de daarbij 
behorende mechanische belasting) en sneller defect ra-
ken. Een ernstige onbalans kan een zekering doen door-
slaan, waardoor de werking wordt beperkt tot een enkele 
fase. Ondertussen zal de asymmetrische stroom worden 
doorgeleid naar de nulleider, waardoor het nutsbedrijf het 
gebruik van piekstroom aan de gebruiker doorbelast.

Wat moet er worden 
gecontroleerd?
Maak warmtebeelden van alle elektrische verdelers en 
andere zwaar belaste aansluitpunten, zoals aandrij-
vingen, onderbrekers, besturingen etc. Volg het circuit 
waarin u hogere temperaturen waarneemt en onderzoek 
daarmee in verbinding staande aftakkingen en belastin-
gen. Controleer verdelers en andere aansluitingen met de 
afdekplaat verwijderd. Idealiter zou u elektrische appara-
tuur in stabiele toestand en op volledige bedrijfstempe-
ratuur moeten controleren, met ten minste 40% van de 
nominale belasting. Op die manier kunnen metingen cor-
rect worden geëvalueerd en vergeleken met de normale 
bedrijfscondities.

Wat zijn de mogelijke kosten 
bij storingen?
Een gebruikelijk gevolg van spanningsonbalans is een 
motorstoring. De totale kosten zijn een combinatie van 
de kosten van een motor, het arbeidsloon voor het ver-
vangen van een motor, de kosten van verwijderde pro-
ducten ten gevolge van mislukte productie, het in bedrijf 
houden van de productielijn en verloren omzet bij uitval 
van een lijn.

Vervolgacties
Wanneer op een warmtebeeld een gehele geleider war-
mer blijkt te zijn dan andere componenten in een gedeelte 

van een circuit, is de geleider mogelijk te dun of over-
belast. Controleer de specificatie van de geleider en de 
werkelijke belasting om vast te stellen of dit het geval is. 
Gebruik een multimeter met stroomtang, een stroomtang 
of een Power Quality Analyzer om de spanningsbalans en 
belasting in iedere fase te controleren. 
 
Punt van aandacht bij 
warmtebeeldtechniek
Thermografie wordt in eerste instantie toegepast voor 
het lokaliseren van elektrische en mechanische afwij-
kingen. Ondanks dat dikwijls de tegenovergestelde in-
druk bestaat, is de temperatuur van een apparaat (zelfs 
de relatieve temperatuur ervan) misschien niet altijd de 
beste indicatie voor de bedrijfszekerheid van een appa-
raat. Er moet met vele andere factoren rekening worden 
gehouden, zoals verandering van omgevingstemperatuur 
en mechanische of elektrische belastingen, zichtbare 
aanwijzingen, het kritische belang van componenten, de 
geschiedenis van gelijksoortige onderdelen, gegevens 
van andere tests etc. Al deze aspecten geven aan dat 
thermografie het best kan worden gezien als onderdeel 
van een uitgebreid programma voor conditiebewaking en 
voorspellend onderhoud. 

Ga voor meer informatie naar: www.fluke.be/ti

FLUKE THERMOGRAF IE

ELEKTRISCHE ONBALANS EN 
OVERBELASTINGEN DETECTEREN

®

Warmtebeelden vormen een gemakkelijke manier om schijnbare temperatuurverschillen in industriële elektrische 
driefasencircuits te identificeren en te vergelijken met de normale bedrijfscondities. Door de thermische 
gradiënten van de drie fasen met elkaar te vergelijken, kunnen technici snel vermogensafwijkingen door onbalans 
of overbelasting in afzonderlijke lijnen vaststellen.

TiS20 Thermal 
Imager

PRODUCTNEWS: LAPP GROUP

De H05V2-K en H07V2-K 
zijn verkrijgbaar in hand-
zame, stapelbare doosjes, op 
ring of (in beperkte mate) in 
een grote kartonnen doos.

WANNEER VEILIGHEID VOOROP STAAT
H05V2-K EN H07V2-K

Even situeren
De internationale norm IEC 60439-1 was sinds lange tijd 

de referentiestandaard voor het testen van laagspan-

ningsschakel - en verdeelinrichtingen. In januari 2009 in-

troduceerde de IEC de nieuwe standaard IEC 61439 1&2. 

Vanaf 1 november 2014 is de oude norm ingetrokken en 

is de IEC 61439 als enige internationale norm nog van 

toepassing. Deze wordt ook overgenomen door alle leden 

van CENELEC (NEN, NBN).

Gevolgen voor materiaaltesten
De kwaliteits- en uitvoeringseisen van de nieuwe norm zijn 

niet fundamenteel verschillend van de vorige.

Het meest significante verschil zit in de bepalingen van 

de warmteontwikkeling in de kasten en de testen en si-

mulaties die hiervoor ontwikkeld zijn. Vanzelfsprekend is 

hierdoor meer aandacht gegeven aan de materiaaltesten 

van de componenten. Deze waren niet opgenomen in de 

IEC 60439-1. Voor de bekabeling gaat het vooral over de 

doorgedreven testen op isolatiematerialen in het kader 

van de hittebestendigheid. Deze structurele veranderin-

gen hebben impact op de berekening van de belastbaar-

heid van de elektrische circuits, en daardoor ook op de 

selectie en de dimensionering van draad en kabels.

Hoe kleiner de doorsnede, hoe groter de weerstand en 

hoe groter het resulterende vermogensverlies. 

Beperking warmtedissipatie
De nieuwe IEC 61439-1 wil deze warmte-uitstoot be-

perken en geeft per doorsnede en installatiemethode de 

maximale toegelaten stroom op. Men zou kunnen opteren 

voor een draad met grotere doorsnede. Dit is ook correct 

en in lijn met de norm. Helaas is dat niet altijd mogelijk en 

prijstechnisch niet interessant. Bovendien gaat de evolu-

tie in de panelenbouw steeds verder richting miniaturisa-

tie: alles wordt kleiner, ook de bekabeling. Kabelfabrikan-

ten reageren daarop met de ontwikkeling van draad en 

kabels met een hogere geleidertemperatuur. Deze kunnen 

hogere temperaturen aan, waardoor er in vele gevallen 

toch een draad met kleinere doorsnede ingezet kan wor-

den. Vroeger had men dan een montagesnoer met grotere 

doorsnede moeten gebruiken.

H05V2-K en H07V2-K
Om het vereiste veiligheidsniveau, zoals beschreven in de 

nieuwe IEC 61439-1, te kunnen garanderen, heeft Lapp 

Benelux de montagesnoeren H05V2-K en H07V2-K ge-

introduceerd.

Door het gebruik van de H05V2-K en H07V2-K, die zich 

onderscheiden door hun hogere maximale geleidertem-

peratuur van 90° C, mogen de draden gevoelig meer be-

last worden dan het conventionele montagesnoer met een 

maximale geleidertemperatuur van 70°C. (17A tegenover 

10A voor een montagesnoer 2,5 mm²). 

