
cebeoindustrynews
ELEKTROTECHNISCH INFOZINE VOOR DE INDUSTRIE EN DE TERTIAIRE SECTOR

NOVEMBER 2018
8STE JAARGANG 

28

EEN UITGAVE VAN CEBEO NV.  

CEBEO
HET VERSCHIL 
MAKEN 
MET TECHNISCHE 
EXPERTISE

SIEMENS 
CEBEO TREEDT TOE 
TOT HET APPROVED 
PARTNERSHIP 
PROGRAMMA VAN 
SIEMENS BELGIË

CEBEO
TESTING EN 
OPLEIDING ALS RODE 
DRAAD DOORHEEN 
TRAJECT LEDEN 
APP-TEAM

HOE HET APPROVED PARTNERSHIP 
MET SIEMENS CEBEO EEN BOOST 
MOET GEVEN

DOSSIER

CEBEO WORDT 
APPROVED 
PARTNER VAN 
SIEMENS BELGIË



3CEBEOINDUSTRYNEWS2 CEBEOINDUSTRYNEWS

 x

NOVEMBER 2018
NR.28 - 8STE JAARGANG

CEBEO NV.
• Maatschappelijke zetel: 

Eugène Bekaertlaan 63, 8790 Waregem 

• Verantw. uitgever: 

Alexander Dewulf, Eugène Bekaertlaan 63, 8790 Waregem 

• Hoofdredactie: Jo Vanackere 

• Redactieraad: Jo Vanackere, Gilles Honoré 

• Redacteur:  Jo Vanackere  

• Secretariaat: Julie Delannay 

• Vertaling Franse editie: Yamagata Europe 

• Vormgeving: ReMark Reclame  

• Fotografie: Jo Vanackere, Gilles Honoré

• Drukkerij: die Keure, Brugge

industrynews

8
CEBEO 
NU MEER GERICHTE 
EN COMPLEXE VRAGEN 
AAN HET ADRES VAN 
SIEMENS

IN DIT NUMMER

4

PRODUCTNIEUWS: 
ABB  Push-In Spring motorstartercombinaties   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

ATEM-WIELAND  Industriële communicatie = sleutel voor Industrie 4 .0 & IoT  .  . 13

BEG-LUXOMAT  Nieuw: PD4-M-DALI/DSI-GH-OB   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

BENDER  De nieuwste generatie isolatiebewakers    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

BOSCH  De intelligente oplossing voor het meten en documenteren van de 

omgeving, zelfs buitenshuis!    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

FLIR  ONE Pro kwalitatieve warmtebeelden in een compact formaat   .  .  .  .  . 17

FAAC  B680H slagboomopener / J serie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

GE  SERIE FP - Differentieelschakelaars type B en type F   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

LEDVANCE  Product highlights LEDVANCE voor de industrie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

LEGRAND  EMS CX³ is het nieuwe energiebeheersysteem van Legrand   .  .  . 21

OPPLE  De high output armaturen van OPPLE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

PHOENIX CONTACT  Het Sector 4 .0 concept   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

RITTAL  VX25 : Van schakelkastinnovatie naar systeemperfectie   .  .  .  .  .  .  .  . 24

SIEMENS  Nieuwe SINAMICS G120 Smart Access Module   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

SPELSBERG  Glasvezelversterkte polycarbonaat behuizingen TK serie   .  .  .  . 26

 

SIEMENS
HOE HET APPROVED 
PARTNERSHIP MET 
SIEMENS CEBEO EEN 
BOOST MOET GEVEN

CEBEO / SIEMENS
CEBEO TREEDT TOE TOT 
HET APPROVED 
PARTNERSHIP
PROGRAMMA VAN 
SIEMENS BELGIË

6

DOSSIER:

CEBEO WORDT 
APPROVED PARTNER 
VAN SIEMENS BELGIË
SIEMENS
APPROVED PARTNERSHIP PROGRAM 
Cebeo treedt toe tot het Approved 
Partnership Programma van 
Siemens België   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

CEBEO
“HET VERSCHIL MAKEN 
MET TECHNISCHE EXPERTISE”  . . 4
Filip Vanhalst - Cebeo Divisiemanager 
Elektrotechniek

“NU MEER GERICHTE EN COMPLEXE 
VRAGEN AAN HET ADRES VAN 
SIEMENS” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Alexandre Slaviero- Cebeo APP-team 
member

“TESTING EN OPLEIDING 
ALS RODE DRAAD DOORHEEN 
TRAJECT LEDEN APP-TEAM” . . . 10
Wouter Vierstraete - Cebeo APP-team 
member

VOORWOORD

cebeoindustrynews 27

“IS CEBEO DAN DE GESCHIKTE PARTNER VOOR 
DE INDUSTRIE? VOLGENS SIEMENS WEL..”

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

Beste lezer,

Is de industrie een belangrijk marktsegment voor Cebeo? Ja zeker, de industrie is voor Cebeo 
markt waarvoor we een specifiek assortiment samenstellen en dito service ontwikkelen . 

Is Cebeo dan de geschikte partner voor de industrie? Volgens Siemens wel . En dat is toch een 
mening die kan tellen . Siemens beschouwt Cebeo voortaan als een ‘value added reseller’, een 
gecertificeerde distributeur die toegevoegde waarde creëert bij hun producten . 

Deze erkenning werd bezegeld met een Approved Partnership Program (APP), dat door 
de CEO’s van Siemens en Cebeo werd ondertekend . Het APP betekent voor onze klanten 
ongetwijfeld een meerwaarde . Het Siemens label staat namelijk voor kwaliteit en expertise . 
Daarom besteden we in deze editie van Cebeo Industry News ook de nodige aandacht aan het 
Approved Partnership Program . De verschillende invalshoeken van het partnership worden 
nader toegelicht . We willen je namelijk niet onthouden wat dit allemaal voor jouw bedrijf kan 
betekenen .

Veel leesplezier!

Jo Vanackere
Communicatieverantwoordelijke 
Cebeo nv.
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HOE HET APPROVED PARTNERSHIP MET SIEMENS 
CEBEO EEN BOOST MOET GEVEN

“ HET VERSCHIL MAKEN 
 MET TECHNISCHE EXPERTISE”

MEERWAARDE VOOR DE KLANT

De Sonepar Groep, waaronder Cebeo 
ressorteert, is ervan overtuigd dat  
industrial automation een strategisch  
belangrijke specialisatie is. Siemens 
is hierin op globaal vlak een partner. 
Zo zijn er in andere Sonepar-landen al 
zusterbedrijven van Cebeo toegetreden 
tot het Approved Partnership programma 
van Siemens. “Dat heeft ons geïnspireerd. 
Ook voor Cebeo is industrial automation 
namelijk een groeipool. Siemens 
geloofde eveneens in een doorgedreven 
samenwerking met een gecertificeerde 
distributeur van hun producten en 
oplossingen. Zo is het Approved 
Partnership tussen Cebeo en Siemens tot 
stand gekomen.”

Opleiding
Concreet houdt dit in dat Cebeo 
investeert in de noodzakelijke technische 
competenties die nodig zijn om de Siemens 
oplossingen te ondersteunen. Hiervoor is 
een doorgedreven kennisoverdracht van 
Siemens naar Cebeo nodig. “Dat is beter 
voor beide partijen, want 
de Siemens medewerkers 
kunnen zich hierdoor 
meer concentreren op 
totaal-projecten voor de 
industrie. Ook voor de 
Cebeo medewerkers werkt  

dit motiverend en biedt dit groeikansen.”
De kennisoverdracht waarvan sprake 
gebeurt op 3 niveaus, dankzij een intensief 
opleidingstraject, inclusief e-learning 
programma. “Siemens – en meer bepaald 

Eddy Ternier van het Partner Management 
- heeft zich heel flexibel opgesteld om 
het bestaande opleidingsmodel aan te 
passen naar het programma op 3 niveaus 
dat wij nastreven.”

“ Cebeo investeert in de noodzakelijke 
technische competenties die nodig zijn 

om de Siemens oplossingen te ondersteunen. ”Filip Vanhalst, Divisiemanager industrie bij Cebeo

Hoe kan Cebeo als distributeur meerwaarde creëren? Door het niveau van zijn technische competenties 
gevoelig op te krikken . “We zijn bereid hiervoor de nodige investeringen te doen, want het is een 
bewuste en strategische keuze . Voor de industrie willen we in de eerste plaats het verschil maken op het 
vlak van industrial automation .” Cebeo en Siemens zijn elkaars bondgenoten in deze strategie en 
ondertekenden het Approved Partnership (APP) van Siemens . “Dit zal onze positie in de industriële 
sector zeker versterken”, weet Divisiemanager Filip Vanhalst van Cebeo . 

Filip Vanhalst 
Divisiemanager industrie bij Cebeo

Filip Vanhalst ziet in deze benadering een toegevoegde waarde voor de klant, 
omdat Cebeo meer gespecialiseerde ondersteuning kan geven. “De aanpak 
met het Siemens APP is een pilootproject voor Cebeo, dat als model kan 
dienen voor andere specialisaties. Hierdoor kunnen we klanten helpen met 
andere projecten en ook bijvoorbeeld OEM-bedrijven ondersteunen. Boven-
dien kunnen we dit op een gecertificeerde manier doen. We mogen hierop 
terecht trots zijn, want het Siemens label staat toch voor kwaliteit.”

Het hoogste level van expertise zit in de competentiecenters, 
die Cebeo dankzij zijn schaalgrootte regionaal kan opzetten. 

Regionale 
competentiecenters
Het hoogste level van expertise zit daarbij in 
de competentiecenters, die Cebeo dankzij zijn 
schaalgrootte regionaal kan opzetten. Deze 
competentiecenters kunnen een probleemstelling 
van een klant op het vlak van industrial automation 

vertalen in een oplossing, en dit op hetzelfde  
niveau als de Siemens ingenieurs. “De bedoeling 
is dat de competentiecenters steeds meer 
proactief werken in de plaats van reactief. Ze 
zullen gevoed worden door ons netwerk van 
vertegenwoordigers, die zelf ook een Siemens 
opleiding krijgen.”
Ook in de filialen zal er voldoende expertise 
aanwezig zijn. “In alle filialen moet een klant 
terecht kunnen voor vragen over de producten 
van Siemens (automatiseringstechniek, algemene 
aandrijftechniek, laagspanningsmateriaal, 
installatiemateriaal). Daarnaast zullen in diverse 
filialen productcombinaties aangeboden worden, 
waarvoor er meer kennis nodig is.”

