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“KWALITATIEVE VERLICHTING, 
EEN BEWUSTE KEUZE.”

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

Beste lezer,

Is verlichting een kost of een investering? De tweede optie lijkt me het beste te beantwoorden 
aan de realiteit, niet noodzakelijk de boekhoudkundige. U krijgt namelijk heel wat terug voor 
een investering in verlichting, zeker als u bewust kiest voor kwalitatieve en energie-efficiënte 
verlichting.

De energiebesparing die een bedrijf realiseert door te investeren in een energiezuinige LED-
oplossing bedraagt minstens 50% in vergelijking met een conventionele lichtoplossing. Het verschil 
kan nog veel hoger oplopen bij de keuze voor efficiënte toestellen in combinatie met lichtsturing. De 
ROI en TCO (laten) berekenen van een nieuwe verlichtingsinstallatie, is geen tijdverlies.

Maar het is niet de enige mogelijke winst. Verlichting heeft 
een invloed op het welzijn en de prestaties van werknemers. 
Met een verouderde lichtinstallatie zal die invloed wellicht 
niet bepaald positief zijn. De juiste verlichting op het 
juiste moment – denk maar aan de beruchte middagdip – 

stimuleert de prestaties en het welzijn wel positief. 

De directe invloed van verlichting valt niet te negeren. Indirect ondersteunt het bewust investeren in 
energie-efficiënte en kwalitatieve verlichting ook het imago van bedrijven. Een voorbeeld hiervan 
leest u in dit nummer.
In de industrie moet verlichting ook dikwijls voldoende robuust zijn, bestand zijn tegen agressieve 
omgevingen of aan bepaalde normeringen voldoen.

Cebeo maakt u graag wegwijs in de mogelijkheden van specifieke verlichting voor de industrie en 
geeft u antwoorden op uw vragen. In dit magazine en zeker ook in het dagelijks contact. 

Veel leesplezier!

Jo Vanackere
Communicatieverantwoordelijke 
Cebeo nv.
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Energiebesparing was de insteek van de 
relighting bij Recticel. “In 2014 stapten 
we met ons bedrijf in het EBO (energie-
beleidsovereenkomst) met de Vlaamse 
overheid”, weet Gert. “We verbonden ons 
als bedrijf ertoe om in een periode van 
vier jaar minstens één energieaudit uit te 
voeren en daaraan energiebesparende 
maatregelen te koppelen.
“In een eerste fase (2005-2013) pakten 
we de grote verbruikers aan: de stoom-, 

verwarmings- en persluchtinstallaties”, 
gaat hij verder. “Daarna hebben we ons 
elektrisch  verbruik in kaart gebracht. Wat 
bleek: 13% ging naar onze verouderde 
lichtinstallatie. De investering in een re-
lighting viel in dat opzicht wel degelijk te 
verantwoorden. Want door de verlichting 
te vervangen, zouden we met de vingers 
in de neus 50% besparen op die lichtfac-
tuur. Minstens!”

Evenwichtsoefening
De keuze voor Cebeo lag  volgens Gert 
voor de hand. “Cebeo is onze preferred 
partner voor MRO (Maintenance, Re-
pair & Overhaul). Maar we wisten ook 
dat hun gespecialiseerde verlichtingscel 
een mooi antwoord kon bieden op ons 
vraagstuk. Niet evident, daar de chemi-
sche industrie waarin we bezig zijn toch 
specifieke eisen stelt aan de toestellen. 
Ook de verschillende normen op vlak 

De nieuwe lichtinstallatie bij schuimproducent Recticel in Wetteren levert meer op dan enkel een 
energiebesparing. Ook het welzijn, comfort en de veiligheid van de 500 medewerkers vaart er wel bij. Cebeo 
bood met de lichtberekening en met de selectie van de toestellen een belangrijke ondersteunende rol bij deze 
relighting. Plant Maintenance and Engineering Manager bij Recticel Wetteren Gert Stalpaert en Cebeo 
lichtspecialiste Myriam Braeckman geven meer duiding over de relighting op deze indrukwekkende site.

PROJECT RELIGHTING BIJ SCHUIMPRODUCENT ‘RECTICEL’ IN WETTEREN
 

“MINDER ENERGIEVERBRUIK,   
 HOGER COMFORT 
 EN MEER VEILIGHEID”
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Buitenverlichting:
• Philips Tempo LED-schijnwerpers

Werkplaatsverlichting:
• LED-lichtlijnen TRL van Technolux
• Philips Gentlespace LED-klokken

Projectinfo :

van comfort en veiligheid moesten gerespecteerd 
worden.”
Maar daar wist Cebeo wel raad mee. Myriam 
Braeckman – de Cebeo-lichtspecialiste – maakte 
een voorstel op basis van onze wensen. Daarbij 
hield ze rekening met de omgeving, het vermo-
gen, de branduren, de wattages en vanzelfspre-
kend ook met de norm. Ze slaagde in de moeilijke 
evenwichtsoefening, waarbij comfort, verbruik en 
de wetgeving met elkaar verzoend worden. “We 
hebben in de fabriek vooral gekozen voor LED-
lichtlijnen TRL van Technolux en de Gentlespace 
LED-klokken  van Philips, vult Myriam Braeckman 
aan, “afhankelijk van de normen en de oorspron-
kelijke lichtbron op die plaats.” 
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd, en dat 
zorgt voor het nodige enthousiasme bij de mede-
werkers. Het verschil tussen de oude en nieuwe 
verlichting is danig groot, dat medewerkers aan 
de technische dienst vragen wanneer hun hal aan 
de beurt is!

Philips Tempo
Voor de buitenverlichting viel de keuze op Philips 
Tempo LED-schijnwerpers. Dat overal gekozen 
werd voor hetzelfde toestel, kwam de snelheid 
van installatie zeker ten goede. Eventuele proble-
men zal de technische dienst ook sneller kunnen 
oplossen, daar het allemaal gelijkaardige toestel-
len zijn.”

Tijd kopen
Maar over die problemen, maakt technisch ver-
antwoordelijke Steven Vijverman zich eigenlijk 
geen zorgen. “De levensduur van de lampen 
was voor ons ook een belangrijke motivatie voor 
deze relighting”, klinkt het. “Ik hoop vooral dat ik 
nu wat tijd koop. Er wordt veel verwacht van de 
technische dienst. Met die LED-installatie weet ik 
dat ik voor minstens tien jaar gebeiteld zit. Ge-
daan met lampen vervangen over de ganse site. 
Dankzij deze nieuwe lichtinstallatie, krijgen wij de 
tijd om met andere zaken bezig te zijn.” 

Gert Stalpaert, Plant Manager bij Recticel Wetteren

“Gedaan met lampen vervangen over de ganse 
site. Dankzij deze nieuwe lichtinstallatie, krijgen 
wij de tijd om met andere zaken bezig te zijn. 

“
Myriam Braeckman en Steven Vijverman
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CEBEO LICHTSPECIALIST MYRIAM BRAECKMAN

KENNIS DELEN CRUCIAAL 
VOOR MAATWERKOPLOSSING

“ We bezorgen de aanvrager een stevig dossier, dat hij 
– dankzij zijn opgedane kennis door de Cebeo-specialisten – 
gefundeerder zal voorstellen bij de directie van het bedrijf. 

”Myriam Braeckman, lichtspecialiste bij Cebeo

“Dienstverlening op maat van de professional is dé manier waarop mijn collega-
lichtspecialisten en ik het verschil maken.” Aan het woord is Myriam Braeckman, 
lichtspecialiste bij Cebeo. Zij staat dagelijks met beide voeten in de industriële 
praktijk en vindt er op elk verlichtingsvraagstuk een gepast antwoord. Het 
uitwisselen van kennis staat hierbij centraal. “Pas als de klant de technische 
mogelijkheden van (industriële) verlichting kent, kan hij zijn behoefte accuraat 
omschrijven. Wij vinden oplossingen die hieraan voldoen.”

Myriam Braeckman 
lichtspecialiste bij Cebeo 



7CEBEOINDUSTRYNEWS

DOSSIER INDUSTRIËLE VERLICHTING 

KENNIS DELEN CRUCIAAL 
VOOR MAATWERKOPLOSSING

Heeft u nog vragen of bent u benieuwd wat 
de Cebeo lichtspecialisten voor u kunnen 
betekenen? 
Uw Cebeo contactpersoon dient u graag  
van antwoord. 
www.cebeo.be

Meer info ?

“Kleurtemperatuur, kleurweergave, LED-
lumen versus lumen uit traditionele licht-
bronnen, … We kunnen niet verwachten dat 
professionals uit de industrie die begrippen 
correct kunnen plaatsen. Ook al zijn het tech-
nisch onderlegde mensen, verlichting is een 
specialiteit op zich”, steekt Myriam Braeck-
man van wal. “Bij nieuwe installaties is het 
immers niet altijd enkel de energie-efficiëntie 
(met LED) die de doorslaggevende rol speelt. 
Ook comfort, welzijn en/of veiligheid kunnen 
gelden als insteek van een verlichtingspro-
ject.”

Merkonafhankelijk
Daarom is het volgens Myriam cruciaal dat 
de professional bovenstaande begrippen kan 

plaatsen. “Als wij de vraag voor een religh-
ting krijgen in een tertiaire of industriële om-
geving, gaan wij er in de eerst plaats voor 
zorgen dat de aanvrager vertrouwd geraakt 
met deze verlichtingstermen. We nemen de 
tijd om samen door de fabriek, magazijn of 
andere omgeving te lopen en alles op een rij-
tje te zetten.”
“Belangrijk in die fase is dat we nog niet over 
merken spreken. We schetsen gewoon een 
beeld van hetgeen er mogelijk is op vlak van 
de verlichting: warm licht, koud licht, hoe 
beantwoord je aan de normen, moeten we 
rekening houden met extreme omstandighe-
den, … Met die kennis zal de verantwoorde-
lijke zijn eigen noden veel eenvoudiger onder 
woorden kunnen brengen.”

Intensieve 
samenwerking
“Daarnaast is het eveneens belangrijk om 
de insteek van het project te kennen. Is de 
klant op zoek naar een energie-efficiënte op-
lossing, is het enkel de financiële insteek die 
hem interesseert of gaat het toch vooral om 
het comfort van de medewerkers?  Op basis 
daarvan kunnen we verder met de opmaak 
van een plan, rekening houdend met de om-
gevingsfactoren.”
“De oplossing die we eraan koppelen, kan 
gaan van een eenvoudige relamping (nieuwe 
lamp op elk toestel) tot een relighting (nieuwe 
toestellen) of zelfs de implementatie van een 
lichtmanagementsysteem, al dan niet gekop-
peld met het gebouwenbeheersysteem.”

Merken en prijzen
Het is pas in deze fase dat we ook spreken 
over merken en prijzen. De behoefte is ge-
identificeerd, de lichtspecialisten vertaalden 
de vraag in een oplossing. Ze maken op 
basis van de plannen van het gebouw, een 
professionele lichtstudie. Hierbij wordt geen 
detail over het hoofd gezien: wat schrijft de 
norm voor, is er schaduw, 
wordt het toestel blootge-
steld aan veel trillingen of 
extreme temperaturen?” We 
bezorgen de aanvrager een 
stevig dossier, dat hij – dank-
zij zijn opgedane kennis door 
de Cebeo-specialisten – ge-
fundeerder zal voorstellen bij 
de directie van het bedrijf.”

Cebeo-specialisten vinden steevast 
de juiste oplossing, ook in de 
meest uiteenlopende takken van de 
industrie. 
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RELAMPING, 
RELIGHTING EN/OF 
LICHTSTURING?
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Een verlichtingsproject in een bestaand gebouw kan op drie manieren worden uitgevoerd. Ofwel 
worden enkel de lampen vervangen. De opdrachtgever kan er ook voor kiezen om alle toestellen 
te vernieuwen. Bijkomend bestaat de optie om lichtsturing te integreren. Op die manier kun je 
besparingen tot 80% realiseren. “Wat de klant ook kiest, de Cebeo-lichtspecialisten weten raad bij elk 
project”, vertelt Product Market Manager An van Melkebeke.

PRODUCT MARKET MANAGER AN VAN MELKEBEKE 
OVER HET ENERGIEBESPARINGSPOTENTIEEL 
BIJ VERLICHTINGSPROJECTEN

RELAMPING: 
de oplossing op 
korte termijn
Wie verouderde lampen vervangt door retrofit 
LED-lampen, zal op korte termijn heel wat energie 
besparen. Hiervoor zijn geen grote investerings-
budgetten nodig, maar op lange termijn is het niet 
de meest voordelige oplossing.
Een klassieke lamp vervangen door een energie-
efficiënte versie, is de eenvoudigste manier om 
energie te besparen. “Vandaag bestaan er LED-
alternatieven voor alle conventionele lampen in 
de industrie, ook voor TL en voor de populaire 
ontladingslampen”, legt An van Melkebeke uit. 
Toch zullen Cebeo-specialisten een relamping 
maar in een beperkt aantal gevallen voorstellen. 
“Het is niet de meest ideale oplossing op lange 
termijn. Vaak zijn ook de toestellen verouderd en 
komen daarbij extra onderhoudskosten (voor-
schakelapparaten).”
Net daarom is een relamping enkel interessant op 
korte termijn. Bijvoorbeeld in een fabriekspand 
dat maar enkele jaren meer dienst moet doen, of 
een hal waar binnenkort een grote reorganisatie 
van de machines of rekken zal plaatsvinden. Daar 
is een relamping een ideale tussenoplossing om 
energie te besparen.

RELIGHTING: 
zonder moeite 
minstens 50% besparen
De meeste besparing – minstens 50% – realiseer 
je door de toestellen te vervangen door LED-
toestellen. “Dit komt door het principe van LED-
technologie”, legt An uit, “waar je gewoon minder 
wattage nodig hebt om evenveel licht te krijgen 
als bij een conventioneel toestel. Een LED-instal-
latie betekent trouwens ook minder onderhouds-
kosten en een langere levensduur. De LED-markt 
is volwassen en er werd voor elke omgeving en 
elke niche een geschikt toestel ontwikkeld. 
Cebeo heeft die oplossingen ook in haar assorti-
ment, waardoor specialisten in staat zijn om voor 

elke omgeving een geschikte oplossing uit te 
werken.”

STURING: 
grootste besparing 
realiseren wanneer 
de lamp niet brandt
De grootste besparing op de energiefac-
tuur, wordt gerealiseerd door de toestellen 
te vervangen door LED-toestellen. Maar 
wie daarbovenop ook lichtsturing inte-
greert, kan tot 80% besparen. Immers, een 
lamp verbruikt het minst wanneer die niet 
brandt! In industriële omgevingen wordt daarom 
volgens de Product Market Manager vaak gegre-
pen naar bewegingsdetectie en daglichtsturing. 
“Bewegingsdetectie is de meest voor de hand 
liggende vorm van sturing in industriële omgevin-
gen. Wie het bewegingspatroon van de arbeiders 
in kaart brengt, zal zien dat grote stukken maga-
zijn dagelijks niet of nauwelijks worden betreden. 
De verlichting hoeft er dus zeker niet de ganse 
dag te branden, enkel wanneer iemand die gang 
of ruimte betreedt. Wij raden het gebruik van 
bewegingsdetectie aan in dergelijke omgeving. 

DOSSIER INDUSTRIËLE VERLICHTING 

An van Melkebeke 
Product Market Manager 

RELAMPING, 
RELIGHTING EN/OF 
LICHTSTURING?

Bewegingsdetectie op grote hoogte met de 
PD4-Master-melders van B.E.G.-Luxomat.
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An van Melkebeke, Product Market Manager bij Cebeo

“Wie het bewegingspatroon van de arbeiders in kaart 
brengt, zal zien dat grote stukken magazijn dagelijks niet of 

nauwelijks worden betreden. 
“

De infrastructuur vormt dankzij ons as-
sortiment geen belemmering, we hebben 
oplossingen in ons assortiment die je op 
grote hoogtes kan installeren, maar die op 
vloerniveau precies in de gangen detec-
teren.”
“Veel industriële hallen hebben een licht-
straat of -koepel in het dak. Daar is een 

oplossing met daglichtsturing op het lijf 
geschreven. Wanneer het daglicht binnen-
valt, hoeft de kunstverlichting niet te bran-
den. Die begint pas aan zijn taak wanneer 
er te weinig natuurlijk licht is.”

Wil de klant het onderste uit de kan, dan 
kiest hij voor sturing via DALI of KNX. 
Deze oplossingen ondersteunen detec-
tie en daglichtsturing, maar bieden nog 
bijkomende mogelijkheden. Ook dit kun-

nen we volgens An bij Cebeo helpen im-
plementeren. “In zulke gevallen halen we 
er een automatiseringsspecialist van Ce-
beo bij. Die zal analyseren hoe het bedrijf 
werkt, en kijkt dan om de verlichtingsop-
lossing te koppelen met het sturingssys-
teem. Zo’n doorgedreven oplossing is niet 
alleen interessant voor de energiebespa-
ring. Je kan nu ook het verbruik opvolgen 
en vergelijken, en meldingen ontvangen 
op momenten dat onderhoud noodzake-
lijk is.”

“Dit financieringssysteem is gelijkaardig 
met dat van een wagen. De bank betaalt 
voor de installatie en de eindklant betaalt 
af in schijven. Na afloop van de betalings-
termijn staat de klant voor een keuze. Of-
wel kiest hij voor een nieuwe – gefinan-
cierde – installatie, ofwel betaalt hij het 
restbedrag en wordt hij 100% eigenaar 
van zijn verlichting.”

Deze constructie trekt vooral grote klan-
ten over de streep. “Het is een voorde-
lige manier van werken”, vult Myriam nog 
aan. “Hetgeen de eindklant bespaart op 
zijn verlichtingsfactuur door te kiezen 
voor energie-efficiënte verlichting, betaalt 
hij gewoon af aan de bank.” 
Wie meer uitleg wenst over de verschil-
lende financieringssystemen, kan contact 
opnemen met een Cebeo-lichtspecialist.

“PAY AS YOU SAVE”
FINANCIERING VERLICHTINGSPROJECTEN

Voor projecten van een grote orde, bestaat bij Cebeo de mogelijkheid om de lichtinstallatie te financieren. 
Myriam Braeckman legt ‘Pay as you save’ uit, één van die financieringssystemen.
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CONFORM 
DE NORM
Een voorstel van een Cebeo-licht-
specialist is altijd ‘Conform de norm’:

• Aantal lux
• HACCP-norm
• Noodverlichting
• Andere…

De normen zijn opgesteld om de continuïteit 
van het industriële proces en de kwaliteit van 
het afgewerkte product te garanderen. Ander-
zijds hebben beleidsmakers oog voor het wel-
zijn en de veiligheid van de eigen medewerkers. 
Cebeo-lichtspecialisten weten welke normen 
gelden in welke omgeving. Gaat u in zee met 
een Cebeo-lichtspecialist, dan kan u steeds op 
beide oren slapen!

LED-verlichting is dan wel een stuk geschikter 
voor extreme omstandigheden dan traditionele 
lichtbronnen. Toch is niet elk toestel geschikt 
voor elke omgeving. “LED-modules renderen 
wel in koude omgevingen, maar zijn helemaal 
geen fan van de warmte”, omschrijft Myriam. 
“Daarom zal voor warme omgevingen de LED-
armatuur zo zijn vormgegeven, dat de module 
in alle omstandigheden koel blijft. In vochtige 
omgevingen is een waterdichte armatuur dan 
weer van cruciaal belang voor de driver.”

Achilleshiel
Zo heeft elke nichemarkt wel een eigen ver-
eiste en achilleshiel: extreme temperaturen, 

ATEX-omgevingen, productiehallen met scha-
delijke dampen tot zelfs varkensstallen… 
Maar fabrikanten hebben er wel telkens een 
specifieke oplossing voor ontwikkeld. En een 
Cebeo-lichtspecialist haalt die zo uit het as-
sortiment. 

“Met een oplossing samengesteld door een 
Cebeo-lichtspecialist, krijgt u waar voor uw 
geld”, aldus An van Melkebeke. “Goede func-
tionele technische verlichting, visueel aantrek-
kelijk en makkelijk in onderhoud. De toestellen 
komen steeds tegemoet aan de hoogste eisen 
die de omgeving stelt en ze bieden elke klant 
de hoogste comfort- en veiligheidsstandaard.”