De Lapp Group ontwikkelt en produceert kabels, connectoren en wartels volgens de hoogste kwaliteits- en 
veiligheidseisen. Hierbij zijn zowel de individuele componentstandaards belangrijk, alsook de (internationale) 
normen die van dichtbij worden gevolgd. Deze normen hebben betrekking op de toepassing en inzetbaarheid van 
onze componenten.
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terwijl motoren en andere lasten overmatig stroom zullen 
trekken en minder moment zullen leveren (met de daarbij 
behorende mechanische belasting) en sneller defect ra-
ken. Een ernstige onbalans kan een zekering doen door-
slaan, waardoor de werking wordt beperkt tot een enkele 
fase. Ondertussen zal de asymmetrische stroom worden 
doorgeleid naar de nulleider, waardoor het nutsbedrijf het 
gebruik van piekstroom aan de gebruiker doorbelast.

Wat moet er worden 
gecontroleerd?
Maak warmtebeelden van alle elektrische verdelers en 
andere zwaar belaste aansluitpunten, zoals aandrij-
vingen, onderbrekers, besturingen etc. Volg het circuit 
waarin u hogere temperaturen waarneemt en onderzoek 
daarmee in verbinding staande aftakkingen en belastin-
gen. Controleer verdelers en andere aansluitingen met de 
afdekplaat verwijderd. Idealiter zou u elektrische appara-
tuur in stabiele toestand en op volledige bedrijfstempe-
ratuur moeten controleren, met ten minste 40% van de 
nominale belasting. Op die manier kunnen metingen cor-
rect worden geëvalueerd en vergeleken met de normale 
bedrijfscondities.

Wat zijn de mogelijke kosten 
bij storingen?
Een gebruikelijk gevolg van spanningsonbalans is een 
motorstoring. De totale kosten zijn een combinatie van 
de kosten van een motor, het arbeidsloon voor het ver-
vangen van een motor, de kosten van verwijderde pro-
ducten ten gevolge van mislukte productie, het in bedrijf 
houden van de productielijn en verloren omzet bij uitval 
van een lijn.

Vervolgacties
Wanneer op een warmtebeeld een gehele geleider war-
mer blijkt te zijn dan andere componenten in een gedeelte 

van een circuit, is de geleider mogelijk te dun of over-
belast. Controleer de specificatie van de geleider en de 
werkelijke belasting om vast te stellen of dit het geval is. 
Gebruik een multimeter met stroomtang, een stroomtang 
of een Power Quality Analyzer om de spanningsbalans en 
belasting in iedere fase te controleren. 
 
Punt van aandacht bij 
warmtebeeldtechniek
Thermografie wordt in eerste instantie toegepast voor 
het lokaliseren van elektrische en mechanische afwij-
kingen. Ondanks dat dikwijls de tegenovergestelde in-
druk bestaat, is de temperatuur van een apparaat (zelfs 
de relatieve temperatuur ervan) misschien niet altijd de 
beste indicatie voor de bedrijfszekerheid van een appa-
raat. Er moet met vele andere factoren rekening worden 
gehouden, zoals verandering van omgevingstemperatuur 
en mechanische of elektrische belastingen, zichtbare 
aanwijzingen, het kritische belang van componenten, de 
geschiedenis van gelijksoortige onderdelen, gegevens 
van andere tests etc. Al deze aspecten geven aan dat 
thermografie het best kan worden gezien als onderdeel 
van een uitgebreid programma voor conditiebewaking en 
voorspellend onderhoud. 

Ga voor meer informatie naar: www.fluke.be/ti

FLUKE THERMOGRAF IE

ELEKTRISCHE ONBALANS EN 
OVERBELASTINGEN DETECTEREN

®

Warmtebeelden vormen een gemakkelijke manier om schijnbare temperatuurverschillen in industriële elektrische 
driefasencircuits te identificeren en te vergelijken met de normale bedrijfscondities. Door de thermische 
gradiënten van de drie fasen met elkaar te vergelijken, kunnen technici snel vermogensafwijkingen door onbalans 
of overbelasting in afzonderlijke lijnen vaststellen.

TiS20 Thermal 
Imager

PRODUCTNEWS: LAPP GROUP

De H05V2-K en H07V2-K 
zijn verkrijgbaar in hand-
zame, stapelbare doosjes, op 
ring of (in beperkte mate) in 
een grote kartonnen doos.

WANNEER VEILIGHEID VOOROP STAAT
H05V2-K EN H07V2-K

Even situeren
De internationale norm IEC 60439-1 was sinds lange tijd 

de referentiestandaard voor het testen van laagspan-

ningsschakel - en verdeelinrichtingen. In januari 2009 in-

troduceerde de IEC de nieuwe standaard IEC 61439 1&2. 

Vanaf 1 november 2014 is de oude norm ingetrokken en 

is de IEC 61439 als enige internationale norm nog van 

toepassing. Deze wordt ook overgenomen door alle leden 

van CENELEC (NEN, NBN).

Gevolgen voor materiaaltesten
De kwaliteits- en uitvoeringseisen van de nieuwe norm zijn 

niet fundamenteel verschillend van de vorige.

Het meest significante verschil zit in de bepalingen van 

de warmteontwikkeling in de kasten en de testen en si-

mulaties die hiervoor ontwikkeld zijn. Vanzelfsprekend is 

hierdoor meer aandacht gegeven aan de materiaaltesten 

van de componenten. Deze waren niet opgenomen in de 

IEC 60439-1. Voor de bekabeling gaat het vooral over de 

doorgedreven testen op isolatiematerialen in het kader 

van de hittebestendigheid. Deze structurele veranderin-

gen hebben impact op de berekening van de belastbaar-

heid van de elektrische circuits, en daardoor ook op de 

selectie en de dimensionering van draad en kabels.

Hoe kleiner de doorsnede, hoe groter de weerstand en 

hoe groter het resulterende vermogensverlies. 

Beperking warmtedissipatie
De nieuwe IEC 61439-1 wil deze warmte-uitstoot be-

perken en geeft per doorsnede en installatiemethode de 

maximale toegelaten stroom op. Men zou kunnen opteren 

voor een draad met grotere doorsnede. Dit is ook correct 

en in lijn met de norm. Helaas is dat niet altijd mogelijk en 

prijstechnisch niet interessant. Bovendien gaat de evolu-

tie in de panelenbouw steeds verder richting miniaturisa-

tie: alles wordt kleiner, ook de bekabeling. Kabelfabrikan-

ten reageren daarop met de ontwikkeling van draad en 

kabels met een hogere geleidertemperatuur. Deze kunnen 

hogere temperaturen aan, waardoor er in vele gevallen 

toch een draad met kleinere doorsnede ingezet kan wor-

den. Vroeger had men dan een montagesnoer met grotere 

doorsnede moeten gebruiken.

H05V2-K en H07V2-K
Om het vereiste veiligheidsniveau, zoals beschreven in de 

nieuwe IEC 61439-1, te kunnen garanderen, heeft Lapp 

Benelux de montagesnoeren H05V2-K en H07V2-K ge-

introduceerd.

Door het gebruik van de H05V2-K en H07V2-K, die zich 

onderscheiden door hun hogere maximale geleidertem-

peratuur van 90° C, mogen de draden gevoelig meer be-

last worden dan het conventionele montagesnoer met een 

maximale geleidertemperatuur van 70°C. (17A tegenover 

10A voor een montagesnoer 2,5 mm²). 