Meer info over het Approved 
Partnership met Siemens ?
Praat erover met uw Cebeo 
contactpersoon .
www.cebeo.be

Meer info ?
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CEBEO TREEDT TOE TOT 
HET APPROVED PARTNERSHIP 
PROGRAMMA VAN 
SIEMENS BELGIË

Cebeo wil als groothandel de klant 
professioneel begeleiden met een 
uitgebreid dienstenpakket. Het Approved 
Partnership kadert in deze strategie. Het 
APP is dan ook niet  toevallig tot stand 
gekomen. “Cebeo en Siemens kunnen 
terugblikken op een jarenlange vruchtbare 
samenwerking. Cebeo is al jarenlang 
distributeur van het Siemens-portfolio 
voor automatisering,  aandrijftechniek,  
laagspanning en installatiemateriaal”, 
weet Eddy Ternier van het Partner 
Management. 

“Het Approved Partnership betekent 
de start van een nieuw hoofdstuk 
in de constructieve  samenwerking 
tussen beide marktleiders. Cebeo staat 
dankzij een uitstekende geografische 
spreiding heel dicht bij de klanten en 
kan deze lokaal technisch ondersteunen 
met een uitstekende product- en 
systeemexpertise.”

Voor het APP ligt de focus op een zeer 
hoge kwaliteitsgarantie op vlak van 
consultancy, engineering, training, lokale 
ondersteuning en permanente service via 
de helpdesk. 

Eddy Ternier
Partner Management bij Siemens

Alexander Dewulf, CEO van Cebeo

Als elektrogroothandel willen we meer dan alleen onze producten 
op de meest efficiënte manier verdelen. We willen onze klanten 

ook professioneel kunnen begeleiden met een uitgebreid 
servicepakket. Dankzij het APP-partnerschap met Siemens worden 

onze medewerkers opgeleid volgens dezelfde standaarden als 
Siemens-medewerkers. Met de expertise die we door het continue 

opleidingsprogramma opbouwen, kunnen we onze klanten nog beter 
ondersteunen op maat van hun specifieke noden. 

Cebeo mag zich ‘approved partner’ van Siemens noemen . CEO’s Alexander Dewulf van Cebeo en André 
Bouffioux van Siemens ondertekenden hiervoor het strategische Approved Partnership of APP . Siemens 
beschouwt Cebeo als een professionele partner die met een perfecte product- en systeemkennis van 
het Siemens portfolio, de eindklant nog beter kan begeleiden . Dat zal gebeuren door een team van Cebeo 
experten, die opgeleid en gecertifieerd worden volgens de Siemens normen . 

Opleiding, 
ja veel opleiding !
Cebeo stelde een team samen dat het 
engagement tegenover Siemens en 
de klanten zal waarmaken. Dankzij het 
partnership zal dit Cebeo APP-team de 
markt op dezelfde manier kunnen benaderen 
als de Siemens medewerkers. Eddy Ternier: 
“Een intensief uitgebouwd opleidingstraject 
is een absolute must om hierin te slagen. Het 
technisch niveau van  het APP-team werd 
getest. Daarna werd er per medewerker een 
individueel opleidingstraject uitgestippeld. 
Zo leert  het APP-team van Cebeo hoe ze 
vragen van klanten op dezelfde manier 
benaderen als de medewerkers van 
Siemens, wat resulteert in een uniforme en 
professionele aanpak.”
Na de volledige afwerking van het 
opleidingstraject volgt de certificatie voor 
sales en technische  medewerkers. Om de 
twee jaar wordt de certificatie hernieuwd om 
de hoogstaande kwaliteit van het strategisch 
partnership te waarborgen.

Het Approved 
Partnership 
Programma van 
Cebeo bestaat uit 
volgende modules: 
• Automatiseringstechniek
 Advanced Factory Automation
• Algemene aandrijftechniek
 General Motion Control
• Laagspanningsmateriaal
 Control Products
• Installatiemateriaal
 Low Voltage Products

Innovaties: 
The Industrial 
Internet of things.
Het opleidingsprogramma van Siemens 
speelt ook in op de evolutie naar digitalisering 
in de industrie. “Overal ter wereld, 
ongeacht de sector, staat digitalisering 
hoog op de agenda. En terecht. Uit een 
studie van Siemens Financial Services 
blijkt dat producenten jaarlijks een flinke 
productiviteitswinst kunnen boeken door 
te automatiseren en te digitaliseren. Deze 
investeringen leiden immers tot een 
scherpe daling van de productiekosten, 
tot bijna 10% van de totale omzet. De 
Digital Enterprise Suite van Siemens legt de 
technologische fundamenten om Industrie 
4.0 mogelijk te maken.”
Van de nieuwe versie van het TIA platform 
tot Simatics IQ, een IoT-concept voor 
motoren of de laatste versie van het 
open besturingssysteem voor de cloud, 
MindSphere … De innovaties van Siemens 
brengen deze principes in de praktijk met een 
kortere marktintroductietijd en een verbeterde 
flexibiliteit, efficiëntie en kwaliteit tot gevolg. 

siemens.com/distributed-controllers

Engineered with TIA Portal

Save space with  
the smallest footprint
Distributed Controller 
SIMATIC ET 200SP CPUs

Eddy Ternier is vandaag nagenoeg 40 jaar 
werkzaam bij Siemens en coördineert onder 
andere het partnermanagement binnen 
Siemens Belux.
Hierbij worden de Approved Partners en de 
Solution Partners op een gerichte manier 
opgevolgd en gestuurd om op de markt 
het kwaliteitslabel van de partners verder 
garant te stellen.
Het gebruik van het partner logo staat 
garant voor  de kwaliteitseisen van het 
partnership met de vele opleidingen en de 
uiteindelijke certificatie.

Alexander Dewulf van Cebeo en 
André Bouffioux van Siemens  In het APP opleidingstraject wordt 

voldoende tijd vrijgemaakt  voor de 
nieuwigheden van vandaag en morgen. 
Dat is niet alleen bijzonder boeiend, het 

creëert ook nieuwe opportuniteiten voor 
het team en Cebeo.

Eddy Ternier, Partner Management bij Siemens

“

“



9CEBEOINDUSTRYNEWS8 CEBEOINDUSTRYNEWS

DOSSIER CEBEO WORDT APPROVED PARTNER VAN SIEMENS BELGIË

Doorgeefluik 
van kennis
Wat houdt een plek in het Siemens APP-team 
nu precies in? “Als specialist automation & 
drive ben ik de link tussen Siemens en Cebeo 
voor regio Wallonië voor dat segment. Alle 
vorming die ik krijg bij Siemens geef ik door 
binnen ons bedrijf. Hoe ik dat concretiseer? 
Ik geef opleidingen voor de interne en 
toonbankmedewerkers, dit jaar nog zo’n 
vijftal. Ik doe dit in afstemming met collega 
Abdel Benassou, die dezelfde functie heeft.”

“Daarnaast ben ik er ook voor de 
vertegenwoordigers in Wallonië. Ten opzichte 
van hun klant kunnen zij mij inschakelen om 
extra expertise in te roepen. Zij hebben in de 
eerste plaats een sterke voeling met hun regio 
waar ze opportuniteiten kunnen detecteren, 
en met mijn kennis kan ik  verder werken op 
die opportuniteiten.”

“Dat ik dit mag doen is voor mij een 
absoluut voorrecht, omdat ik zo telkens alle 
nieuwigheden heet van de naald meekrijg.  Als 
lid van het APP weet ik dat ik steeds correct 
geïnformeerd ben over een onderwerp dat me 
altijd al heeft geboeid.” 

Meer vragen stellen
“Momenteel heb ik het gevoel dat ik meer 
vragen richt aan Siemens dan voorheen. Onze 
klanten weten nu immers dat ze met hun 
vragen bij ons terecht kunnen, waardoor ze er 
bijgevolg ook meer stellen. Een deel daarvan 
behandel ik zelf, en voor een deel wend ik me 
tot Siemens. Met dat verschil dat ik nu voor 
elke vraag de geschikte contactpersoon bij 
Siemens ken, dus het verloopt nu allemaal 
een stuk efficiënter. Meer vragen dus, maar 
enkel de complexe vragen gaan nog door naar 
Siemens, en op een gerichte manier”, besluit 
Alexandre Slaviero. 

“ Dat ik dit mag doen is voor mij een absoluut 
voorrecht, omdat ik zo telkens alle nieuwigheden 

heet van de naald meekrijg. 
”Alexandre Slaviero, CEBEO APP team member

De nieuwe Simatic MindApps Machine Monitor, Notifier 
en Performance Monitor zijn speciale applicaties 
voor MindSphere, het open IoT operating system van 
Siemens.

“Het is altijd slim om iets te doen wat 
anderen, concurrenten, niet doen”, aldus 
Alexandre Slaviero. “Daarom vind ik dit 
partnership absoluut een goed idee, en er 
is absoluut ruimte voor op de markt. Al is 
die markt misschien nog niet 100% op de 
hoogte, het nieuws verspreidt zich stilaan 
goed, dat merk ik toch als ik bij klanten 
langsga.”  

Eerst algemeen, 
daarna individueler
Stap één voor de leden van het  
APP-team is om het Siemens-aanbod en 
hun toepassingen zo goed mogelijk te 
leren kennen. Voor sommigen betekent 
dit heel veel nieuwe informatie, anderen, 
zoals Alexandre, zijn al erg vertrouwd 
met het Siemens-portfolio. “Aanvankelijk 
boden de opleidingen een amalgaam aan 
van alles en nog wat, terwijl we nu steeds 
dieper en instructief te werk gaan”, vindt 
Alexandre. “Dat algemene begin was wel 
nodig om iedereen eenzelfde basis mee 
te geven. Intussen is de aanpak een stuk 
individueler, wat het des te interessanter 
maakt. Zelf ben ik gespecialiseerd in 
automatisering.”
 