EXTREME OPLOSSINGEN VOOR   
EXTREME OMSTANDIGHEDEN 
Water, stof, corrosieve omgevingen, extreme temperaturen of moeilijke werkomstandigheden. Extreme 
omstandigheden vragen extreme oplossingen. Zeker wat betreft de verlichting. “Wie hiermee geen rekening 
houdt, betaalt na korte termijn een veelvoud van de investering aan relampings en/of een relighting”, geven 
Myriam Braeckman en An van Melkebeke mee. “Gelukkig biedt Cebeo voor elke niche de gepaste oplossing.”



KENMERKEN

• 50.000 lm - 400 W

• Kleurtemperatuur: 5000 K

• Gemakkelijk te dragen (max. 16 kg) 
en te installeren door 1 persoon

• Robuust en slagvast (IK10)

• IP65

• Niet verblindend door de opale, 
polycarbonate  afscherming

• Dimbaar (0 - 100% met 
drukknopdimmer)

• Geleverd met kabel van 10 meter

DE POWERDISK VAN 
TECHNOLUX, VOOR EEN KLAARLICHTE NACHT

ONTDEK MEER OVER DE POWERDISK IN DE CATALOOG TECHNOLUX LED 12.0

De PowerkDisk LED DIM is een robuuste (IK10) LED werfarmatuur, ideaal voor 
de krachtige en veilige verlichting van constructiesites, sportieve en recreatieve 

evenementen. Met een lumenoutput van 50.000 lumen verlicht de 
PowerDisk LED DIM een oppervlakte tot 500 m².
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DOSSIER INDUSTRIËLE VERLICHTING 

CPR
Het CPR – Construction Products Regulation be-
schrijft het brandgedrag van kabels voor voeding 
en communicatie. Zowel energiekabels, stuur-
stroomkabels, communicatie- en datakabels even-
als optische vezelkabel vallen onder deze Europese 
norm. De kabels van de lichtinstallatie in bepaalde 
gevallen ook dus. Op de website van Cebeo vindt u 
een brochure met meer informatie over het CPR en 

hoe ze toe te passen. Neem bij twijfel zeker contact 
op met uw Cebeo-contactpersoon.

Functiebehoud
Bij calamiteiten moeten vitale circuits nog een 
tijdlang in bedrijf blijven. De wetgeving rond het 
functiebehoud van kabels is complex, en daarom 
ontwierp Cebeo de verhelderende cataloog ‘Func-
tiebehoud.’ Deze is gratis te downloaden op www.
cebeo.be of aan te vragen via uw Cebeo-contact-
persoon.
Volgens Nicole Gijsels is het doel van de cataloog 
tweeërlei. “Enerzijds willen we tegemoet komen 
aan de nood aan informatie over het functiebehoud 
van vitale stroombanen. Hiervoor verduidelijken 
we de bestaande regelgeving en vertalen deze in 
praktische informatie en richtlijnen. We beperken 
ons wel tot de onderwerpen waarvoor Cebeo over 
een productgamma beschikt. Belangrijk te vermel-
den is dat de inhoud van dit deel het label ‘gelezen 
en goedgekeurd’ heeft van het keuringsorganisme 
Vinçotte.”
“Anderzijds vindt u in deze cataloog alle elemen-
ten voor een totaaloplossing voor functiebehoud 
van vitale stroombanen. Dus niet alleen produc-
ten, maar bijvoorbeeld ook de normering. Dit is 
dus meer dan een louter overzicht van het brede 
productaanbod van Cebeo voor deze specifieke 
toepassing.” 

De juiste kabel voor de juiste toepassing is zeker in industriële omgevingen van 
belang. Welke kabel u dient te gebruiken, wordt bepaald door zijn toepassing en 
omgeving en verder gedefinieerd door reglementeringen (AREI) en normen. Een 
complex gegeven, maar dit heeft alles met de veiligheid van uw medewerkers en uw 
installatie te maken. Het advies van een Cebeo-specialist kan dan welkom zijn. Zo 
wijst Nicole Gijsels, Product Market Manager ‘Kabel’ bij Cebeo op het belang van 
de nieuwe CPR-reglementering en het functiebehoud van de kabels. 

CEBEO PRODUCT MARKET MANAGER BEKABELING NICOLE GIJSELS

JUISTE KABEL GEBRUIKEN 
IN INDUSTRIELE OMGEVINGEN

De verhelderende cataloog 
‘Functiebehoud’ is gratis te 
downloaden op www.cebeo.be 

Meer info over het Cebeo 
assortiment ?
Praat erover met uw Cebeo 
contactpersoon.
www.cebeo.be

Meer info ?

FLEXIBELE 
INSTALLATIE-
KABEL
De kortste afstand tussen twee punten is 
rechtdoor, ook voor bekabeling. In ruimtes waar 
dit echter niet mogelijk is, kan flexibele instal-
latiekabel soelaas bieden. Deze kabel wring je 
in allerlei bochten zonder dat de kwaliteit ervan 
wordt aangetast. “In aankoop is deze kabel 
wat duurder dan de traditionele kabel, maar 
die meerkost wordt teruggewonnen doordat de 
installatie minder tijd in beslag neemt”, argu-
menteert Nicole.

Nicole Gijsels 
Product Market Manager kabel 
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DOSSIER INDUSTRIËLE VERLICHTING 

“ ENERGIE-EFFICIËNTIE     
 HAND IN HAND MET      
 GEBRUIKSCOMFORT”
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Vanuit haar verschillende magazijnen, biedt 
VRD opslag- en overslagfaciliteiten aan. 
Recent rees in Temse dus een volledige 
nieuwbouw uit de grond, vlak naast het be-
staande magazijn. De eigenaar stelde hoge 
eisen aan de verlichting. Hij wou tot op de 
werkvloer – tussen de 10m-hoge rekken – 
een egale lichtsterkte van 250 LUX. Bijko-
mend mocht de installatie niet te veel ener-
gie verbruiken. Electro Temse vond samen 
met Cebeo de meest geschikte oplossing.

Cebeo Technologie 2017
De samenwerking tussen beide partijen, 
werd al beklonken op Cebeo Technologie 
2017. “We waren in die periode bezig met 
de bouw van het magazijn en wisten nog 
niet hoe we ons verlichtingsvraagstuk zou-
den aanpakken”, aldus Chatti Abdelmajid. 
“Op de beurs hebben we de plannen be-
keken en samen gezocht naar een oplos-
sing.” Het was niet evident om alle toestel-
len op de juiste plaats in te plannen.
Maar op basis van een lichtberekening (in 
samenwerking met OPPLE), viel de keuze 
op symmetrische en asymmetrische High-
bay-performers van OPPLE. “Tussen de 
rekken hebben we gekozen voor asymme-
trische toestellen, met een lichtbundel van 

60° langs de korte kant en 100 ° 
langs de lange kant. In de open 
ruimtes van het magazijn – bij 
de laad- en loskades – han-
gen symmetrische Highbay-
performers, van 100° op 100°. De 
medewerkers genieten nu van een egale 
lichtsterkte van 250 LUX op vloerniveau.”
“We hebben dus gekozen voor de High-
bay performers van OPPLE (160 watt), een 
industrieel pendelarmatuur met een ef-
ficiëntie van 125 lumen per watt. Doordat 
het LED-verlichting betreft, hebben de toe-
stellen geen opwarmtijd nodig. De gebrui-
kers genieten na inschakeling meteen van 
100% licht.”

DALI
Energie-efficiëntie gold als tweede vereiste 
voor de nieuwe lichtinstallatie. Door te kie-
zen voor LED, voldoe je al aan die eis. Maar 
bijkomend integreerde de installateur ook 
DALI-sturing in de installatie. “De verlich-
ting is gekoppeld aan daglichtsensoren, 
die werden gemonteerd op werkhoogte. 
Daar meten we of het daglicht via de licht-
straten volstaat voor het comfort van de 
medewerkers. Indien niet, dan schakelen 
de Highbay-performers automatisch in. De 

toestellen zijn allen dimbaar.”
Voor de noodverlichting koos de bouwheer 
voor oplossingen van Cooper en Van Lien. 
Die stralers geven in geval van nood duidelijk 
de vluchtweg aan, ook vanop grote hoogte.

Relighting oude 
magazijn
VRD maakte van de nieuwbouw gebruik 
om ook in het bestaande magazijn een 
relighting door te voeren. “Het rendement 
van de oude lichtklokken was te veel ge-
daald, hun verbruik bleef met 400 Watt per 
toestel wel hoge toppen scheren. Daarom 
hebben we ook in het oude magazijn ge-
kozen voor de Highbay-oplossingen van 
OPPLE, gekoppeld aan daglichtsturing”, 
besluit de Cebeo-
lichtspecialist.

DOSSIER INDUSTRIËLE VERLICHTING 

In een gloednieuw magazijn hoort een performante lichtinstallatie. Immers, geen hoekje mag onderbelicht 
blijven. Maar wat doe je als je de toestellen moet installeren, nog voor er één rek in het magazijn staat? 
Dan schakel je de hulp in van een Cebeo-lichtspecialist. Deze bood niet alleen ondersteuning bij de 
selectie van de toestellen, ook bij de opmaak van de plannen speelde hij een voorname rol. Cebeo Industry 
News nam samen met Rony van Bogaert (Cebeo) en Chatti Abdelmajid (Zaakvoerder Electro Temse) 
een kijkje in het nieuwe magazijn van VRD.

PROJECT VRD TEMSE KIEST VOOR OPPLE HIGHBAY 
PERFORMERS IN GLOEDNIEUW MAGAZIJN

Werkplaatsverlichting:
• OPPLE symmetrische en 
 asymmetrische LED Highbay-  
 performers 160 Watt
• Dali lichtsturing 
• Noodverlichting: Cooper / VanLien

Projectinfo :

Rony van Bogaert, Vertegenwoordiger Tertiair & Industrie bij Cebeo

“De eigenaar wou tot op de werkvloer – 
tussen de 10m-hoge rekken – een egale 

lichtsterkte van 250 LUX.”

Rony van Bogaert (Cebeo) en Chatti Abdelmajid (Zaakvoerder Electro Temse)



PRODUCTNEWS: ABB

Hiled, een nieuwe noodverlichtingslijn van VanLien, is 

ontworpen om installateurs vluchtrouteverlichting aan te 

bieden die eenvoudig te installeren is, in zelfs de hoogste 

en technisch meest uitdagende industriële ruimtes.

De nieuwe Hiled-lijn heeft een krachtige lichtbundel van 

1000 lumen die de grond kan verlichten, zelfs op een 

hoogte hoger dan 12 meter. De lamp kan 360 graden 

worden gedraaid om elke omgeving te verlichten en het 

Hiled afgesloten IP65 loop-in/loop-out kabelsysteem be-

schermt de voeding zelfs onder extreme omstandighe-

den. De lamp wordt met een afdekkapje vastgezet, zodat 

deze niet per ongeluk kan bewegen en van richting ver-

andert na de installatie. Hiled vluchtrouteverlichting kan 

afzonderlijk worden gebruikt of naast elkaar aangesloten 

worden voor gebieden die een dubbele lichtinstallatie 

vereisen. Hiled completeert zijn vluchtrouteverlichting 

met lenzen voor een lange en wijde spreiding.

Behuizing
De Hiled-behuizing kan aan verschillende ankerpunten 

worden bevestigd, waaronder plafonds, muren, pilaren 

en kabelgoten. Hiled kan ook ingebouwd worden met de 

beschikbare inbouwkit. De stevige vleugels van de in-

bouwkit verankeren Hiled in plafond of wand. Deze veel-

zijdigheid, gecombineerd met de krachtige verlichting 

van het Hiled en zijn 360 graden rotatie, betekent dat 

installateurs grote ruimtes van licht kunnen voorzien met 

een minimaal aantal armaturen.

Meer info: www.vanlien.be

NOODVERLICHTINGSLIJN, ONTWORPEN 
VOOR HOGE INDUSTRIËLE RUIMTES 
De nieuwe lijn zorgt voor een duidelijk, helder licht, zelfs wanneer het meer dan 12 meter hoog gemonteerd is.

Hiled vluchtrouteverlichting

VANL IEN: H ILED

PRODUCTNEWS: EATON

NexiTech is een veelzijdig arma-

tuur dat zowel geschikt is voor 

vluchtwegverlichting als enkel- en 

dubbelzijdige vluchtwegsignale-

ring. De armaturen kunnen zowel 

aan muren als plafonds gemon-

teerd worden. Daarnaast heeft u 

de keuze om ze in- of op te bou-

wen. Hoewel NexiTech uitermate 

geschikt is voor het gebruik bin-

nen, kan de armatuur met behulp 

van een IP65-kit eenvoudig tot 

buitenarmatuur worden getrans-

formeerd. Met deze kit kan de 

NexiTech ook goed toegepast worden in vochtige en 

stoffige omgevingen zoals ondergrondse parkeerplaat-

sen of in lichte industrie.  

Energie besparen in 
permanente mode
Alle decentrale modellen kunnen permanent en niet-

permanent geschakeld worden. In permanente modus is 

de lichtoutput 60lm voor alle modellen. Dit garandeert 

een perfecte uitlichting van het pictogram volgens de 

NEN-EN1838 met een zo laag mogelijk energieverbruik. 

In noodbedrijf zal de lichtoutput afhankelijk zijn van de 

maximale lichtoutput van de armatuur (bijv. 250lm of 

400lm).

Bij de combinatie-armaturen zijn de high power LEDs 

voor de vluchtwegverlichting enkel aan in nood, wat een 

extra energiebesparing oplevert.

Automatische test in even 
en oneven weken
Het is mogelijk om alle decentrale armaturen binnen een 

project in even en oneven groepen te splitsen door mid-

del van een dipswitch. De duurtest van de oneven groep 

zal 1 week na de test van de even groep plaatsvinden. 

Hiermee wordt voorkomen dat alle noodverlichting aan is 

tijdens een duurtest. Bij stroomuitval direct na een duur-

test, zullen dan niet alle batterijen leeg zijn.

Kijkt u voor meer informatie over deze reeks armaturen 

www.coopersafety.be  

ONGEKENDE BETROUWBAARHEID
NexiTech is een modern LED-noodverlichtingsarmatuur, waarin betrouwbaarheid, stijl en kwaliteit worden 
gecombineerd. NexiTech is eenvoudig te installeren en biedt een verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden. 
De combinatiearmaturen zijn voorzien van high power LEDs aan de onderkant, waardoor nu een combinatie van 
verlichting en signalering geboden kan worden voor boven deuren. 

NexiTech 
LED-noodverlichtings-
armatuur

EATONS NEX ITECH
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PRODUCTNEWS: ABB

Hiled, een nieuwe noodverlichtingslijn van VanLien, is 

ontworpen om installateurs vluchtrouteverlichting aan te 

bieden die eenvoudig te installeren is, in zelfs de hoogste 

en technisch meest uitdagende industriële ruimtes.

De nieuwe Hiled-lijn heeft een krachtige lichtbundel van 

1000 lumen die de grond kan verlichten, zelfs op een 

hoogte hoger dan 12 meter. De lamp kan 360 graden 

worden gedraaid om elke omgeving te verlichten en het 

Hiled afgesloten IP65 loop-in/loop-out kabelsysteem be-

schermt de voeding zelfs onder extreme omstandighe-

den. De lamp wordt met een afdekkapje vastgezet, zodat 

deze niet per ongeluk kan bewegen en van richting ver-

andert na de installatie. Hiled vluchtrouteverlichting kan 

afzonderlijk worden gebruikt of naast elkaar aangesloten 

worden voor gebieden die een dubbele lichtinstallatie 

vereisen. Hiled completeert zijn vluchtrouteverlichting 

met lenzen voor een lange en wijde spreiding.

Behuizing
De Hiled-behuizing kan aan verschillende ankerpunten 

worden bevestigd, waaronder plafonds, muren, pilaren 

en kabelgoten. Hiled kan ook ingebouwd worden met de 

beschikbare inbouwkit. De stevige vleugels van de in-

bouwkit verankeren Hiled in plafond of wand. Deze veel-

zijdigheid, gecombineerd met de krachtige verlichting 

van het Hiled en zijn 360 graden rotatie, betekent dat 

installateurs grote ruimtes van licht kunnen voorzien met 

een minimaal aantal armaturen.

Meer info: www.vanlien.be

NOODVERLICHTINGSLIJN, ONTWORPEN 
VOOR HOGE INDUSTRIËLE RUIMTES 
De nieuwe lijn zorgt voor een duidelijk, helder licht, zelfs wanneer het meer dan 12 meter hoog gemonteerd is.

Hiled vluchtrouteverlichting

VANL IEN: H ILED

PRODUCTNEWS: EATON

NexiTech is een veelzijdig arma-

tuur dat zowel geschikt is voor 

vluchtwegverlichting als enkel- en 

dubbelzijdige vluchtwegsignale-

ring. De armaturen kunnen zowel 

aan muren als plafonds gemon-

teerd worden. Daarnaast heeft u 

de keuze om ze in- of op te bou-

wen. Hoewel NexiTech uitermate 

geschikt is voor het gebruik bin-

nen, kan de armatuur met behulp 

van een IP65-kit eenvoudig tot 

buitenarmatuur worden getrans-

formeerd. Met deze kit kan de 

NexiTech ook goed toegepast worden in vochtige en 

stoffige omgevingen zoals ondergrondse parkeerplaat-

sen of in lichte industrie.  

Energie besparen in 
permanente mode
Alle decentrale modellen kunnen permanent en niet-

permanent geschakeld worden. In permanente modus is 

de lichtoutput 60lm voor alle modellen. Dit garandeert 

een perfecte uitlichting van het pictogram volgens de 

NEN-EN1838 met een zo laag mogelijk energieverbruik. 

In noodbedrijf zal de lichtoutput afhankelijk zijn van de 

maximale lichtoutput van de armatuur (bijv. 250lm of 

400lm).

Bij de combinatie-armaturen zijn de high power LEDs 

voor de vluchtwegverlichting enkel aan in nood, wat een 

extra energiebesparing oplevert.

Automatische test in even 
en oneven weken
Het is mogelijk om alle decentrale armaturen binnen een 

project in even en oneven groepen te splitsen door mid-

del van een dipswitch. De duurtest van de oneven groep 

zal 1 week na de test van de even groep plaatsvinden. 

Hiermee wordt voorkomen dat alle noodverlichting aan is 

tijdens een duurtest. Bij stroomuitval direct na een duur-

test, zullen dan niet alle batterijen leeg zijn.

Kijkt u voor meer informatie over deze reeks armaturen 

www.coopersafety.be  

ONGEKENDE BETROUWBAARHEID
NexiTech is een modern LED-noodverlichtingsarmatuur, waarin betrouwbaarheid, stijl en kwaliteit worden 
gecombineerd. NexiTech is eenvoudig te installeren en biedt een verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden. 
De combinatiearmaturen zijn voorzien van high power LEDs aan de onderkant, waardoor nu een combinatie van 
verlichting en signalering geboden kan worden voor boven deuren. 

NexiTech 
LED-noodverlichtings-
armatuur

EATONS NEX ITECH



18 CEBEOINDUSTRYNEWS

PRODUCTNEWS: BEG

Wie bij gebouwautomatisering met-

een aan een onoverzichtelijk, 

complex systeem met veel 

componenten denkt, kent het 

DALI-systeem nog niet. Een 

systeem voor de intelligente 

      verlichtingsregeling in meerdere 

ruimten kan met weinig verschillende compo-

nenten worden gerealiseerd. Naast de DALI-EVSA’s zijn 

de volgende componenten nodig: multisensoren, relais-

modules, drukknopinterfaces, een voedingsadapter met 

usb-interface en de geschikte DALI-software voor de 

parametrisering.

Op een DALI-lijn kunnen zoals gewoonlijk tot 64 DALI-

deelnemers worden aangesloten. De systeembegren-

zing voor stuureenheden ligt op acht multisensoren per 

DALI-lijn, die ook bij snel voorbijtrekkende wolken voor 

een probleemloze regeling zorgen. Voor de multiroom-

oplossing wordt een DALI-voedingsadapter gecombi-

neerd met passende andere deelnemers met een geza-

menlijk stroomverbruik van maximaal 210 mA.

Elke deelnemer krijgt automatisch een kort adres toe-

gewezen. Enerzijds wordt door de autonome toewijzing 

van korte adressen voorkomen dat dubbele adressen 

kunnen worden toegekend, anderzijds worden bij toe-

passing van eerder gebruikte deelnemers, adresconflic-

ten meteen vastgesteld en automatisch opgelost.