De Lapp Group ontwikkelt en produceert kabels, connectoren en wartels volgens de hoogste kwaliteits- en 
veiligheidseisen. Hierbij zijn zowel de individuele componentstandaards belangrijk, alsook de (internationale) 
normen die van dichtbij worden gevolgd. Deze normen hebben betrekking op de toepassing en inzetbaarheid van 
onze componenten.
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EFFICIËNTER EN GEHEEL VAN GLAS
DRIE NIEUWE STANDAARDTYPES 
ONDER DE XL³-S NOEMER

LEDVANCE presenteert SubstiTUBE G7. Deze nieuwe full glass LED-buizen zijn echte 1:1 vervangers voor T8-
buislampen op basis van conventionele technologieën in termen van uiterlijk, materiaal en variaties. LEDVANCE 
introduceert binnen het LED-buizenassortiment vele innovaties waaronder de SubstiTUBE® Value EM, Advanced 
EM en Advanced Ultra Output EM.

Het bestaande XL³-gamma van Legrand groeide de voorbije jaren uit tot een marktreferentie. Vandaag komt 
Legrand met een nieuwe aanvulling op dit assortiment. XL³-S is een range systeemverdeelborden die bij een grote 
meerderheid van de installaties zonder specifieke technische voorwaarden, toegepast moet kunnen worden.

SubstiTUBE® T8 Value EM Gen7
Deze LED-buis van glas is het slimme alternatief voor 

T8-fluorescentielampen in armaturen met conventioneel 

VSA. De Value is een full glass uitvoering in het design 

van de T8-fluorescentielamp, ontwikkeld voor stan-

daardapplicaties. De lamp zorgt voor onmiddellijk 100% 

licht zonder opwarmfase of knipperen en is beschikbaar 

in de lichtkleuren 830, 840 en 865. Dankzij de levens-

duur van 30.000 uur is er minder onderhoud nodig en 

bovendien werkt de lamp goed bij temperaturen tot -30 

°C. Ideaal voor toepassingen in (koude) opslagruimtes 

of parkeergarages. LEDVANCE biedt een garantie van 3 

jaar. Made in Germany.

SubstiTUBE® T8 Advanced  
EM Gen7
Ook de Advanced uitvoering is nu beschikbaar in een 

glazen design. Deze LED-buis voor C-VSA-armaturen 

is er nu ook in een 900 mm-uitvoering, ter vervanging 

van 30W-fluorescentielampen. Met een levensduur van 

50.000 uur en een lichtstroom van maximaal 3.100 lu-

men is de SubstiTUBE® Advanced EM ideaal voor ge-

bruik op productielocaties en bij extreme omgevings-

temperaturen tussen -20 °C en +50 °C. Uitgevoerd met 

roterende eindkappen voor een flexibele afstelling van 

de verlichtingshoek. LEDVANCE biedt een garantie van 

vijf jaar.

SubstiTUBE® T8 Advanced  
UO EM Gen7
Voor veeleisende verlichtingssituaties met hoge licht-

stromen is er de SubstiTUBE® Advanced UO (Ultra Out-

put) in full glass. Een zeer efficiënte LED-buis met een 

lichtstroom van maximaal 3.600 lumen en een lange le-

vensduur van 60.000 uur. Ideaal voor gebruik in toepas-

singen met bijzonder hoge verlichtingseisen en bij ex-

treme omgevingstemperaturen tussen -20°C en +50°C. 

Ook de SubstiTUBE® Advanced UO is beschikbaar met 

roterende eindkappen. LEDVANCE biedt een garantie 

van vijf jaar.

Ook de Advanced uitvoering is nu 
beschikbaar in een glazen design.

NIEUWE GENERAT IE  OSRAM LED-BU IZEN VAN LEDVANCE

LEGRAND XL 3-S  RANGE

LEDVANCE is the licensee of product 
trademark OSRAM in general lighting

“Met deze nieuwe range bie-

den we tertiaire laagspan-

ningsborden aan op maat van 

minder verregaande uitvoe-

ringsvereisten,” aldus Dimi-

tri Van Den Heuvel, product 

manager bij Legrand. In vele 

gevallen is het immers niet 

nodig om bijvoorbeeld het 

bord te bouwen volgens een 

scheidingsvorm 2 of hoger 

of om vermogenapparaten te 

voorzien in uitrijdbare versie of 

met achteraansluitingen.  “De 

S in XL³-S staat dan wel voor 

standaard, maar het betekent 

geenszins dat deze borden 

minderwaardig zijn aan de Premium-modellen binnen het 

XL³-gamma. Het is gewoonweg de meest economische 

oplossing zonder in te boeten aan kwaliteit.”

Het gamma XL³-S bestaat uit drie types en wordt in twee 

fases gelanceerd. Momenteel zijn dit de XL³-S 160 en 

XL³-S 630, januari volgend jaar volgt dan nog de XL³-S 

4000 voor toepassing in grote tertiaire en industriële in-

stallaties.

Standaardgamma, 
tal van mogelijkheden
De nieuwe verdeelborden kunnen vanzelfsprekend ge-

bouwd worden om te voldoen aan de internationale norm 

IEC 61439. Anders dan bij XL³, zijn de rechtopstaande 

XL³-S 160 en 630 voorgemonteerd, wat bij de montage 

heel wat tijdwinst oplevert.

Naar energieverdeling toe werd ook voor dit gamma een 

ruim assortiment van standaardrailsystemen ontwikkeld 

voor koperen of aluminium railstellen. Indien de klant 

opteert voor ons geoptimaliseerd verdeelsysteem  met 

onder andere geprefabriceerde aansluitsets dienen we 

hem door te verwijzen naar ons Premium gamma XL³. 

Optimalisatie van het aantal referenties is trouwens een 

bewuste aanpak van Legrand die ook hier consequent  

wordt gevolgd, met toebehoren die zoveel mogelijk ge-

 
meenschappelijk gehouden worden om het aantal refe-

renties te beperken.

De XL³-S 160 wordt aangeboden als metalen uitvoering, 

met een capaciteit van 24 of 36 modules per rij en als 

inbouw- of opbouwversie. Mede door zijn uitvoering tot 

8 rijen maakt dat deze kast een zeer grote capaciteit 

biedt (tot 288 modules). Dergelijke laagspanningsverdeel-

borden zijn aangewezen bij grote residentiële projecten 

(villa’s, domotica), klein tertiair en als onderverdeelbord in 

grote installaties.

De nuttige ruimte binnenin de XL³-S 630 werd geoptima-

liseerd zodat veel meer producten geïnstalleerd kunnen 

worden binnen dezelfde afmetingen. Dit bord is er in drie 

breedtes. Naast die met 24 en 36 modules, werd ook een 

extra breedte met 16 modules toegevoegd, die volledig 

functioneel is en dus uitgerust kan worden met diverse 

apparaten. De kasten zijn beschikbaar in een hoogte van 

80cm tot 2,3m waardoor er een maximaal aantal van be-

veiligingsapparatuur in kan worden verwerkt. De XL³-S 

630 wordt toegepast in tertiaire en industriële installaties.

De nieuwe kasten werden mee opgenomen in de XL Pro³ 

configurator, software voor het ontwerp van verdeelbor-

den.

   

XL³-S 160 en XL³-S 630
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XL³-S 160 en XL³-S 630
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Enkele voorbeelden : 

Industrieel 
relaissysteem – 
van koppelrelais 
tot de 
vervanging 
van compacte 
magneet-
schakelaars
Met het steekbare industri-

ele relaissysteem RIFLINE 

realiseert u alle standaard re-

laistoepassingen. Ongeacht 

of u signalen wilt scheiden, 

vermenigvuldigen of verster-

ken. Het volledig steekbare 

relaissysteem maakt een hoge 

beschikbaarheid van machines en installaties mogelijk. 

