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“BIJ BLIJVEN MET NIEUWE TECHNOLOGIE EN INNOVATIES   
 VAN DE FABRIKANTEN, IS EEN OPDRACHT OP ZICH.”

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

Beste lezer,

Je hebt ongetwijfeld een klare kijk op de organisatie van je magazijn. Maar zie je letterlijk wel nog 
klaar in je magazijn? Indien niet, dan kan moderne lichttechnologie soelaas brengen. Maar ook als 
je wel voldoende licht hebt, kan je overwegen om een nieuwe lichtinstallatie te plaatsen. 

Het vraagt een investering, dat is zeker. Maar dat je die investering snel terugverdient, is evenzeer 
een uitgemaakte zaak. Net als het feit dat een nieuwe lichtinstallatie een meerwaarde betekent voor 
je magazijn.

Ik ga hier niet uit de doeken doen waarom, dit kan je uitgebreid lezen verderop in dit magazine. 
Check zeker ook eens de argumenten waarom je een lichtspecialist zou betrekken bij een relamping 
of relighting. Er moeten namelijk keuzes gemaakt worden, waarvoor expertise nodig is. 

En expertise en kennis, daarin investeert Cebeo voortdurend. Voor ons is het belangrijk om 
onze klanten de best mogelijke oplossing voor hun project aan te bieden. Bij blijven met nieuwe 
technologie en innovaties van de fabrikanten, is daarom een opdracht op zich. 
We informeren natuurlijk ook graag over wat er beweegt op het vlak van innovaties en 
mogelijkheden. Dit doen we ook in het dossier in dit nummer van Cebeo Industry News.
Veel leesplezier!

Veel leesplezier!

Jo Vanackere
Communicatieverantwoordelijke 
Cebeo nv.
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Aan de hand van twee uitvoerige cases, één met puntbronverlichting, en één 

met lijnverlichting, tonen we welke argumenten pleiten voor de éne of de andere 

oplossing. Verder maak je in dit dossier kennis met het “GreenWarehouse” en 

ontdek je de “TrueForce” van Philips. Technolux introduceert met de HBRV 

Highbay dan weer een krachtig LED armatuur met ingebouwde driver.

VERLICHTING 
OP GROTE HOOGTE
 

DOSSIER

Is puntbronverlichting altijd de aangewezen keuze in magazijnen? 

Presteert lijnverlichting beter in gangen? Wat is de meest economische 

optie? Welke invloed speelt de installatiehoogte bij mijn keuze? Is een 

relighting naar LED écht zoveel energiezuiniger? (Ja!) 

U leest er alles over vanaf p. 6 in volgende dossier

DOSSIER VERLICHTING OP GROTE HOOGTE
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ADVIES ONONTBEERLIJK 
VOOR DE JUISTE 
LICHTOPLOSSING
Welke verlichting is de beste voor jouw magazijn: puntbronverlichting of lijnverlichting? Dat zal van 
veel verschillende factoren afhangen. Een gefundeerd advies dat met alle mogelijke aspecten 
rekening houdt, zal de keuze voor de juiste oplossing vereenvoudigen. En dat is de service die de 
lichtspecialisten van Cebeo bieden.

“ Als installateur of bedrijf is het nuttig 
om het professionele advies van een 

lichtspecialist in te winnen. ”

CEBEO LICHTSPECIALISTEN 

DOSSIER VERLICHTING OP GROTE HOOGTE
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ADVIES ONONTBEERLIJK 
VOOR DE JUISTE 
LICHTOPLOSSING

De inrichting van de ruimte ( smalle 
gangen, hoogte van de verlichting, 
hoogte van de rekken…) zal 
bepalend zijn voor de keuze van het 
type lichtbron en verlichtingstoestel.

Heb je een vraag of een 
project? Vraag advies via je 
vertrouwde Cebeo contact of 
in de filialen.
www.cebeo.be

Meer info ?

Een lichtoplossing bepalen voor een magazijn of 
werkplaats kan eenvoudig lijken, maar is het niet 
altijd. Als installateur of bedrijf is het nuttig om 
het professionele advies van een lichtspecialist in 
te winnen. 

Verschillende 
factoren
Deze zal bij het samenstellen van de oplossing 
rekening houden met:
•	 Inrichting van de ruimte: smalle gangen, 

hoogte van de verlichting, hoogte van de rek-
ken… Deze zullen bepalend zijn voor de keuze 
van het type lichtbron en verlichtingstoestel.

•	 Vereiste lichtniveau op de werkvloer. Dit 
hangt af van hoe er gewerkt wordt in het ma-
gazijn: manuele picking, palletplaatsen, hef-
trucks…

•	 Detectie: automatisering verhoogt de energie-
efficiëntie	 en	 het	 comfort	 voor	 de	 gebruikers.	
De detectie kan ook gekoppeld worden aan 
lichtniveaus in bepaalde delen van het maga-
zijn of werkplaats.

•	 Connected: een geconnecteerde installatie 
biedt nog meer mogelijkheden op het vlak van 
sturing en laat toe om data te verzamelen via de 
verlichting. Aan de hand van de data is optima-
lisering van de verlichting mogelijk.

•	 Kleurweergave: een goede CRI of kleurweer-
gave-index kan voor bepaalde omstandighe-
den noodzakelijk zijn.

•	 Speciale omstandigheden: koude en warmte 
kunnen een invloed uitoefenen op de levens-
duur van de verlichtingsinstallatie. De keuze 
van het toestel kan hieraan aangepast worden. 

•	 Normering en reglementering: in de voe-
dingsindustrie bijvoorbeeld moet het uitge-
sloten worden dat er glas in de voedselketen 
terechtkomt. Hiervoor zal er gekozen worden 
voor speciale lampen en/of armaturen.

•	 ROI: berekening van de return on investment is 
in de industrie een doorslaggevend argument 
om de investering voor een relighting al dan 
niet uit te voeren.

•	 TCO: de total cost of ownership gaat nog een 
stap verder en is de berekening van de kost-
prijs van de installatie over de hele levensduur 
ervan. Dit geeft een idee van hoeveel ‘winst’ je 
na verloop van tijd maakt door te investeren in 
een	 betere	 en	 energie-efficiëntere	 lichtinstal-
latie.

De lichtspecialisten van Cebeo houden met al 
deze aspecten rekening bij de oplossing(en) die 
ze voorstellen. Bovendien kunnen ze een selectie 
maken uit kwaliteitstoestellen van topmerken en 
van Technolux.

DOSSIER VERLICHTING OP GROTE HOOGTE
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DOSSIER VERLICHTING OP GROTE HOOGTE

GROTE OPEN HAL MET BEPERKTE INSTALLATIEHOOGTE?

“ LIJNVERLICHTING IS 
 DE ONKLOPBARE KEUZE!”