Eenvoudige programmering
De DALI-voedingsadapter heeft een usb-poort en kan 

bij de ingebruikname rechtstreeks op een pc worden 

aangesloten. De gratis computersoftware kan worden 

gedownload vanaf de B.E.G.-homepage. Met de ge-

bruiksvriendelijke software is de groepering van de in-

stallatie met enkele muisklikken geregeld en kunnen de 

gevormde verlichtingsgroepen efficiënt op elkaar wor-

den afgestemd. Bovendien kunnen tot 16 scènes wor-

den geprogrammeerd.

In elke ruimte worden de DALI-EVSA’s aan de juiste 

multisensoren toegewezen en via de drukknopinterface 

bestaat de mogelijkheid om de regeling van de multisen-

soren handmatig uit te schakelen. Dit geeft de gebruikers 

de vrijheid om snel de regeling aan te passen.

Toepassing van relaismodules
In de reguliere regeling worden de EVSA’s bij 0% verlich-

ting in de stand-bymodus gezet, waardoor ze nog steeds 

stroom verbruiken. Daarom wordt geadviseerd om een 

intelligente relaismodule te installeren, die via de geïnte-

greerde Cut-off-functie de DALI-EVSA’s volledig uitscha-

kelt, wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd.

Andere relaismodules kunnen, voor de ruimten met kli-

maatbeheersing, de HVAC-regeling koppelen aan de 

aanwezigheidsdetectie. Zo wordt de klimaatbeheersing 

alleen bij aanwezigheid geactiveerd en verbruikt ze al-

leen energie wanneer het echt nodig is.

LICHTREGELING IN MEERDERE RUIMTEN
Met het LUXOMAT®net DALI-systeem presenteert B.E.G. een nieuwe generatie DALI-producten. Het 
verlichtingssysteem is schaalbaar: van de inrichting van afzonderlijke ruimten tot en met de verlichtingsregeling 
van een compleet gebouwencomplex. Bovendien zijn de componenten adresseerbaar en werken ze volgens het 
principe van gedistribueerde intelligentie, zodat een hoge bedrijfszekerheid kan worden gerealiseerd.

BEG PD11 DalySysteem

DAL I -SYSTEEM

PRODUCTNEWS: OPPLE

LED HIGHBAY PERFORMER

LED HIGH 
POWER BULB

LED FLOODLIGHT 
PERFORMER

Binnen het Opple assortiment is de highbay een zeer gewild product. Eerdere types hebben al bewezen robuust en 
zeer efficiënt te zijn. In vergelijking met de traditionele 250 – 400 W klokarmaturen bespaart u al snel 80% op uw 
energiekosten. Onmiddellijk 100% licht bij inschakeling is een ander groot voordeel van LED.

Vervang uw klokarmaturen door de 
nieuwe High Power Bulb. De hoge 
lumenopbrengst zorgt voor een 
makkelijke vervanging van armaturen 
tot 400W HID. Deze nieuwe plug 
& play-oplossing heeft tot 55% 
lager energieverbruik en 2.5 keer 
langere levensduur dan traditionele 
ontladingslampen. 

Voor het aanstralen en/of verlichten van 
terreinen om en rond gebouwen komt 
OPPLE Lighting met een uitbreiding, de 
high output LED Floodlight Performer. 
Eerdere types (Floodlight EcoMax) hebben al 
bewezen degelijk en zeer efficiënt te zijn in 
vergelijking met traditionele halogeen of HID-
lampen. De serie LED Floodlight Performer is 
verkrijgbaar in 90W, 125W en 160W en met 
een lichtopbrengst tot wel 20.000 lumen is 
er voor elk project een geschikte floodlight 
te vinden. Dit zowel in symmetrische als 
asymterische uitvoering.

OPPLE LED VERLICHTING

De nieuwe High Power Bulb is te gebrui-
ken in bestaande armaturen met E40- 
fitting, waarbij het voorschakel-
apparaat dient te worden ver-
wijderd. Door gebruik te ma-
ken van OPPLE-accessoires 
kan het armatuur in diverse 
toepassingen worden 
toegepast. Opbouw 
is mogelijk door de 
E40-opbouwmodule. 
Bevestiging is ook 
mogelijk door middel 
van een E40-pen-
delset met ophang-
haak. 

De derde generatie LED Highbay Performer on-
derscheidt zich door zijn compactheid en we-
derom verbeterde efficiëntie van meer dan 115 
lm/W. Het armatuur heeft een levensduur van 
70.000 uur dus na installatie heeft u er voorlo-
pig geen onderhoud meer aan.
De keuze uit een 60, 100 of 60+100 graden 
bundel, DALI of non-DALI geeft u alle flexibi-
liteit.
Door het speciaal ontwerp van de optiek zijn er 

minder armaturen nodig, waardoor u een be-
sparing kunt realiseren ten opzichte van 
uw huidige installatie.
De Highbay G3 is water- en schok-
bestendig (IP65/IK08) en voldoet 
daarmee aan alle variabele eisen 
voor binnen en buiten. Door mid-
del van een beugel is het arma-
tuur ook als opbouwarmatuur 
inzetbaar.

De nieuwe Floodlight Performer onder-
scheidt zich door een efficiënte koeling, 
die zorgt voor optimale warmteafvoer, 
waardoor een langere levensduur en bete-
re prestaties worden gewaarborgd. Het ar-
matuur heeft een efficiëntie van 125 lm/W 
en een levensduur van 70.000 uur (L70) - 
dus installeren en u heeft er voor lange tijd 
geen onderhoud meer aan.
De LED Floodlight Performer is leverbaar 
in twee bundels: asymmetrisch (55°x115°) 
en een symmetrisch brede bundel (100°). 
Door de smalle, stijlvolle en discrete vorm-
geving kan het armatuur geplaatst worden 

in elke architectonisch-verantwoorde bui-
tentoepassing.
Weg met vervelende sluitklemmen, het ar-
matuur is slank van vormgeving en toch 
zeer degelijk en waterproof (IP65 en IK08). 
Door gebruik te maken van OPPLE acces-
soires kan het armatuur in diverse toepas-
singen worden toegepast. De complete 
LED Floodlight range is verkrijgbaar in 
10W en 20W in zwart en wit, 30W, 50W, 
70W en nu ook in 90W, 125W en 160W. 

Meer informatie vindt u op: OPPLE.COM
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PRODUCTNEWS: BEG

Wie bij gebouwautomatisering met-

een aan een onoverzichtelijk, 

complex systeem met veel 

componenten denkt, kent het 

DALI-systeem nog niet. Een 

systeem voor de intelligente 

      verlichtingsregeling in meerdere 

ruimten kan met weinig verschillende compo-

nenten worden gerealiseerd. Naast de DALI-EVSA’s zijn 

de volgende componenten nodig: multisensoren, relais-

modules, drukknopinterfaces, een voedingsadapter met 

usb-interface en de geschikte DALI-software voor de 

parametrisering.

Op een DALI-lijn kunnen zoals gewoonlijk tot 64 DALI-

deelnemers worden aangesloten. De systeembegren-

zing voor stuureenheden ligt op acht multisensoren per 

DALI-lijn, die ook bij snel voorbijtrekkende wolken voor 

een probleemloze regeling zorgen. Voor de multiroom-

oplossing wordt een DALI-voedingsadapter gecombi-

neerd met passende andere deelnemers met een geza-

menlijk stroomverbruik van maximaal 210 mA.

Elke deelnemer krijgt automatisch een kort adres toe-

gewezen. Enerzijds wordt door de autonome toewijzing 

van korte adressen voorkomen dat dubbele adressen 

kunnen worden toegekend, anderzijds worden bij toe-

passing van eerder gebruikte deelnemers, adresconflic-

ten meteen vastgesteld en automatisch opgelost.

Eenvoudige programmering
De DALI-voedingsadapter heeft een usb-poort en kan 

bij de ingebruikname rechtstreeks op een pc worden 

aangesloten. De gratis computersoftware kan worden 

gedownload vanaf de B.E.G.-homepage. Met de ge-

bruiksvriendelijke software is de groepering van de in-

stallatie met enkele muisklikken geregeld en kunnen de 

gevormde verlichtingsgroepen efficiënt op elkaar wor-

den afgestemd. Bovendien kunnen tot 16 scènes wor-

den geprogrammeerd.

In elke ruimte worden de DALI-EVSA’s aan de juiste 

multisensoren toegewezen en via de drukknopinterface 

bestaat de mogelijkheid om de regeling van de multisen-

soren handmatig uit te schakelen. Dit geeft de gebruikers 

de vrijheid om snel de regeling aan te passen.

Toepassing van relaismodules
In de reguliere regeling worden de EVSA’s bij 0% verlich-

ting in de stand-bymodus gezet, waardoor ze nog steeds 

stroom verbruiken. Daarom wordt geadviseerd om een 

intelligente relaismodule te installeren, die via de geïnte-

greerde Cut-off-functie de DALI-EVSA’s volledig uitscha-

kelt, wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd.

Andere relaismodules kunnen, voor de ruimten met kli-

maatbeheersing, de HVAC-regeling koppelen aan de 

aanwezigheidsdetectie. Zo wordt de klimaatbeheersing 

alleen bij aanwezigheid geactiveerd en verbruikt ze al-

leen energie wanneer het echt nodig is.

LICHTREGELING IN MEERDERE RUIMTEN
Met het LUXOMAT®net DALI-systeem presenteert B.E.G. een nieuwe generatie DALI-producten. Het 
verlichtingssysteem is schaalbaar: van de inrichting van afzonderlijke ruimten tot en met de verlichtingsregeling 
van een compleet gebouwencomplex. Bovendien zijn de componenten adresseerbaar en werken ze volgens het 
principe van gedistribueerde intelligentie, zodat een hoge bedrijfszekerheid kan worden gerealiseerd.

BEG PD11 DalySysteem

DAL I -SYSTEEM

PRODUCTNEWS: OPPLE

LED HIGHBAY PERFORMER

LED HIGH 
POWER BULB

LED FLOODLIGHT 
PERFORMER

Binnen het Opple assortiment is de highbay een zeer gewild product. Eerdere types hebben al bewezen robuust en 
zeer efficiënt te zijn. In vergelijking met de traditionele 250 – 400 W klokarmaturen bespaart u al snel 80% op uw 
energiekosten. Onmiddellijk 100% licht bij inschakeling is een ander groot voordeel van LED.

Vervang uw klokarmaturen door de 
nieuwe High Power Bulb. De hoge 
lumenopbrengst zorgt voor een 
makkelijke vervanging van armaturen 
tot 400W HID. Deze nieuwe plug 
& play-oplossing heeft tot 55% 
lager energieverbruik en 2.5 keer 
langere levensduur dan traditionele 
ontladingslampen. 

Voor het aanstralen en/of verlichten van 
terreinen om en rond gebouwen komt 
OPPLE Lighting met een uitbreiding, de 
high output LED Floodlight Performer. 
Eerdere types (Floodlight EcoMax) hebben al 
bewezen degelijk en zeer efficiënt te zijn in 
vergelijking met traditionele halogeen of HID-
lampen. De serie LED Floodlight Performer is 
verkrijgbaar in 90W, 125W en 160W en met 
een lichtopbrengst tot wel 20.000 lumen is 
er voor elk project een geschikte floodlight 
te vinden. Dit zowel in symmetrische als 
asymterische uitvoering.

OPPLE LED VERLICHTING

De nieuwe High Power Bulb is te gebrui-
ken in bestaande armaturen met E40- 
fitting, waarbij het voorschakel-
apparaat dient te worden ver-
wijderd. Door gebruik te ma-
ken van OPPLE-accessoires 
kan het armatuur in diverse 
toepassingen worden 
toegepast. Opbouw 
is mogelijk door de 
E40-opbouwmodule. 
Bevestiging is ook 
mogelijk door middel 
van een E40-pen-
delset met ophang-
haak. 

De derde generatie LED Highbay Performer on-
derscheidt zich door zijn compactheid en we-
derom verbeterde efficiëntie van meer dan 115 
lm/W. Het armatuur heeft een levensduur van 
70.000 uur dus na installatie heeft u er voorlo-
pig geen onderhoud meer aan.
De keuze uit een 60, 100 of 60+100 graden 
bundel, DALI of non-DALI geeft u alle flexibi-
liteit.
Door het speciaal ontwerp van de optiek zijn er 

minder armaturen nodig, waardoor u een be-
sparing kunt realiseren ten opzichte van 
uw huidige installatie.
De Highbay G3 is water- en schok-
bestendig (IP65/IK08) en voldoet 
daarmee aan alle variabele eisen 
voor binnen en buiten. Door mid-
del van een beugel is het arma-
tuur ook als opbouwarmatuur 
inzetbaar.

De nieuwe Floodlight Performer onder-
scheidt zich door een efficiënte koeling, 
die zorgt voor optimale warmteafvoer, 
waardoor een langere levensduur en bete-
re prestaties worden gewaarborgd. Het ar-
matuur heeft een efficiëntie van 125 lm/W 
en een levensduur van 70.000 uur (L70) - 
dus installeren en u heeft er voor lange tijd 
geen onderhoud meer aan.
De LED Floodlight Performer is leverbaar 
in twee bundels: asymmetrisch (55°x115°) 
en een symmetrisch brede bundel (100°). 
Door de smalle, stijlvolle en discrete vorm-
geving kan het armatuur geplaatst worden 

in elke architectonisch-verantwoorde bui-
tentoepassing.
Weg met vervelende sluitklemmen, het ar-
matuur is slank van vormgeving en toch 
zeer degelijk en waterproof (IP65 en IK08). 
Door gebruik te maken van OPPLE acces-
soires kan het armatuur in diverse toepas-
singen worden toegepast. De complete 
LED Floodlight range is verkrijgbaar in 
10W en 20W in zwart en wit, 30W, 50W, 
70W en nu ook in 90W, 125W en 160W. 

Meer informatie vindt u op: OPPLE.COM
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PRODUCTNEWS: FEILO SYLVANIA

UNIEKE RENDEMENTEN EN LEVENSDUUR
De LED-evolutie in de verlichtingssector is niet voorbijgegaan aan het industriële segment. Ook hier zien we 
al geruime tijd performante LED-verlichtingsoplossingen in zeer uiteenlopende vormen, voor de meest diverse 
toepassingen.  Denk maar aan de krachtige LED-stralers, lichtlijnen, waterdichte oplossingen en niet in het minst 
aan highbay-oplossingen.

SYLVANIA  LED H IGHBAY ARMATUREN

Start LED Highbay SylBay LED

SylBay LED

Dankzij de LED-technologie is het nu mogelijk 

enorme energiebesparingen te realiseren in in-

dustriële toepassingen.  Traditioneel  werd in deze 

toepassingen gebruik gemaakt van ontladings-

lampen, die continu functioneerden omdat tus-

sentijds schakelen door de lange opstarttijd niet 

mogelijk is. Met LED bespaar je bij continu gebruik 

veel energie, maar bovendien is het mogelijk 

om opslagruimtes bijvoorbeeld uit te rusten 

met bewegingsmelders, zodat de verlich-

ting slechts functioneert bij aanwezigheid en 

gebruik van de ruimte, voor een nog grotere 

besparing.

Start LED Highbay - Efficiënt, 
functioneel en betrouwbaar
De Start LED Highbay reeks industriële LED-armaturen 

werd ontwikkeld voor toepassing in productiehallen, op-

slagplaatsen, loodsen, luchthavens of als winkelverlich-

ting. Start LED Highbay is beschikbaar in 2 versies (80W 

of 150W), met lichtkleur 4000K en met medium of brede 

lichtbundel, zodat iedere ruimte perfect verlicht wordt.   

Start LED Highbay levert tot 21.900lm en een rendement 

tot 140lm/W.

SylBay LED – Ongelofelijk 
efficiënt, met een levensduur 
van 100.000 uur (L90B10)
SylBay LED is Sylvania’s meest efficiënte Highbay reeks 

tot op heden. Dankzij het robuuste en duurzame IP ont-

werp is de reeks geschikt voor productie- en assembla-

gesites, magazijnen en grote hypermarkten. SylBay LED 

biedt niet alleen een hoge lichtopbrengst tot 37.700 lm 

(lichtopbrengst armatuur 290W wide 4000K versie), maar 

ook een hoog rendement tot 140 lm/W (95W single wide 

4000K versie).

De reeks is IP65; stofdicht en beschermd tegen lagedruk 

waterstralen en heeft een bescherming tegen impacts  

IK08. SylBay LED heeft geoptimaliseerde optieken (el-

liptisch optiek 60x20° of breedstralend 80x80°) waar-

door de armaturen perfect geschikt zijn voor gebruik bij 

hoogbouwstellingen in magazijnen of productieomge-

vingen met hoge gelijkmatigheid en een maximale tus-

senafstand tussen de armaturen. De versies met geïn-

tegreerde PIR bewegings- & daglichtsensor zijn volledig 

programmeerbaar met een afstandsbediening, voor in-

stallatiehoogtes van 2,40m tot 12m. 

PRODUCTNEWS: OSRAM

BMW HEEFT VERTROUWEN IN OSRAM 
VOOR EFFICIËNTE LED OPLOSSINGEN 
Ongeveer 6.000 op maat gemaakte Modario LED-toestellen verlichten de nieuwe logistieke- en toeleveringscentra 
binnen de BMW Group in Dingolfing. Deze verlichtingsoplossingen kenmerken zich door een hoge energie-
efficiëntie, een lange levensduur, laag onderhoud en een goed visueel comfort. Dankzij de moderne LED-
technologie verbruikt men ongeveer 55% minder elektriciteit dan een vergelijkbaar systeem met standaardlampen.

De nieuw ingerichte hal dient als opslag- en logistieke 
ruimte voor kleine onderdelen, die rechtstreeks naar de 
montagelijnen in de productie worden afgeleverd. Om-
dat de hal telkens voor een lange tijd bezet is en er voort-
durend voldoende verlichtingsvermogen vereist is, koos 
men specifiek voor een verlichtingsoplossing met zeer 
hoge energiebesparingen. In de nieuwe logistieke hal 
is een flexibel en makkelijk installatiesysteem geïnstal-
leerd, met in totaal ongeveer 6.000 op maat gemaakte 
LED-armaturen op basis van het Siteco Modario sys-
teem met prismatische covers. De innovatieve LED-ver-
lichtingsoplossing verlaagt het jaarlijkse energieverbruik 
met ongeveer 55% in vergelijking met een systeem met 
conventionele technologie (T16 1x80W). Dankzij kosten-
besparingen bij onderhoud en exploitatie worden de in-
vesteringskosten voor de LED-verlichting in minder dan 
drie jaar afgeschreven.

Verschillende armaturen zijn uitgerust met automati-
sche lichtstroom (flux) bewaking. Hierdoor wordt de le-
vensduurgerelateerde reductie in lichtstroom gewijzigd, 
waardoor het verlichtingssysteem bij werking niet over-
gedimensioneerd is, zoals vereist bij standaardtechno-
logie. De lichtstroom wordt ingesteld van het begin tot 
het individueel vereiste niveau en dit wordt automatisch 
op een constant niveau gehouden gedurende de vol-
ledige levensduur. Naast elektriciteitsbesparingen is dit 
ook positief voor de levensduur van de armaturen. De 
armaturen zijn ook klantspecifiek uitgerust met een al-
gemene voeding en twee gelijkwaardige voedingen. Bij 
stroomstoring blijft er minstens één voeding werken. De 
gelijkwaardige voedingsarmaturen worden continu ge-
houden, terwijl de halverlichting zelf wordt geregeld over 
twee werk shiften via een high-level schakelprogramma.

SITECO MODARIO LED-TOESTELLEN OP MAAT

Ongeveer 6.000 op maat 
gemaakte Modario LED-
toestellen verlichten nieuwe 
logistieke- en toeleverings-
centra binnen de BMW Group 
in Dingolfing

Siteco Modario LED
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PRODUCTNEWS: FEILO SYLVANIA

UNIEKE RENDEMENTEN EN LEVENSDUUR
De LED-evolutie in de verlichtingssector is niet voorbijgegaan aan het industriële segment. Ook hier zien we 
al geruime tijd performante LED-verlichtingsoplossingen in zeer uiteenlopende vormen, voor de meest diverse 
toepassingen.  Denk maar aan de krachtige LED-stralers, lichtlijnen, waterdichte oplossingen en niet in het minst 
aan highbay-oplossingen.