Het toepassingsbereik reikt van koppel- en tijdrelais tot 

aan de vervanging van compacte magneetschakelaars.

Hybride motorstarters – 
slim schakelen en 
betrouwbaar beveiligen
Met de compacte en optioneel koppelbare hybride mo-

torstarter kunt u motoren veilig en betrouwbaar schake-

len. Het productassortiment van de hybride motorstar-

ters bestaat uit directe en omkeermotorschakelaars die 

met verschillende functies, zoals nood-uit en motorbe-

veiliging, verkrijgbaar zijn.

Zeer compacte relais-
modulen – smal en krachtig
Het relaissysteem PLC-INTERFACE van Phoenix Contact 

is de krachtige interface tussen  besturing en installatie-

periferie. Het moderne behuizingsconcept combineert 

een hoog bedieningscomfort met een efficiënte werking.

Veiligheidsmodulen – 
beproefde veiligheidstechniek
Indien u in uw machine een beperkt aantal veiligheids-

functies nodig heeft, dan vormen onze PSR-veiligheids-

modulen met beproefde veiligheidstechniek een optimale 

oplossing. Wij bieden voor elke veiligheidsfunctie een 

passend moduul: veilige koppelrelais,  veiligheidsrelais, 

multifunctionele veiligheidsrelais alsmede relais voor toe-

rental- en stilstandscontrole.

Ons volledige relais programma vindt u op 
www.relaysyoucanrelyon.com/nl

Omron’s aanbod specifieke paneeloplossingen om-

vat een beproefde mix van diensten en een zeer groot 

aantal items waaronder schakelende voedingen, power 

monitors, meet- en bewakingsrelais, solid-state timers, 

plug-in timers, interfacerelais, solid-state relais, aansluit-

klemmen en digitale temperatuurregelaars. Elk product 

is speciaal ontwikkeld om het gehele paneelbouwproces 

te vereenvoudigen. 

“Het ontwerpen en bouwen van een modern bedienings-

paneel wordt steeds meer complex en tijdrovend,” zegt 

Lars de Bruin, Product Manager Panel Solutions EMEA. 

“Bij Omron hebben wij ons toegewijd aan het leveren 

van oplossingen die helpen het paneelbouwproces te 

vereenvoudigen en die ook nog waarde toevoegen aan 

elke fase van de levenscyclus van een paneel - van voor-

ontwerp tot assemblage, tot en met de exploitatie en het 

onderhoud.”

Een voorbeeld van dit engagement is de Push-In Plus-

technologie die in de paneelbouwproducten is geïmple-

menteerd. Deze techniek vermindert de moeite die het 

kost om een paneel te bedraden, en zorgt er tegelijkertijd 

voor dat elke draad volledig is ingestoken zonder schade 

aan de adereindhuls te hebben veroorzaakt. Dat helpt 

een solide betrouwbare verbinding te garanderen maar 

het staat ook garant voor quick release tijdens onder-

houd of upgrades van het paneel. 

De door Omron ontwikkelde Push-In Plus-technologie 

voor de bedrading vermindert het aantal bedradings-

processen met 60% ten opzichte van conventionele 

schroefaansluitingen. Het verbetert de bedradingseffici-

entie en -betrouwbaarheid met een ruime marge.

Daarnaast zorgt de overgang naar een standaard com-

ponenthoogte binnen drie gebruikerscategorieën voor 

gestandaardiseerde plaatsing van kabelgoten en com-

ponenten, voor het optimaliseren van de ruimte. Dit 

maakt het voor paneelbouwers gemakkelijker om te ver-

anderen naar een meer uniform paneel- en signalisatie-

ontwerp, met ruimte voor maatwerk en uitbreiding.

industrial.omron.nl/easy_wiring

ALLES VOOR OPTIMALE SCHAKELINGENFLEXIBILITEIT INBOUWEN IN HET 
PANEELBOUWPROCES

RELA IS  VOOR ELKE TOEPASS INGPUSH- IN  PLUS-TECHNOLOGIE

Welke functie u ook nodig hebt: schakelen, scheiden, bewaken, versterken of vermenigvuldigen. 
Het programma van Phoenix Contact laat niets te wensen over. Het biedt een gevarieerd 
programma met relaismodulen. Afhankelijk van de wensen zijn ze uitgevoerd als 
elektromechanische of solid-state-relais. Onze relaismodulen worden gebruikt voor het schakelen 
van veiligheidsfuncties of voor het bewaken van stroom respectievelijk spanning.

Ontwikkelingen op het gebied van paneelbouw geven aanleiding tot vernieuwingen in productiefaciliteiten. Dit komt 
niet alleen ten goede aan paneel- en machinebouwers, maar ook aan de eindgebruikers van de panelen.

Een gevarieerd programma 
met relaismodulen uitgevoerd 
als elektromechanische of 
solid-state-relais

NX1P2 CPU unit 
met S8VK-S voeding
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Enkele voorbeelden : 
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ELEKTRISCHE VEILIGHEID 
OP VOORHAND VERZEKERD 
Bij elektrische installaties heeft veiligheid absolute prioriteit. Om schade aan personen en zaken te voorkomen, 
moet aan tal van normen en voorschriften worden voldaan. Daartoe behoort ook de potentiaalvereffening tussen alle 
metalen onderdelen van een behuizing. Het TS 8 kastensysteem van Rittal toont hoe veiligheid door automatische 
potentiaalvereffening in vele toepassingen bereikt kan worden zonder elk paneel apart te moeten aarden. 

Uit veiligheidsoverwegingen is de aarding van 
metalen onderdelen in elektrische installa-
ties overal voorgeschreven. Dit geldt voor alle 
elektrische apparaten en installaties, van een 
eenvoudige lamp tot verdeelkasten voor laag-
spanning. De reden is duidelijk: een storing - 
wanneer bijvoorbeeld een behuizingsonderdeel 
onder spanning komt - zou personen in gevaar 
kunnen brengen. De functie van een behuizing 
is net het beschermen tegen het ongewild in 
aanraking komen met levensgevaarlijke span-
ning. In laagspanningskasten moeten dus het 

metalen frame- en alle behuizingsonderdelen 
op een degelijke manier geaard worden.

Aardingskabels 
aanbrengen
Om zo’n potentiaalvereffening door te voeren, 
waarbij alle metalen onderdelen met de aarding 
verbonden zijn, worden gewoonlijk geelgroene 
aardingskabels uit koperdraad voorzien. Deze 
zijn flexibel en kunnen ook beweeglijke onder-
delen - bijvoorbeeld een deur - veilig met de 
behuizing verbinden. Zijn alle aardingskabels 
correct aangebracht? Dan is de potentiaalver-
effening een feit en kunnen alle schakelkaston-
derdelen worden geaard via de beschermende 
geleider van de stroomtoevoer. Omdat de aar-
dingskabels bij de montage manueel aange-
bracht moeten worden, is dit ook een mogelijke 
bron voor fouten. Zou een aardingskabel verge-
ten worden, is de afgewerkte schakelkast welis-
waar klaar voor gebruik, maar bij een eventuele 
storing kan een risico voor personen ontstaan.