Hoogte is een bepalende factor in de 
afweging tussen puntbronverlichting en 
lijnverlichting. “In onze loods hebben 
we een plafondhoogte van zo’n 7 meter. 
Puntbronverlichting, of “klokverlichting” 
werkt het best vanaf 8 à 9 meter hoogte. 
Lijnverlichting is in onze hal alleen al om 
die reden de beste keuze”, aldus Bert 
Verbauwhede van Veritec.
 

Snel en flexibel
Een tweede argument pro lijnverlichting 
is de snelheid van plaatsing. “In een 
hangar met een omvang van 40 bij 80 
meter zou het plaatsen van klokken 
een veelvoud aan werkuren gekost 
hebben”, is Bert Verbauwhede overtuigd. 
“De lijnverlichting liet ons ook toe om 
gemakkelijk in te grijpen toen de indeling 
van de ruimte veranderde. De helft 

van de ruimte werd namelijk tot twee 
verdiepingen omgebouwd. De bestaande 
lichtlijn konden we gewoon splitsen en op 
het nieuwe verdiep hangen, simpelweg 
door een nieuwe voeding aan de kop te 
voorzien.” 

Philips wide beam
“De lichtlijnen zijn netjes opgehangen 
tussen de steunbalken, zodat reach- 
of andere hoge heftrucks geen gevaar 
vormen. Omdat we dus te maken hebben 

met een groot vlak om uit te lichten, kozen 
we voor de ‘wide beam’ van Philips die 
voor een veel bredere uitlichting zorgt 
vergeleken met een ‘narrow’, die beter 
toepasbaar is in gangen.” 

“Mocht er toch uitval zijn van een lamp, dan wordt 
dit bij lijnverlichting perfect opgevangen door de lijn. ”Bert Verbauwhede, Veritec

Puntbronverlichting of lijnverlichting? Voor installateur Veritec die de relighting bij transportbedrijf Herve 
uitvoerde, was het een evidente keuze. “De snelheid waarmee je een lijnverlichting plaatst in dergelijke 
grote hallen, is niet te kloppen”, weet Bert Verbauwhede van Veritec. Bovendien bleek deze oplossing om 
nog een reden interessant. “Door omstandigheden moesten de lichtlijnen nadien aangepast worden. Dankzij 
de flexibiliteit van het systeem was dit een fluitje van een cent.” 
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“ LIJNVERLICHTING IS 
 DE ONKLOPBARE KEUZE!”

MILIEUBEWUSTE FIRMA

Bij Transportbedrijf Herve uit Zulte staat duurzaamheid centraal. Het bedrijf mag met 

trots zeggen dat 100% van hun elektriciteitsverbruik afkomstig is uit eigen hernieuwbare 

energiebronnen. Elektrische motoren, én een truckwash met gerecycleerd water, zorgen 

voor een ‘schoon’ wagenpark in alle betekenissen van het woord. Helemaal in die lijn 

koos Herve ook voor een relighting.

•	 Duurzame	voordelen	van	de	relighting:	energieverbruik.	Een	energiemeting	wees	uit	

dat de oude installatie niet energie-efficiënt was. 

•	 In	de	verlichtingslijnen	zitten	de	Dali-kabels	getrokken:	via	bewegingsmelders	gaat	de	

verlichting enkel aan wanneer activiteit dat vereist. 

•	 Meer	branduren,	dus	minder	vervanging	nodig	van	defecte	toestellen.	
Bert Verbauwhede van Veritec, 
Alain Florée van Cebeo en Frank 
Van Colenberghe van Transport 
Herve.

Nooit donkere vlekken
“Nog een voordeel”, gaat Frank Van Colenberghe 
van Transport Herve verder, “is dat mocht er 
toch uitval zijn van een lamp, dit bij lijnverlichting 
perfect wordt opgevangen door de lijn, en er bij 
puntbronverlichting dan echt een donkere vlek 
ontstaat.”

Lichtsterkte en 
kleurweergave
“Vanco, onze grootste klant, verwacht daarnaast 
ook een correcte kleurweergave, zodat de kwaliteit 
van hun groenten en fruit correct kan worden 
ingeschat. Onze vorige lichtinstallatie met TL-
armaturen voldeed niet meer. Bovendien moesten 
we die toestellen om de vijf jaar vervangen, wat 
een dure grap was. Het ging dan nog eens om 
lampen met een speciale coating rond, verplicht 
in de voedingssector.”

Philips CorelineCoreline 
WT120C Waterproof LED 
Linear armatuur
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DOSSIER VERLICHTING OP GROTE HOOGTE

“ PUNTBRONVERLICHTING    
 OF ‘KLOKKEN’ OP GERICHTE   
 PLAATSEN HANGEN”

De ruime loods van Aannemingen Valerberghe uit Diksmuide was aan een relighting 
toe. Daarbij bleek puntbronverlichting de beste oplossing om volgende redenen: de klokken 
verspreiden een egaal licht, ze kunnen op gerichte plekken gehangen worden, zoals boven de 
las werkplek, en puntbronverlichting was voor Elektro Schoonaert economisch interessanter 
dan lijnverlichting. “De voorheen ondermaatse verlichting van 100 lux hebben we nu kunnen 
optrekken naar 500 lux op de werkplek”, aldus een tevreden zaakvoerder Johan Schoonaert.

PROJECT: RELIGHTING LOODS 
BIJ AANNEMINGEN VALERBERGHE UIT DIKSMUIDE
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DOSSIER VERLICHTING OP GROTE HOOGTE

De ruim acht meter hoge loods bestaat uit 
twee delen: een opslag- en werkgedeelte. 
Beide ruimtes vereisen ook een andere 
verlichting. “Vroeger hingen er in het 
opslaggedeelte halogeenstralers. Deze 
gaven niet alleen onvoldoende licht. Door 
de	 industriële	omstandigheden,	de	 trillingen	
van de rolbrug, moesten de lampen ook 
om de haverklap vervangen worden, en 
dat op moeilijk bereikbare plaatsen. De 
halogeenstralers zijn vervangen door HBRO 
klokken van Technolux, goed voor een 
lichtsterkte van 300 lux op werkniveau. 

Techonlux HBRO
In het werkgedeelte zorgden oorspronkelijk 
18 TL-lampen voor iets minder dan 100 
lux op werkniveau, wat ruim onvoldoende 
was om comfortabel te werken. 9 HBRO 
klokken realiseren er nu een lichtsterkte van 
500 lux. “Dankzij deze lichtopstelling is het 
opgestelde vermogen met 20% gedaald, 
maar de lichtopbrengst vervijfvoudigd”, 
weet Johan Schoonaert. “Met 50.000 
branduren zijn we nu ook gerust, en kunnen 
we echt spreken van een onderhoudsarme 
verlichtingsinstallatie. Een groot verschil met 
de situatie voorheen.”
Het verschil tussen de 300 en de 500 lux in 
het opslag- en werkgedeelte is te verklaren 
door de grotere spreiding van de armaturen 
in het opslaggedeelte. Een bewuste keuze, 
want daar is 300 lux meer dan voldoende. 