Testing goede 
maatstaf
Maar vooraleer die opleidingen startten, 
onderwierp Siemens alle Cebeo APP-
leden aan een uitvoerige reeks testen. 
“Dat hield onder meer een test van het 

Siemens-portfolio in, een algemene 
elektriciteitstest, een test over 
automatisering etc. Zelf heb ik me daar 
niet specifiek op voorbereid, het was dan 
ook een goede maatstaf voor mezelf om 
te zien hoever mijn kennis staat. En die 
bleek goed.”

Een concrete uitwerking van het partnership met Siemens, is de oprichting van het APP-team. Dat 
team moet ervoor zorgen dat de kennis van de Siemens-producten gedeeld wordt in alle Cebeo-filialen . 
Het fungeert ook als filter in de communicatie met Siemens, om minder ‘overbodige’ klantenvragen, en 
meer gerichte vragen door te spelen . Een triple win dus voor Siemens, Cebeo en de klant . Alexandre 
Slaviero opereert voor regio vier in het APP-team. 

CEBEO APP TEAM MEMBER ALEXANDRE SLAVIERO

 “NU MEER GERICHTE EN  
 COMPLEXE VRAGEN AAN HET    
 ADRES VAN SIEMENS”

DOSSIER CEBEO WORDT APPROVED PARTNER VAN SIEMENS BELGIË

Hebt u vragen over Siemens 
automatiserings oplossingen? 
Contacteer uw vertrouwde 
Cebeo contactpersoon .
www.cebeo.be

Meer info ?

Simatic S7-1200

Sinamics V20
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Siemens specialist word je niet van vandaag op morgen . Dat blijkt ook uit het uitgebalanceerde traject 
dat de APP-team members moeten, of liever ‘mogen’ doorlopen . “Van april tot juni verzorgden de Sales 
specialisten van Siemens wekelijks een opleidingsdag, over de verschillende kennisdomeinen”, weet 
Wouter Vierstraete, vertegenwoordiger industrie en lid van het APP-team . En dat is slechts het begin .

WOUTER VIERSTRAETE VERTEGENWOORDIGER 
INDUSTRIE EN LID VAN HET APP-TEAM 

“De vormingen die we kregen, waren 
theoretisch van aard, gericht op de 
inhoud van de producten en het gamma”, 
vertelt Wouter. “Algemeen zou ik die niet 
noemen, want we gingen echt wel in de 
diepte. Enkel praktische zaken zoals 
programmeren of instellen en dergelijke 
kwamen daarin nog niet aan bod.”

SILPP
De Siemens specialisten maken dus 
kostbare tijd vrij voor een one-to-few 
approach voor Cebeo. Maar in tijden van 
e-services mag een groot luik e-learning 
uiteraard niet ontbreken. “Het SILPP, of 

Siemens Industry Learning program for 
Partners, bevat liefst vijftig modules die 
we op eigen houtje kunnen doorlopen. 
Voor het ingaan van het zomerverlof 
startte Siemens ook al een tweetal 
webinars op. 
“Op basis van onze test die we aan het 
begin van het project aflegden, zou er 
idealiter voor iedereen een individueel 
leertraject worden opgesteld”, weet 
Wouter. “Maar op heden is dat nog niet het 
geval. Niet onlogisch ook, omdat er in het 
begin toch heel veel verschillende topics 
worden aangesneden die voor iedereen 
mogelijks interessant zijn. Uiteraard zijn 

sommige topics vertrouwder voor de een 
dan voor een ander, afhankelijk van de 
persoonlijke achtergrond of specialisatie.  
Maar met een groep van acht is het niet 
onoverkomelijk om desgewenst ergens 
wat sneller door te fietsen, of iets langer 
bij stil te staan.” 

Generalist wordt 
specialist
“Ik kan me inbeelden dat het voor 
nieuwere collega’s heel wat info is die op 
hen afkomt, terwijl dat bijvoorbeeld voor 
collega Abdel (Benassou) voornamelijk 
heropfrissing is. Persoonlijk ervaar ik het 
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“De opportuniteiten voor de installateur zijn 
groot, want de vraag naar slimme toepassingen 

neemt enorm toe. ”

Wouter VierstraeteLid van het APP-team bij Cebeo

TESTING EN OPLEIDING 
ALS RODE DRAAD DOORHEEN 
TRAJECT LEDEN APP-TEAM

als een grote luxe om eens wat dieper op bepaalde 
zaken te kunnen ingaan. Als vertegenwoordiger 
merk ik dat we in onze job met steeds meer bezig 
zijn, waardoor je op de duur een generalist wordt 
die van alles iets weet, maar nog van weinig echt 
expert bent.”
Bijleren op eigen initiatief kan altijd, maar dit 
partnership is toch echt een opportuniteit voor 
zij die dat willen. “De voorbije elf jaar in Cebeo-
dienst liet ik persoonlijk geen enkele kans 
onbenut om opleidingen te volgen bij Siemens. 
Maar het voordeel is dat we nu ook over de 
ondersteunende software beschikken, alsook 
over demo-materiaal waardoor we echt zaken 
kunnen uitproberen. Dat is toch een groot 
verschil met het louter doornemen van een 
PowerPointpresentatie. Vanuit mijn specialisatie 
helpt me dat echt om me te verdiepen in 
automatisatie of PLC-sturing.” 

Basic – advanced 
– specialist 
Uiteraard is het niet de bedoeling dat 
het APP team een monopolie heeft 
over de verworven Siemens-kennis. 
Maar elke toonbankmedewerker 
een specialist maken, dat is 
ook een utopie. “Deel van het 
industrieplan is om binnen Cebeo 
drie kennisniveaus te genereren. 
Na het doorlopen van de ganse 
opleiding zullen wij nogmaals 
getest worden, om finaal de 
status van Siemens-specialist 
te verkrijgen. Dan is het aan ons om de kennis 
van bijvoorbeeld collega’s op de binnendienst 
industrie tot een advanced niveau te tillen. 
Idealiter heeft elk filiaal op het einde van de rit 
ook minstens één toonbankmedewerker met een 
basic niveau over bepaalde Siemens-producten.” 

Siemens Simatic controller
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PRODUCTNEWS: ABB

Meer installatiesnelheid
De industriemarkt verandert snel en brengt de nodige 
uitdagingen met zich mee. Processen moeten steeds 
sneller terwijl de continuïteit onder alle omstandighe-
den gegarandeerd moet zijn. Om dan toch succesvol te 
zijn, is een andere manier van denken en doen vereist. 
Een manier die sneller werkt, meer overzicht biedt en 
nog betrouwbaarder is. De nieuwe motorstartercombi-
naties met Push-in springtechniek bieden die combi-

natie.

Twee-in-één-techniek 
bespaart tijd
Deze innovatieve en gepatenteerde twee-in-één-
technologie combineert de voordelen van push-in en 
springtechniek. Kabels met adereindhuls en kabels met 
vaste kern kunnen in één beweging worden ingebracht. 
Gereedschap is daarbij overbodig. Zo kunt u 50% snel-
ler aansluiten vergeleken met het bekabelen met traditi-

onele veerdrukoplossingen. 

Minder fouten – 
meer betrouwbaarheid
Het bedraden verloopt volledig intuïtief vanaf de voor-
kant van de schakelaarcombinatie. Dat maakt de fout-
kans klein en het werk overzichtelijker. De Push-in 
springtechniek zorgt daarnaast voor een trillingsbe-
stendige aansluiting. Tijdens het transport, in bedrijf 

en gedurende de volledige levenscy-
clus van de motorstartercombinatie 
is zo een betrouwbare aansluiting 
gegarandeerd. Ook het controleren 
en aandraaien van de verbindingen 
na het plaatsen van de kast zijn niet 
meer nodig. Alle accessoires zijn bo-
vendien universeel waardoor voor-
raden met 50% gereduceerd kunnen 
worden; kosten- en tijdbesparingen 
zijn hiervan het logisch gevolg. De 
schakelaars voldoen aan alle noodza-
kelijke certificeringen en worden we-
reldwijd toegepast in de industrie en 
vele andere sectoren waar betrouw-

baarheid en continuïteit cruciaal zijn.

Combinaties 
op maat
De Push-in-spring motorstartercom-
binaties bestaan uit motorbeveili-
gingsschakelaar en magneetscha-

kelaar, waarbij de motorbeveiliging de motor beveiligt 
tegen kortsluiting, overbelasting en fase-uitval. Ma-
chine- en paneelbouwers maar ook installateurs kun-
nen hiermee combinaties maken voor bijvoorbeeld on-
line- en omkeerstarters en sterdriehoekschakelingen. 
Dankzij de grote verscheidenheid aan beveiligingen en 
schakelaars zijn alle mogelijke combinaties als maat-
werk realiseerbaar. De combinaties laten zich eenvou-
dig ontwerpen en assembleren aan de hand van online 
toegankelijke tekeningen, certificaten en coördinatieta-
bellen.

JUST PUSH-IT!  
Met ABB’s Push-in spring motorstartercombinaties is één simpele drukbeweging voldoende om te bekabelen. 
Zonder gereedschap! Zo bespaart u tot 50% bekabelingstijd vergeleken met traditionele veerdrukoplossingen.

PUSH- IN  SPR ING MOTORSTARTERCOMBINAT IES

Zo kunnen machines tijdens het productieproces 
reeds aangeven (aan het ERP systeem) hoeveel pro-
ducten er gemaakt worden, wat de status is (van de 
productie) en waar eventuele storingen in het produc-
tieproces zitten. De rode draad in deze vooruitgang is 
communicatie tussen servers, machines, ERP, Cloud 
of vele andere IT gebaseerde toestellen. Ze moeten 
daarvoor wel met elkaar verbonden zijn door netwer-
ken (bedraad of wireless). 