SYLVANIA  LED H IGHBAY ARMATUREN

Start LED Highbay SylBay LED

SylBay LED

Dankzij de LED-technologie is het nu mogelijk 

enorme energiebesparingen te realiseren in in-

dustriële toepassingen.  Traditioneel  werd in deze 

toepassingen gebruik gemaakt van ontladings-

lampen, die continu functioneerden omdat tus-

sentijds schakelen door de lange opstarttijd niet 

mogelijk is. Met LED bespaar je bij continu gebruik 

veel energie, maar bovendien is het mogelijk 

om opslagruimtes bijvoorbeeld uit te rusten 

met bewegingsmelders, zodat de verlich-

ting slechts functioneert bij aanwezigheid en 

gebruik van de ruimte, voor een nog grotere 

besparing.

Start LED Highbay - Efficiënt, 
functioneel en betrouwbaar
De Start LED Highbay reeks industriële LED-armaturen 

werd ontwikkeld voor toepassing in productiehallen, op-

slagplaatsen, loodsen, luchthavens of als winkelverlich-

ting. Start LED Highbay is beschikbaar in 2 versies (80W 

of 150W), met lichtkleur 4000K en met medium of brede 

lichtbundel, zodat iedere ruimte perfect verlicht wordt.   

Start LED Highbay levert tot 21.900lm en een rendement 

tot 140lm/W.

SylBay LED – Ongelofelijk 
efficiënt, met een levensduur 
van 100.000 uur (L90B10)
SylBay LED is Sylvania’s meest efficiënte Highbay reeks 

tot op heden. Dankzij het robuuste en duurzame IP ont-

werp is de reeks geschikt voor productie- en assembla-

gesites, magazijnen en grote hypermarkten. SylBay LED 

biedt niet alleen een hoge lichtopbrengst tot 37.700 lm 

(lichtopbrengst armatuur 290W wide 4000K versie), maar 

ook een hoog rendement tot 140 lm/W (95W single wide 

4000K versie).

De reeks is IP65; stofdicht en beschermd tegen lagedruk 

waterstralen en heeft een bescherming tegen impacts  

IK08. SylBay LED heeft geoptimaliseerde optieken (el-

liptisch optiek 60x20° of breedstralend 80x80°) waar-

door de armaturen perfect geschikt zijn voor gebruik bij 

hoogbouwstellingen in magazijnen of productieomge-

vingen met hoge gelijkmatigheid en een maximale tus-

senafstand tussen de armaturen. De versies met geïn-

tegreerde PIR bewegings- & daglichtsensor zijn volledig 

programmeerbaar met een afstandsbediening, voor in-

stallatiehoogtes van 2,40m tot 12m. 

PRODUCTNEWS: OSRAM

BMW HEEFT VERTROUWEN IN OSRAM 
VOOR EFFICIËNTE LED OPLOSSINGEN 
Ongeveer 6.000 op maat gemaakte Modario LED-toestellen verlichten de nieuwe logistieke- en toeleveringscentra 
binnen de BMW Group in Dingolfing. Deze verlichtingsoplossingen kenmerken zich door een hoge energie-
efficiëntie, een lange levensduur, laag onderhoud en een goed visueel comfort. Dankzij de moderne LED-
technologie verbruikt men ongeveer 55% minder elektriciteit dan een vergelijkbaar systeem met standaardlampen.

De nieuw ingerichte hal dient als opslag- en logistieke 
ruimte voor kleine onderdelen, die rechtstreeks naar de 
montagelijnen in de productie worden afgeleverd. Om-
dat de hal telkens voor een lange tijd bezet is en er voort-
durend voldoende verlichtingsvermogen vereist is, koos 
men specifiek voor een verlichtingsoplossing met zeer 
hoge energiebesparingen. In de nieuwe logistieke hal 
is een flexibel en makkelijk installatiesysteem geïnstal-
leerd, met in totaal ongeveer 6.000 op maat gemaakte 
LED-armaturen op basis van het Siteco Modario sys-
teem met prismatische covers. De innovatieve LED-ver-
lichtingsoplossing verlaagt het jaarlijkse energieverbruik 
met ongeveer 55% in vergelijking met een systeem met 
conventionele technologie (T16 1x80W). Dankzij kosten-
besparingen bij onderhoud en exploitatie worden de in-
vesteringskosten voor de LED-verlichting in minder dan 
drie jaar afgeschreven.

Verschillende armaturen zijn uitgerust met automati-
sche lichtstroom (flux) bewaking. Hierdoor wordt de le-
vensduurgerelateerde reductie in lichtstroom gewijzigd, 
waardoor het verlichtingssysteem bij werking niet over-
gedimensioneerd is, zoals vereist bij standaardtechno-
logie. De lichtstroom wordt ingesteld van het begin tot 
het individueel vereiste niveau en dit wordt automatisch 
op een constant niveau gehouden gedurende de vol-
ledige levensduur. Naast elektriciteitsbesparingen is dit 
ook positief voor de levensduur van de armaturen. De 
armaturen zijn ook klantspecifiek uitgerust met een al-
gemene voeding en twee gelijkwaardige voedingen. Bij 
stroomstoring blijft er minstens één voeding werken. De 
gelijkwaardige voedingsarmaturen worden continu ge-
houden, terwijl de halverlichting zelf wordt geregeld over 
twee werk shiften via een high-level schakelprogramma.

SITECO MODARIO LED-TOESTELLEN OP MAAT

Ongeveer 6.000 op maat 
gemaakte Modario LED-
toestellen verlichten nieuwe 
logistieke- en toeleverings-
centra binnen de BMW Group 
in Dingolfing

Siteco Modario LED



22 CEBEOINDUSTRYNEWS

PRODUCTNEWS: LEGRAND

CHARTRES INFINI 
HEEFT ALLES OM U TE PLEZIEREN
Design, prestaties, betrouwbaarheid. Waarom kiezen? Chartres Infini biedt u alles, zonder compromissen: het beste 
van de verlichtingstechnieken, dankzij een LED-wandlicht van de jongste generatie.

Algemene kenmerken
De wandlichten zijn verkrijgbaar in 2 verschil-
lende formaten, nl. 31 cm (1000 tot 2000lm) 
en 43,5 cm (3000 tot 4000lm). De montage 
wordt verzekerd door een aparte beugel met 
automatisch klemmen, waar achteraf het ver-
lichtingsarmatuur wordt op bevestigd. In de 
installatiefase van een project heeft dit twee 
voordelen: eventuele diefstal wordt vermeden 

en er is geen kans op beschadiging. Dankzij de LED-
technologie beschikt Chartres Infini over een lange 
levensduur van 50.000 branduren. In tegenstelling tot 
de klassieke Chatres is er gekozen voor slechts drie 
basiskleuren: wit, metaalgrijs en antraciet.

4 functionaliteiten voor een 
maximale flexibiliteit
• On/Off
Het wandlicht begint pas te branden wanneer het wordt 
gevoed; het wordt geactiveerd door een extern bedie-
ningselement (bv. een schakelaar of een detector).
Dubbel niveau/timer
Het wandlicht heeft twee verschillende functies:

• Dubbel niveau: Hiermee heeft u de keuze uit twee 
lichtsterkteniveaus (waarvan u de parameters met be-
hulp van de configuratietool kunt instellen), die kunnen 
worden gestuurd door twee externe bedieningspunten 
(een schakelaar en een drukknop).
Timer: het wandlicht wordt door middel van een exter-
ne drukknop ingeschakeld en blijft daarna gedurende 
een vooraf instelbare tijd branden.

• HF-detectie
Het wandlicht wordt altijd gevoed via het elektriciteits-

net en gaat alleen branden als aan de volgende voor-
waarden is voldaan: als iemand aanwezig is en als het 
verlichtingsniveau te laag is. De wandlichten beschik-
ken over een systeem dat vooraf meldt wanneer ze 
zullen uitvallen en over een waakstand. Met een hul-
pingang kan van werkingswijze 1 naar werkingswijze 2 
worden overgestapt (met of zonder waakstand). Over-
dag is het wandlicht volledig uitgeschakeld en gaat het 
enkel branden bij detectie. ’s Nachts blijft de detectie 
actief, maar het wandlicht zal nooit volledig uitschake-
len en blijft branden op bv. 10%.

• HF-detectie + klok
Deze wandlichten hebben dezelfde kenmerken als de 
HF-detectiewandlichten. Bovendien bieden ze de mo-
gelijkheid om via een geïntegreerde klok de overgang 
van werkingswijze 1 naar werkingswijze 2 in de uitge-
breide modus te plannen. De parameters van deze klok 
kunnen met behulp van de configuratietool worden in-
gesteld.

LED WANDVERL ICHT ING

Drie basiskleuren: wit, 
metaalgrijs en antraciet

PRODUCTNEWS: TECHNOLUX

HOGE PRESTATIES IN EXTREME 
OMSTANDIGHEDEN
Ook in  extreme omstandigheden, moet u kunnen rekenen op een betrouwbare lichtinstallatie. Deze 
garandeert de veiligheid van uw werknemers en zorgt voor continuïteit in uw onderneming. Met de Kenia 
LED en de Arktis LED biedt Technolux nu twee betrouwbare oplossingen, voor in extreem warme (+ 65° C) en 
extreem koude omgevingen (-45° C).

De industriële bakkerij, een staalverwerkend bedrijf of 

bij de producent van diepvriesmaaltijden… Daar waar 

de temperaturen extreme hoogtes of laagtes bereiken, 

zijn de Kenia LED en de Arktis LED op hun best. De 

gevoelige elektronische componenten in de toestellen 

(driver, PCB’s,  …) zijn van het type ‘INDUSTRY’ en zijn 

speciaal gekozen om in deze omstandigheden goed te 

functioneren. De leds worden gereflecteerd door een 

parabolische spiegelreflector en dit alles wordt be-

schermd door de unieke Prachtopalen®  kap. Het toestel 

is hierdoor niet alleen bestand tegen extreme tempera-

turen, ook chemische producten (oliën, solvents, …) en 

schokken (IK08) zullen hun prestaties niet verminderen! 

100.000 branduren zonder 
vervanging
De keuze voor kwaliteit is snel gemaakt. Een lampver-

vanging uitvoeren in industriële omgevingen, kost tijd en 

geld. De productie moet worden stilgelegd en de (ex-

terne) technische dienst zal met hoogtewerkers tussen 

de productielijnen manoeuvreren. Een taak die je zeker 

niet elk jaar wil uitvoeren!

Zowel Arktis LED als Kenia LED hebben gegarandeerd 

een levensduur van 100.000 u (L80 B10).

L80 geeft aan dat er aan het einde van de levensduur 

tenminste 80% van het initiële lichtniveau beschikbaar 

is, B10 geeft aan dat dit voor 90% van de LED’s van 

toepassing is. 

Arktis LED & Kenia LED 
• Behuizing: smalle, naadloze tubulaire behuizing, 

 volledig uit glasvezelversterkt wit polyester. 

• Eindstukken: lamphouderbehuizing met drukdeksel  

 uit PBT (Polybuthyleenterephtalaat), een special type  

 plastic met hoge stijfheid en sterkte, gekenmerkt   

 door de zeer lage waterabsorptie.

• LED-Afdekking: parabolische spiegelreflector, 

 omringd door een Prachtopal® buis, impact-

 bestendig, richtbaar, bestand tegen oliën, zuren en  

 alkaliën.

•  Dichtingen: korte, verouderingsbestendige silicone  

 dichtingen

•  Elektrische componenten: geïntegreerde driver, 

 doorvoerbedrading op aanvraag.

• Installatie: clipsysteem met variabele afstand over de  

 gehele lengte van het toestel uit inox V2a, geschikt  

 voor plafond-, muur- of pendelmontage

ARKT IS  LED EN KENIA  LED
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PRODUCTNEWS: LEGRAND

CHARTRES INFINI 
HEEFT ALLES OM U TE PLEZIEREN
Design, prestaties, betrouwbaarheid. Waarom kiezen? Chartres Infini biedt u alles, zonder compromissen: het beste 
van de verlichtingstechnieken, dankzij een LED-wandlicht van de jongste generatie.

Algemene kenmerken
De wandlichten zijn verkrijgbaar in 2 verschil-
lende formaten, nl. 31 cm (1000 tot 2000lm) 
en 43,5 cm (3000 tot 4000lm). De montage 
wordt verzekerd door een aparte beugel met 
automatisch klemmen, waar achteraf het ver-
lichtingsarmatuur wordt op bevestigd. In de 
installatiefase van een project heeft dit twee 
voordelen: eventuele diefstal wordt vermeden 

en er is geen kans op beschadiging. Dankzij de LED-
technologie beschikt Chartres Infini over een lange 
levensduur van 50.000 branduren. In tegenstelling tot 
de klassieke Chatres is er gekozen voor slechts drie 
basiskleuren: wit, metaalgrijs en antraciet.

4 functionaliteiten voor een 
maximale flexibiliteit
• On/Off
Het wandlicht begint pas te branden wanneer het wordt 
gevoed; het wordt geactiveerd door een extern bedie-
ningselement (bv. een schakelaar of een detector).
Dubbel niveau/timer
Het wandlicht heeft twee verschillende functies:

• Dubbel niveau: Hiermee heeft u de keuze uit twee 
lichtsterkteniveaus (waarvan u de parameters met be-
hulp van de configuratietool kunt instellen), die kunnen 
worden gestuurd door twee externe bedieningspunten 
(een schakelaar en een drukknop).
Timer: het wandlicht wordt door middel van een exter-
ne drukknop ingeschakeld en blijft daarna gedurende 
een vooraf instelbare tijd branden.

• HF-detectie
Het wandlicht wordt altijd gevoed via het elektriciteits-

net en gaat alleen branden als aan de volgende voor-
waarden is voldaan: als iemand aanwezig is en als het 
verlichtingsniveau te laag is. De wandlichten beschik-
ken over een systeem dat vooraf meldt wanneer ze 
zullen uitvallen en over een waakstand. Met een hul-
pingang kan van werkingswijze 1 naar werkingswijze 2 
worden overgestapt (met of zonder waakstand). Over-
dag is het wandlicht volledig uitgeschakeld en gaat het 
enkel branden bij detectie. ’s Nachts blijft de detectie 
actief, maar het wandlicht zal nooit volledig uitschake-
len en blijft branden op bv. 10%.

• HF-detectie + klok
Deze wandlichten hebben dezelfde kenmerken als de 
HF-detectiewandlichten. Bovendien bieden ze de mo-
gelijkheid om via een geïntegreerde klok de overgang 
van werkingswijze 1 naar werkingswijze 2 in de uitge-
breide modus te plannen. De parameters van deze klok 
kunnen met behulp van de configuratietool worden in-
gesteld.

LED WANDVERL ICHT ING

Drie basiskleuren: wit, 
metaalgrijs en antraciet

PRODUCTNEWS: TECHNOLUX
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extreem koude omgevingen (-45° C).
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speciaal gekozen om in deze omstandigheden goed te 

functioneren. De leds worden gereflecteerd door een 

parabolische spiegelreflector en dit alles wordt be-

schermd door de unieke Prachtopalen®  kap. Het toestel 

is hierdoor niet alleen bestand tegen extreme tempera-

turen, ook chemische producten (oliën, solvents, …) en 

schokken (IK08) zullen hun prestaties niet verminderen! 

100.000 branduren zonder 
vervanging
De keuze voor kwaliteit is snel gemaakt. Een lampver-

vanging uitvoeren in industriële omgevingen, kost tijd en 

geld. De productie moet worden stilgelegd en de (ex-

terne) technische dienst zal met hoogtewerkers tussen 

de productielijnen manoeuvreren. Een taak die je zeker 

niet elk jaar wil uitvoeren!

Zowel Arktis LED als Kenia LED hebben gegarandeerd 

een levensduur van 100.000 u (L80 B10).

L80 geeft aan dat er aan het einde van de levensduur 

tenminste 80% van het initiële lichtniveau beschikbaar 

is, B10 geeft aan dat dit voor 90% van de LED’s van 

toepassing is. 

Arktis LED & Kenia LED 
• Behuizing: smalle, naadloze tubulaire behuizing, 

 volledig uit glasvezelversterkt wit polyester. 

• Eindstukken: lamphouderbehuizing met drukdeksel  

 uit PBT (Polybuthyleenterephtalaat), een special type  

 plastic met hoge stijfheid en sterkte, gekenmerkt   

 door de zeer lage waterabsorptie.

• LED-Afdekking: parabolische spiegelreflector, 

 omringd door een Prachtopal® buis, impact-

 bestendig, richtbaar, bestand tegen oliën, zuren en  

 alkaliën.

•  Dichtingen: korte, verouderingsbestendige silicone  

 dichtingen

•  Elektrische componenten: geïntegreerde driver, 

 doorvoerbedrading op aanvraag.

• Installatie: clipsysteem met variabele afstand over de  

 gehele lengte van het toestel uit inox V2a, geschikt  

 voor plafond-, muur- of pendelmontage

ARKT IS  LED EN KENIA  LED
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PRODUCTNEWS: LEDVANCE

KRACHTIGE LED-VERLICHTING MET HOGE 
LICHTOPBRENGST 
Frans Boden Bvba is een bedrijf dat actief is in grondrioleringswerken en het verhuur van grondzuigwagens. Het 
familiebedrijf levert ook containers voor het afvoeren van bouwafval. Voor het onderhoud aan de zuigwagens en 
vrachtwagens, is er een nieuw terrein in Kapellen aangekocht waar een nieuw kantoor met loods gebouwd wordt 
en dat tevens als magazijn zal worden gebruikt.

PROJECT: LEDVANCE ® LED-ARMATUREN VOOR N IEUWE LOODS

LEDVANCE® High Bay 
LED-armaturen

Op aanraden van installateur JED Rent is voor zowel 
de binnen- als de buitenverlichting van het gebouw de 
keuze gevallen op LED-verlichting. Na het testen van 
enkele exemplaren was men overtuigd en is er gekozen 
voor LEDVANCE® LED-armaturen.

Om de 12 meter hoge hallen van de industriële loods zo 
goed mogelijk te verlichten, zijn de LEDVANCE® High 
Bay LED-armaturen geïnstalleerd. De compacte maar 
krachtige LED-armaturen met een lichtstroom van 
22.000 lumen realiseren een energiebesparing tot 50% 
vergeleken bij HQL highbay armaturen en zijn ideaal 
voor de verlichting van hoge plafonds in magazijnen, 
logistieke centra en in industriële verlichting. Een hoge 
lichtsterkte en optimaal gerichte verlichting verhogen 
namelijk de productiviteit, verkleinen de foutpercenta-
ges en brengen het risico op ongelukken omlaag.

Voor de buitenverlichting is de Floodlight LED geïnstal-
leerd. Het buitenterrein is voorzien van een dertigtal 
Floodlight armaturen die bovendien ook gebruikt wor-
den voor een veilige nachtverlichting, ter ondersteuning 
van de beveiligingscamera’s. Deze zeer zuinige IP65-
armaturen besparen tot wel 90% energie vergeleken bij 
schijnwerperarmaturen op basis van traditionele tech-
nologieën. Dankzij de bijzonder robuuste materialen en 
de geschikte beschermingsgraden kunnen ze gemak-
kelijk nadelige weersomstandigheden en extreme tem-
peraturen weerstaan.

Frans Boden Bvba toont zich zeer tevreden met de 
LED-verlichting in de loods en is verwonderd door de 
lichtopbrengst van de armaturen.

Projectgegevens
Opdrachtgever: 
Frans Boden Bvba
Lichtadvies: 
Cebeo light studio
Grossier: 
Cebeo
Installateur: 
D. Suykerbuyk, 
B. Bove - JED-Rent, Essen
Armaturen: 
LEDVANCE® High Bay, 
LEDVANCE® Floodlight

LEDVANCE is the licensee of product 
trademark OSRAM in general lighting
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PRODUCTNEWS: LEDVANCE
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peraturen weerstaan.
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PROJECT GRIPPLE OPHANGSYSTEMEN

Als de bekabeling in de nieuwe H&M-zaak aan de Antwerpse stadsfeestzaal snel, stevig en brandveilig 
werd opgehangen, dan is dit omdat de installateur opteerde voor de oplossingen van Gripple. Vooral de 
mogelijkheid om snel te werken, overhaalde de installateur. “De kabelgoten worden op de grond voorbereid, 
terwijl een tweede persoon de ophangsystemen bevestigt. Zo werken we tot 85% sneller”, verklaart 
installateur Vincent Henrotte van Elektro Verbruggen. De Gripple-oplossingen halen we bij Cebeo. Steeds 
voorradig en geleverd op plaats en tijdstip naar keuze!