120° straling voor 
egaal licht
In totaliteit hangen er zo’n 36 klokken in 
de loods. “Voor deze grote, hoge open 
ruimte vonden we klokarmaturen de beste 
oplossing. Dankzij de ruime stralingshoek 
van 120° is het licht heel goed verspreid. Van 

een ‘koepeleffect’ zoals bij oude klokken is 
nu geen sprake meer. Puntbronverlichting 
is in aankoop bovendien goedkoper 
dan lichtlijnen, maar het klopt dat de 
plaatsing meer tijd neemt. Als je met een 
sturingssysteem wil werken, zijn lichtlijnen 
interessanter.” 

Toch ook 
lijnverlichting
In een recenter bijgebouwde loods voor 
extra stockage, werd wel voor lijnverlichting 
gekozen. De opdeling is er ook anders, met 
rekken aan de muren en een centrale opdeling 
door middel van een dubbel rek. “Hier zorgt 
een bewegingsmelder van Steinel ervoor dat 
de Philips LED-armaturen enkel aangaan 
wanneer iemand de loods betreedt.”  

 “Met 50.000 branduren zijn we nu 
 ook gerust, en kunnen we echt 

spreken van een onderhoudsarme    
   verlichtingsinstallatie.

“Johan Schoonaert, zaakvoerder Elektro Schoonaert

“

Elektro
Schoonaert
Elektro Schoonaert werkt al jarenlang samen 
met Cebeo. Het familiebedrijf, opgericht in 
1989, telt 26 werknemers, en is actief in 
appartementsbouw, villabouw in het hogere 
segment en de kleine industrie. 

Jens Schoonaert, Gino Bruynooghe (Cebeo) en zaakvoerder Johan Schoonaert

“ PUNTBRONVERLICHTING    
 OF ‘KLOKKEN’ OP GERICHTE   
 PLAATSEN HANGEN”
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De HBRV highbay is een robuuste LED 
armatuur met een imposante driver. Met 
een kantel- en kliksysteem zet je de driver 
in een handomdraai rechtop de LED 
behuizing, waardoor de koeling van dit 
toestel optimaal is. Dit komt de levensduur 
enorm ten goede. 

Dimbare driver
De driver is bovendien dimbaar van 1 tot 
10V, ook daglichtsturing kan. Dit toestel is 
ook	ENEC	gecertifieerd.	Dit	maakt	het	voor	
de installateur extra interessant om dit 
toestel in zijn projecten op te nemen, voor 
het bekomen van eventuele subsidies.  

Toepasbaarheid
De HBRV wordt vooral gebruikt 
in	 industriële	 hallen.	 Met	 een	
werkingstemperatuur van -30° tot +50°C, 
is dit armatuur breed toepasbaar. Een 
speciale polyester coating (Akzo Nobel 
Interpon 600) beschermt het armatuur 
tegen corrosie. 

Extra features
Wat de HBRV highbay extra interessant 
maakt, is de toepasbaarheid van tal van 
extra opties. Zo kan je een gefacetteerd 
glazen cover aanbrengen, waardoor 
het verspreide licht veel aangenamer 
en minder verblindend is. De standaard 
stralingshoek van de HBRV is 120°, maar 
mits montage van een speciaal daarvoor 
ontworpen polycarbonaat lens, bekom je 
een meer gebundelde lichtstraal van 60°. 

Bij krachtige LED-armaturen met een ingewerkte driver is een efficiënte koeling cruciaal. Om daaraan 
tegemoet te komen, bedacht Technolux een systeem waarbij de driver van de HBRV gescheiden is van de 
LED behuizing. 

TECHNOLUX HBRV HIGHBAY: 

EFFICIËNT INDUSTRIEEL 
ARMATUUR MET DITO KOELING

DOSSIER VERLICHTING OP GROTE HOOGTE

Specificaties

•	 Aluminium	IP66	basis
•	 ENEC	gecertifieerd	
•	 Uitwisselbare	PCB	met	Philips	Lumiled	

Luxeon 3030 ledchips
•	 1-10V	dimbare	Meanwell	ELG	driver
•	 Rendement	van	150lm/W
•	 Kleurtemperatuur	3000,	4000	of	5000K
•	 Geschikt	voor	ingangsspanning	tussen	

100	en	240VAC
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Ledvance heeft een nieuw type LED lampen om kwikdamplampen (HQL) te vervangen in highbay 
toepassingen. Een vervanging die loont, want tegen een energiebesparing van 65% kan je toch 
onmogelijk nee zeggen? De vervanging is ‘direct’, dus zonder gedoe met het aanpassen van armaturen. 
Waarom nog wachten? 

LEDVANCE NIEUW TYPE LED LAMPEN

OSRAM HQL LED HIGHBAY 
VOOR DIRECTE VERVANGING 
KWIKDAMPLAMPEN

Qua levensduur scoorden de Osram HQL lampen 
al superieur, met hun 50.000 branduren. Een 
moeilijk te kloppen cijfer, ook niet door de nieuwe 
Osram HQL LED. Waarin zit de sterkte van deze 
nieuwe LED’s dan? In hun lage energieverbruik 
natuurlijk. 

65% energiebesparend 
Het vervangen van een 250 W HQL door een 
HQL LED PRO 95 W E40 levert een lichtstroom 
van 13.000 lm op, en een besparing van 65% 
aan energie.  Dezelfde besparing geldt voor een 
vervanging van de HQL 400 W door een HQL LED 
PRO 150 W E40, maar dan met 22.000 lm. 

Ook de HQI 250 en 400 W kunnen naar LED 
worden omgevormd. Met de HQ LED PRO 154 W 
E40 bespaar je ten opzichte van de eerste 44% 
energie, en ten opzichte van de laatste 65%. 
Maar deze vervanging is niet helemaal 1 op 1.  
Voor deze types is een herbedrading nodig, want 
de ontsteker dient namelijk verwijderd te worden.  
Samenvattend bieden de HQL LED Highbay 
lampen	 een	 erg	 hoge	 efficiëntie,	 tot	 143	 lm/W	
voor 20.000 lm of 13.000 lm (136 lm/W). Ze zijn 
zowel geschikt op C-VSA als netspanning.  