Wieland Electric heeft een uitgebreid gamma aan pro-
ducten die hieraan tegemoetkomen gebundeld in zijn 
gamma “Industrial Communication”. De reeks begint 
bij de klassieke industriële netwerk switchen (meta-
len behuizing, 24Vdc, hoog temperatuurbereik,…) tot 
aan volledige gemanagede switches voor industrieel 
Ethernet toepassingen. De industriële switchen zijn in 
klassieke RJ45 uitvoering, maar ook in glasvezel aan-
sluiting verkrijgbaar. Voor Power over Ethernet (PoE) 
zijn er momenteel 2 versies beschikbaar.

Daarnaast vallen de nieuwe draadloze wifi routers op: 
uiterst compact (slechts 22.5 mm breed), 24Vdc, temp. 
bereik -5°C tot + 55°C, eventueel met ingebouwde 3 
poort switch. 

Om te zorgen voor veilige communicatie kan je de 
routers met ingebouwde VPN functies gebruiken. Ze 
bestaan voor klassieke internet verbindingen en/of 
met wifi of met 4G (LTE) mobiele dataverbindingen.  In 
aanvulling biedt Wieland zijn eigen VPN portaal aan of 
de mogelijkheid om een eigen VPN server op te zetten 
om de toestellen veilig met elkaar te verbinden.

Meer info vindt u op www.wieland-electric.be  

INDUSTRIËLE COMMUNICATIE 
= SLEUTEL VOOR INDUSTRIE 4.0 & IOT

PRODUCTENGAMMA “ INDUSTR IAL  COMMUNICAT ION”
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Push-in Spring motor starting solution

—
Just push it

• Faster than ever installation
• Easier than ever wiring
• Reliable as ever connections

Additional information
We reserve the right to make technical 
changes or modify the contents of this 
document without prior notice. With  
regard to purchase orders, the agreed 
particulars shall prevail. ABB AG does 
not accept any responsibility 
whatsoever for potential errors or 
possible lack of information in this 
document.

We reserve all rights in this document 
and in the subject matter and 
illustrations contained therein. Any 
reproduction, disclosure to third parties 
or utilization of its contents – in whole 
or in parts – is forbidden without prior 
written consent of ABB AG.

You can find the address of your local sales organization 
on the ABB homepage

abb.com/lowvoltage

Push-in spring motorstarter-
combinaties

PRODUCTNEWS: ATEM – WIELAND ELECTRIC

Het Wieland VPN portaal

Industrie 4.0 en Internet of Things zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze vaak vernoemde technologische 
vooruitgang stelt bedrijven namelijk in staat om een ‘intelligent & smart factory’ te creëren. Het idee erachter is dat in 
deze industrie 4.0  bedrijven en zelfs hun machines draadloos & naadloos met elkaar verbonden zijn en zo met elkaar 
kunnen communiceren. 

Sneller installeren dan ooit
• 2-in-1 verbinding
• Breed pakket slimme accessoires
• Totaaloplossing

Bekabelen was nog nooit 
zo eenvoudig
• Intuïtief bekabelen voor nog meer installatiegemak
• Niet meer nodig dan één schroevendraaier
• Geautomatiseerd bekabelen (robot) nu mogelijk

Betrouwbaar als altijd
• Robuust elektrisch contact zelfs onder de zwaarste 

omstandigheid 
• Trillingsbestendig voor betrouwbare verbindingen
• Zelfklemmende aansluiting – regelmatig aandraaien 

overbodig

Industrial IT
Integrated to 
SCADA Client

WebAccess

WebAccess

NMS

Industrial Automation
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PRODUCTNEWS: BEG

Daarnaast verschijnen er een aantal nieuwe DALI-vari-

anten. Behalve de DALI/DSI-GH-Compact variant, komt 

er later ook nog een PD4-GH melder voor DALISYS en 

DALI-2-BMS.

PD4-M-DALI/DSI-GH
De PD4-M-DALI/DSI-GH werd voorzien van een externe 

lichtsensor met telescooplens, die een constant-lichtre-

geling met DALI/DSI tot 16 m mogelijk maakt. De mon-

tagehoogte is de bepalende factor. Op basis van deze 

hoogte dient men de telescooplens uit te schuiven of in 

te drukken. Zo wordt ook automatisch het detectiebereik 

van de lichtregeling vastgelegd.

Om het juiste detectortype te kunnen bepalen, is het van 

belang om reeds bij het inplannen van de melders, de 

montagehoogte van het plafond, de afmetingen van de 

ruimte en het gewenste detectiebereik te kennen.

Door het sterk verbeteren van een correcte meting van 

het aanwezige licht, het inschakelen van de verlichting 

wanneer nodig en de mogelijkheid tot dimmen, brengt 

dit een grote besparing op de energiekosten voor de ei-

genaar of eindklant met zich mee.

De oriëntatiefunctie blijft vanzelfsprekend bij alle DALI 

aanwezigheidsmelders behouden. Dankzij deze functie 

is het mogelijk om de verlichting in te stellen op 10% tot 

30% van het totale lichtrendement. Dit om de veiligheid 

en het opmerken van aanwezige personen te garande-

ren.

Als de melder op de maximale hoogte wordt gemon-

teerd, zijn de perifere sectoren van de melder, tot 22m, 

zeer groot. Dit houdt in dat de bewegingen op de vloer, 

binnen het detectiegebied, groot  dienen te zijn om door 

de melder te kunnen worden waargenomen.

In frigo’s en ruimten waar de goederen dienen gekoeld 

bewaard te worden, wordt door de aanwezige personen 

meestal een dikke, warme kleding gedragen. Alleen het 

aangezicht en de handen geven een lichaamswarmte 

af. Daar melders reageren volgens PIR (Passieve In-

fraRood), wordt bij deze toepassingen een maximale 

montagehoogte tot 8-10m aanbevolen. Wanneer ze 

daarnaast ook nog een helm of een soort hoofddeksel 

dragen, dient men de hoogte nog met 2m te reduceren.

Met het type vorkheftrucks dient men in enige mate ook 

rekening te houden. Een elektrisch aangedreven model 

straalt immers minder warmte uit dan een gas- of ben-

zinemodel.

Besluit 
Door het optimaliseren van de BEG-GH melders met 

een telescooplens, wordt een optimale lichtregeling met 

DALI/DSI in magazijnen, loodsen en frigo’s met grote 

montagehoogte gerealiseerd.

Doe bij de opstart van uw project,  bij het inplannen van 

de melders en het uitwerken van uw realisatie steeds be-

roep op het vakkundig advies van uw groothandel of de 

medewerkers van B.E.G.

EEN PASKLARE OPLOSSING OP DE MARKT 
VOOR TOEPASSING OP GROTE HOOGTE 
Met de nieuwe PD4-M-DALI/DSI-GH biedt B.E.G. een pasklare oplossing op de markt aan voor toepassing op grote 
hoogte. Het is een optimalisering die doorgetrokken wordt bij de sinds jaren beproefde PD4-M-GH familie. Deze 
melders met een enorm bewegingsdetectiebereik tot 44m in doorsnede bij een montagehoogte tot 14m, worden nu 
veel preciezer en efficiënter.

PD4-M-DALI/DSI-GH

NIEUW: PD4-M-DAL I /DS I -GH-OB

PRODUCTNEWS: BENDER

De basis voor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid 

van een installatie wordt reeds gelegd bij het kiezen van 

het juiste elektriciteitsvoorzieningssysteem. Bij het plan-

nen van een installatie zijn er drie netvormen beschikbaar: 

het TN-systeem, het TT-systeem en het IT-systeem.

Persoons- en brandbeveiliging, betrouwbaarheid, conti-

nuïteit zijn de belangrijkste factoren bij het kiezen van een 

geschikte energievoorziening. Alleen bij het IT-systeem 

leidt een eerste isolatiefout niet tot de uitschakeling van 

het systeem. 

Technische systemen en installaties worden in alle sec-

toren gekenmerkt door een toenemende complexiteit en 

automatisering. Productielijnen, roboticatechnologie, ma-

chines en toestellen dienen gevoed te worden door een 

betrouwbare stroomvoorziening om storingsvrij te kunnen 

functioneren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de voorde-

len van het IT-systeem, dat ook voor gevoelige sectoren, 

zoals intensive care afdelingen (TO13) en vitale installaties 

(AREI, art. 104) in normen wordt voorgeschreven.

Een isolatiebewaker dient met alle omstandigheden om 

te kunnen gaan, installaties met halfgeleiders (sturingen, 

omvormers, gelijkrichters, frequentiedrives,…,) hebben 

capacitieve koppelingen die kunnen variëren naar het in-

schakelen van de verbruikers.

isolatiebewakers iso685
De nieuwste generatie Bender isolatiebewakers, iso685, 

hebben een Bender gepatenteerde meetmethode, met 

name AMP (Adaptive Measuring Puls), die zich automa-

tisch aanpast volgens de veranderlijke capacitieve waar-

den. Deze meetmethode werd geüpdatet naar de huidige 

uitdagingen in een moderne installatie: AMP plus.

De iso685 beschikt over twee wisselcontacten 

(één als vooralarm, één als hoofdalarm), een da-

talogging en een interne webbrowser voor het 

uitlezen van gegevens, galvanisch ontkoppelde 

analoge uitgangen, een zelfanalyse met alarm-

melding, affichering van de isolatieweerstand in 

Ohm en capacitieve waarde in Farad.

De unit iso685 werd eveneens voorzien van een 

vernieuwd automatisch aardfoutzoeksysteem: 

EDS440

   

Meer info: www.benderbenelux.com

DE NIEUWSTE GENERATIE 
ISOLATIEBEWAKERS VAN BENDER 
De pionier van isolatiebewaking, sinds de uitvinding van Walther Bender in 1937, 
breidt het gamma uit van de nieuwste generatie isolatiebewakers.

I SO685

Optimalisatie van de BEG-GH 
melders met een telescooplens

Automatisch 
aardfoutzoeksys-

teem: EDS440

W20… W210, meetspoelen 
voor EDS aardfout 
zoeksysteem

ISO685



PRODUCTNEWS: BOSCH

DE INTELLIGENTE OPLOSSING VOOR 
HET METEN EN DOCUMENTEREN VAN DE 
OMGEVING, ZELFS BUITENSHUIS!