ELEKTRO VERBRUGGEN KIEST VOOR GRIPPLE OPHANGSYSTEMEN 
IN NIEUWE ANTWERPSE H&M-ZAAK

“TOT 85% BESPAREN OP    
 INSTALLATIETIJD”

Vincent Henrotte, installateur bij van Elektro Verbruggen

“Daar waar we de ruimte hadden, combineerden 
we de Y-fit met de G-beugel. Deze combinatie is ideaal 

voor een snelle ophanging van kabelgoten 
”

Installateur Vincent Henrotte geflankeerd door Laurence Bellinck en Key Account Manager Frederik Clinckemaillie
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PROJECT GRIPPLE OPHANGSYSTEMEN

Modeketen H&M investeert momenteel in twee 
nieuwe zaken op de Antwerpse Meir. De filialen zijn 
in volle opbouw. Het ideale moment om de Grip-
ple-ophangingen te bewonderen in hun natuurlijke 
habitat. Want na oplevering zit de bekabeling net-
jes weggewerkt boven het valse plafond.

G-beugel en Y-fit
De installateur opteerde voor de G-beugel en voor 
Y-fit ophangsystemen van Gripple. “De Y-fit  is een 
éénpunts-ophangsysteem met twee bevestigings-
punten die zorgen voor een betere stabiliteit. Deze 
zijn dan ook ideaal voor het ophangen van kabel- 
en draadgoten. Je kan één been losmaken om zo 
tot bij de kabels te kunnen”, legt de installateur uit. 
“Daar waar we de ruimte hadden, combineerden 
we de Y-fit met de G-beugel. Deze combinatie is 
ideaal voor een snelle ophanging van kabelgoten. 
Dankzij de vorm, kunnen we ook na de montage 
nog kabels in de goot leggen.”

Arbeids- en kostenbe-
sparend
De serie ondersteunings- en ophangsystemen 
voor toepassing in elektrische installaties en 
HVAC, is door Gripple ontworpen als snelle en 
universele oplossing die het ophangen van alle 
soorten draagelementen van elektrische installa-
ties en HVAC mogelijk maakt. “Onze oplossingen 
zijn ontworpen op een manier die tijd-, arbeids- en 
kostenbesparend is, zodat de installatie sneller en 
makkelijker gaat”, verklaart Sales Manager Laure-
nce Bellinck. “De producten worden in gebruiks-
klare sets geleverd en zijn erg licht. Ze hoeven niet 
ter plekke te worden geknipt, zo monteer je tot zes 
keer sneller dan traditionele methodes en verkort 
je op die manier de werktijd op hoogte.” 

Brandstabiliteit
In geval van brand, wordt voor bepaalde toepas-
singen in de elektriciteit en HVAC een specifieke 
brandstabiliteit vereist. Gripple beschikt over 
brandstabiele producten tot 120 minuten, die aan 
verschillende testen zijn onderworpen bij organi-
saties zoals Warrington (BENELUX), Intertek (US) 
en BRE (UK). Deze zijn uiteraard ook te verkrijgen 
in het ruime assortiment van Cebeo.

De Y-fit en de G-beugel combinatie is 
ideaal voor een snelle ophanging van 
kabelgoten.

“TOT 85% BESPAREN OP    
 INSTALLATIETIJD”

Installateur Vincent Henrotte geflankeerd door Laurence Bellinck en Key Account Manager Frederik Clinckemaillie
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PRODUCTNEWS: ATEM – WIELAND ELECTRIC

VEILIG VERBONDEN IN 1 KLIK
De mini RST® connector, de kleinste in zijn soort op de markt die voldoet aan de hoogste IP-norm voor 
connectoren, vergrendelt automatisch bij het samen steken en geeft op die manier aan de gebruiker een 
duidelijk “KLIK” signaal dat hij foutloos is verbonden. Hij kan worden gebruikt in de tuin, op bouwwerven, in 
machinebouw of voor evenementtoepassingen. 

GESIS ® RST ® MIN I  VAN WIELAND ELECTR IC

De stekkerreeks bestaat in 2-/3-polige versie (diam. 19,9 

mm) en 4-/5-polige versie (diam. 24,9 mm). Ze kunnen 

belast worden tot 16A bij 250/400V en met een IP-graad 

van IP66/IP68 (3m/2u)/IP69. Met diverse coderingen (en 

kleuren) kunnen de meest uiteenlopende toepassingen 

ook onderling veilig gecombineerd worden zonder foute 

verbindingen.

 

Click & Safe
Deze vergrendeling wordt bij Wieland de “Twistlock” ge-

noemd en zorgt voor een veilige en onderhoudsvrije ver-

binding tussen de connectoren. Een kleine rotatie van de 

vergrendelring zorgt voor een eenvoudige ontgrendeling 

van de stekkers zonder dat je hiervoor werktuigen nodig 

hebt.

Door deze vergrendeling kan hij ook in ruimtes worden 

gebruikt die eenvoudig toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld 

binnen de EN61535-norm voor stekkerbaar installeren in 

gebouwen.

RST® Classic & RST® Power
De RST® CLASSIC is een  allround stekkeroplossing met 

uitgebreide toebehoren voor de meest diverse toepassin-

gen in stroomverdeling of bij industriële verlichting. Ze zijn 

leverbaar in 2-/3-/4-/5-polige versies met een diameter 

van 25mm / 34,6mm en tot 20A/25A/32A bij 240/400V en 

tot IP 66/IP68 (3m;2h)/IP69.  

De RST® POWER is de ideale oplossing voor stroomver-

deling in bedrijven of op bouwwerven. Ze zijn leverbaar in 

4-/5-polige versies met een diameter van 65mm tot 50A 

bij 240/400V en tot IP66/IP67/IP69.  

Toebehoren
Al deze productfamilies zijn onderdeel van een gans sys-

teem met verdeelblokken, geconfectioneerde leidingen 

en apparaat-aansluitingen (ter vervanging van bv. wartels) 

en bieden met hun eenvoudige aansluitingen en samen-

bouw een tijds- en kostenbesparende oplossing voor de 

installateur.

PRODUCTNEWS: 3M

Schuren en slijpen
Met tientallen jaren ervaring in keramiek-, schuur- en 

microreplicatie-technologieën, heeft 3M de schuur- en 

slijpmaterialen letterlijk opnieuw uitgevonden met de  

Cubitron™ II producten. Dankzij het unieke ontwerp en 

gepatenteerde, precisie gevormde keramische schuurmi-

neraal, is de snijkracht gemaximaliseerd. 

Persoonlijke beschermings-
middelen
Ons ruime pakket aan persoonlijke beschermingsmidde-

len bestaat uit een ruime keuze aan producten voor adem-

halingsbescherming. Zo biedt 3M een zeer uitgebreide 

keuze in onderhoudsvrije stofmaskers, herbruikbare mas-

kers en systemen voor ademhalingsbescherming. Ons 

gamma aan gehoorbescherming beschikt over een groot 

aanbod aan oordoppen en gehoorkappen. Ook uw ogen 

zijn beschermd dankzij ons assortiment aan oogbescher-

ming, met een variatie in moderne en stijlvolle producten. 

Het assortiment aan 3M hoofdbescherming omvat een 

uitgebreide keuze van veiligheidshelmen van uitstekende 

kwaliteit.

Electronica & elektrotechnische 
oplossingen
De installateur vraagt om betrouwbare en specifieke 

elektrotechnische producten die voldoen aan de wen-

sen en eisen van de klant. 3M biedt een breed aanbod 

van producten en oplossingen voor installateurs die, 

met de nadruk op snelheid en betrouwbaarheid, ant-

woorden kunnen geven op gevarieerde en specifieke 

eisen. Naast het bieden van maatwerk, heeft 3M Elek-

trotechnische Oplossingen ook een ruim assortiment 

standaardproducten voor elke technische uitdaging. 

Ons brede assortiment bestaat uit tapes voor electrotech-

niek, laagspanning verbindingen, warmtekrimp oplossin-

gen, harsen, koudkrimp producten, kabelschoenen en 

connectoren.

 
Tapes en lijmen
Het diverse productaanbod aan tapes is opgebouwd uit 

een reeks die bedoeld is om zeer sterke verbindingen aan 

te gaan, zoals 3M™ VHB™ dubbelzijdige verbindings-

tape. Deze biedt tegelijkertijd onmiddellijke sterkte, een 

krachtige eindhechting en afdichting. Bijzonder geschikt 

voor het verlijmen van snijkanten of lenzen aan elektro-

nische componenten. Ons 

gamma met lijmverbindingen 

biedt voor iedere uitdaging een 

oplossing. Zo heeft 3M onder 

de naam 3M™ Scotch-Weld™ 

diverse structurele 2-compo-

nenten lijmen, pakkingslijmen, 

secondelijmen, structurele 

smeltlijmen en borgmiddelen. 

Onze 3M™ Hotmelt smeltlij-

men met lage VOC-uitstoot 

bereiken hun hechtkracht in 

enkele seconden en kunnen 

worden gebruikt om compo-

nenten te beschermen en cir-

cuits in te kapselen.

OPLOSSINGEN VOOR 
DE INDUSTRIËLE MARKT
De producten waarmee we industriële markten bedienen, zijn verdeeld over een viertal relevante 
productgroepen: schuren en slijpen, persoonlijke beschermingsmiddelen, electronica en elektrotechnische 
oplossingen en tapes en lijmen.

3M

3M™ VHB™ dubbelzijdige 
verbindingstape

3M™  schuur- en 
slijpmaterialen

3M™ persoonlijke 
beschermingsmiddelen

3M™ electrotechnische oplissingen, Resin Box RB470
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PRODUCTNEWS: ATEM – WIELAND ELECTRIC

VEILIG VERBONDEN IN 1 KLIK
De mini RST® connector, de kleinste in zijn soort op de markt die voldoet aan de hoogste IP-norm voor 
connectoren, vergrendelt automatisch bij het samen steken en geeft op die manier aan de gebruiker een 
duidelijk “KLIK” signaal dat hij foutloos is verbonden. Hij kan worden gebruikt in de tuin, op bouwwerven, in 
machinebouw of voor evenementtoepassingen. 

GESIS ® RST ® MIN I  VAN WIELAND ELECTR IC

De stekkerreeks bestaat in 2-/3-polige versie (diam. 19,9 

mm) en 4-/5-polige versie (diam. 24,9 mm). Ze kunnen 

belast worden tot 16A bij 250/400V en met een IP-graad 

van IP66/IP68 (3m/2u)/IP69. Met diverse coderingen (en 

kleuren) kunnen de meest uiteenlopende toepassingen 

ook onderling veilig gecombineerd worden zonder foute 

verbindingen.

 

Click & Safe
Deze vergrendeling wordt bij Wieland de “Twistlock” ge-

noemd en zorgt voor een veilige en onderhoudsvrije ver-

binding tussen de connectoren. Een kleine rotatie van de 

vergrendelring zorgt voor een eenvoudige ontgrendeling 

van de stekkers zonder dat je hiervoor werktuigen nodig 

hebt.

Door deze vergrendeling kan hij ook in ruimtes worden 

gebruikt die eenvoudig toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld 

binnen de EN61535-norm voor stekkerbaar installeren in 

gebouwen.

RST® Classic & RST® Power
De RST® CLASSIC is een  allround stekkeroplossing met 

uitgebreide toebehoren voor de meest diverse toepassin-

gen in stroomverdeling of bij industriële verlichting. Ze zijn 

leverbaar in 2-/3-/4-/5-polige versies met een diameter 

van 25mm / 34,6mm en tot 20A/25A/32A bij 240/400V en 

tot IP 66/IP68 (3m;2h)/IP69.  

De RST® POWER is de ideale oplossing voor stroomver-

deling in bedrijven of op bouwwerven. Ze zijn leverbaar in 

4-/5-polige versies met een diameter van 65mm tot 50A 

bij 240/400V en tot IP66/IP67/IP69.  

Toebehoren
Al deze productfamilies zijn onderdeel van een gans sys-

teem met verdeelblokken, geconfectioneerde leidingen 

en apparaat-aansluitingen (ter vervanging van bv. wartels) 

en bieden met hun eenvoudige aansluitingen en samen-

bouw een tijds- en kostenbesparende oplossing voor de 

installateur.

PRODUCTNEWS: 3M

Schuren en slijpen
Met tientallen jaren ervaring in keramiek-, schuur- en 

microreplicatie-technologieën, heeft 3M de schuur- en 

slijpmaterialen letterlijk opnieuw uitgevonden met de  

Cubitron™ II producten. Dankzij het unieke ontwerp en 

gepatenteerde, precisie gevormde keramische schuurmi-

neraal, is de snijkracht gemaximaliseerd. 

Persoonlijke beschermings-
middelen
Ons ruime pakket aan persoonlijke beschermingsmidde-

len bestaat uit een ruime keuze aan producten voor adem-

halingsbescherming. Zo biedt 3M een zeer uitgebreide 

keuze in onderhoudsvrije stofmaskers, herbruikbare mas-

kers en systemen voor ademhalingsbescherming. Ons 

gamma aan gehoorbescherming beschikt over een groot 

aanbod aan oordoppen en gehoorkappen. Ook uw ogen 

zijn beschermd dankzij ons assortiment aan oogbescher-

ming, met een variatie in moderne en stijlvolle producten. 

Het assortiment aan 3M hoofdbescherming omvat een 

uitgebreide keuze van veiligheidshelmen van uitstekende 

kwaliteit.

Electronica & elektrotechnische 
oplossingen
De installateur vraagt om betrouwbare en specifieke 

elektrotechnische producten die voldoen aan de wen-

sen en eisen van de klant. 3M biedt een breed aanbod 

van producten en oplossingen voor installateurs die, 

met de nadruk op snelheid en betrouwbaarheid, ant-

woorden kunnen geven op gevarieerde en specifieke 

eisen. Naast het bieden van maatwerk, heeft 3M Elek-

trotechnische Oplossingen ook een ruim assortiment 

standaardproducten voor elke technische uitdaging. 

Ons brede assortiment bestaat uit tapes voor electrotech-

niek, laagspanning verbindingen, warmtekrimp oplossin-

gen, harsen, koudkrimp producten, kabelschoenen en 

connectoren.

 
Tapes en lijmen
Het diverse productaanbod aan tapes is opgebouwd uit 

een reeks die bedoeld is om zeer sterke verbindingen aan 

te gaan, zoals 3M™ VHB™ dubbelzijdige verbindings-

tape. Deze biedt tegelijkertijd onmiddellijke sterkte, een 

krachtige eindhechting en afdichting. Bijzonder geschikt 

voor het verlijmen van snijkanten of lenzen aan elektro-

nische componenten. Ons 

gamma met lijmverbindingen 

biedt voor iedere uitdaging een 

oplossing. Zo heeft 3M onder 

de naam 3M™ Scotch-Weld™ 

diverse structurele 2-compo-

nenten lijmen, pakkingslijmen, 

secondelijmen, structurele 

smeltlijmen en borgmiddelen. 

Onze 3M™ Hotmelt smeltlij-

men met lage VOC-uitstoot 

bereiken hun hechtkracht in 

enkele seconden en kunnen 

worden gebruikt om compo-

nenten te beschermen en cir-

cuits in te kapselen.

OPLOSSINGEN VOOR 
DE INDUSTRIËLE MARKT
De producten waarmee we industriële markten bedienen, zijn verdeeld over een viertal relevante 
productgroepen: schuren en slijpen, persoonlijke beschermingsmiddelen, electronica en elektrotechnische 
oplossingen en tapes en lijmen.

3M

3M™ VHB™ dubbelzijdige 
verbindingstape

3M™  schuur- en 
slijpmaterialen

3M™ persoonlijke 
beschermingsmiddelen

3M™ electrotechnische oplissingen, Resin Box RB470
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PRODUCTNEWS: CCI

Uitzonderlijke nauwkeurigheid
Om een zeer precieze uitvoering van de metingen te ga-

randeren zijn de FLIR CM82, CM83 en CM85 ontwikkeld 

met een gedetailleerde vermogensanalyse en filtering 

voor variabele frequetieregelaar (FVD). Met deze FVD-

modus kan je zeer accurate analyses uitvoeren op FVD-

bestuurde uitrustingen. Daarnaast maken geavanceerde 

resultaten van de energieprestaties en harmonischen het 

mogelijk om het rendement van de systemen te analy-

seren.

Betrouwbare prestaties
Om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren zijn de 

vermogensmeters uitgerust met essentiële, betrouwbare 

functies. Zo is de startstroommodus speciaal ontwikkeld 

om zonder risico’s de snelle AC piekstromen te meten tij-

dens het opstarten van elektrische toestellen. Daarnaast 

kan je met de faserotatietest bepalen of de motor en de 

voedingsbron juist zijn uitgelijnd. Om de beste kwaliteit 

te blijven bieden is de volledige serie bestand tegen een 

val van 2 meter en krijg je een levenslange garantie bij 

de toestellen. 

De oplossing voor uw 
problemen
Ontworpen voor een maximaal comfort en gebruiks-

vriendelijkheid, beschikt de CM8x-serie over krachtige 

LEDs die je assisteren bij het klemmen en helder genoeg 

zijn om donkere ruimtes te verlichten. Met de CM83 en 

CM85 kan je profiteren van de Bluetooth-functie om 

resultaten van op een afstand te bekijken via je smart-

phone of tablet. Deze twee toestellen kunnen via de 

draadloze METERLINK technologie ook geconnecteerd 

worden met compatibele FLIR thermische camera’s, 

zodat je de verworven informatie draadloos kan integre-

ren op de warmtebeelden van deze camera’s. Met deze 

technologie bespaar je heel wat tijd en voorkom je foute 

rapporten of nota’s.

Met een CM82/CM83/CM85 heb je een betaalbare ver-

mogensmeter die je heel wat voordelen biedt om je werk 

te vergemakkelijken en nauwkeurigere resultaten te le-

veren.

GEAVANCEERDE TRMS VERMOGENMETERS
De FLIR CM8x-serie bestaat uit drie krachtige TRMS-stroomtangen die speciaal ontworpen zijn voor industriële 
toepassingen. Ze zijn voorzien van vooruitstrevende functies die focussen op bijzonder nauwkeurige metingen en 
betrouwbare resultaten opleveren. De CM83 en CM85 zijn geconnecteerde toestellen die zijn uitgerust met extra 
draadloze functies om je werk van op een afstand te raadplegen met een smartphone of thermische beelden van 
compatible warmtebeeldcamera’s te integreren.

FLIR CM8x-serie

FL IR  CM8X-SER IE

PRODUCTNEWS: BOSCH

De GAS 18V-10 L Professional is de enige accuzuiger 

op de markt van elektrische gereedschappen die deze 

rotatieluchtstroom en tevens een netto-inhoud van zes 

liter biedt. Het apparaat onderscheidt zich bovendien 

door een lange looptijd en zijn transparante stofreservoir 

die snel en eenvoudig geleegd, schoongemaakt en weer 

gemonteerd kan worden. 

Alleszuiger voor bijna 
elke toepassing 
Professionals kunnen met de GAS 18V-10 L Professional 

en een volgeladen 6,0 Ah-accu tot wel 24 minuten zuigen 

– dat is voor een keukenbouwer voldoende voor tot wel 

drie montages. De alleszuiger onderscheidt zich boven-

dien door een hoge luchtstroom van 24 liter per seconde.

De geïntegreerde slang- en accessoire-opname evenals 

het gewicht van 4,6 kilogram maken het transport en het 

gebruik op de bouwplaats gemakkelijker. Professionals 

kunnen de GAS 18V-10 L Professional als alleszuiger 

gebruiken en hebben alle accessoires snel bij de hand: 

van de spleetzuigmond en vloerzuigmond tot en met de 

drie verlengbuizen. Met behulp van een adapter kan de 

GAS 18V-10 L Professional bovendien ook comfortabel 

op een elektrisch gereedschap worden aangesloten en 

zuigt, nog voordat het in de omgeving komt, stof direct 

af. De alleszuiger is gecertificeerd voor stofklasse L. 