Osram HQL LED Highbay

Productnaam OSRAM HQL LED 
HIGHBAY 13000

OSRAM HQL LED 
HIGHBAY 20000

Matchcode HQLLEDHB100840 HQLLEDHB150840

EAN code 4058075135864 4058075135888

Vermogen 95W 140W

Vervanging voor 250W 400W

Nominale spanning 220…240V 220…240V
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Beschermingsklasse IP40 IP40

Lengte 280 mm 310 mm

Diameter 190 mm 230 mm

Levensduur 50.000 h 50.000 h

Energie-efficiëntieklasse A++ A++

Bruto adviesprijs excl. BTW € 175,00 € 210,00

BENELUX.LEDVANCE.COM

.
OSRAM HQL LED HIGHBAY
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20.000 lm 140W E40

HQL LED PRO 
20.000 lm 140W E40
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HQL 400W 22.000 lm

HQI 250W 17.000 lm

HQI 400W 32.000 lm

1:1 originele lichtstroom Gelijke lichtstroom* Berekening incl. vermogensverlies op C-VSA/E-VSA voor HQL/HQI
** Herbedrading nodig → ontsteker dient verwijderd te worden

HQL 250W HQL 400W 

- 65 %
Energie*

HQI 250W ** HQI 400W** 

- 44 %
Energie*

- 65 %
Energie*

- 65 %
Energie*
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Het verschil op de energiefactuur tussen LED en conventionele verlichting in magazijnomgevingen staat al lang niet 
meer ter discussie. Maar ook mét LED blijft het verlichten van dergelijke grote ruimtes een belangrijke kost. Waarom 
zou je continu een volledig magazijn verlichten als er maar in 10% daadwerkelijk activiteit is? Ook daar valt dus nog 
steeds een serieuze besparing op te realiseren. Philips’ GreenWarehouse is de energiezuinige én veilige oplossing.

PHILIPS GREENWAREHOUSE: 
SLIM LICHTMANAGEMENTSYSTEEM VOOR ELK TYPE MAGAZIJN

DOSSIER VERLICHTING OP GROTE HOOGTE

VERLICHTING DIE ALTIJD 
EEN STAP VOORUIT DENKT!

De voordelen van 
GreenWarehouse
• Een veilige en duurzame werkplek met 

aanwezigheidsdetectie die enkel de 
verlichting inschakelt wanneer nodig

• Creëert verlichtingszones en dimniveaus 
op maat voor een optimale productiviteit 
en energie-efficiëntie

• Verlaagt de onderhoudskosten en verhoogt 
de levensduur van de LED-lampen

• Gemakkelijk installeerbaar en (her)
configureerbaar:	plug	and	play

©2018 Signify B.V. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie over het 
productassortiment van Philips Lighting. Houd er rekening mee dat de verstrekte informatie 
kan worden gewijzigd. Philips Lighting doet geen uitspraken over en geeft geen garanties 
voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen 
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden 
gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit 
van enige aanbieding of overeenkomst. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke 
Philips N.V., Philips Lighting Holding B.V. of hun respectieve eigenaren. www.lighting.philips.be

* De TrueForce LED heeft geen ontsteker nodig om te gaan branden. In een systeem waarin al een ontsteker is 
geïnstalleerd, werkt de ontsteker echter toch als de LED-lamp wordt ingeschakeld. De “ignitor comfort logic” 
bootst de werking van een conventionele lamp na en daardoor stopt de ontsteker met werken. Deze functie 
zorgt ervoor dat een systeem met een defecte of ontbrekende ontsteker kan blijven werken.

NIEUW!
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Kenmerken

Lage verwachtingen of

      sterke prestaties?
Uw HPI lamp vervangen met of zonder ballast, wij hebben voor elke 
toepassing de juiste lamp! Hierdoor kan u uw lampen 1 op 1 vervangen. 
Echte professionals rekenen op Philips TrueForce Highbay.

Industriële en 
winkelverlichting   

TrueForce

Met	 GreenWarehouse	 creëer	 je	 eigen	
verlichtingszones, waaraan je zelf 
dimniveaus	en	de	tijdsduur	van	specifieke	
verlichtingspatronen koppelt. De 
aanwezigheidsdetectoren kunnen zowel 
geïntegreerd in armaturen, als extern 
aan de wand of plafond gemonteerd 
worden. Deze installatie is helemaal 
volgens het ‘plug-and-play’ principe. Er 
is geen nieuwe kabelinfrastructuur nodig 
en het systeem is eenvoudig draadloos 
configureerbaar.	

Full lighting – 
background lighting 
Wanneer er geen activiteit is, brandt de 
verlichting op een laag percentage (bv. 
10%), de zogenaamde “background 
lighting”. Zodra een medewerker of een 
voertuig een verlichtingszone betreedt, 
wordt dit opgemerkt door de detectoren 
en wordt de verlichting opgetrokken 
naar 100%. Om het best mogelijke 
zicht	 en	 efficiëntie	 te	 verkrijgen,	 wordt	
de verlichting vóór de persoon of het 
voertuig geactiveerd. 
De GreenWarehouse technologie is 
geschikt	 voor	 magazijnen	 en	 industriële	
gebouwen van elk formaat. De 
verlichtingszones kunnen perfect worden 
afgestemd op grote open ruimtes, 
of ruimtes die zijn opgedeeld door 
stellingen. 
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DOSSIER VERLICHTING OP GROTE HOOGTE

Je klant overweegt een relighting, maar kan zich geen lange downtime permitteren? Hij weet dat 
overschakelen op LED op termijn rendabel is, maar ziet op tegen te hoge initiële kosten? In de loods of 
industriële werkplek hangt de verlichting ten minste acht meter hoog, en dat zie jij als installateur dan 
weer minder zitten, omdat jij denkt aan jouw veiligheid en die van je collega’s? Voor al deze uitdagingen 
komt Philips nu met een oplossing, de TrueForce voor industriële verlichting. 

PHILIPS TRUEFORCE

VAN 12.000 NAAR 50.000 BRANDUREN, 
MET 65% MINDER VERBRUIK!

Een	 te	 hoog	 verbruik,	 te	weinig	 efficiënt,	 teveel	
uitval en onderhoudskosten… het zijn slechts 
enkele van de vele redenen om een relighting 
grondig	 te	 overwegen.	 Zeker	 in	 industriële	
omstandigheden die niet altijd ideaal zijn voor de 
levensduur van de lampen. Het zijn ook net dié 
omstandigheden waarin goed licht primordiaal is 
voor de veiligheid van werknemers.

Snel en veilig
Ironisch genoeg is het vervangen van lampen 
op vaak grote hoogte geen klus waar veel 
installateurs om staan te springen, als het de 
eigen veiligheid betreft. Het komt erop aan om 
de benodigde tijd die er in de hoogte gewerkt 
moet worden, tot een minimum te beperken. 
De TrueForce van Philips beantwoordt daaraan, 
want het is een écht plug-en-playalternatief 

waarbij de bestaande armaturen niet hoeven te 
worden vervangen noch aangepast. De installatie 
kan dus snel en veilig verlopen. 

Gemakkelijke upgrade
De TrueForce vervangt HPI/HQI-, SON/
HPS- en HPL/HQL-lampen, zoals toegepast 
in	 hooghangende	 verlichting	 in	 industriële	
en grootschalige winkeltoepassingen, en is 
compatibel met BHL- en BSN-VSA’s van 250 
en 400 W. Daarnaast heeft Philips ook een 
variant die direct op de netspanning kan worden 
aangesloten. Dankzij de keuze uit brede of 
smalle bundelhoeken beschik je telkens over 
de gewenste lichtverdeling. Tot slot zorgt de 
verbeterde kleurweergave-index (CRI 80) de 
industriële	veiligheid	en	productiviteit,	én	voor	de	
klantenbeleving in detailhandel. Al deze factoren 
maken van TrueForce de eenvoudigste manier om 
te	upgraden	naar	LED,	met	lage	initiële	kosten.		