GLM 120 C

Met de digitale zoeker kunnen bij toepassingen buitens-
huis afstanden tot wel 120 meter worden geviseerd. 
Optimale helderheid en duurzaamheid worden verschaft 
door het 2,8” kleurendisplay met veiligheidsscherm. 
De GLM 120 C Professional heeft ook een gebruikers-
vriendelijke interface met een klikwiel voor eenvoudige 
toegang tot alle functies en een handige help-optie met 
gedetailleerde afbeeldingen, zodat alle functies gemak-
kelijk te begrijpen zijn.  

Waarden kunnen snel worden verzameld en gedocu-
menteerd door de micro-USB-kabelverbinding en de 
Measuring Master-app. Via een Bluetooth® interface 
kun je jouw metingen naar een smartphone of tablet 
verzenden, waar je de Measuring Master-app kunt ge-
bruiken om deze te documenteren, bouwplaats-maten 
te noteren of de gegevens rechtstreeks als een PDF 
document te sturen voor het voorbereiden van offertes. 
Met de Measuring Master-app van Bosch Professional 
worden je smartphone of tablet en Bosch meetgereed-
schappen eenvoudig verbonden en kun je jouw metin-

gen eenvoudig documenteren, registreren, beheren en 
doorsturen. Met de eenvoudige en duidelijk ingerichte 
gebruikersinterface van de app kun je alles in het oog 
houden en tegelijkertijd het risico van overschrijffouten 
tot een minimum beperken. 

Deze laserafstandsmeter is de ultieme keus voor het me-
ten van lange afstanden, in een complexe omgeving en 
in situaties met slecht zicht. 

PRODUCTNEWS: CCI

KWALITATIEVE WARMTEBEELDEN IN 
EEN COMPACT FORMAAT
FLIR lanceert de ONE Pro warmtebeeldcamera voor smartphone. Dankzij de krachtige beeldverwerking en het 
uitgebreide temperatuurbereik is de FLIR ONE Pro een stuk geavanceerder dan zijn voorganger de FLIR ONE. Met 
deze compacte warmtebeeldcamera vindt u onzichtbare problemen sneller dan ooit. Of u nu elektrische systemen 
onderzoekt, HVAC-problemen of waterschade opspoort: de nieuwe FLIR ONE Pro is een must have voor iedere 
serieuze professional.

FLIR ONE PRO

Betrouwbare metingen in 
een complexe omgeving en 
in situaties met slecht zicht.

VividIR-beeldverwerking voor 
de meest gedetailleerde 
beelden
Met behulp van de scherpste warmtebeelden kunt u 
problemen nauwkeurig en zorgvuldig opsporen en uw 
oplossing voor de klant documenteren. De ingebouwde 
VividIR™-beeldverwerking en FLIR MSX®-technologie 
leveren uiterst scherpe en eenvoudig te interpreteren 
beelden op. Zo detecteert u belangrijke details die es-
sentieel zijn om problemen snel te vinden en de juiste 
beslissingen te nemen. Daarnaast beschikt de FLIR 
ONE Pro over een warmtebeeldresolutie van 160 x 120, 
de FLIR micro-warmtebeeldcamera met de hoogste re-
solutie, en kan het temperaturen tot maar liefst 400°C 
meten. 

OneFit-Connector
Dankzij de verstelbare OneFit TM -connector hoeft u 
niet te kiezen tussen warmtebeeld en bescherming van uw 
smartphone. Als u gebruikmaakt van een beschermhoesje 
hoeft u deze er niet af te halen terwijl u metingen uitvoert. 
De USB-C en Lightening-connector kunnen tot 4 mm ver-
lengd worden zodat ze altijd op uw smartphone passen.

Werk als een professional met 
de FLIR ONE app
De FLIR ONE applicatie onderging een update en kreeg er 
heel wat nieuwe geavanceerde mogelijkheden en functies 
voor professionele probleemlossing bij. Zo kunt u tege-
lijkertijd meerdere temperaturen of locaties meten en de 
informatie rechtstreeks naar uw smartwatch streamen. 

Dankzij de verbeterde app kunt u de FLIR ONE Pro name-
lijk aansluiten op uw Apple watch of Android smartwatch 
zodat u ook op lastige plekken ziet wat er gaande is. Als u 
graag op de hoogte blijft van de laatste nieuwigheden op 
het gebied van warmtebeeldtechnologie, kunt u in de FLIR 
ONE app terecht voor realtime tips en tricks die u bijstaan 
in het oplossen van uw problemen.

Met de FLIR ONE Pro hebt u altijd een warmtebeeldca-
mera bij de hand die de hoogste kwaliteit biedt in een 
klein formaat. Door de connectie met je smartphone is het 
meettoestel eenvoudig te gebruiken en kan je resultaten 
meteen opslaan en rapporteren aan de klant voor een 
snelle werking.

Uitgerust met de nieuwste lasertechnologie leveren professionele laserafstandsmeters van 
Bosch altijd nauwkeurige en betrouwbare resultaten. De laserafstandsmeter GLM 120 C 
Professional is ideaal voor het documenteren van de omgeving en nauwkeurig meten, zelfs 
buitenshuis. 

De FLIR ONE Pro over een 
warmtebeeldresolutie van 
160 x 120, de FLIR micro-
warmtebeeldcamera met de 
hoogste resolutie, en kan 
temperaturen tot maar liefst 
400°C meten
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PRODUCTNEWS: GEPRODUCTNEWS: FAAC

HYBRIDE ELEKTRO-HYDRAULISCHE 
SLAGBOOMOPENER MET BORSTELLOZE 
24V MOTOR VOOR CONTINU GEBRUIK

VERZINKBARE VERKEERSCONTROLEPALEN 
VOOR TOEGANGSCONTROLE VAN VOERTUIGEN

FAAC B680H SLAGBOOMOPENER 

FAAC J  SER IE  J200 /  J275  /  J355  

De FAAC B680H slag-
boomopener is uniek in 
vele opzichten :
•  Betrouwbaarheid en veilige prestaties :
 Het hart van de B680H is een hydraulische 

24V aandrijving borstelloze hybride motor 
waarmee de slagboom in continu gebruik 
meer dan 2.000.000 cycli kan maken, met 
masten tot 8 m. 

•  Behuizing in verschillende kleuren
•  Zeer grote flexibiliteit en logistieke opti-

malisering :
 Met dit model kunnen ronde masten van 2 m. 

(snelheid < 1,5 sec.)  tot 8 m. (snelheid < 6 
sec.)  worden voorzien. 

•  Volledige zichtbaarheid en verkeersrege-
ling :

 Dankzij een optioneel intern LED-verkeers-
licht (knipperend rood/groen) in de behuizing 
kan het verkeer uitstekend worden geregeld.  

•  Elektronische sturing met doorzichtige 
box bovenaan de slagboom gemonteerd :

 Dankzij de elektronische sturing met micro-
processor E680, kan de B680H in complexe 
beheersystemen worden geïntegreerd. 

•  Absolute encoder : 
 De absolute encoder voor een volledige be-

sturing van de beweging/vertraging en be-
wegingsomkering bij een obstakel.

•  Switching-voeding : 
 De zeer zuinige switching-voeding met 

hoog rendement, garandeert de wer-
king van de slagboom van 100 Vac 
tot 240 Vac.

•  Conformiteit : 
 De FAAC B680H is conform 

met de geldende Europese 
Normen : EN 60335-1, EN 
61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 
12453, EN 12445. 

DE ULTIEME BEVEILIGING 
VAN PERSONEN EN INSTALLATIES

SERIE FP -  D IFFERENTIEELSCHAKELAARS TYPE B EN TYPE F

Serie FP - Differentieel-
schakelaars type B en 
type F

Voordelen
Type B
Bijkomend aan de beveiliging volgens type A en type F 
kan een type B beveiliging eveneens zuivere gelijkstroom 
foutstromen detecteren.
Type B beveiligingen worden aangeraden bij toepassingen 
zoals EV laadinstallaties, snelheidsregelaars, fotovolta-
ische installaties, pompen, liften, roltrappen, werfkranen, 
omvormers, gelijkrichters en UPS toestellen.
 
Type F
Biedt identieke beveiligingskarakteristieken als type A 
differentieelschakelaars; verzekerde uitschakeling bij si-
nusvormige wisselstroom-verliesstromen en pulserende 
gelijkstromen.
Daarboven kunnen foutstromen met verschillende fre-
quenties tot 1000Hz gedetecteerd worden, dergelijke 
foutstromen kunnen voorkomen bij enkelfasige frequen-
tiesturingen en omvormers.
 

Dit voorkomt ongewenste uitschakeling, bvb bij pulseren-
de lekstromen tot 10 milliseconden die kunnen voorkomen 
bij condensatoren.
 
Type A: Uitschakeling op sinusoidale en pulserende gelijk-
stroom foutstromen die plotseling of geleidelijk ontstaan.

Type S: Type A beveiliging met vertraagde uitschakeling 
op sinusoidale en pulserende gelijkstroom foutstromen die 
plotseling of geleidelijk ontstaan

Type Ai en Si: Beveiligingen met verhoogde immuniteit, 
deze voorkomen uitschakeling ten gevolge van netvervui-
ling, inschakelstromen en overspanningen.

Toepassingen
• Frequentiesturingen, batterijladers en omvormers
• Frequentieomvormers
• Fotovoltaïsche installaties (AC kant)
• Laadstations voor elektrische voertuigen
• Installaties waar een gelijkstroom foutstroom kan voor-

komen
• Variabele snelheidssturingen
• Noodvoedingen UPS, Data Centers
• Liften
• Kranen
• Laboratoria
• back-up systemen
• Elektronische gereedschappen en werktuigen

FAAC J200 HA 
AUTOMATISCH verzinkbaar
De FAAC J200 HA is met name geschikt voor 
de intelligente en automatische regeling van 
het verkeer binnen residentiële zones.