Potentiaalvereffening, 
ook zonder aardingskabel
Om elektrische beveiligingsmaatregelen een-
voudiger te implementeren, ontwikkelde Rittal 
met het TS 8 modulaire kastensysteem een 
doeltreffende oplossing. Zijpanelen, dak, ach-
terwand en bodemplaat worden bij de assem-
blage automatisch geleidend verbonden met 
het frame. Daarmee is de potentiaalvereffening 
gerealiseerd, zonder dat deze onderdelen moe-
ten verbonden worden met aardingskabels. 
Deze oplossing wordt geïmplementeerd met 
behulp van speciale klemmen of sluitringen, die 
bij de montage door de elek-
trisch niet-geleidende lak van 
de vlakke delen geduwd wor-
den, waardoor een veilig con-
tact ontstaat. Hierdoor zijn alle 
vlakke delen geleidend ver-
bonden met het frame en kan 
bij vele toepassingen afgezien 
worden van afzonderlijke aar-
dingskabels. Enkel voor de 

schakelkastdeur moet nog een aardingskabel 
aangebracht worden. De overgangsweerstand 
tussen de vlakke delen en het schakelkastframe 
is lager dan 0,1 ohm, de waarde vereist door de 
norm DIN EN 62208 voor lege kasten.

Vereenvoudigde 
montage en verhoogde 
veiligheid
In de werkplaats zorgt deze automatische po-
tentiaalvereffening voor minder benodigd ma-
teriaal en een vereenvoudigde montage. Het 
tijdrovende aanbrengen van tot wel zeven aar-
dingskabels per schakelkast valt weg. Naast 
deze materiaal- en tijdbesparing is ook de de-
montage en nieuwe montage van vlakke de-
len eenvoudiger omdat de aardingskabels niet 
iedere keer opnieuw verwijderd en bevestigd 
moeten worden. Automatische potentiaalveref-
fening is doeltreffend en voldoet aan de normen 
indien geen actieve componenten in de vlakke 
delen ingebouwd worden. Is dit wel het geval, 
dan dient u aardingskabels te voorzien.

Voordelen in één 
oogopslag
De automatische potentiaalvereffening bij het 
TS 8 modulaire behuizingensysteem van Rittal 
biedt deze belangrijke voordelen:
• Verhoogt de veiligheid,
• Spaart de montage uit van tot wel zeven 

aardingskabels,
• Vereenvoudigt de montage en demontage 

van alle vlakke delen.
Download de Rittal aardingsbrochure via 
www.rittal.be. 

AUTOMATISCHE POTENT IAALVEREFFENING B IJ  R ITTAL TS 8  KASTEN

Sinds 2013
Het Smartlink-systeem werd in 2013 
uitgebracht in een Modbus-versie. In 
2015 kwam er de aanpassing aan het 
Ethernet netwerk en in 2016 werd de 
mogelijkheid van een draadloze verbin-
ding geboden, die ook communiceert 
met energiesensoren (PowerTag).
De vandaag voorgestelde versie van 
Smartlink ELEC moet beschouwd wor-
den als het logische gevolg van de evolutie van de scha-
kelborden. Kleine commerciële bedrijven kunnen vandaag 
hun schakelborden op een door Schneider Electric bevei-
ligd iCloud-netwerk aansluiten en zich op die manier toe-
gang verschaffen met hun smartphone of tablet.
Deze evolutie zal zich verderzetten gezien het toenemen-
de gebruik van deze apparaten.

De eisen van de eindgebruiker
Algemeen gesproken beschikt een kleine onderneming 
niet over een onderhoudscontract of een aansluiting op 
een communicatieplatform. Dankzij de beveiligde server 
van Schneider Electric kan de manager van de onderne-
ming nu gegevens uit het elektrische systeem in realtime 
bekijken op zijn smartphone of tablet.
Vandaag heeft een manager bekommernissen op drie ni-
veaus:
• Zij vertaalt zich in het gebruik van apparatuur die 

perfect functioneert en in de mogelijk om recht-
streeks te kunnen ingrijpen in geval van defecten om 
operationele verliezen zoveel mogelijk te vermijden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Bepaalde uitrustingen 
kunnen potentieel ge-
vaarlijk zijn. Hun veilige 
werking en hun functio-
nele status (in werking, 
stilstand) moet gega-
randeerd en gemonitord 
kunnen worden om de 
exploitatie in goede banen te kunnen leiden.

• De hoogst mogelijke energie-efficiëntie met het oog 
op een verlaging van het energieverbruik zonder de 
exploitatie negatief te beïnvloeden.

Klanten gerustgesteld met 
Smartlink ELEC
Het beroep van de elektricien ondergaat een constan-
te evolutie en dit is niet in het minst te wijten aan de 
intrede van de communicatietechnieken in de elek-
trotechniek. Vandaag kan iedereen met smartphone 
of tablet ook zijn elektrische installaties beheren. 
Via de applicatie “Config ELEC”, kan de elektricien 
zijn verdeelbord snel en eenvoudig configureren in 
functie van de behoeften van zijn klant.

In het geval dat internet nog niet 
beschikbaar is bij de klant, kan hij 
voorlopig gebruik maken van Wifer, 
een Schneider Electric accessoire, 
waardoor tijdelijk wifi (een draadloos 
toegangspunt) gebruikt kan worden 
om Smartlink ELEC te configureren.
Dit is een pluspunt voor de elektricien 
die een nieuwe zakelijke relatie met 
zijn klant kan creëren dankzij deze 
vereenvoudigde connectiviteit!

PRODUCTNEWS: SCHNEIDER ELECTRIC

BEHEER UW BEDRIJF EFFICIËNTER MET 
SMARTPHONE EN TABLET
Dankzij de introductie van de nieuwe versie Smartlink ELEC kan de manager van een klein bedrijf nu van op de 
afstand zijn elektrische installatie en de erop aangesloten apparatuur bewaken, meten en aansturen. Smartlink 
ELEC, een applicatie voor smartphone en tablet (App Store of Google Play), is speciaal ontworpen voor zeer kleine 
commerciële ondernemingen.

SCHNEIDER ELECTR IC  -  SMARTL INK ELEC

Smartlink ELEC, een 
applicatie voor smartphone 
en tablet (App Store of 
Google Play)
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PRODUCTNEWS: TECHNOLUXPRODUCTNEWS: SIEMENS

Elektriciteit zet alles in beweging: van de industriële 
sectoren voor olie en gas, mijnbouw, chemie en de au-
tomobielnijverheid tot computercentra en luchthavens. 
Het bestaande unidirectionele systeem voor de produc-
tie en verdeling van elektriciteit wordt echter vervangen 
door multidirectionele alternatieven. Ralf Christian, CEO 
van de divisie voor energiemanagement bij Siemens, 
vertelt: “Tegenwoordig wordt elektriciteit meer en meer 
decentraal gegenereerd op basis van hernieuwbare 
energiebronnen. Dit vormt de basis voor een duurzame 
energievoorziening in industriële installaties, gebouwen 
en infrastructuren.” Een toenemend aantal bedrijven 

genereert reeds zijn eigen elektriciteit door middel van 
hernieuwbare energie, bijvoorbeeld om piekbehoeften te 
dekken tijdens productie-intensieve perioden. 
Omdat er meer hernieuwbare energie naar het net wordt 
gestuurd, worden de energiesystemen steeds complexer. 
Dit kan spanningsschommelingen veroorzaken, wat de 
werking van installaties kan verstoren en tot productie-
onderbrekingen kan leiden. Het is dan ook van essentieel 
belang dat de beschikbaarheid en de winstgevendheid 
van installaties worden verzekerd door middel van nieu-
we technologieën zoals digitalisering. De oplossing be-
staat erin een holistisch, betrouwbaar, aanpasbaar en in-
telligent systeem voor energievoorziening te ontwerpen.  