Energiebesparing
Concreet loopt de energiebesparing door deze 
relighting al snel op tot 65%. De oude lampen  
type HPI/HPL/SON 400W kan je vervangen door 
TrueForce 145W, of 64% besparing. HPI/HPL/
SON 250W zijn vervangbaar door TrueForce 88W, 
een besparing van 65%. Het betekent ook een 
upgrade van 12.000 branduren naar 50.000!

Bespaar op industriële en winkelverlichting 
TrueForce LED-lampen zijn hoogwaardige alternatieven voor conventionele lampen die worden 

gebruikt in bestaande functionele hooghangende toepassingen. De lage initiële investering – lager dan 

andere LED-oplossingen – en energiebesparing tot 65% zorgen ervoor dat kosten doorgaans binnen 

twee jaar worden terugverdiend. Hij laat zich ook snel en eenvoudig installeren. Omdat de lamp een 

echt direct alternatief met plug-en-playinstallatie is, hoeven installateurs tijdens het werk minder tijd 

door te brengen op grote hoogte. Dat betekent dat de installatie zowel veilig als snel verloopt. 

De juiste lichtverdeling 
Met een keuze uit smalle of brede bundels en in totaal 11.000 lumen (250 W) en 20.000 lumen (400 W) 

verspreiden TrueForce-lampen voor detailhandel en industrie het licht nauwkeurig naar de plaatsen 

waar licht nodig is. De CRI van 80 en een kleurtemperatuur van 4000 K geven sprankelend wit licht 

om het comfort, de veiligheid en de productiviteit te verbeteren. De juiste lichtopbrengst wordt 

gecombineerd met een hoog systeemrendement om de eenvoudigste LED-oplossing te bieden die 

direct besparingen oplevert.

Lage investering, lange levensduur 
Met een lage initiële investering en een snelle terugverdientijd is TrueForce de keuze bij uitstek 

voor iedereen die op zoek is naar een levensduur tot 50.000 uur. Dat de “ignitor comfort logic” de 

werking van een conventionele lamp nabootst, verzekert dat ontsteker niet functioneert in bestaande 

installaties. Voortdurend ontsteken zou daarentegen de prestaties van de lamp kunnen beïnvloeden. 

Dit zorgt voor lage onderhoudsbehoeften en heeft vijf jaar garantie. U kunt dus ook op de lange termijn 

uitkijken naar besparingen.

Energiebesparingen 
van 65 % vergeleken 

met bestaande 
conventionele 

systemen

TrueForce voor industrie en detailhandel. 
Bespaart energie en biedt het perfecte licht 
voor elke ruimte.

Maak kennis met het eerste directe plug-en-playalternatief voor traditionele 
lampen in hooghangende verlichtingstoepassingen. TrueForce voor industrie 
en detailhandel is een economische LED-lamp waarmee bestaande 
armaturen eenvoudig kunnen worden opgewaardeerd met LED. De lamp 
vervangt HPI/HQI-, SON/HPS- en HPL/HQL-lampen in hooghangende 
verlichting in industriële en grootschalige winkeltoepassingen en is volledig 
compatibel met BHL- en BSN-VSA's van 250 en 400 W. TrueForce levert de 
juiste lichtverdeling dankzij een keuze uit smalle en brede bundelhoeken. 
De verbeterde kleurweergave-index (CRI 80) verhoogt industriële veiligheid 
en productiviteit en verbetert winkeletalages en klantbelevingen in de 
detailhandel. TrueForce voor industrie en detailhandel is de eenvoudigste 
manier om te upgraden naar LED met lage initiële kosten.

Waardeer uw industriële verlichting op naar 
LED en profiteer van directe besparing en 
lage initiële kosten

• Plug and Play – probleemloze installatie

• Snel terugverdiend binnen 2 jaar

• Eenvoudige toepassing – sneller en veiliger – bestaande 
armaturen hoeven niet te worden vervangen of aangepast 

• Duurzaamheid – laag energieverbruik

• Verbeter comfort, veiligheid en productiviteit

• Lage warmteafgifte – bied een koelere omgeving en 
verlaag de kosten voor airconditioning (met name in 
winkels en magazijnen/fabrieken met airconditioning)

• Makkelijke installatie – plug & play op EM ballast of 
direct op netspanning

Aangenaam wit licht 
en CRI 80 voor hogere 

veiligheid en betere 
productiviteit

CRI
80

Betrouwbare 
levensduur tot 

50.000 uur

Plug and Play – 
uitstekende elektrische 

compatibiliteit, de 
armatuur hoeft niet te 
worden vervangen of 

aangepast

Gemakkelijke 
'plug & play'-
installatie

Optisch efficiënt, 
straalt licht uit richting 

gebruikslocatie

HPL 400 W

HPI 400 W

SON 400 W

LED 145 W

LED 145 W

LED 145 W

HPL 250 W 

HPI 250 W

SON 250 W

LED 88 W

LED 88 W

LED 88 W

De voordelen van TrueForce. Uitstekende redenen om voor LED’s te kiezen.

Aantal lampen 100

Branduren per jaar 4380 uur 1

Energiekosten 0,12 euro/kWh 2

Bereken energiebesparing

Technische specificaties

Producttype Tradi-
tioneel

LED Licht-
stroom

Efficacy Dim-
baar

CRI Kleur-
temp.

Levens-
duur

EEL EOC Bruto

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71378500 165,00

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71382200 165,00

1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71386000 225,00

TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71388400 225,00

Producttype Tradi-
tioneel

LED Licht-
stroom

Efficacy Dim-
baar

CRI Kleur-
temp.

Levens-
duur

EEL EOC Bruto

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 60D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59676700 165,00

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 120D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59678100 165,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 60D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59670500 225,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 120D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59672900 225,00

Gebruikt achter EM ballast

HPI/HPL/SON
400W

TrueForce 
 Industrie- en 

winkel verlichting 
145 W

64 %Energie
besparing

400 W 145 W

HPI/HPL/SON 
250 W

TrueForce 
Industrie- en 

winkelverlichting 
88 W

65 %Energie
besparing

250 W 88 W

Levens
duur

Langere levensduur 12,000
Uren

50,000
Uren

1 Energieverbruik. Gebaseerd op 12 branduren per dag, 365 dagen per jaar
2 Energieprijs. Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh
3  Systeemverliezen zijn hetzelfde bij beide oplossingen - niet meegenomen in berekening 
van energiebesparing

13,403 € 
Energiebesparing/jaar

8,515 € 
Energiebesparing/jaar

2 PACKE40 2 PACKE40

Deze lamp werkt 
enkel in combinatie 

met de ballast

NEW

NEW

NEW

NEW

Gebruikt op MAINS (netspanning)