FAAC J200SA 
SEMI-AUTOMATISCH verzinkbaar
De FAAC J200SA is de oplossing wanneer geen 
of moeilijke voorzieningen zijn qua stroom. 

FAAC J275 HA 
AUTOMATISCH verzinkbaar
De FAAC J275 HA wordt aanbevolen voor alle 
zones waarin talloze verplaatsingen per dag 
plaatsvinden.

FAAC J275 SA 
SEMI-AUTOMATISCH verzinkbaar
De FAAC J275 SA heeft geen elektrische aan-
sluiting nodig, hij is dus met name geschikt 
voor het gebruik in historische centra en zones 
die moeilijk te bekabelen zijn.

FAAC J355HA-M30-P1
AUTOMATISCH verzinkbaar
De FAAC J355HA M30-P1 heeft met succes 
de crashtest ASTM F 2656-07 doorstaan, door 
aan te tonen dat in minder dan 1m (P1) een 
vrachtwagen van 6.800 kg, die met een snel-
heid van 50km/h (M30) rijdt, tegengehouden 
kan worden.

FAAC J355HA-M50 
AUTOMATISCH verzinkbaar 
is zelfs in staat om een vrachtwagen van 
7.500kg bij 80km/h te stoppen. 
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PRODUCTNEWS: LEDVANCE

PRODUCT HIGHLIGHTS LEDVANCE 
VOOR DE INDUSTRIE  
Ons portfolio voor het industriesegment bestaat uit een enorme selectie LED producten die zijn ontwikkeld om aan 
sectorspecifieke voorschriften te voldoen. Zo zijn ze precies afgestemd op de vereisten van de relevante werkomgeving, 
inclusief uiterst robuuste LED armaturen, ontwikkeld voor de veeleisende wereld van industriële productie. Producten 
voor automatische verlichtingsbediening met sensoren, DALI en ZigBee connectiviteit verbeteren de efficiëntie. 
LEDVANCE presenteert hieronder enkele van haar nieuwe producten voor dit segment.

LEDVANCE LED ARMATUREN

PRODUCTNEWS: LEGRAND

EMS CX³ IS HET NIEUWE 
ENERGIEBEHEERSYSTEEM VAN LEGRAND
Het nieuwe EMS CX³  - Energy Management System -  is een laagdrempelig systeem waarmee tertiaire en 
industriële installaties klaar zijn voor een efficiënt energiebeheer. Het systeem bestaat uit een hardware- en 
een softwaredeel. 

Parametrage is de eerste fase: keuze en instelling van 
individuele functies volgens de gegeven vereisten. In 
de configuratiefase worden alle apparaten geprogram-
meerd zodat ze onderling én met externe systemen 
kunnen communiceren. Tijdens de supervisie ten slot-
te worden alles processen gecontroleerd teneinde het 
energieverbruik overal en altijd te optimaliseren.

Hardware 
Voor een volledige supervisie zijn slechts 4 types pro-
ducten nodig. 

Meetmodules  
Deze producten zonder uitleesvenster zijn volwaardige 
universele meters die een aanzienlijk aantal elektrische 
parameters kunnen opmeten tot 63A (spanningen, stro-
men, vermogens, harmonischen, ...), met een gegaran-
deerde nauwkeurigheid van 0,5%. De meting gebeurt 
aan de hand van een reeds voorbekabelde torus. Voor 
grotere stromen bestaat er een gelijkaardige module die 
nog uitgerust moet worden met een geschikte stroom-
transformatoren. 

Statusrapportage modules 
Deze één-module brede modulaire componenten zor-
gen ervoor dat je vanop afstand zicht krijgt op de status 
van een bepaalde beveiligingscomponent. De module is 
tevens voorzien van drie signaalleds (rood, geel, groen) 
waaraan diverse functies toegekend kunnen worden 
voor lokale zichtbaarheid.

Bedieningsmodules
Deze bieden de mogelijkheid om de motorbedieningen 
van beveiligingsapparaten (modulaire- en vermogenap-
paraten) vanop afstand aan te sturen. 

Software 
De Legrand Supervisie-software is via licentiesleutels 
verkrijgbaar voor 32 of 255 Modbus adressen en kan 
worden geïnstalleerd op een specifiek toegewezen PC.

Met deze software is het volgende mogelijk:
• simulatie van het elektrische verdeelbord met de te 

voorziene communicatiemodules,
• adressering van de modules,
• testen van de installatie (controle van de synchronisa-

tie van de communicatiemodules naar het systeem),
• bedienen van de betrokken kringen (in-/uitschakelen),
• uitlezen in real-time van alle metingen, foutmeldingen, 

…, 
• …

Webservers
Veelal is een specifiek toege-
wezen PC niet de beste op-
lossing en gaat men over naar 
het gebruik van een Legrand Energie webserver. Deze 
laat toe om met elk apparaat dat een internet browser 
heeft (smartphone, tablet, ...) vanop afstand de diverse 
meetgegevens op te vragen of handelingen uit te voe-
ren. De nieuwste generatie Legrand-webservers zijn 
te installeren op DIN-rail (breedte 4 modules) en zijn al 
voorzien van een directe IP-aansluiting. 

Mini-programmator
Ten slotte kan men voor kleinere installaties beslissen 
geen gebruik te maken van een PC of webserver en om 
het EMS CX³-systeem dus lokaal (in het verdeelbord) 
te houden en geen connectie naar de buitenwereld te 
maken. In dat geval kan met behulp van de modulaire 
mini-programmator de configuratie en het bedienen van 
de modules uitgevoerd worden. De weergave gebeurt 
dan op het scherm die op de vier modules brede com-
ponent voorzien is.

Conclusie 
Dankzij EMS CX³ is niet langer sprake van een passieve 
schakel- en verdeelinrichting, maar wordt een “intelli-
gent verdeelbord” gecreëerd dat doelbewust gecontro-
leerd en gestuurd wordt. 

EMS CX³ is hét systeem voor efficiënt energiebeheer 
dat installateurs, systeemintegratoren en studieburelen:
• precies de juiste hoeveelheid energie levert waar en 

wanneer deze nodig is, 
• een verminderde energieconsumptie garandeert, en
• bijdraagt aan de realisatie van ‘groene’ gebouwen 

met verlaagde milieu-impact.      

VEEL MEER DAN METEN ALLEEN:

LEDVANCE is the licensee of product 
trademark OSRAM in general lighting

LEDVANCE High 
Bay DALI
 reflector

De Legrand Supervisie-
software is via licentiesleutels 
verkrijgbaar voor 32 of 255 
Modbus adressen en kan 
worden geïnstalleerd op een 
specifiek toegewezen PC.

LEDVANCE High Bay DALI
•  DALI armatuur met zeer hoog lichtrende-

ment tot 140 lm/W
•  Reflector leverbaar om uitstralingshoek te 

verkleinen
•  Optionele extra’s met aanwezigheids- en 

daglichtsensoren 
•  Constante lichtopbrengst gedurende de 

levensduur van het armatuur (CLO)

LEDVANCE TruSys®
•  Dit complete armatuur kan eenvoudig in de 

stroomrail op zijn plaats worden geklikt
•  Veel verschillende versies – met brede of 

smalle bundel, muurstraler, schapverlich-
ting, DALI, dimbaar

•  Lichtlijn tot 150 meter per aansluiting 

 mogelijk

LEDVANCE Damp Proof 
Special
•  IP69K/IP67 armatuur met hoog lichtrende-

ment tot 150 lm/W
•  Voor hygiënegevoelige omgevingen zoals 

grote keukens, stallen en voedselproductie
•  Externe aansluiting met doorvoerbedrading, 

hoeft daarom niet te worden geopend

•  PMMA met roestvrijstalen eindkappen

SubstiTUBE® T8 
Advanced EM Connected 
UO Gen2
•  LED buis en sensor aangesloten met de 

nieuwe ZigBee 3.0 standaard
•  Nu met master/slave-concept voor 
 bediening van meerdere ingangsgebieden 

via bewegingssensoren
•   Draadloos, geen gateway of app nodig, 

eenvoudige aansluiting op automatisch 
verlichtingssysteem

LEDVANCE Damp Proof Special

LEDVANCE TruSys®

www.legrand.be
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PRODUCTNEWS: PHOENIX CONTACTPRODUCTNEWS: OPPLE

NIEUW! HIGH OUTPUT SEA LED 
OPPLE Lighting breidt de bestaande 
SEA LED range uit met twee high 
output waterproof armaturen van 75W 
en 90W. Door de hoge lumenoutput 
(9.375 lm bij 75W, 11.700 lm bij 
90W) zijn er minder armaturen 
nodig om eenzelfde lichtniveau te 
kunnen behalen. Deze armaturen zijn 
daardoor ook uitermate geschikt om 
hogere ruimes te verlichten. De hoge 
efficientie van minstens 125 lm/W 
zorgt voor een energiebesparing tot 
wel 60% ten opzichte van tradionele 
TL-verlichting. 

De high output LED Floodlight Performer is uitermate geschikt voor het aanstralen van gebouwen. Weg met 
vervelende clips, het armatuur is slank van vormgeving en toch robuust en waterproof 
(IP65 en IK08). In vergelijking met traditionele halogeen of HID lampen zijn deze 
armaturen zeer efficiënt. 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.

DE H IGH OUTPUT ARMATUREN VAN OPPLE

De LED Floodlight Performer onderscheidt 
zich door een efficiënte koeling, die zorgt voor 
optimale warmteafvoer, waardoor een langere 
levensduur en betere prestaties worden ge-
waarborgd. Het armatuur heeft een efficiëntie 
van 125 lm/W en een levensduur van 70.000 
uur (L70) - dus installeren en u heeft er voorlo-
pig 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 vormgeving 
kan het armatuur geplaatst worden in elke ar-
chitectonisch-verantwoorde buitenapplicatie.

De nieuwe uitvoeringen sluiten aan bij de 
voordelen van de gehele SEA LED Range. Met 
een water- en schokbestendige polycarbonaat 
behuizing (IK08 en IP65) zijn dit speciaal ont-
wikkelde ‘sealed for life’ armaturen. Door de 
efficiënte en homogene afdekkap wordt uw 
omgeving op een comfortabele en uniforme 
manier verlicht. Bovendien zijn het, met een 
levensduur van 70.000 branduren (L70B50), 
extreem betrouwbare armaturen.