De GAS 18V-10 L Professional maakt deel uit van het 

Flexible Power System en is compatibel met het pro-

fessionele 18 volt-systeem van Bosch. Het apparaat is 

vanaf het najaar 2017 verkrijgbaar.  

Lange looptijd en een zeer 
compacte constructie 
• GAS 18V-10 L Professional: alleszuiger voor bijna elke 

toepassing 

• Compact, mobiel en krachtig apparaat met uitgebrei-

de accessoires 

• Langer hoog zuigvermogen dankzij rotatieluchtstroom 

die de filter spaart 

NIEUWE 18 VOLT-ZUIGER VOOR DE 
VAKMAN - VEEL KRACHT, WEINIG STOF
Bosch breidt het 18 volt-systeem voor de vakman uit met een zeer compacte en krachtige accuzuiger: de alleszuiger 
GAS 18V-10 L Professional. De GAS 18V-10 L Professional zorgt met een ongewone luchtstroom voor een efficiënte 
afzuiging: door de speciale Rotational Airflow wordt binnenin de stofzuiger een werveling geproduceerd, zodat het stof 
langzamer op de filter neerslaat. De filter wordt hierdoor gespaard en het zuigvermogen blijft langer hoog.

GAS 18V-10 L Professional

DE ALLESZU IGER GAS 18V-10 L  PROFESS IONAL
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PRODUCTNEWS: CCI

Uitzonderlijke nauwkeurigheid
Om een zeer precieze uitvoering van de metingen te ga-

randeren zijn de FLIR CM82, CM83 en CM85 ontwikkeld 

met een gedetailleerde vermogensanalyse en filtering 

voor variabele frequetieregelaar (FVD). Met deze FVD-

modus kan je zeer accurate analyses uitvoeren op FVD-

bestuurde uitrustingen. Daarnaast maken geavanceerde 

resultaten van de energieprestaties en harmonischen het 

mogelijk om het rendement van de systemen te analy-

seren.

Betrouwbare prestaties
Om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren zijn de 

vermogensmeters uitgerust met essentiële, betrouwbare 

functies. Zo is de startstroommodus speciaal ontwikkeld 

om zonder risico’s de snelle AC piekstromen te meten tij-

dens het opstarten van elektrische toestellen. Daarnaast 

kan je met de faserotatietest bepalen of de motor en de 

voedingsbron juist zijn uitgelijnd. Om de beste kwaliteit 

te blijven bieden is de volledige serie bestand tegen een 

val van 2 meter en krijg je een levenslange garantie bij 

de toestellen. 

De oplossing voor uw 
problemen
Ontworpen voor een maximaal comfort en gebruiks-

vriendelijkheid, beschikt de CM8x-serie over krachtige 

LEDs die je assisteren bij het klemmen en helder genoeg 

zijn om donkere ruimtes te verlichten. Met de CM83 en 

CM85 kan je profiteren van de Bluetooth-functie om 

resultaten van op een afstand te bekijken via je smart-

phone of tablet. Deze twee toestellen kunnen via de 

draadloze METERLINK technologie ook geconnecteerd 

worden met compatibele FLIR thermische camera’s, 

zodat je de verworven informatie draadloos kan integre-

ren op de warmtebeelden van deze camera’s. Met deze 

technologie bespaar je heel wat tijd en voorkom je foute 

rapporten of nota’s.

Met een CM82/CM83/CM85 heb je een betaalbare ver-

mogensmeter die je heel wat voordelen biedt om je werk 

te vergemakkelijken en nauwkeurigere resultaten te le-

veren.

GEAVANCEERDE TRMS VERMOGENMETERS
De FLIR CM8x-serie bestaat uit drie krachtige TRMS-stroomtangen die speciaal ontworpen zijn voor industriële 
toepassingen. Ze zijn voorzien van vooruitstrevende functies die focussen op bijzonder nauwkeurige metingen en 
betrouwbare resultaten opleveren. De CM83 en CM85 zijn geconnecteerde toestellen die zijn uitgerust met extra 
draadloze functies om je werk van op een afstand te raadplegen met een smartphone of thermische beelden van 
compatible warmtebeeldcamera’s te integreren.

FLIR CM8x-serie

FL IR  CM8X-SER IE

PRODUCTNEWS: BOSCH

De GAS 18V-10 L Professional is de enige accuzuiger 

op de markt van elektrische gereedschappen die deze 

rotatieluchtstroom en tevens een netto-inhoud van zes 

liter biedt. Het apparaat onderscheidt zich bovendien 

door een lange looptijd en zijn transparante stofreservoir 

die snel en eenvoudig geleegd, schoongemaakt en weer 

gemonteerd kan worden. 

Alleszuiger voor bijna 
elke toepassing 
Professionals kunnen met de GAS 18V-10 L Professional 

en een volgeladen 6,0 Ah-accu tot wel 24 minuten zuigen 

– dat is voor een keukenbouwer voldoende voor tot wel 

drie montages. De alleszuiger onderscheidt zich boven-

dien door een hoge luchtstroom van 24 liter per seconde.

De geïntegreerde slang- en accessoire-opname evenals 

het gewicht van 4,6 kilogram maken het transport en het 

gebruik op de bouwplaats gemakkelijker. Professionals 

kunnen de GAS 18V-10 L Professional als alleszuiger 

gebruiken en hebben alle accessoires snel bij de hand: 

van de spleetzuigmond en vloerzuigmond tot en met de 

drie verlengbuizen. Met behulp van een adapter kan de 

GAS 18V-10 L Professional bovendien ook comfortabel 

op een elektrisch gereedschap worden aangesloten en 

zuigt, nog voordat het in de omgeving komt, stof direct 

af. De alleszuiger is gecertificeerd voor stofklasse L. 

De GAS 18V-10 L Professional maakt deel uit van het 

Flexible Power System en is compatibel met het pro-

fessionele 18 volt-systeem van Bosch. Het apparaat is 

vanaf het najaar 2017 verkrijgbaar.  

Lange looptijd en een zeer 
compacte constructie 
• GAS 18V-10 L Professional: alleszuiger voor bijna elke 

toepassing 

• Compact, mobiel en krachtig apparaat met uitgebrei-

de accessoires 

• Langer hoog zuigvermogen dankzij rotatieluchtstroom 

die de filter spaart 

NIEUWE 18 VOLT-ZUIGER VOOR DE 
VAKMAN - VEEL KRACHT, WEINIG STOF
Bosch breidt het 18 volt-systeem voor de vakman uit met een zeer compacte en krachtige accuzuiger: de alleszuiger 
GAS 18V-10 L Professional. De GAS 18V-10 L Professional zorgt met een ongewone luchtstroom voor een efficiënte 
afzuiging: door de speciale Rotational Airflow wordt binnenin de stofzuiger een werveling geproduceerd, zodat het stof 
langzamer op de filter neerslaat. De filter wordt hierdoor gespaard en het zuigvermogen blijft langer hoog.

GAS 18V-10 L Professional
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PRODUCTNEWS: GRIPPLE

Eén van deze kabels zijn onze veiligheidskabels namelijk 

Pyrocontrol RF 1 h. We sommen nog even de voornaam-

ste eigenschappen van ons PYROCONTROL gamma op:

Pyrocontrol kabels zijn 
‘vlamwerend’.
Het vuur zal zich nooit verder uitstrekken over de lengte 

van de kabel, hiermee verspreiding van de brand voorko-

mend.

Pyrocontrol kabels zijn 
‘rookarm’ (rookdichtheid).
Deze kabels zullen geen dikke rook verspreiden bij brand 

waardoor vluchtwegen zichtbaar blijven en noodhulpver-

lening ongehinderd kan plaatsvinden.

Pyrocontrol kabels zijn
‘halogeenvrij’.
Bij brand zullen onze kabels minder schade aanrichten 

door giftige gassen of rookcorrosie.

Pyrocontrol kabels met 
functiebehoud.
Bij brand zal voor een aantal kabels functiebehoud van le-

vensbelang zijn. Bijvoorbeeld alarmsystemen, noodpom-

pen en noodverlichting moeten blijven functioneren tijdens 

de brand zodat evacuatie en hulpverlening probleemloos 

verder kunnen doorgaan.

Brandveiligheidskabels spelen een steeds belangrijkere 

rol in de markt van elektro-installaties. Hun toepassings-

gebied wordt steeds breder en veelvuldiger.

Een tweede belangrijk gamma zijn al onze draden. Ons 

assortiment van draden is erg uitgebreid en bestaat uit de 

geharmoniseerde H05- en H07-draden. Of deze nu mas-

sief, soepel of vertind zijn, we hebben een uitgebreid kleu-

rengamma. Op de vraag naar 90°C-draad hebben we de 

H07V2-K-kabel in ons assortiment opgenomen. 

Daarbuiten kunnen we de halogeenvrije H07Z1-K kabel 

leveren in de loop van lente 2018.

In de soepele installatiedraad kunnen we de vertinde 

versie H05/H07V-K uit voorraad aanbieden.

De andere soepele installatiedraad kunnen we op 

aanvraag in vertinde versie produceren.

Meer informatie vindt U op onze website 

www.eupen.com

PRODUCTNEWS: KABELWERK EUPEN

PYROCONTROL RF1 H
Na de drukke periode in het voorjaar wat betreft de CPR wensen we toch enkele kabels in het daglicht te 
zetten die een beetje op de achtergrond verzeild raakten.

VE IL IGHE IDSKABELS

HO7V-U karton

GRIPPLE EUROPE HEEFT 
VOOR ALLES DE JUISTE OPLOSSING!
Gripple Europe ontwikkelt ophang- en ondersteuningssystemen voor de bouwsector en biedt universele, 
gebruiksklare en lichte producten aan voor bedrijven gespecialiseerd in elektrotechniek en airconditioning. Nieuw 
zijn onder meer het snelle, stevige ophangsysteem Fast Trak en ons RF-gamma van brandbestendige producten. 

SNEL, STEV IG  EN BRANDVE IL IG  OPHANGEN?

Fast Trak

Fast Trak

Fast Trak 
Dit nieuwe, stevige, gebruiksklare ondersteuningssys-

teem voor beperkte ruimtes leent zich uitstekend voor de 

snelle, flexibele installatie van kabelgoten, ventilatieko-

kers, buizen, leidingen en andere technische voorzienin-

gen. De Fast Trak is een geprefabriceerd systeem dat be-

staat uit een horizontale rail die in de hoogte verstelbaar 

is op verticale steunen, waardoor geen draadstangen of 

rails op de bouwplaats verknipt hoeven te worden.

Voor dit product is geen specifiek gereedschap nodig. De 

horizontale rail kan immers tijdens de installatie zonder 

waterpas in de hoogte versteld worden en markeringen 

op de zijkant van de steunen kunnen gebruikt worden om 

de gaten op het plafond aan te duiden.  

RF-gamma met brandveilige 
Gripple-oplossingen 
Gripple is een belangrijke speler als het erop aankomt 

om bouwelementen brandveilig op te hangen. Voor be-

paalde plafond-, HVAC- en elektrische installaties zoals 

kabelgoten en ventilatiekokers is immers een bijzondere 

bescherming bij brand vereist. Om dergelijke installaties 

bij de eventuele verspreiding van vuur of rook extra te 

beveiligen, biedt Gripple brandbestendige producten 

aan. De gamma’s HF Classic RF en Trapeze Plus RF zijn 

brandveilig gecertificeerd conform de norm EN 1363-

1:2012 voor een gebruiksduur tot 120 minuten. 

HF Classic RF
Het gamma HF Classic RF is een ophangsysteem uit 

roestvrij staal dat brandveilig gecertificeerd is conform 

de norm EN 1363-1:2012 voor een brede waaier van 

HVAC- en elektrische toepassingen.

• Brandbestendig: getest door BRE aan F120 volgens  

 de temperatuurcurve van de norm EN 1363-1:2012.  

 Certificaten met maximale weerstandsbelasting in  

 functie van tijd op aanvraag beschikbaar.

• Klem, kabel en veren uit roestvrij staal voor optimale  

 duurzaamheid 

• Sterk en corrosiebestendig dankzij uit keramiek 

 vervaardigde wiggen

• Beschikbaar in twee maten voor een werkbelasting bij 

 omgevingstemperatuur van 45 kg (nr. 2) en 90 kg (nr. 3)

• Geleverd als gebruiksklare set

Trapeze Plus RF
De Trapeze Plus RF is een stalen ophangsysteem met 

een kabel uit roestvrij staal voor alle soorten installaties 

waarbij brandweerstand vereist is. 

• Minder werk op hoogte: voorbevestiging op 

 montagerail dankzij geïntegreerde schuifmoer 

• Waterpas: makkelijk af te stellen met geïntegreerd 

 hoogteregelsysteem 

• Veilig: vergrendelingsmoer aandraaien voor optimale

 veiligheid 

• Brandweerstand: gecertificeerd tot 120 minuten (BRE)

• Meerlagig: maakt montage op meerdere niveaus 

 mogelijk (boven elkaar) 

• Veelzijdig: draadeinde met schuifmoer

H05/H07V-U 450/750 V massieve installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 70°C

H07V-R 450/750 V samengeslagen installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 70°C

H07Z1-R 450/750 V halogeenvrije samengesl. installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 70°C

H05/H07V-K  450/750 V soepele installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 70°C

H07V2-K 450/750 V soepele installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 90°C

H07Z1-K 450/750 V halogeenvrije soepele installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 90°C

Hier een overzicht van ons gamma draad:

PYROCONTROL 5G2,5 
500V F2 SA SD Rf 1h 

Bekijk Gripple TV voor 
meer informatie over onze 
producten

PYROCONTROL 5G2,5  500V F2 SA SD Rf  1h
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PRODUCTNEWS: GRIPPLE

Eén van deze kabels zijn onze veiligheidskabels namelijk 

Pyrocontrol RF 1 h. We sommen nog even de voornaam-

ste eigenschappen van ons PYROCONTROL gamma op:

Pyrocontrol kabels zijn 
‘vlamwerend’.
Het vuur zal zich nooit verder uitstrekken over de lengte 

van de kabel, hiermee verspreiding van de brand voorko-

mend.

Pyrocontrol kabels zijn 
‘rookarm’ (rookdichtheid).
Deze kabels zullen geen dikke rook verspreiden bij brand 

waardoor vluchtwegen zichtbaar blijven en noodhulpver-

lening ongehinderd kan plaatsvinden.

Pyrocontrol kabels zijn
‘halogeenvrij’.
Bij brand zullen onze kabels minder schade aanrichten 

door giftige gassen of rookcorrosie.

Pyrocontrol kabels met 
functiebehoud.
Bij brand zal voor een aantal kabels functiebehoud van le-

vensbelang zijn. Bijvoorbeeld alarmsystemen, noodpom-

pen en noodverlichting moeten blijven functioneren tijdens 

de brand zodat evacuatie en hulpverlening probleemloos 

verder kunnen doorgaan.

Brandveiligheidskabels spelen een steeds belangrijkere 

rol in de markt van elektro-installaties. Hun toepassings-

gebied wordt steeds breder en veelvuldiger.

Een tweede belangrijk gamma zijn al onze draden. Ons 

assortiment van draden is erg uitgebreid en bestaat uit de 

geharmoniseerde H05- en H07-draden. Of deze nu mas-

sief, soepel of vertind zijn, we hebben een uitgebreid kleu-

rengamma. Op de vraag naar 90°C-draad hebben we de 

H07V2-K-kabel in ons assortiment opgenomen. 

Daarbuiten kunnen we de halogeenvrije H07Z1-K kabel 

leveren in de loop van lente 2018.

In de soepele installatiedraad kunnen we de vertinde 

versie H05/H07V-K uit voorraad aanbieden.

De andere soepele installatiedraad kunnen we op 

aanvraag in vertinde versie produceren.

Meer informatie vindt U op onze website 

www.eupen.com

PRODUCTNEWS: KABELWERK EUPEN

PYROCONTROL RF1 H
Na de drukke periode in het voorjaar wat betreft de CPR wensen we toch enkele kabels in het daglicht te 
zetten die een beetje op de achtergrond verzeild raakten.

VE IL IGHE IDSKABELS

HO7V-U karton

GRIPPLE EUROPE HEEFT 
VOOR ALLES DE JUISTE OPLOSSING!
Gripple Europe ontwikkelt ophang- en ondersteuningssystemen voor de bouwsector en biedt universele, 
gebruiksklare en lichte producten aan voor bedrijven gespecialiseerd in elektrotechniek en airconditioning. Nieuw 
zijn onder meer het snelle, stevige ophangsysteem Fast Trak en ons RF-gamma van brandbestendige producten. 

SNEL, STEV IG  EN BRANDVE IL IG  OPHANGEN?

Fast Trak

Fast Trak

Fast Trak 
Dit nieuwe, stevige, gebruiksklare ondersteuningssys-

teem voor beperkte ruimtes leent zich uitstekend voor de 

snelle, flexibele installatie van kabelgoten, ventilatieko-

kers, buizen, leidingen en andere technische voorzienin-

gen. De Fast Trak is een geprefabriceerd systeem dat be-

staat uit een horizontale rail die in de hoogte verstelbaar 

is op verticale steunen, waardoor geen draadstangen of 

rails op de bouwplaats verknipt hoeven te worden.

Voor dit product is geen specifiek gereedschap nodig. De 

horizontale rail kan immers tijdens de installatie zonder 

waterpas in de hoogte versteld worden en markeringen 

op de zijkant van de steunen kunnen gebruikt worden om 

de gaten op het plafond aan te duiden.  

RF-gamma met brandveilige 
Gripple-oplossingen 
Gripple is een belangrijke speler als het erop aankomt 

om bouwelementen brandveilig op te hangen. Voor be-

paalde plafond-, HVAC- en elektrische installaties zoals 

kabelgoten en ventilatiekokers is immers een bijzondere 

bescherming bij brand vereist. Om dergelijke installaties 

bij de eventuele verspreiding van vuur of rook extra te 

beveiligen, biedt Gripple brandbestendige producten 

aan. De gamma’s HF Classic RF en Trapeze Plus RF zijn 

brandveilig gecertificeerd conform de norm EN 1363-

1:2012 voor een gebruiksduur tot 120 minuten. 

HF Classic RF
Het gamma HF Classic RF is een ophangsysteem uit 

roestvrij staal dat brandveilig gecertificeerd is conform 

de norm EN 1363-1:2012 voor een brede waaier van 

HVAC- en elektrische toepassingen.

• Brandbestendig: getest door BRE aan F120 volgens  

 de temperatuurcurve van de norm EN 1363-1:2012.  

 Certificaten met maximale weerstandsbelasting in  

 functie van tijd op aanvraag beschikbaar.

• Klem, kabel en veren uit roestvrij staal voor optimale  

 duurzaamheid 

• Sterk en corrosiebestendig dankzij uit keramiek 

 vervaardigde wiggen

• Beschikbaar in twee maten voor een werkbelasting bij 

 omgevingstemperatuur van 45 kg (nr. 2) en 90 kg (nr. 3)

• Geleverd als gebruiksklare set

Trapeze Plus RF
De Trapeze Plus RF is een stalen ophangsysteem met 

een kabel uit roestvrij staal voor alle soorten installaties 

waarbij brandweerstand vereist is. 

• Minder werk op hoogte: voorbevestiging op 

 montagerail dankzij geïntegreerde schuifmoer 

• Waterpas: makkelijk af te stellen met geïntegreerd 

 hoogteregelsysteem 

• Veilig: vergrendelingsmoer aandraaien voor optimale

 veiligheid 

• Brandweerstand: gecertificeerd tot 120 minuten (BRE)

• Meerlagig: maakt montage op meerdere niveaus 

 mogelijk (boven elkaar) 

• Veelzijdig: draadeinde met schuifmoer

H05/H07V-U 450/750 V massieve installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 70°C

H07V-R 450/750 V samengeslagen installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 70°C

H07Z1-R 450/750 V halogeenvrije samengesl. installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 70°C

H05/H07V-K  450/750 V soepele installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 70°C

H07V2-K 450/750 V soepele installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 90°C

H07Z1-K 450/750 V halogeenvrije soepele installatiedraad Bedrijfstemperatuur tot 90°C

Hier een overzicht van ons gamma draad:

PYROCONTROL 5G2,5 
500V F2 SA SD Rf 1h 

Bekijk Gripple TV voor 
meer informatie over onze 
producten

PYROCONTROL 5G2,5  500V F2 SA SD Rf  1h
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PRODUCTNEWS: OMRON

DE E5_D-SER IE  -  DE  VOLGENDE GENERAT IE  REGELAARS

DE NIEUWE GENERATIE TEMPERATUUR-
REGELAARS OMARMT HET TIJDPERK VAN 
DE KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE   
Omron introduceert de E5_D-serie - de volgende generatie regelaars op basis van het succesvolle E5_C-
platform. De serie is gericht op optimale en automatische temperatuurregeling zonder menselijke interventie.