2 PACKE40 2 PACKE40

©2018 Signify B.V. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie over het 
productassortiment van Philips Lighting. Houd er rekening mee dat de verstrekte informatie 
kan worden gewijzigd. Philips Lighting doet geen uitspraken over en geeft geen garanties 
voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen 
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden 
gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit 
van enige aanbieding of overeenkomst. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke 
Philips N.V., Philips Lighting Holding B.V. of hun respectieve eigenaren. www.lighting.philips.be

* De TrueForce LED heeft geen ontsteker nodig om te gaan branden. In een systeem waarin al een ontsteker is 
geïnstalleerd, werkt de ontsteker echter toch als de LED-lamp wordt ingeschakeld. De “ignitor comfort logic” 
bootst de werking van een conventionele lamp na en daardoor stopt de ontsteker met werken. Deze functie 
zorgt ervoor dat een systeem met een defecte of ontbrekende ontsteker kan blijven werken.
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• Plug and Play – probleemloze installatie

• Snel terugverdiend binnen 2 jaar

• Eenvoudige toepassing – sneller en veiliger – bestaande 
armaturen hoeven niet te worden vervangen of aangepast 

• Duurzaamheid – laag energieverbruik

• Verbeter comfort, veiligheid en productiviteit

• Lage warmteafgifte – bied een koelere omgeving en 
verlaag de kosten voor airconditioning (met name in 
winkels en magazijnen/fabrieken met airconditioning)

• Makkelijke installatie – plug & play op EM ballast of 
direct op netspanning

Aangenaam wit licht 
en CRI 80 voor hogere 

veiligheid en betere 
productiviteit

CRI
80

Betrouwbare 
levensduur tot 

50.000 uur

Plug and Play – 
uitstekende elektrische 

compatibiliteit, de 
armatuur hoeft niet te 
worden vervangen of 

aangepast

Gemakkelijke 
'plug & play'-
installatie

Optisch efficiënt, 
straalt licht uit richting 

gebruikslocatie

HPL 400 W

HPI 400 W

SON 400 W

LED 145 W

LED 145 W

LED 145 W

HPL 250 W 

HPI 250 W

SON 250 W

LED 88 W

LED 88 W

LED 88 W

De voordelen van TrueForce. Uitstekende redenen om voor LED’s te kiezen.

Aantal lampen 100

Branduren per jaar 4380 uur 1

Energiekosten 0,12 euro/kWh 2

Bereken energiebesparing

Technische specificaties

Producttype Tradi-
tioneel

LED Licht-
stroom

Efficacy Dim-
baar

CRI Kleur-
temp.

Levens-
duur

EEL EOC Bruto

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71378500 165,00

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71382200 165,00

1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71386000 225,00

TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71388400 225,00

Producttype Tradi-
tioneel

LED Licht-
stroom

Efficacy Dim-
baar

CRI Kleur-
temp.

Levens-
duur

EEL EOC Bruto

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 60D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59676700 165,00

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 120D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59678100 165,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 60D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59670500 225,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 120D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59672900 225,00

Gebruikt achter EM ballast

HPI/HPL/SON
400W

TrueForce 
 Industrie- en 

winkel verlichting 
145 W

64 %Energie
besparing

400 W 145 W

HPI/HPL/SON 
250 W

TrueForce 
Industrie- en 

winkelverlichting 
88 W

65 %Energie
besparing

250 W 88 W

Levens
duur

Langere levensduur 12,000
Uren

50,000
Uren

1 Energieverbruik. Gebaseerd op 12 branduren per dag, 365 dagen per jaar
2 Energieprijs. Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh
3  Systeemverliezen zijn hetzelfde bij beide oplossingen - niet meegenomen in berekening 
van energiebesparing

13,403 € 
Energiebesparing/jaar

8,515 € 
Energiebesparing/jaar

2 PACKE40 2 PACKE40

Deze lamp werkt 
enkel in combinatie 

met de ballast

NEW

NEW

NEW

NEW

Gebruikt op MAINS (netspanning)

2 PACKE40 2 PACKE40

Bespaar op industriële en winkelverlichting 
TrueForce LED-lampen zijn hoogwaardige alternatieven voor conventionele lampen die worden 

gebruikt in bestaande functionele hooghangende toepassingen. De lage initiële investering – lager dan 

andere LED-oplossingen – en energiebesparing tot 65% zorgen ervoor dat kosten doorgaans binnen 

twee jaar worden terugverdiend. Hij laat zich ook snel en eenvoudig installeren. Omdat de lamp een 

echt direct alternatief met plug-en-playinstallatie is, hoeven installateurs tijdens het werk minder tijd 

door te brengen op grote hoogte. Dat betekent dat de installatie zowel veilig als snel verloopt. 

De juiste lichtverdeling 
Met een keuze uit smalle of brede bundels en in totaal 11.000 lumen (250 W) en 20.000 lumen (400 W) 

verspreiden TrueForce-lampen voor detailhandel en industrie het licht nauwkeurig naar de plaatsen 

waar licht nodig is. De CRI van 80 en een kleurtemperatuur van 4000 K geven sprankelend wit licht 

om het comfort, de veiligheid en de productiviteit te verbeteren. De juiste lichtopbrengst wordt 

gecombineerd met een hoog systeemrendement om de eenvoudigste LED-oplossing te bieden die 

direct besparingen oplevert.

Lage investering, lange levensduur 
Met een lage initiële investering en een snelle terugverdientijd is TrueForce de keuze bij uitstek 

voor iedereen die op zoek is naar een levensduur tot 50.000 uur. Dat de “ignitor comfort logic” de 

werking van een conventionele lamp nabootst, verzekert dat ontsteker niet functioneert in bestaande 

installaties. Voortdurend ontsteken zou daarentegen de prestaties van de lamp kunnen beïnvloeden. 

Dit zorgt voor lage onderhoudsbehoeften en heeft vijf jaar garantie. U kunt dus ook op de lange termijn 

uitkijken naar besparingen.

Energiebesparingen 
van 65 % vergeleken 

met bestaande 
conventionele 

systemen

TrueForce voor industrie en detailhandel. 
Bespaart energie en biedt het perfecte licht 
voor elke ruimte.

Maak kennis met het eerste directe plug-en-playalternatief voor traditionele 
lampen in hooghangende verlichtingstoepassingen. TrueForce voor industrie 
en detailhandel is een economische LED-lamp waarmee bestaande 
armaturen eenvoudig kunnen worden opgewaardeerd met LED. De lamp 
vervangt HPI/HQI-, SON/HPS- en HPL/HQL-lampen in hooghangende 
verlichting in industriële en grootschalige winkeltoepassingen en is volledig 
compatibel met BHL- en BSN-VSA's van 250 en 400 W. TrueForce levert de 
juiste lichtverdeling dankzij een keuze uit smalle en brede bundelhoeken. 
De verbeterde kleurweergave-index (CRI 80) verhoogt industriële veiligheid 
en productiviteit en verbetert winkeletalages en klantbelevingen in de 
detailhandel. TrueForce voor industrie en detailhandel is de eenvoudigste 
manier om te upgraden naar LED met lage initiële kosten.