Mede dankzij de standaard 
doorvoerbedrading (3x2,5mm2) en 
eenvoudige verbinding aan de uiteinden 
is een snelle installatie mogelijk. Er zijn geen 
montage-clips of klemmen nodig om het arma-
tuur af te sluiten. Het slanke en extra stevige 
ontwerp biedt een brede toepasbaarheid in 
o.a. industriële omgevingen, magazijnen, zie-

HIGH OUTPUT LED FLOODLIGHT PERFORMER

High output LED
Floodlight Performer

High output Sea LED

VAN DE KLASSIEKE VELDBUS TOT 
INDUSTRIAL ETHERNET EN CYBER SECURITY 
Digitalisering is een van de belangrijkste en meest ambitieuze projecten van onze tijd. Maar hoe kan een 
succesvolle digitaliseringsstrategie voor bedrijven eruit zien? De basis van een sector 4.0 concept is de 
beschikbaarheid van gegevens. Dit vereist een efficiënte en betrouwbare netwerkinfrastructuur. Phoenix Contact 
biedt alles voor industriële netwerken - van de klassieke veldbus tot Industrial Ethernet en Cyber Security. 

Wij leveren u niet alleen alle componenten voor uw in-
dustriële netwerk vanuit één bron, maar maken het u 
ook gemakkelijker om uw netwerk in gebruik te nemen. 
Onze M12 en RJ45 dataconnectors zijn bijzonder een-
voudig te monteren dankzij de IDC-, Pierce- of Push-In 
verbindingstechnologie. Onze netwerkkabels zijn na-
tuurlijk ook al voorgemonteerd in de gewenste lengte. 
Ook met onze schakelaars en radiocomponenten ma-
ken wij de configuratie bijzonder eenvoudig voor u: u 
kunt de apparaten eenvoudig instellen via SD-kaart, 
web-based management of eenvoudig met ons net-
werkbeheersysteem. Geoptimaliseerde en voorgecon-
figureerde schakelaars voor PROFINET of Ethernet/IP 
zorgen voor een probleemloze netwerkcommunicatie 
zonder tijdrovende configuratie. 

Beheerde switches
Onze beheerde switches helpen u ook met beschikbaar-
heid en stabiliteit van het netwerk. Intelligente schake-
laars voorkomen netwerkcongestie door het intelligent 
filteren van gegevens en het detecteren en voorkomen 
van fouten zoals netwerklussen. Diagnostische functies 
maken ook snelle probleemoplossing mogelijk, bijv. bij 
een beschadigde kabel, en eenvoudige vervanging van 
het apparaat is ook mogelijk bij een storing. 

Firewalls en 
beveiligingsrouters
Onze industriële mGuard firewalls en beveiligingsrouters 
zorgen voor de nodige gegevensbeveiliging. Ze zorgen 
voor een betrouwbare beveiliging van uw netwerk dank-
zij stateful inspection firewall en deep packet inspectie. 
De producten kunnen ook worden gebruikt voor een-
voudig en veilig onderhoud op afstand. Met de mGuard 
secure cloud kunt u via VPN een veilige externe verbin-
ding tot stand brengen met uw machine of systeem. Om 
ongewenste toegang tot de machine te voorkomen, kan 
de externe verbinding ter plaatse bijvoorbeeld via een 
sleutelschakelaar worden bediend. De combinatie van 
een mGuard met onze radiocomponenten maakt het 
mogelijk om machines op locatie te bereiken. Zo kunt u 
de veilige machinebediening met slimme apparaten via 
WLAN realiseren. 

Draadloze oplossingen
Maar er zijn ook draadloze oplossingen beschikbaar 
voor communicatie over lange afstanden. Hier maakt 
Trusted Wireless-technologie radiocommunicatie over 
meerdere kilometers voor seriële data en I/O-gegevens 
mogelijk. Als alternatief kunnen onze mediaconverters 
ook probleemloos grote afstanden overbruggen met 
glasvezelkabels.  Als u bestaande seriële apparaten of 
veldbusgebaseerde apparaten in uw intelligente Ether-
net-netwerk wilt integreren, is dit ook geen probleem. 
Met onze seriële apparaatservers, gateways en proxy’s 
kunt u bestaande seriële apparaten en veldbussen een-
voudig integreren in moderne Ethernet-netwerken. Om 
uw eindapparaten effectief te beschermen, bieden wij 
ook overspanningsbeveiliging en isolatoren. 
 
Service
Wij bieden u echter niet alleen een betrouwbare netwer-
kinfrastructuur. Phoenix Contact biedt u de juiste ser-
vice voor uw behoeften. Indien gewenst kunnen wij u 
ondersteunen bij de netwerkplanning en u helpen bij het 
configureren van uw netwerk. Wij analyseren uw net-
werkcommunicatie en verbeteren de stabiliteit en veilig-
heid van uw netwerk. Wij trainen uw medewerkers ook 
graag op het gebied van gegevensbeveiliging, netwerk-
beveiliging, industriële Ethernet, onderhoud op afstand 
of de afhandeling van uw netwerkcomponenten.

PHOENIX  CONTACT SECTOR 4 .0  CONCEPT

M12 en RJ45 dataconnectors 
zijn bijzonder eenvoudig te 
monteren dankzij de IDC-, 
Pierce- of Push-In verbindings-
technologie



25CEBEOINDUSTRYNEWS24 CEBEOINDUSTRYNEWS

PRODUCTNEWS: RITTAL

MAKKELIJKERE HANDLING VAN 
SINAMICS G120-FREQUENTIEREGELAARS, 
VIA UW MOBILE DEVICE
Modulaire frequentieomvormers uit onze 
SINAMICS G120-reeks in bedrijf stellen, 
diagnosticeren en onderhouden? Dat doet 
u voortaan vlot via uw smartphone, tablet 
of laptop, dankzij onze nieuwe SINAMICS 
G120 Smart Access Module.

NIEUWE S INAMICS G120 SMART ACCESS MODULE

De energie-efficiënte modulaire frequentieregelaars 
van de SINAMICS G120-serie zijn bijzonder breed 
inzetbaar, ook in ruige omstandigheden, dankzij hun 
speciale koelingsconcept. Sinds kort gebruikt u de 
componenten nog gemakkelijker, met de nieuwe 
Smart Access Module. 

Draadloze handling
Met deze nieuwe telg uit onze G120-reeks maakt u 
een draadloze wifi-verbinding tussen uw  smartpho-
ne, tablet of laptop, en SINAMICS G120 met Control 
Units CU230P-2 en CU240-E2, SINAMICS G120C en 
SINAMICS G120P met CU230P-2. Zo wordt uw mo-
bile device een krachtige tool waarmee u heel een-
voudig vanop afstand de frequentieregelaars in bedrijf 
stelt, diagnosticeert en onderhoudt. 

Verder kunt u via de nieuwe oplossing ook de mo-
tor testen, in JOG-modus. U ontvangt snel eventu-
ele foutmeldingen of waarschuwingssignalen via de 
draadloze verbinding, en kunt instellingen mobiel re-
setten of saven.

Zeer gebruiksvriendelijk
De Smart Access Module instellen en gebruiken lukt 
via een webbased toepassing. Deze is bruikbaar in 
elke conventionele webbrowser en met om het even 
welk standaardbesturingssysteem. Zo hoeft u geen 
bijkomende software te downloaden. Eenmaal aan de 
slag, vindt u snel uw weg in de userinterface en het 
menu. Beide zijn immers heel intuïtief.

Eenmaal begonnen, 
snel verder
Moet u meerdere frequentieomvormers installeren, 
dan verloopt dit ook vlotter met de nieuwe G120 
Smart Access Module. Via uw mobile device kunt u 
immers de parameters van een frequentieregelaar 
dupliceren en naar een andere smartphone, tablet of 
laptop sturen, om er de volgende component mee in 
bedrijf te stellen. Of u verwisselt de module van de 
ene naar de andere omvormer, en stelt ze allemaal 
met één mobile device in bedrijf. De instellingen wor-
den dan overgezet via de module zelf.

Meer weten? 
Surf dan naar www.siemens.be/sinamics 
voor meer informatie.

PRODUCTNEWS: SIEMENS

De nieuwe SINAMICS G120 
Smart Access Module

Met de leuze ‘Systeemperfectie’ belooft Rittal 
een belangrijke innovatiesprong, gebaseerd 
op een ruime ervaring en intensieve dialoog 
met de klant. De nieuwe VX25 biedt maximale 
datakwaliteit en -consistentie, sterk vermin-
derde complexiteit, tijdbesparing en een vei-
lige assemblage.

Hoe het beste nog beter 
maken?
Deze vraag lag bij Rittal aan de basis van de 
ontwikkeling van het nieuwe schakelkastsys-
teem. Kortere doorlooptijden in engineering en 
montage, gereduceerde complexiteit en een 
volwaardige bouwsteen voor de huidige digi-
talisering. Eigenschappen die de nieuwe kast 
100% compatibel maken met Industrie 4.0. 
Het is immers uitsluitend de combinatie van 
de eigenlijke schakelkast en zijn digitale twee-
ling die voortaan zal kunnen voldoen aan alle 
digitaliseringsvereisten - van online configura-
tie en engineering over montage tot automati-
sering, logistiek en onderhoud.

Intensieve dialoog met 
de gebruiker
Doorslaggevend element bij de ontwikke-
ling van de nieuwe kast was een grootscha-
lig onderzoek bij kleine, middelgrote en grote 
bedrijven wereldwijd. Deze gebruikersanalyse 
leverde bijzonder waardevolle resultaten op. 
Zo’n 150 concrete vereisten voor de bouw van 
een nieuwe kast werden eruit gekristalliseerd, 

aangevuld met de resultaten uit bevraging bij 
klanten. Tijdens de ontwikkelingsfase hield 
Rittal met het belangrijkste rekening.