Perfecte temperatuurregeling 
voor verpakkingsmachines 
met sealfunctie

De E5_C-serie van Omron heeft de lat voor temperatuur-
regeling de afgelopen vijf jaar aanzienlijk hoger gelegd, 
dankzij de gebruiksvriendelijkheid en de hoge mate van 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. De E5_D-serie - de 
volgende generatie regelaars gebaseerd op het succes-
volle E5_C-platform - is ontworpen om een optimale en 
automatische temperatuurregeling zonder menselijke in-
terventie te bereiken. Het is zelfs zo, dat alle instellingen, 
die normaal gesproken door experts worden gedaan, nu 
automatisch door middel van kunstmatige intelligentie 
kunnen worden ingesteld. De E5_D is gebaseerd op het 
E5_C-platform, met dezelfde standaardfuncties (50 ms 
samplingperiode, universele input-meetwaarden, ther-
mokoppels/Pt100/lineair, etc.), maar is uitneembaar om 
het onderhoud nog gemakkelijker te maken.

Adaptief besturingsalgoritme
Bij gebruik van standaard temperatuurregelaars heeft u 
niet alleen veel tijd nodig om de initiële PID-instellingen 
voor het opstarten te definiëren, maar moet u ook zeer 
deskundig zijn om de instellingen optimaal aan te kun-
nen passen. Daarom heeft Omron de E5_D-serie met 
‘adaptieve besturingstechnologie’ ontwikkeld. Wijzigin-
gen in het proces worden automatisch gedetecteerd en 
de PID wordt overeenkomstig aangepast. Het resultaat? 
Een perfect, nauwkeurig ingesteld PID-algoritme en een 
ultrastabiele temperatuurregeling.

Perfecte temperatuurregeling 
voor verpakkingsmachines 
met sealfunctie
Op een conventionele verpakkingsmachine met seal-
functie liggen de temperatuursensoren vaak te ver van 

het sealoppervlak van de 
hittebalk. Hierdoor ont-
staat een temperatuur-
verschil tussen het seal-
oppervlak en de ingestel-
de temperatuur. Het sea-
len verloopt moeizaam 
en het probleem wordt 
groter naarmate de ver-
pakkingssnelheid wordt 
opgevoerd, maar ook 
in correlatie met dunner 
verpakkingsmateriaal.

In de E5_D-serie is dit pro-
bleem als volgt opgelost:
• De sensor ligt dichter bij het 
sealoppervlak, dankzij de speciale 
sensormodellen voor snellere temperatuurdetectie
• In de E5_D zijn speciale algoritmen (automatische 
filteraanpassingsfunctie) geïntegreerd, speciaal 
ontworpen voor het onderdrukken van tempera-
tuurvariaties, met beter gesealde verpakkingen 
als resultaat.

Voor meer informatie:
industrial.omron.be/nl/products/e5-d

PRODUCTNEWS: FLUKE

Wat als u het probleem- 
gebied in enkele seconden 
zou kunnen beperken, zonder 
de apparatuur aan te raken? 
Dat is de waarde van de nieuwe Fluke 279 FC-multimeter 
met warmtebeeldtechniek. Het is een volwaardige pro-
fessionele DMM met een geïntegreerde warmtebeeldca-
mera (ook wel een infraroodcamera genoemd) met een 
resolutie van 80 x 60 en met iFlex®- en Fluke Connect®-
functionaliteit. Gebruik de warmtebeeldcamera om 
hotspots te vinden en meet vervolgens met de DMM 
spanningen, stroomsterktes en temperaturen om het 
probleem te diagnosticeren. Wanneer de reparaties zijn 
voltooid, kunt u met de warmtebeeldcamera controleren 

of ze succesvol waren.

Vind, verhelp, controleer en 
rapporteer met één instru-
ment elektrische, HVAC- en 
mechanische problemen
De combinatie van een warmtebeeldcamera met een di-
gitale multimeter kan u helpen om mogelijke elektrische 
problemen sneller te onderzoeken en te controleren. In 
plaats van dat u elke stroomonderbreker moet testen of 
elke schroef op elke stroomonderbreker aan moet draai-
en, kunt u de warmtebeeldcamera gebruiken om snel 

hotspots te identificeren. 

Hogere productiviteit
Met een multimeter met warmtebeeldtechniek die ge-
schikt is voor Fluke Connect kunt u normaal gespro-
ken problemen in één keer oplossen en hebt u niet dat 
gedoe dat u een warmtebeeldcamera moet vinden die 
met meerdere mensen wordt gedeeld. U begint met het 
scannen van de apparatuur om een goed idee te krijgen 

waar het probleem zit. 

Breid uw mogelijkheden uit
U weet al hoe u een digitale multimeter moet gebruiken. 
De warmtebeeldcamera met 279 FC is zo intuïtief dat 
u meteen kunt beginnen. Draai de draaiknop naar “IR-
Camera” en scan het desbetreffende gebied. Wanneer 
u een warme of een koude plek ziet, zoals aangegeven 
door de warmtesignatuur, dan weet u waar u de multime-

ter moet aansluiten om verder onderzoek te doen.

Ingebouwde iFlex-integratie 
Sluit de iFlex wireless stroomtang aan op de DMM en 
breid uw mogelijkheden voor stroom-
meting uit tot 2500 A. De iFlex-stroom-
tang past om grote geleiders en in 
krappe, lastige ruimtes. Met de geïn-
tegreerde iFlex-technologie in de 279 
FC, ziet u de werkelijke meting van de 
stroomsterkte op uw display en hoeft 
u geen gecompliceerde berekeningen 
meer te maken. Daarnaast zijn zowel 
de meter als de stroomtang geschikt 
voor Fluke Connect, u kunt ze dus op 
het testpunt instellen, de gevaarlijke 
zone verlaten en de stroommetingen 
op uw smartphone lezen met de Fluke 
Connect Mobile App.

VIJF REDENEN WAAROM U EEN 
MULTIMETER MET EEN INGEBOUWDE 
WARMTEBEELDCAMERA NODIG HEBT
Als u een elektricien bent of een technicus die verantwoordelijk is om industriële systemen en processen op een veilige, 
efficiënte en kosteneffectieve manier ‘up and running’ te houden, dan weet u dat u een probleem sneller op kunt lossen 
wanneer u het sneller kunt vinden. Een digitale multimeter is onmisbaar voor storingzoeken en het nauwkeurig diag-
nosticeren van elektrische en elektronische 
problemen, maar soms duurt het opsporen van 
problemen langer dan u zou willen.

Fluke 279 FC-multimeter

NIEUWE FLUKE 279 FC-MULT IMETER MET WARMTEBEELDTECHNIEK

®

Meer unieke functies en specificaties:  www.fluke.be/279FC
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PRODUCTNEWS: OMRON

DE E5_D-SER IE  -  DE  VOLGENDE GENERAT IE  REGELAARS

DE NIEUWE GENERATIE TEMPERATUUR-
REGELAARS OMARMT HET TIJDPERK VAN 
DE KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE   
Omron introduceert de E5_D-serie - de volgende generatie regelaars op basis van het succesvolle E5_C-
platform. De serie is gericht op optimale en automatische temperatuurregeling zonder menselijke interventie.

Perfecte temperatuurregeling 
voor verpakkingsmachines 
met sealfunctie

De E5_C-serie van Omron heeft de lat voor temperatuur-
regeling de afgelopen vijf jaar aanzienlijk hoger gelegd, 
dankzij de gebruiksvriendelijkheid en de hoge mate van 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. De E5_D-serie - de 
volgende generatie regelaars gebaseerd op het succes-
volle E5_C-platform - is ontworpen om een optimale en 
automatische temperatuurregeling zonder menselijke in-
terventie te bereiken. Het is zelfs zo, dat alle instellingen, 
die normaal gesproken door experts worden gedaan, nu 
automatisch door middel van kunstmatige intelligentie 
kunnen worden ingesteld. De E5_D is gebaseerd op het 
E5_C-platform, met dezelfde standaardfuncties (50 ms 
samplingperiode, universele input-meetwaarden, ther-
mokoppels/Pt100/lineair, etc.), maar is uitneembaar om 
het onderhoud nog gemakkelijker te maken.

Adaptief besturingsalgoritme
Bij gebruik van standaard temperatuurregelaars heeft u 
niet alleen veel tijd nodig om de initiële PID-instellingen 
voor het opstarten te definiëren, maar moet u ook zeer 
deskundig zijn om de instellingen optimaal aan te kun-
nen passen. Daarom heeft Omron de E5_D-serie met 
‘adaptieve besturingstechnologie’ ontwikkeld. Wijzigin-
gen in het proces worden automatisch gedetecteerd en 
de PID wordt overeenkomstig aangepast. Het resultaat? 
Een perfect, nauwkeurig ingesteld PID-algoritme en een 
ultrastabiele temperatuurregeling.

Perfecte temperatuurregeling 
voor verpakkingsmachines 
met sealfunctie
Op een conventionele verpakkingsmachine met seal-
functie liggen de temperatuursensoren vaak te ver van 

het sealoppervlak van de 
hittebalk. Hierdoor ont-
staat een temperatuur-
verschil tussen het seal-
oppervlak en de ingestel-
de temperatuur. Het sea-
len verloopt moeizaam 
en het probleem wordt 
groter naarmate de ver-
pakkingssnelheid wordt 
opgevoerd, maar ook 
in correlatie met dunner 
verpakkingsmateriaal.

In de E5_D-serie is dit pro-
bleem als volgt opgelost:
• De sensor ligt dichter bij het 
sealoppervlak, dankzij de speciale 
sensormodellen voor snellere temperatuurdetectie
• In de E5_D zijn speciale algoritmen (automatische 
filteraanpassingsfunctie) geïntegreerd, speciaal 
ontworpen voor het onderdrukken van tempera-
tuurvariaties, met beter gesealde verpakkingen 
als resultaat.

Voor meer informatie:
industrial.omron.be/nl/products/e5-d

PRODUCTNEWS: FLUKE

Wat als u het probleem- 
gebied in enkele seconden 
zou kunnen beperken, zonder 
de apparatuur aan te raken? 
Dat is de waarde van de nieuwe Fluke 279 FC-multimeter 
met warmtebeeldtechniek. Het is een volwaardige pro-
fessionele DMM met een geïntegreerde warmtebeeldca-
mera (ook wel een infraroodcamera genoemd) met een 
resolutie van 80 x 60 en met iFlex®- en Fluke Connect®-
functionaliteit. Gebruik de warmtebeeldcamera om 
hotspots te vinden en meet vervolgens met de DMM 
spanningen, stroomsterktes en temperaturen om het 
probleem te diagnosticeren. Wanneer de reparaties zijn 
voltooid, kunt u met de warmtebeeldcamera controleren 

of ze succesvol waren.

Vind, verhelp, controleer en 
rapporteer met één instru-
ment elektrische, HVAC- en 
mechanische problemen
De combinatie van een warmtebeeldcamera met een di-
gitale multimeter kan u helpen om mogelijke elektrische 
problemen sneller te onderzoeken en te controleren. In 
plaats van dat u elke stroomonderbreker moet testen of 
elke schroef op elke stroomonderbreker aan moet draai-
en, kunt u de warmtebeeldcamera gebruiken om snel 

hotspots te identificeren. 

Hogere productiviteit
Met een multimeter met warmtebeeldtechniek die ge-
schikt is voor Fluke Connect kunt u normaal gespro-
ken problemen in één keer oplossen en hebt u niet dat 
gedoe dat u een warmtebeeldcamera moet vinden die 
met meerdere mensen wordt gedeeld. U begint met het 
scannen van de apparatuur om een goed idee te krijgen 

waar het probleem zit. 

Breid uw mogelijkheden uit
U weet al hoe u een digitale multimeter moet gebruiken. 
De warmtebeeldcamera met 279 FC is zo intuïtief dat 
u meteen kunt beginnen. Draai de draaiknop naar “IR-
Camera” en scan het desbetreffende gebied. Wanneer 
u een warme of een koude plek ziet, zoals aangegeven 
door de warmtesignatuur, dan weet u waar u de multime-

ter moet aansluiten om verder onderzoek te doen.

Ingebouwde iFlex-integratie 
Sluit de iFlex wireless stroomtang aan op de DMM en 
breid uw mogelijkheden voor stroom-
meting uit tot 2500 A. De iFlex-stroom-
tang past om grote geleiders en in 
krappe, lastige ruimtes. Met de geïn-
tegreerde iFlex-technologie in de 279 
FC, ziet u de werkelijke meting van de 
stroomsterkte op uw display en hoeft 
u geen gecompliceerde berekeningen 
meer te maken. Daarnaast zijn zowel 
de meter als de stroomtang geschikt 
voor Fluke Connect, u kunt ze dus op 
het testpunt instellen, de gevaarlijke 
zone verlaten en de stroommetingen 
op uw smartphone lezen met de Fluke 
Connect Mobile App.

VIJF REDENEN WAAROM U EEN 
MULTIMETER MET EEN INGEBOUWDE 
WARMTEBEELDCAMERA NODIG HEBT
Als u een elektricien bent of een technicus die verantwoordelijk is om industriële systemen en processen op een veilige, 
efficiënte en kosteneffectieve manier ‘up and running’ te houden, dan weet u dat u een probleem sneller op kunt lossen 
wanneer u het sneller kunt vinden. Een digitale multimeter is onmisbaar voor storingzoeken en het nauwkeurig diag-
nosticeren van elektrische en elektronische 
problemen, maar soms duurt het opsporen van 
problemen langer dan u zou willen.

Fluke 279 FC-multimeter

NIEUWE FLUKE 279 FC-MULT IMETER MET WARMTEBEELDTECHNIEK

®

Meer unieke functies en specificaties:  www.fluke.be/279FC
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PRODUCTNEWS: RITTAL

Bij de planning van een schakelkast wordt de verlichting 
vaak verwaarloosd. Logisch dat wanneer aan de kast 
gewerkt moet worden, de lichtomstandigheden slecht 
zijn. Toch is licht essentieel voor bijvoorbeeld het her-
kennen van de verschillende kleuren van de bedrading. 
“Met onze nieuwe ontwikkeling op basis van de modern-
ste lichttechnologie vereenvoudigen we het werk aan de 
schakelkast aanzienlijk en helpen we om fouten bij instal-
latie-, onderhouds- en herstellingswerken en daarmee 
ook dure vertragingen te voorkomen”, aldus Christian 
Dietrich, Product Manager Enclosures bij Rittal. Hij gaat 
verder: “De eenvoudige montage van de nieuwe verlich-
ting spaart bovendien waardevolle tijd in het atelier.”

Doelgericht verlichten
Twee modellen van de nieuwe schakelkastverlichting 
worden op de markt gebracht, met resp. 900 en 1200 
lm. De nieuwe verlichting gebruikt moderne LED lampen. 
Deze zorgen enerzijds voor een hoge energie-efficiëntie 
en onderscheiden zich van andere lampen door hun dui-
delijk langere levensduur. Voor de optimale verlichting 
van een schakelkast wordt een deflector van transparan-
te kunststof met geïntegreerde Fresnel lenzen gebruikt. 

Deze richten het licht zodanig dat de volledige behuizing 
optimaal wordt belicht, zelfs onderaan. Voordeel is dat 
het licht precies daar schijnt waar het nodig is en niet 

buiten de kast.

Snelle installatie en makkelijke 
montage
De kastverlichting kan optioneel in- en uitgeschakeld 
worden via een deurschakelaar of een bewegingsmel-
der. Bovendien kan er gekozen worden voor verlichting 
uitgerust met een stopcontact. De aansluittechniek ver-
eenvoudigt het montagewerk en zorgt bijgevolg voor een 
snelle installatie. De lampen kunnen aangesloten worden 
via vooraf geassembleerde kabels met connectoren. De 
lampaansluiting is 90° draaibaar, zodat de connector 
eenvoudig aangesloten kan worden, zelfs in smalle kas-
ten met een breedte van slechts 600 mm.

Perfect geïntegreerd in 
schakelkasten wereldwijd
De nieuwe schakelkastverlichting past perfect in het 
modulaire kastensysteem TS 8 van Rittal. Ze is optimaal 
aangepast aan het frameprofiel en kan zonder plaatsver-
lies worden geïntegreerd. Extra voordeel voor een snelle 
inbouw: één persoon kan de verlichting alleen monteren. 
Daarvoor zijn drie bevestigingsmogelijkheden voorzien in 
één model: een clipbevestiging of schroefbevestiging in 
het TS 8 profiel, en optioneel kan er ook een magneet-
houder voorzien worden.
Dankzij een werkspanning van 100 tot 240 V (AC) of 24 V 
(DC) kan de verlichting wereldwijd gebruikt worden. Voor 
specialisten uit de sturings- en schakelkastenbouw, maar 
ook uit de machinebouw, die internationaal actief zijn, is 
dit een groot voordeel. Ongeacht of de installatie in Eu-
ropa, de VS of in Azië wordt toegepast, kan er steeds 
dezelfde schakelkastverlichting worden ingebouwd. Aan-
passingen aan het elektrische plan of aan de onderdelen-
lijst zijn dus overbodig. De verlichting beschikt over de 
juiste internationale goedkeuringen, bijvoorbeeld UL voor 
de Amerikaanse markt.
Met deze innovatie vereenvoudigt Rittal ook vele proces-
sen op het vlak van inkoop en montage. Aangezien het 
gelukt is met weinig varianten aan alle vereisten te vol-
doen, is het bestellen eenvoudiger én is minder opslag-
ruimte nodig.

NIEUWE KASTVERL ICHT ING

SENSATIONEEL HELDER EN KLAAR
Rittal lanceert een nieuwe generatie verlichting speciaal voor schakelkasten. Met energie-efficiënte en performante 
LED technologie tot 1200 lm, en met comfortabele aansluit- en montagemogelijkheden voor globale vereisten bepaalt 
Rittal de norm. De systeemaanbieder voor schakelkasttechnologie biedt tal van innovatieve details, die een optimale 
verlichting van de kast garanderen en de installatie duidelijk vereenvoudigt.

Twee modellen van de nieuwe 
schakelkastverlichting worden op 

de markt gebracht, met resp. 900 en 
1200 lm. 

PRODUCTNEWS: SIEMENS 

Sirius 3RM1

KORTERE STILSTANDSTIJDEN 
MET SIRIUS-MOTORSTARTERS ZORGEN 
VOOR HOGERE GEMIDDELDE OUTPUT

HYBRIDE FA ILSAFE MOTORSTARTER S IR IUS 3RM1

Met zijn Sirius-productfamilie van motorstarters biedt 

Siemens energie-efficiënte schakeltechnologie aan waar-

mee het energieverbruik van installaties kan worden ver-

minderd en de efficiëntie tegelijk kan worden verhoogd. 

De beproefde hybride failsafe motorstarter Sirius 3RM1 

is voortaan beschikbaar met een verlaagde stilstandstijd 

van 200 milliseconden (ms) in plaats van 500 ms.

Als beveiliging tegen overbelasting helpt de stilstandstijd 

om motoren en starters te beschermen, door te voorko-

men dat de volgende start plaatsvindt onmiddellijk na een 

motorstart en korte werkingsperiode zonder voldoende 

onderbreking. Een onmiddellijke herstart zou leiden tot 

oververhitting van componenten 

en dus tot schade aan de hard-

ware.

Dankzij de verkorte stilstandstijd 

kunnen motorstarters een gro-

ter aantal schakelprocessen per 

tijdseenheid uitvoeren. In toepas-

singen zoals transportbanden die 

vaak worden in- en uitgescha-

keld, zorgt dit voor een kortere 

cyclustijd en een hogere output 

van de installatie.

De economisch voordelige hy-

bride motorstarters uit de Sirius-

portfolio combineren relais- en 

halfgeleidertechnologie. 

De beproefde en geteste hybride failsafe motorstarter  

Sirius 3RM1 is voortaan leverbaar met verkorte stilstands-

tijden, waardoor een groter aantal schakelprocessen mo-

gelijk is en de output van de installatie dus toeneemt.