Waardeer uw industriële verlichting op naar 
LED en profiteer van directe besparing en 
lage initiële kosten

• Plug and Play – probleemloze installatie

• Snel terugverdiend binnen 2 jaar

• Eenvoudige toepassing – sneller en veiliger – bestaande 
armaturen hoeven niet te worden vervangen of aangepast 

• Duurzaamheid – laag energieverbruik

• Verbeter comfort, veiligheid en productiviteit

• Lage warmteafgifte – bied een koelere omgeving en 
verlaag de kosten voor airconditioning (met name in 
winkels en magazijnen/fabrieken met airconditioning)

• Makkelijke installatie – plug & play op EM ballast of 
direct op netspanning

Aangenaam wit licht 
en CRI 80 voor hogere 

veiligheid en betere 
productiviteit

CRI
80

Betrouwbare 
levensduur tot 

50.000 uur

Plug and Play – 
uitstekende elektrische 

compatibiliteit, de 
armatuur hoeft niet te 
worden vervangen of 

aangepast

Gemakkelijke 
'plug & play'-
installatie

Optisch efficiënt, 
straalt licht uit richting 

gebruikslocatie

HPL 400 W

HPI 400 W

SON 400 W

LED 145 W

LED 145 W

LED 145 W

HPL 250 W 

HPI 250 W

SON 250 W

LED 88 W

LED 88 W

LED 88 W

De voordelen van TrueForce. Uitstekende redenen om voor LED’s te kiezen.

Aantal lampen 100

Branduren per jaar 4380 uur 1

Energiekosten 0,12 euro/kWh 2

Bereken energiebesparing

Technische specificaties

Producttype Tradi-
tioneel

LED Licht-
stroom

Efficacy Dim-
baar

CRI Kleur-
temp.

Levens-
duur

EEL EOC Bruto

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71378500 165,00

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71382200 165,00

1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71386000 225,00

TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71388400 225,00

Producttype Tradi-
tioneel

LED Licht-
stroom

Efficacy Dim-
baar

CRI Kleur-
temp.

Levens-
duur

EEL EOC Bruto

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 60D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59676700 165,00

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 120D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59678100 165,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 60D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59670500 225,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 120D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59672900 225,00

Gebruikt achter EM ballast

HPI/HPL/SON
400W

TrueForce 
 Industrie- en 

winkel verlichting 
145 W

64 %Energie
besparing

400 W 145 W

HPI/HPL/SON 
250 W

TrueForce 
Industrie- en 

winkelverlichting 
88 W

65 %Energie
besparing

250 W 88 W

Levens
duur

Langere levensduur 12,000
Uren

50,000
Uren

1 Energieverbruik. Gebaseerd op 12 branduren per dag, 365 dagen per jaar
2 Energieprijs. Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh
3  Systeemverliezen zijn hetzelfde bij beide oplossingen - niet meegenomen in berekening 
van energiebesparing

13,403 € 
Energiebesparing/jaar

8,515 € 
Energiebesparing/jaar

2 PACKE40 2 PACKE40

Deze lamp werkt 
enkel in combinatie 

met de ballast

NEW

NEW

NEW

NEW

Gebruikt op MAINS (netspanning)

2 PACKE40 2 PACKE40

Bespaar op industriële en winkelverlichting 
TrueForce LED-lampen zijn hoogwaardige alternatieven voor conventionele lampen die worden 

gebruikt in bestaande functionele hooghangende toepassingen. De lage initiële investering – lager dan 

andere LED-oplossingen – en energiebesparing tot 65% zorgen ervoor dat kosten doorgaans binnen 

twee jaar worden terugverdiend. Hij laat zich ook snel en eenvoudig installeren. Omdat de lamp een 

echt direct alternatief met plug-en-playinstallatie is, hoeven installateurs tijdens het werk minder tijd 

door te brengen op grote hoogte. Dat betekent dat de installatie zowel veilig als snel verloopt. 

De juiste lichtverdeling 
Met een keuze uit smalle of brede bundels en in totaal 11.000 lumen (250 W) en 20.000 lumen (400 W) 

verspreiden TrueForce-lampen voor detailhandel en industrie het licht nauwkeurig naar de plaatsen 

waar licht nodig is. De CRI van 80 en een kleurtemperatuur van 4000 K geven sprankelend wit licht 

om het comfort, de veiligheid en de productiviteit te verbeteren. De juiste lichtopbrengst wordt 

gecombineerd met een hoog systeemrendement om de eenvoudigste LED-oplossing te bieden die 

direct besparingen oplevert.

Lage investering, lange levensduur 
Met een lage initiële investering en een snelle terugverdientijd is TrueForce de keuze bij uitstek 

voor iedereen die op zoek is naar een levensduur tot 50.000 uur. Dat de “ignitor comfort logic” de 

werking van een conventionele lamp nabootst, verzekert dat ontsteker niet functioneert in bestaande 

installaties. Voortdurend ontsteken zou daarentegen de prestaties van de lamp kunnen beïnvloeden. 

Dit zorgt voor lage onderhoudsbehoeften en heeft vijf jaar garantie. U kunt dus ook op de lange termijn 

uitkijken naar besparingen.

Energiebesparingen 
van 65 % vergeleken 

met bestaande 
conventionele 

systemen

TrueForce voor industrie en detailhandel. 
Bespaart energie en biedt het perfecte licht 
voor elke ruimte.

Maak kennis met het eerste directe plug-en-playalternatief voor traditionele 
lampen in hooghangende verlichtingstoepassingen. TrueForce voor industrie 
en detailhandel is een economische LED-lamp waarmee bestaande 
armaturen eenvoudig kunnen worden opgewaardeerd met LED. De lamp 
vervangt HPI/HQI-, SON/HPS- en HPL/HQL-lampen in hooghangende 
verlichting in industriële en grootschalige winkeltoepassingen en is volledig 
compatibel met BHL- en BSN-VSA's van 250 en 400 W. TrueForce levert de 
juiste lichtverdeling dankzij een keuze uit smalle en brede bundelhoeken. 
De verbeterde kleurweergave-index (CRI 80) verhoogt industriële veiligheid 
en productiviteit en verbetert winkeletalages en klantbelevingen in de 
detailhandel. TrueForce voor industrie en detailhandel is de eenvoudigste 
manier om te upgraden naar LED met lage initiële kosten.