Het volgende verhaal sluit hier naadloos bij aan:

Verlagen van energieverbruik 
bij Gestamp
De nieuwe en veranderende mix van energieverbruikers 
en -toevoerders vergt een geautomatiseerd systeem 
voor energievoorziening met een groter te bewaken da-
tavolume. Omdat energiekosten van essentieel belang 
zijn voor de industrie, is het maximaliseren van het ren-
dement van de toevoer en het verbruik van elektriciteit 
uiterst belangrijk. Zo verzamelt de autoleverancier Ge-
stamp uit Bilbao met behulp van een compleet meetsys-
teem energiegegevens van alle elektriciteitsverbruikers 
en stuurt die gegevens ter analyse naar het Siemens-
controlecentrum in Sevilla. De verantwoordelijken bij 
Gestamp krijgen een gedetailleerde analyse van alle ver-
bruikersgegevens, inclusief suggesties voor verbetering 

in real time via een webinterface. “Dankzij een 
cloud-gebaseerd efficiënt energiebeheerplat-
form dat aan de hand van big data het ver-
bruik optimaliseert, kon Siemens Gestamp, 
een multinationaal bedrijf dat metalen auto-
onderdelen bouwt, in staat stellen om het 
energieverbruik in 14 van zijn installaties met 
15% te verminderen”, vertelt Santiago Esarte, 
energie-efficiëntiemanager bij Gestamp, over 
het energiebewakingssysteem. 

 

INTELLIGENTE ENERGIEDISTRIBUTIE IN 
INDUSTRIE BIEDT VOORDELEN WATERDICHTE LED-TOESTELLEN 
De komende tien jaar zal elektrische energie wereldwijd de belangrijkste energiebron worden door het stijgende 
aandeel van hernieuwbare energiebronnen. De kwaliteit van de energie, de leveringszekerheid en de energie-effi-
ciëntie zijn nu reeds essentiële vereisten voor de stroomvoorziening in de industrie. Aan de hand van een voorbeeld 
uit de autonijverheid illustreren we graag hoe deze uitdagingen kunnen worden aangepakt.

S IEMENS

WDP PAC-D LED IX   -   SEA LED  -   HWDL

Door de rationalisering van het ener-
gieverbruik dankzij de gegevensanalyse 
en de oplossingen die door dit platform 

worden geboden, kon Gestamp de 
voorbije 12 maanden bijna 45 GWh 

besparen

WDP PAC-D LED IX
WDP PAC-D LED IX is een ENEC-gekeurd 
waterdicht LED-toestel met een glasvezel-
versterkte polyester basis en een diffusor uit 
methacrylaat. Glasvezelversterkte polyester is 
minder torsbaar, waardoor je op een oneffen 
plafond steeds de waterdichtheid blijft behou-
den. Methacrylaat is bestand tegen oliën en 
zuren en zal niet verkleuren bij UV-licht. 

SEA LED 
SEA LED is de vernieuwde versie van de Oce-
anLED. Je kan er dus perfect een 1 of 2x 18W, 
36W of 58W TL-D mee vervangen. Het is een 
waterdicht LED-toestel volledig uit polycarbo-
naat, voorzien van RVS-clips en uitgerust met 
standaard 3 x 1,5 mm² doorvoerbedrading. 
Deze nieuwe versie moet je niet meer openen 
om te kunnen aansluiten. Je hoeft enkel het 
afdekplaatje los te schroeven, de kabel door 
de wartel te voeren en aansluiten via de quick 
connection box. Het toestel heeft een levens-
duur van 70.000 uur en is tevens ook te ver-
krijgen met DALI dimbare driver. Op aanvraag 
is het toestel te verkrijgen met noodunit of 
ook met een 3- of 5-polige Wieland GST18i-
connector.

HWDL
HWDL is een LED-vervanger voor klassieke 
TL-armaturen voor stoffige en vochtige om-
gevingen. Het toestel bestaat uit een poly-
carbonate basis en een opaal polycarbonate 
afdekkap, slagvast (IK08).  Het toestel is voor-
zien van een 5-polige doorvoerbedrading van 
1,5mm² waardoor het toestel perfect geschikt 
is voor lijnmontage en noodstroomcircuits.
HWDL wordt standaard geleverd met onver-
liesbare, vergrendelbare RVS-clipsen waar-
door de cover blijft hangen en handenvrije 
montage kan gebeuren. 

Het armatuur is eveneens beschikbaar met 
een ingebouwde noodunit van 1 uur (type EM). 
Op aanvraag leverbaar met dimbare driver 
1-10V of DALI, of met microwave bewegings-
sensor.

WDP PAC-D LED IX

SEA LED

HWDL



35CEBEOINDUSTRYNEWS

PRODUCTNEWS: TECHNOLUXPRODUCTNEWS: SIEMENS

Elektriciteit zet alles in beweging: van de industriële 
sectoren voor olie en gas, mijnbouw, chemie en de au-
tomobielnijverheid tot computercentra en luchthavens. 
Het bestaande unidirectionele systeem voor de produc-
tie en verdeling van elektriciteit wordt echter vervangen 
door multidirectionele alternatieven. Ralf Christian, CEO 
van de divisie voor energiemanagement bij Siemens, 
vertelt: “Tegenwoordig wordt elektriciteit meer en meer 
decentraal gegenereerd op basis van hernieuwbare 
energiebronnen. Dit vormt de basis voor een duurzame 
energievoorziening in industriële installaties, gebouwen 
en infrastructuren.” Een toenemend aantal bedrijven 

genereert reeds zijn eigen elektriciteit door middel van 
hernieuwbare energie, bijvoorbeeld om piekbehoeften te 
dekken tijdens productie-intensieve perioden. 
Omdat er meer hernieuwbare energie naar het net wordt 
gestuurd, worden de energiesystemen steeds complexer. 
Dit kan spanningsschommelingen veroorzaken, wat de 
werking van installaties kan verstoren en tot productie-
onderbrekingen kan leiden. Het is dan ook van essentieel 
belang dat de beschikbaarheid en de winstgevendheid 
van installaties worden verzekerd door middel van nieu-
we technologieën zoals digitalisering. De oplossing be-
staat erin een holistisch, betrouwbaar, aanpasbaar en in-
telligent systeem voor energievoorziening te ontwerpen.  