Resultaat: een kast die 
werkt in functies en pro-
cessen 
Het nieuwe schakelkastsysteem VX25 staat 
voor veelzijdige mogelijkheden, een antwoord 
op alle klantvereisten en een perfecte sym-
metrie. Nooit eerder werd een schakelkast 
zo consequent afgestemd op maximaal ge-
bruiksnut. Net als de kastenbouwer zelf denkt 
en werkt de VX25 in functies en processen.

Kastprofiel als kern van 
de innovatie
Het innovatieve profiel onderscheidt zich door 

de beschikbare ruimte, de efficiëntie bij en-
gineering en montage, de uitbreidingsmoge-
lijkheden, de stabiliteit en daarmee ook door 
de veiligheid en flexibiliteit in het atelier bij de 
klant. Met de nieuwe behuizing is het gelukt 
alle belangrijke producteigenschappen van 
het bestaande TS 8 kastsysteem te behouden 
en deze met tal van nieuwe functies aanzienlijk 
uit te breiden.

‘Systeemperfectie’, de leuze staat tegelijk ook 
voor een productie volgens hightech stan-
daarden. Om het nieuwe kastprofiel van de 
VX25 te kunnen maken, investeerde Rittal in 
een gloednieuwe productie-installatie. Volau-
tomatische installaties met in totaal 31 las- en 
handlingsrobotten garanderen maximale kwa-
liteit, precisie en stabiliteit.

VAN SCHAKELKASTINNOVATIE 
NAAR SYSTEEMPERFECTIE
Na vijf jaar ontwikkeling vierde Rittal op Hannover Messe 2018 de 
première van haar nieuwe schakelkastsysteem VX25. Meteen de eerste 
behuizing die helemaal werd ontwikkeld op maat van de vereisten voor 
een hogere productiviteit in de sturings- en kastenbouw én van de 
Industrie 4.0 productieketen.

HET N IEUWE KASTSYSTEEM VX25 VAN R ITTAL
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PRODUCTNEWS: SPELSBERG

GLASVEZELVERSTERKTE POLYCARBONAAT 
BEHUIZINGEN VAN DE TK SERIE 

TK PC -  ROBUUSTE LEGE BEHUIZ INGEN

Het uitgebreide productassortiment van de behuizings-
pecialist omvat meer dan duizend verschillende varian-
ten van lege behuizingen in verschillende materialen. 
De TK-familie, die ook polycarbonaatproducten om-
vat, is bijzonder veelzijdig. De met glasvezel versterkte 
kunststoffen kunnen uitstekend worden verwerkt, ze zijn 
bestand tegen chemicaliën en verdragen grote tempera-
tuur bereiken.

14 basisbehuizingen met drie verschillende afdekhoog-
tes bieden voor bijna elke toepassing de juiste oplos-
sing. De deksels zijn verkrijgbaar in grijs of transparant, 
zodat u desgewenst binnen in de behuizing kan kijken. 
U kunt ook kiezen tussen gladde zijwanden of voor ge-

stanste metrische openingen, zodat er nauwe-
lijks wensen onvervuld blijven. 

Mocht desondanks de juiste behuizing 
niet in de catalogus te vinden zijn, dan 
biedt Spelsberg individuele aanpassin-
gen aan. Het modulaire concept van de 
serie, waarin ook de matrijzen zijn opge-
nomen, maakt dit ook mogelijk voor klei-

nere hoeveelheden. Ook bedrukkingen of het gieten in 
speciale kleuren is voor Spelsberg geen probleem, de 
bundeling van de gehele knowhow onder één dak en 
eigen, gecertificeerde testlaboratoria bieden ook indivi-
duele oplossingen snelle resultaten. 

Met IP 66 en IK 08 zijn de TK PC-behuizingen extreem 
robuust en resistent. Ze  kunnen zelfs probleemloos am-
moniak houdende stallucht weerstaan. UL-certificering 
kwalificeert hen ook voor gebruik buiten Europa. Een 
breed scala aan accessoires, zoals montageplaten, 
scharniersets of standaardrails, vervolledigen het pro-
ductassortiment van de TK serie.

Het productassortiment 
van de TK serie

 IP 66 en IK 08

De glasvezelversterkte polycarbonaat behuizingen van de TK serie van Spelsberg zijn bestand tegen veel en zijn 
verkrijgbaar in vele verschillende uitvoeringen. Wie op zoek is naar gepaste industriële behuizingen, vindt dit bij Spelsberg .

vanaf  
15 OKTOBERREKEN 6X OP 

ONZE NIEUWE TOOLS

In elk project dienen keuzes gemaakt te worden. De rekentools van Cebeo geven de installateur en bouwheer 
een betrouwbaar beeld van de mogelijkheden en helpen om de juiste beslissingen te nemen.  
Onze rekentools zijn gratis, dus aarzel niet.

ELK (VER)BOUWPROJECT MOET VOLDOEN AAN VOORWAARDEN IN HET KADER VAN DE EPB-
WETGEVING. DE ONLINE REKENTOOLS VAN CEBEO HELPEN JE BIJ DE DIMENSIONERING, 
TERUGVERDIENTIJD… VAN DIVERSE INSTALLATIES.

BEREKEN UW VOLGENDE INSTALLATIE OP  
WWW.CEBEO.BE/NL/BEREKENINGSTOOLS

KOSTPRIJS EN 
TERUGVERDIENTIJD 

PV-INSTALLATIE

VIND ALLE 
SUBSIDIES VOOR JE 

BOUWPROJECT

BEREKENING 
WARMTEVERLIEZEN

BEREKENING 
VENTILATIE- 

DEBIETEN

DIMENSIONERING EN 
TERUGVERDIENTIJD 

WARMTEPOMP

TERUGVERDIENTIJD 
WARMTEPOMP- 

BOILER



CONTACT

REGIONALE VERKOOPSFILIALEN 

1040 ETTERBEEK  boulevard Louis Schmidtlaan 3/1 
T 02/739.47.70 • F 02/739.47.99 • etterbeek@cebeo.be
1090 BRUSSELS (Jette) avenue Carton de Wiartlaan 74 
T 02/421.39.00 • F 02/424.18.82 • jette@cebeo.be
1090 BRUSSELS (Jette)  Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407 
T 02/421.39.00 • F 02/218.50.62 • jette@cebeo.be
1130 BRUSSELS (Haren) Sint-Stevens-Woluwestraat 
T 02/247.93.30 • F 02/247.95.97 • resi-haren@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 3E 
T 02/366.94.61 • F 02/366.04.11 • braine@cebeo.be
1620 DROGENBOS  W .A . Mozartlaan 10 
T 02/334.12.10 • F 02/331.20.10 • drogenbos@cebeo.be
2100 DEURNE  Kruiningenstraat 14 
T 03/360.93.20 • F 03/360.93.21 • deurne@cebeo.be
2280 GROBBENDONK  Bouwelven 2A 
T 014/21.92.91 • F 014/21.92.93 • grobbendonk@claessen.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
2550 KONTICH  Prins Boudewijnlaan 9, Unit 10a 
T 03/877.27.27 • F 03/887.01.54 • kontich@claessen.be
2610 WILRIJK  Kleine Doornstraat 299 
T 03/450.86.00 • F 03/458.02.65 • wilrijk@cebeo.be
2630 AARTSELAAR  Leugstraat 5 
T 03/887.73.96 • F 03/877.91.44 • aartselaar@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
3200 AARSCHOT  Nieuwlandlaan 79  
T 016/57.09.11 • F 016/57.14.10 • aarschot@cebeo.be
3500 HASSELT  Het Dorlik 3 
T 011/26.04.00 • F 011/23.66.50 • limburg@cebeo.be
3500 HASSELT  Hellebeemden 14 
T 011/27.36.90 • F 011/27.04.74 • hasselt@claessen.be
3600 GENK  Witmeerstraat 1 
T 089/35 .35.13 • F 089/35.35.17 • genk@claessen.be
3800 SINT TRUIDEN  Schurhovenveld 4308 
T 011.68.89.02 • F 011/69.17.62 • sinttruiden@claessen.be
3945 HAM  Bergstraat 38a 
T 013/66.25.41 • F 013/66.41.11 • ham@claessen.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 
5500 DINANT  Rue Saint-Jacques 325 
T 082/22.27.45 • F 082/22.50.49 • dinant@cebeo.be
6040 CHARLEROI (Jumet)  Z . I . , Première rue 1 

T 071/29.73.73 • F 071/29.73.74 • charleroi@cebeo.be 
6061  MONTIGNIES-SUR-SAMBRE  Rue du Pays Bas 20 
T 071/30.77.27 • F 071/30.72.65 • charleroi@cebeo.be 
6700 ARLON Zoning artisanal de Weyler 46 
T 063/21.29.90 • arlon@cebeo.be
6800 LIBRAMONT  Z . I . de Recogne, Le pré aux Epines 21 
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 
7500 TOURNAI  Quai des Vicinaux 24-01 
T 069/21.60.58 • F 069/21.60.59 • tournai@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)  Tijdelijke locatie: 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
8500 KORTRIJK  Zwingelaarsstraat 7 
T 056/36.57.11 • F 056/36.57.12 • kortrijk@cebeo.be
8520 KUURNE  Industrielaan 3 
T 056/36.48.00 • F 056/36.48.10 • kuurne@cebeo.be
8600 DIKSMUIDE  Polderstraat 14 
T 051/51.06.00 • F 051/51.08.35 • diksmuide@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
8800 ROESELARE  Hof Ter Weze 28 
T 051/24.21.51 • F 051/24.21.53 • roeselare@cebeo.be
9000 GENt  New Orleansstraat 10 
T 09/255.76.76 • F 09/255.76.26 • gent@cebeo.be
9090 MELLE  Zwaantjesstraat 33 
T 09/225.57.54 • F 09/225.28.21 • melle@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
9700 OUDENAARDE  Paalstraat 3 
T 055/31.27.07 • F 055/31.27.09 • oudenaarde@cebeo.be
9800 DEINZE  Clemence Dosschestraat 10 
T 09/381.59.00 • F 09/381.59.01 • deinze@cebeo.be