Sirius 
www.siemens.com/sirius

Motorstarters
www.siemens.com/siriusmotorstarter

Siemens optimaliseert zijn Sirius-productportfolio van efficiënte industriële sturingen door de 
stilstandstijd van zijn beproefde en geteste 3RM1 failsafe hybride motorstarter te reduceren. De 
verminderde stilstandstijd van 500 naar 200 milliseconden (ms) laat een groter aantal schakelprocessen 
per tijdseenheid toe. Dit resulteert in een tastbare toename van de output van de installatie.
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PRODUCTNEWS: RITTAL

Bij de planning van een schakelkast wordt de verlichting 
vaak verwaarloosd. Logisch dat wanneer aan de kast 
gewerkt moet worden, de lichtomstandigheden slecht 
zijn. Toch is licht essentieel voor bijvoorbeeld het her-
kennen van de verschillende kleuren van de bedrading. 
“Met onze nieuwe ontwikkeling op basis van de modern-
ste lichttechnologie vereenvoudigen we het werk aan de 
schakelkast aanzienlijk en helpen we om fouten bij instal-
latie-, onderhouds- en herstellingswerken en daarmee 
ook dure vertragingen te voorkomen”, aldus Christian 
Dietrich, Product Manager Enclosures bij Rittal. Hij gaat 
verder: “De eenvoudige montage van de nieuwe verlich-
ting spaart bovendien waardevolle tijd in het atelier.”

Doelgericht verlichten
Twee modellen van de nieuwe schakelkastverlichting 
worden op de markt gebracht, met resp. 900 en 1200 
lm. De nieuwe verlichting gebruikt moderne LED lampen. 
Deze zorgen enerzijds voor een hoge energie-efficiëntie 
en onderscheiden zich van andere lampen door hun dui-
delijk langere levensduur. Voor de optimale verlichting 
van een schakelkast wordt een deflector van transparan-
te kunststof met geïntegreerde Fresnel lenzen gebruikt. 

Deze richten het licht zodanig dat de volledige behuizing 
optimaal wordt belicht, zelfs onderaan. Voordeel is dat 
het licht precies daar schijnt waar het nodig is en niet 

buiten de kast.

Snelle installatie en makkelijke 
montage
De kastverlichting kan optioneel in- en uitgeschakeld 
worden via een deurschakelaar of een bewegingsmel-
der. Bovendien kan er gekozen worden voor verlichting 
uitgerust met een stopcontact. De aansluittechniek ver-
eenvoudigt het montagewerk en zorgt bijgevolg voor een 
snelle installatie. De lampen kunnen aangesloten worden 
via vooraf geassembleerde kabels met connectoren. De 
lampaansluiting is 90° draaibaar, zodat de connector 
eenvoudig aangesloten kan worden, zelfs in smalle kas-
ten met een breedte van slechts 600 mm.

Perfect geïntegreerd in 
schakelkasten wereldwijd
De nieuwe schakelkastverlichting past perfect in het 
modulaire kastensysteem TS 8 van Rittal. Ze is optimaal 
aangepast aan het frameprofiel en kan zonder plaatsver-
lies worden geïntegreerd. Extra voordeel voor een snelle 
inbouw: één persoon kan de verlichting alleen monteren. 
Daarvoor zijn drie bevestigingsmogelijkheden voorzien in 
één model: een clipbevestiging of schroefbevestiging in 
het TS 8 profiel, en optioneel kan er ook een magneet-
houder voorzien worden.
Dankzij een werkspanning van 100 tot 240 V (AC) of 24 V 
(DC) kan de verlichting wereldwijd gebruikt worden. Voor 
specialisten uit de sturings- en schakelkastenbouw, maar 
ook uit de machinebouw, die internationaal actief zijn, is 
dit een groot voordeel. Ongeacht of de installatie in Eu-
ropa, de VS of in Azië wordt toegepast, kan er steeds 
dezelfde schakelkastverlichting worden ingebouwd. Aan-
passingen aan het elektrische plan of aan de onderdelen-
lijst zijn dus overbodig. De verlichting beschikt over de 
juiste internationale goedkeuringen, bijvoorbeeld UL voor 
de Amerikaanse markt.
Met deze innovatie vereenvoudigt Rittal ook vele proces-
sen op het vlak van inkoop en montage. Aangezien het 
gelukt is met weinig varianten aan alle vereisten te vol-
doen, is het bestellen eenvoudiger én is minder opslag-
ruimte nodig.

NIEUWE KASTVERL ICHT ING

SENSATIONEEL HELDER EN KLAAR
Rittal lanceert een nieuwe generatie verlichting speciaal voor schakelkasten. Met energie-efficiënte en performante 
LED technologie tot 1200 lm, en met comfortabele aansluit- en montagemogelijkheden voor globale vereisten bepaalt 
Rittal de norm. De systeemaanbieder voor schakelkasttechnologie biedt tal van innovatieve details, die een optimale 
verlichting van de kast garanderen en de installatie duidelijk vereenvoudigt.

Twee modellen van de nieuwe 
schakelkastverlichting worden op 

de markt gebracht, met resp. 900 en 
1200 lm. 

PRODUCTNEWS: SIEMENS 

Sirius 3RM1

KORTERE STILSTANDSTIJDEN 
MET SIRIUS-MOTORSTARTERS ZORGEN 
VOOR HOGERE GEMIDDELDE OUTPUT

HYBRIDE FA ILSAFE MOTORSTARTER S IR IUS 3RM1

Met zijn Sirius-productfamilie van motorstarters biedt 

Siemens energie-efficiënte schakeltechnologie aan waar-

mee het energieverbruik van installaties kan worden ver-

minderd en de efficiëntie tegelijk kan worden verhoogd. 

De beproefde hybride failsafe motorstarter Sirius 3RM1 

is voortaan beschikbaar met een verlaagde stilstandstijd 

van 200 milliseconden (ms) in plaats van 500 ms.

Als beveiliging tegen overbelasting helpt de stilstandstijd 

om motoren en starters te beschermen, door te voorko-

men dat de volgende start plaatsvindt onmiddellijk na een 

motorstart en korte werkingsperiode zonder voldoende 

onderbreking. Een onmiddellijke herstart zou leiden tot 

oververhitting van componenten 

en dus tot schade aan de hard-

ware.

Dankzij de verkorte stilstandstijd 

kunnen motorstarters een gro-

ter aantal schakelprocessen per 

tijdseenheid uitvoeren. In toepas-

singen zoals transportbanden die 

vaak worden in- en uitgescha-

keld, zorgt dit voor een kortere 

cyclustijd en een hogere output 

van de installatie.

De economisch voordelige hy-

bride motorstarters uit de Sirius-

portfolio combineren relais- en 

halfgeleidertechnologie. 

De beproefde en geteste hybride failsafe motorstarter  

Sirius 3RM1 is voortaan leverbaar met verkorte stilstands-

tijden, waardoor een groter aantal schakelprocessen mo-

gelijk is en de output van de installatie dus toeneemt.

Sirius 
www.siemens.com/sirius

Motorstarters
www.siemens.com/siriusmotorstarter

Siemens optimaliseert zijn Sirius-productportfolio van efficiënte industriële sturingen door de 
stilstandstijd van zijn beproefde en geteste 3RM1 failsafe hybride motorstarter te reduceren. De 
verminderde stilstandstijd van 500 naar 200 milliseconden (ms) laat een groter aantal schakelprocessen 
per tijdseenheid toe. Dit resulteert in een tastbare toename van de output van de installatie.
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PRODUCTNEWS: WEIDMÜLLER

VEREENVOUDIG UW PROCES 
MET ONZE ENGINEERINGSOFTWARE
Door slimme integratie van de beschikbare gegevens zijn besparingen tot wel 60% mogelijk in de workflow 
vanaf het ontwerp tot en met de oplevering. Weidmüller helpt u daarbij met de juiste productdata en een 
pakket engineeringstools.

WEIDMÜLLER CONF IGURATOR

De softwarepakketten en integratietools van Weidmüller 
zijn intuïtief en gemaakt om de dataflow vanaf het ont-
werp tot en met de oplevering éénduidig en doorzichtig te 
maken. Projecten worden hiermee duidelijk gedocumen-
teerd. De data hoeven maar één keer te worden ingevoerd 
en wordt gebruikt voor uw gehele proces tot en met de 
inbedrijfstelling. De juiste documentatie helpt u ook met 
onderhoudswerkzaamheden tijdens de serviceperiode 
van de installatie! Alle pakketten worden als download 

beschikbaar gesteld op onze website.

Enkele voorbeelden:
Weidmüller Configurator
De Weidmüller Configurator is een krachtige enginee-
ringsoftware voor de configuratie van klemmenrails en 
complete assemblages van Weidmüller-producten. De 
software adviseert u over optimale samenstellingen, geeft 
een 3D-beeld, creëert bestellijsten en biedt integratie met 

andere engineeringstools binnen uw organisatie. 

M-Print® PRO software voor printers
Het complete softwarepakket om markeringen en etiket-
tering voor apparaten, kabels, geleiders of verbindingen 
conform de industriële standaarden af te drukken op de 

printers van Weidmüller.

In detail: 
M-Print® PRO eCAD interface voor 
etikettering en markering
U kent het wel: Wat is de juiste markering en etikettering? 
Hoe kan ik de kosten daarvan reduceren? Om de juiste 
markeringen en etikettering daadwerkelijk op het eind-
product te krijgen zijn vele stappen nodig. Kopiëren en 
plakken van het een naar het ander pakket geeft bij elke 

stap een foutkans en maakt het proces ondoorzichtig en 
mogelijk onnodig kostbaar.
Wij adviseren daarom dit markeringsproces als een geïn-
tegreerd element van engineering te zien. Dit betaalt zich 
terug in elke stap vanaf de planning tot en met het on-
derhoud. Met M-Print® PRO eCAD kopiëren, plakken en 
handmatige wijzigingen die niet goed worden doorgezet 

zijn dan verleden tijd.

De juiste markering voor elke toepassing met 
M-Print® PRO eCAD. 
De juiste markeringen worden toegewezen aan klem-
menstroken, apparaten en kabels. Een gestandaardiseerd 
markering-systeem! 
Afhankelijk van de toepassing, normen en omstandig-
heden kunt u de juiste materiaaleigenschappen kiezen. 
Handmatige invoer kopiëren van een pakket naar het an-
dere is niet meer nodig. U heeft 
de technische documentatie en 
de volledige afdrukgegevens be-
schikbaar voor de werkplaats 
en montage in het veld. Hiermee 
wordt de foutkans drastisch ver-
laagd en de montagetijden verkort 
waardoor er besparingen tot wel 

60% mogelijk zijn.

De Weidmüller 
Configurator is een 
krachtige engineeringsoft-
ware voor de configuratie 
van klemmenrails en 
complete assemblages van 
Weidmüller-producten. 

PRODUCTNEWS: LAPP GROUP

ROBUST SER IES

Bovendien is de omgeving veelal niet van dien aard dat 
ze de levensduur van een kabel positief beïnvloedt. Denk 
bijvoorbeeld aan (extreme) vocht of hitte. Een sector 
waar de omgevingsfactoren een determinerende factor 
zijn voor de duurzaamheid van componenten is de voe-
dingsmiddelen- en drankindustrie. In veel gevallen zijn 
thermoplasten afdoende, maar in belastende toepas-
singen zijn thermoplastische elastomeren de enige juiste 
oplossing. 

Extreme omstandigheden
Daarom heeft Lapp de serie ‘ROBUST’ ontwikkeld, ka-
bels met een speciale mantel op basis van TPE. Met een 
hoge weer-, ozon-, UV-bestendigheid en hoog tempera-
tuurbereik zijn deze kabels zeer geschikt voor extreme 
omstandigheden. Bovendien zijn ze niet alleen bestand 
tegen plantaardige, dierlijke en synthetische oliën en vet-
ten, maar ook tegen een groot aantal chemische stoffen 
en kunnen ze regelmatig met stoom gereinigd worden. 

De reiniging van kabels wordt bovendien steeds efficiën-
ter met als gevolg dat de belasting steeds hoger wordt.

Uitbreiding gamma
Het gamma is in de loop der jaren uitgebreid en gedi-
versifieerd met voedings-, besturings- en veldbuskabels 
binnen het ÖLFLEX®- en UNITRONIC®-gamma. Vanwe-
ge de toename in de automatisering maken we met de 
ETHERLINE® ROBUST de ETHERLINE® ROBUST FR het 
gamma compleet met industriële communicatiekabels 
voor ethernettechnologie. De kabels zijn halogeenvrij, 
UV- en temperatuurbestendig én hebben een hoge che-
mische bestendigheid. Ze zijn bovendien ECOLAB® ge-
certificeerd en daardoor ‘highly accepted in the market’. 
De FR-versie is tevens vlamvertragend overeenkomstig 
IEC 60332-1-2. De ETHERLINE® ROBUST is verkrijgbaar 
voor Cat. 5e en Cat. 7 voor verschillende systemen zoals: 
PROFINET®, EtherCAT en Ethernet IP.

WANNEER HET ECHT EXTREEM WORDT
In industriële toepassingen worden hoge eisen gesteld aan de bekabeling van machines. Zeker in sterk 
geautomatiseerde omgevingen is dit het geval. Denk maar aan bedrijven waar de productie 24/7 draait: alle 
onderdelen, in dit geval kabels en verbindingen, staan onder continue belasting met slijtage tot gevolg. 

In belastende toepassingen 
zijn thermoplastische 
elastomeren de enige juiste 
oplossing
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PRODUCTNEWS: WEIDMÜLLER

VEREENVOUDIG UW PROCES 
MET ONZE ENGINEERINGSOFTWARE
Door slimme integratie van de beschikbare gegevens zijn besparingen tot wel 60% mogelijk in de workflow 
vanaf het ontwerp tot en met de oplevering. Weidmüller helpt u daarbij met de juiste productdata en een 
pakket engineeringstools.

WEIDMÜLLER CONF IGURATOR

De softwarepakketten en integratietools van Weidmüller 
zijn intuïtief en gemaakt om de dataflow vanaf het ont-
werp tot en met de oplevering éénduidig en doorzichtig te 
maken. Projecten worden hiermee duidelijk gedocumen-
teerd. De data hoeven maar één keer te worden ingevoerd 
en wordt gebruikt voor uw gehele proces tot en met de 
inbedrijfstelling. De juiste documentatie helpt u ook met 
onderhoudswerkzaamheden tijdens de serviceperiode 
van de installatie! Alle pakketten worden als download 

beschikbaar gesteld op onze website.

Enkele voorbeelden:
Weidmüller Configurator
De Weidmüller Configurator is een krachtige enginee-
ringsoftware voor de configuratie van klemmenrails en 
complete assemblages van Weidmüller-producten. De 
software adviseert u over optimale samenstellingen, geeft 
een 3D-beeld, creëert bestellijsten en biedt integratie met 

andere engineeringstools binnen uw organisatie. 

M-Print® PRO software voor printers
Het complete softwarepakket om markeringen en etiket-
tering voor apparaten, kabels, geleiders of verbindingen 
conform de industriële standaarden af te drukken op de 

printers van Weidmüller.

In detail: 
M-Print® PRO eCAD interface voor 
etikettering en markering
U kent het wel: Wat is de juiste markering en etikettering? 
Hoe kan ik de kosten daarvan reduceren? Om de juiste 
markeringen en etikettering daadwerkelijk op het eind-
product te krijgen zijn vele stappen nodig. Kopiëren en 
plakken van het een naar het ander pakket geeft bij elke 

stap een foutkans en maakt het proces ondoorzichtig en 
mogelijk onnodig kostbaar.
Wij adviseren daarom dit markeringsproces als een geïn-
tegreerd element van engineering te zien. Dit betaalt zich 
terug in elke stap vanaf de planning tot en met het on-
derhoud. Met M-Print® PRO eCAD kopiëren, plakken en 
handmatige wijzigingen die niet goed worden doorgezet 

zijn dan verleden tijd.

De juiste markering voor elke toepassing met 
M-Print® PRO eCAD. 
De juiste markeringen worden toegewezen aan klem-
menstroken, apparaten en kabels. Een gestandaardiseerd 
markering-systeem! 
Afhankelijk van de toepassing, normen en omstandig-
heden kunt u de juiste materiaaleigenschappen kiezen. 
Handmatige invoer kopiëren van een pakket naar het an-
dere is niet meer nodig. U heeft 
de technische documentatie en 
de volledige afdrukgegevens be-
schikbaar voor de werkplaats 
en montage in het veld. Hiermee 
wordt de foutkans drastisch ver-
laagd en de montagetijden verkort 
waardoor er besparingen tot wel 

60% mogelijk zijn.

De Weidmüller 
Configurator is een 
krachtige engineeringsoft-
ware voor de configuratie 
van klemmenrails en 
complete assemblages van 
Weidmüller-producten. 

PRODUCTNEWS: LAPP GROUP

ROBUST SER IES

Bovendien is de omgeving veelal niet van dien aard dat 
ze de levensduur van een kabel positief beïnvloedt. Denk 
bijvoorbeeld aan (extreme) vocht of hitte. Een sector 
waar de omgevingsfactoren een determinerende factor 
zijn voor de duurzaamheid van componenten is de voe-
dingsmiddelen- en drankindustrie. In veel gevallen zijn 
thermoplasten afdoende, maar in belastende toepas-
singen zijn thermoplastische elastomeren de enige juiste 
oplossing. 

Extreme omstandigheden
Daarom heeft Lapp de serie ‘ROBUST’ ontwikkeld, ka-
bels met een speciale mantel op basis van TPE. Met een 
hoge weer-, ozon-, UV-bestendigheid en hoog tempera-
tuurbereik zijn deze kabels zeer geschikt voor extreme 
omstandigheden. Bovendien zijn ze niet alleen bestand 
tegen plantaardige, dierlijke en synthetische oliën en vet-
ten, maar ook tegen een groot aantal chemische stoffen 
en kunnen ze regelmatig met stoom gereinigd worden. 

De reiniging van kabels wordt bovendien steeds efficiën-
ter met als gevolg dat de belasting steeds hoger wordt.

Uitbreiding gamma
Het gamma is in de loop der jaren uitgebreid en gedi-
versifieerd met voedings-, besturings- en veldbuskabels 
binnen het ÖLFLEX®- en UNITRONIC®-gamma. Vanwe-
ge de toename in de automatisering maken we met de 
ETHERLINE® ROBUST de ETHERLINE® ROBUST FR het 
gamma compleet met industriële communicatiekabels 
voor ethernettechnologie. De kabels zijn halogeenvrij, 
UV- en temperatuurbestendig én hebben een hoge che-
mische bestendigheid. Ze zijn bovendien ECOLAB® ge-
certificeerd en daardoor ‘highly accepted in the market’. 
De FR-versie is tevens vlamvertragend overeenkomstig 
IEC 60332-1-2. De ETHERLINE® ROBUST is verkrijgbaar 
voor Cat. 5e en Cat. 7 voor verschillende systemen zoals: 
PROFINET®, EtherCAT en Ethernet IP.

WANNEER HET ECHT EXTREEM WORDT
In industriële toepassingen worden hoge eisen gesteld aan de bekabeling van machines. Zeker in sterk 
geautomatiseerde omgevingen is dit het geval. Denk maar aan bedrijven waar de productie 24/7 draait: alle 
onderdelen, in dit geval kabels en verbindingen, staan onder continue belasting met slijtage tot gevolg. 

In belastende toepassingen 
zijn thermoplastische 
elastomeren de enige juiste 
oplossing
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REGIONALE VERKOOPSFILIALEN 
FILIALES DE VENTE REGIONALES 

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 / rue de Woluwe-Saint-Etienne 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 P. I. de la Vallée du Hain 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 deurne@cebeo.be

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

2440 Geel Bell-Telephonelaan 3A T 014/56.38.10 F 014/56.38.20 geel@cebeo.be

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

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

4040 Herstal P. I. des Hauts-Sarts , Première avenue 2 T 04/345.96.96 F 04/345.96.89 herstal@cebeo.be 

4460 Grâce-Hollogne Z. I. , rue de Wallonie 13 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 (Jumet) Z. I. , Première 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 Z.I. du Wex, 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
Tijdelijk locatie vanaf 17/11/2017: Dirk Martensstraat 27

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 temse@cebeo.be

9160 Lokeren Industriezone E17/1089, Dijkstraat 19 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 Astridstraat 5 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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