Het volgende verhaal sluit hier naadloos bij aan:

Verlagen van energieverbruik 
bij Gestamp
De nieuwe en veranderende mix van energieverbruikers 
en -toevoerders vergt een geautomatiseerd systeem 
voor energievoorziening met een groter te bewaken da-
tavolume. Omdat energiekosten van essentieel belang 
zijn voor de industrie, is het maximaliseren van het ren-
dement van de toevoer en het verbruik van elektriciteit 
uiterst belangrijk. Zo verzamelt de autoleverancier Ge-
stamp uit Bilbao met behulp van een compleet meetsys-
teem energiegegevens van alle elektriciteitsverbruikers 
en stuurt die gegevens ter analyse naar het Siemens-
controlecentrum in Sevilla. De verantwoordelijken bij 
Gestamp krijgen een gedetailleerde analyse van alle ver-
bruikersgegevens, inclusief suggesties voor verbetering 

in real time via een webinterface. “Dankzij een 
cloud-gebaseerd efficiënt energiebeheerplat-
form dat aan de hand van big data het ver-
bruik optimaliseert, kon Siemens Gestamp, 
een multinationaal bedrijf dat metalen auto-
onderdelen bouwt, in staat stellen om het 
energieverbruik in 14 van zijn installaties met 
15% te verminderen”, vertelt Santiago Esarte, 
energie-efficiëntiemanager bij Gestamp, over 
het energiebewakingssysteem. 

 

INTELLIGENTE ENERGIEDISTRIBUTIE IN 
INDUSTRIE BIEDT VOORDELEN WATERDICHTE LED-TOESTELLEN 
De komende tien jaar zal elektrische energie wereldwijd de belangrijkste energiebron worden door het stijgende 
aandeel van hernieuwbare energiebronnen. De kwaliteit van de energie, de leveringszekerheid en de energie-effi-
ciëntie zijn nu reeds essentiële vereisten voor de stroomvoorziening in de industrie. Aan de hand van een voorbeeld 
uit de autonijverheid illustreren we graag hoe deze uitdagingen kunnen worden aangepakt.

S IEMENS

WDP PAC-D LED IX   -   SEA LED  -   HWDL

Door de rationalisering van het ener-
gieverbruik dankzij de gegevensanalyse 
en de oplossingen die door dit platform 

worden geboden, kon Gestamp de 
voorbije 12 maanden bijna 45 GWh 

besparen

WDP PAC-D LED IX
WDP PAC-D LED IX is een ENEC-gekeurd 
waterdicht LED-toestel met een glasvezel-
versterkte polyester basis en een diffusor uit 
methacrylaat. Glasvezelversterkte polyester is 
minder torsbaar, waardoor je op een oneffen 
plafond steeds de waterdichtheid blijft behou-
den. Methacrylaat is bestand tegen oliën en 
zuren en zal niet verkleuren bij UV-licht. 

SEA LED 
SEA LED is de vernieuwde versie van de Oce-
anLED. Je kan er dus perfect een 1 of 2x 18W, 
36W of 58W TL-D mee vervangen. Het is een 
waterdicht LED-toestel volledig uit polycarbo-
naat, voorzien van RVS-clips en uitgerust met 
standaard 3 x 1,5 mm² doorvoerbedrading. 
Deze nieuwe versie moet je niet meer openen 
om te kunnen aansluiten. Je hoeft enkel het 
afdekplaatje los te schroeven, de kabel door 
de wartel te voeren en aansluiten via de quick 
connection box. Het toestel heeft een levens-
duur van 70.000 uur en is tevens ook te ver-
krijgen met DALI dimbare driver. Op aanvraag 
is het toestel te verkrijgen met noodunit of 
ook met een 3- of 5-polige Wieland GST18i-
connector.

HWDL
HWDL is een LED-vervanger voor klassieke 
TL-armaturen voor stoffige en vochtige om-
gevingen. Het toestel bestaat uit een poly-
carbonate basis en een opaal polycarbonate 
afdekkap, slagvast (IK08).  Het toestel is voor-
zien van een 5-polige doorvoerbedrading van 
1,5mm² waardoor het toestel perfect geschikt 
is voor lijnmontage en noodstroomcircuits.
HWDL wordt standaard geleverd met onver-
liesbare, vergrendelbare RVS-clipsen waar-
door de cover blijft hangen en handenvrije 
montage kan gebeuren. 

Het armatuur is eveneens beschikbaar met 
een ingebouwde noodunit van 1 uur (type EM). 
Op aanvraag leverbaar met dimbare driver 
1-10V of DALI, of met microwave bewegings-
sensor.

WDP PAC-D LED IX

SEA LED

HWDL



E lek t ro techn isch  mater iaa l , 
techn ische  op loss ingen en  d iens ten .

www.cebeo.be

CEBEO VERKOOPSFILIALEN

CONTACT

U kan uw regionale Cebeo industrie 
specialisten contacteren in de Cebeo 
filialen aangeduid met  

U kan er bij hen terecht met al uw vragen over:

- Industrial Automation

- Competence Center Duurzaam Verlichten

- Competence Center Verdeelborden

- ...

CEBEO E-SHOP
Op de Cebeo e-shop kan u elektronisch uw bestel-

ling plaatsen tot 19u voor levering ’s anderendaags. 

De Cebeo e-shop is ook als online cataloog van 

onschatbare waarde, meer bepaald voor het raad-

plegen van prijzen en voorraad. Indien u nog geen 

toegang heeft tot de Cebeo e-shop, kan u een login 

aanvragen op http://eshop.cebeo.be 

CEBEO DISTRIBUTION CENTER
7700 Moeskroen,  Rue de la Royenne 47b
T 056/56 09 30 • F 056/56 09 82

REGIONALE VERKOOPSFILIALEN 
FILIALES DE VENTE REGIONALES 
1040 Etterbeek Boulevard Louis Schmidt 3/1 T 02/739.47.70 F 02/739.47.99 brabant@cebeo.be

1090 Brussels (Jette) avenue Carton de Wiartlaan 74 T 02/421.39.00 F 02/424.18.82 brabant@cebeo.be

1090 Brussels (Jette) Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407 T 02/421.39.00 F 02/218.50.62 brabant@cebeo.be

1130 Brussels (Haren) Spaarbekkenstraat / rue du Bassin Collecteur 5 T 02/247.95.95 F 02/247.95.50 brabant@cebeo.be

1301 Wavre (Bierges) rue Provinciale 263 T 010/42.12.12 F 010/41.78.21 brabant@cebeo.be

1440 Braine-le-Château Parc Industriel 13a T 02/366.94.61 F 02/366.04.11 brabant@cebeo.be

1620 Drogenbos W.A. Mozartlaan 10 T 02/334.12.10 F 02/331.20.10 brabant@cebeo.be

2100 Deurne Kruiningenstraat 14 T 03/325.72.00 F 03/360.93.21 antwerpen@cebeo.be

2300 Turnhout Veedijk 31 T 014/44.84.84 F 014/44.84.80 antwerpen@cebeo.be

2610 Wilrijk Kleine Doornstraat 299 T 03/450.86.00 F 03/458.02.65 antwerpen@cebeo.be

2800 Mechelen (Nekkerspoel) Maanstraat 9 T 015/27.06.53 F 015/21.74.11 antwerpen@cebeo.be

3001 Leuven (Heverlee) Ambachtenlaan 31A T 016/40.08.48 F 016/40.00.56 brabant@cebeo.be

3500 Hasselt Het Dorlik 3 T 011/26.04.00 F 011/23.66.50 limburg@cebeo.be

4020 Wandre rue du Charbonnage 10 – zoning industriel T 04/345.96.96 F 04/345.96.89 wallonie@cebeo.be

4460 Grâce-Hollogne rue de Wallonie 13 – zoning industriel T 04/239.73.00 F 04/239.73.03 wallonie@cebeo.be

4820 Verviers (Dison) avenue du Jardin-Ecole 43 T 087/56.03.74 F 087/56.03.76 wallonie@cebeo.be

5020 Namur (Suarlée) Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15 T 081/72.17.40 F 081/72.17.50 wallonie@cebeo.be

6040 Charleroi Zoning Industriel - 1ère rue 1 T 071/29.73.73 F 071/29.73.74 wallonie@cebeo.be

7000 Mons Grand Route 212 T 065/40.24.40 F 065/35.45.19 wallonie@cebeo.be

7600 Péruwelz rue de l’Europe 14 T 069/77.96.66 F 069/77.65.42 wallonie@cebeo.be

7700 Mouscron rue de la Royenne 47b T 056/56.16.16 F 056/56.16.10 mouscron@cebeo.be

8200 Brugge (Waggelwater) Lieven Bauwensstraat 10 T 050/45.78.78 F 050/32.34.26 brugge@cebeo.be

8400 Oostende Plantijnstraat 4 T 059/56.05.60 F 059/70.02.32 oostende@cebeo.be

8520 Kuurne Industrielaan 3 T 056/36.48.00 F 056/36.48.10 kuurne@cebeo.be

8630 Veurne Koksijdestraat 18 T 058/31.51.44 F 058/31.52.90 veurne@cebeo.be

8790 Waregem Eugène Bekaertlaan 59 T 056/23.84.80 F 056/23.84.81 waregem@cebeo.be

9000 Gent New Orleansstraat 10 T 09/255.76.76 F 09/255.76.26 gent@cebeo.be

9140 Temse Laagstraat 25 T 03/250.51.25 F 03/250.51.20 antwerpen@cebeo.be

9160 Lokeren Dijkstraat 19 - industriezone E17/1089 T 09/348.29.51 F 09/349.05.80 lokeren@cebeo.be

9320 Erembodegem Brusselbaan 287a - 289a T 053/21.27.93 F 053/77.93.80 erembodegem@cebeo.be

9620 Zottegem Opstalstraat 1C T 09/360.29.81 F 09/360.14.02 zottegem@cebeo.be

9700 Oudenaarde Serpentstraat 96A T 055/23.22.00 F 055/23.22.09 oudenaarde@cebeo.be

9800 Deinze Georges Martensstraat 6 T 09/381.59.00 F 09/381.59.01 deinze@cebeo.be
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1040 Etterbeek
Boulevard Louis Schmidtlaan 3/1

T 02/739.47.70 F 02/739.47.99 brabant@cebeo.be

1090 Brussels (Jette)
avenue Carton de Wiartlaan 74

T 02/421.39.00 F 02/424.18.82 brabant@cebeo.be

1090 Brussels (Jette)
Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407

T 02/421.39.00 F 02/218.50.62 brabant@cebeo.be

1130 Brussels (Haren) 
Sint-Stevens-Woluwestraat 55

T 02/247.93.30 F 02/247.95.97 brabant@cebeo.be

1301 Wavre (Bierges)
rue Provinciale 263

T 010/42.12.12 F 010/41.78.21 brabant@cebeo.be

1440 Braine-le-Château
Parc Industriel 13a

T 02/366.94.61 F 02/366.04.11 brabant@cebeo.be

1620 Drogenbos
W.A. Mozartlaan 10

T 02/334.12.10 F 02/331.20.10 brabant@cebeo.be

2100 Deurne
Kruiningenstraat 14

T 03/360.93.20 F 03/360.93.21 antwerpen@cebeo.be

2300 Turnhout
Veedijk 31

T 014/44.84.84 F 014/44.84.80 antwerpen@cebeo.be

2440 Geel
Bell-Telephonelaan 3A

T 014/56.38.10 F 014/56.38.20 antwerpen@cebeo.be

2610 Wilrijk
Kleine Doornstraat 299

T 03/450.86.00 F 03/458.02.65 antwerpen@cebeo.be

2800 Mechelen (Nekkerspoel)
Maanstraat 9

T 015/27.06.53 F 015/21.74.11 antwerpen@cebeo.be

3001 Leuven (Heverlee)
Ambachtenlaan 31A

T 016/40.08.48 F 016/40.00.56 brabant@cebeo.be

3500 Hasselt
Het Dorlik 3

T 011/26.04.00 F 011/23.66.50 limburg@cebeo.be

4040 Herstal  
Parc Industriel des Hauts-Sarts

T 04/345.96.96 F 04/345.96.89 herstal@cebeo.be

4460 Grâce-Hollogne
rue de Wallonie 13 – zoning industriel

T 04/239.73.00 F 04/239.73.03 gracehollogne@cebeo.be

4820 Verviers (Dison)
avenue du Jardin-Ecole 43

T 087/56.03.74 F 087/56.03.76 verviers@cebeo.be

5020 Namur (Suarlée)
Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15

T 081/72.17.40 F 081/72.17.50 namur@cebeo.be

6040 Charleroi
Zoning Industriel - 1ère rue 1

T 071/29.73.73 F 071/29.73.74 charleroi@cebeo.be

6800 Libramont 
Parc d’activités Economiques de Recogne

T 061/21.01.80 F 061/21.01.89 libramont@cebeo.be

6900 Marche-en-Famenne 
Boucle de la Famenne 23

T 084/24.40.00 F 084/24.48.40 marcheenfamenne@cebeo.be

7000 Mons
Grand Route 212

T 065/40.24.40 F 065/35.45.19 mons@cebeo.be

7600 Péruwelz
rue de l’Europe 14

T 069/77.96.66 F 069/77.65.42 peruwelz @cebeo.be

7700 Mouscron
rue de la Royenne 47b 

T 056/56.16.16 F 056/56.16.10 mouscron@cebeo.be

8200 Brugge (Waggelwater)
Lieven Bauwensstraat 10

T 050/45.78.78 F 050/32.34.26 brugge@cebeo.be

8400 Oostende
Plantijnstraat 4

T 059/56.05.60 F 059/70.02.32 oostende@cebeo.be

8520 Kuurne
Industrielaan 3

T 056/36.48.00 F 056/36.48.10 kuurne@cebeo.be

8630 Veurne
Koksijdestraat 18

T 058/31.51.44 F 058/31.52.90 veurne@cebeo.be

8790 Waregem
Eugène Bekaertlaan 59

T 056/23.84.80 F 056/23.84.81 waregem@cebeo.be

9000 Gent
New Orleansstraat 10

T 09/255.76.76 F 09/255.76.26 gent@cebeo.be

9140 Temse
Laagstraat 25

T 03/250.51.25 F 03/250.51.20 antwerpen@cebeo.be

9160 Lokeren
Dijkstraat 19 - industriezone E17/1089

T 09/348.29.51 F 09/349.05.80 lokeren@cebeo.be

9320 Erembodegem
Brusselbaan 287a - 289a

T 053/21.27.93 F 053/77.93.80 erembodegem@cebeo.be

9620 Zottegem
Opstalstraat 1C

T 09/360.29.81 F 09/360.14.02 zottegem@cebeo.be

9700 Oudenaarde
Serpentstraat 96A

T 055/23.22.00 F 055/23.22.09 oudenaarde@cebeo.be

9800 Deinze
Georges Martensstraat 6

T 09/381.59.00 F 09/381.59.01 deinze@cebeo.be