Waardeer uw industriële verlichting op naar 
LED en profiteer van directe besparing en 
lage initiële kosten

• Plug and Play – probleemloze installatie

• Snel terugverdiend binnen 2 jaar

• Eenvoudige toepassing – sneller en veiliger – bestaande 
armaturen hoeven niet te worden vervangen of aangepast 

• Duurzaamheid – laag energieverbruik

• Verbeter comfort, veiligheid en productiviteit

• Lage warmteafgifte – bied een koelere omgeving en 
verlaag de kosten voor airconditioning (met name in 
winkels en magazijnen/fabrieken met airconditioning)

• Makkelijke installatie – plug & play op EM ballast of 
direct op netspanning

Aangenaam wit licht 
en CRI 80 voor hogere 

veiligheid en betere 
productiviteit

CRI
80

Betrouwbare 
levensduur tot 

50.000 uur

Plug and Play – 
uitstekende elektrische 

compatibiliteit, de 
armatuur hoeft niet te 
worden vervangen of 

aangepast

Gemakkelijke 
'plug & play'-
installatie

Optisch efficiënt, 
straalt licht uit richting 

gebruikslocatie

HPL 400 W

HPI 400 W

SON 400 W

LED 145 W

LED 145 W

LED 145 W

HPL 250 W 

HPI 250 W

SON 250 W

LED 88 W

LED 88 W

LED 88 W

De voordelen van TrueForce. Uitstekende redenen om voor LED’s te kiezen.

Aantal lampen 100

Branduren per jaar 4380 uur 1

Energiekosten 0,12 euro/kWh 2

Bereken energiebesparing

Technische specificaties

Producttype Tradi-
tioneel

LED Licht-
stroom

Efficacy Dim-
baar

CRI Kleur-
temp.

Levens-
duur

EEL EOC Bruto

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71378500 165,00

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D 250 88 11000 125 80 4000 50000 A+ 71382200 165,00

1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71386000 225,00

TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D 400 145 20000 138 80 4000 50000 A+ 71388400 225,00

Producttype Tradi-
tioneel

LED Licht-
stroom

Efficacy Dim-
baar

CRI Kleur-
temp.

Levens-
duur

EEL EOC Bruto

W W lm lm/W K uur €

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 60D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59676700 165,00

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 120D 250 100 12000 120 80 4000 50000 A+ 59678100 165,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 60D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59670500 225,00

1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 120D 400 160 20000 125 80 4000 50000 A+ 59672900 225,00

Gebruikt achter EM ballast

HPI/HPL/SON
400W

TrueForce 
 Industrie- en 

winkel verlichting 
145 W

64 %Energie
besparing

400 W 145 W

HPI/HPL/SON 
250 W

TrueForce 
Industrie- en 

winkelverlichting 
88 W

65 %Energie
besparing

250 W 88 W

Levens
duur

Langere levensduur 12,000
Uren

50,000
Uren

1 Energieverbruik. Gebaseerd op 12 branduren per dag, 365 dagen per jaar
2 Energieprijs. Gebaseerd op het Europese gemiddelde van € 0,12 per kWh
3  Systeemverliezen zijn hetzelfde bij beide oplossingen - niet meegenomen in berekening 
van energiebesparing

13,403 € 
Energiebesparing/jaar

8,515 € 
Energiebesparing/jaar

2 PACKE40 2 PACKE40

Deze lamp werkt 
enkel in combinatie 

met de ballast

NEW

NEW

NEW

NEW

Gebruikt op MAINS (netspanning)

2 PACKE40 2 PACKE40
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Installatie
De LED High Power Bulb vervangt 
gemakkelijk 250W HID en 400W HID 
lampen. Je past ze gemakkelijk toe in een 
bestaande	armatuur	met	E40	fitting,	mits	
het verwijderen van de ballast. Aansluiten 
doe je rechtstreeks op 220 – 240 V. Zowel 
opbouw- of pendelmontage is mogelijk.
 

Prestaties
De LED High Power Bulb laat een 
efficiëntie	optekenen	tot	13.000	lumen	en	
113 km/W.

Besparing
Je bespaart tot 55% energie ten opzichte 
van traditionele HID lampen, én de LED’s 
gaan tot 2.5 keer langer mee. 

 

Ook Opple Lighting heeft een LED-alternatief voor traditionele 
verlichting. De LED High Power Bulb kan in een bestaande armatuur 
worden geplaatst, levert je een besparing van 55% op, en gaat 2.5 
keer zo lang mee.

OPPLE LIGHTING   

LED HIGH POWER 
BULB

DOSSIER VERLICHTING OP GROTE HOOGTE

OPPLE.COM

LED High Power Bulb
Makkelijke vervanging voor  
250W HID en 400W HID

•  Hoge lumenopbrengst zorgt voor een makkelijke vervanging tot 400W HID
•	 	Te	gebruiken	in	bestaande	armaturen	met	E40	fitting,	 

waarbij de ballast dient te worden verwijderd
•  Rechtstreeks aan te sluiten op 220-240V
•	 	Hoge	lumenpakketten	met	hoge	efficiëntie:	tot	13.000	lm	en	113	lm/W
•  Opbouw- of pendelmontage mogelijk (zie accesoires)
•  Tot 55% lager energieverbruik dan traditionele HID lampen
•	 	Lange	levensduur	(2.5	keer	langer	dan	HID	lampen)

Artikelcode Artikelomschrijving Equivalent Vermogen Lumen Efficientie CCT (K)

140062576 LED	P	HPB	E40	90W	4000K	140D	CT HID 250W 90 8000 89 4000

140062577 LED	P	HPB	E40	115W	4000K	140D	CT HID 400W 115 13000 113 4000

140062578 HPB Accessory Hook Mounted E40

140062579 HPB Accessory Surface Mounted E40

140062578 140062579

OPPLE.COM

LED High Power Bulb
Makkelijke vervanging voor  
250W HID en 400W HID

•  Hoge lumenopbrengst zorgt voor een makkelijke vervanging tot 400W HID
•	 	Te	gebruiken	in	bestaande	armaturen	met	E40	fitting,	 

waarbij de ballast dient te worden verwijderd
•  Rechtstreeks aan te sluiten op 220-240V
•	 	Hoge	lumenpakketten	met	hoge	efficiëntie:	tot	13.000	lm	en	113	lm/W
•  Opbouw- of pendelmontage mogelijk (zie accesoires)
•  Tot 55% lager energieverbruik dan traditionele HID lampen
•	 	Lange	levensduur	(2.5	keer	langer	dan	HID	lampen)

Artikelcode Artikelomschrijving Equivalent Vermogen Lumen Efficientie CCT (K)

140062576 LED	P	HPB	E40	90W	4000K	140D	CT HID 250W 90 8000 89 4000

140062577 LED	P	HPB	E40	115W	4000K	140D	CT HID 400W 115 13000 113 4000

140062578 HPB Accessory Hook Mounted E40

140062579 HPB Accessory Surface Mounted E40

140062578 140062579

HID 250W



OPPLE LIGHTING   
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Siemens PLC’s
De drinkwatersite in Brakel doet al zo’n 
30 jaar dienst. Aanvankelijk verliep de 
drinkwaterdistributie zonder sturing van 
buitenaf. “Maar intussen werken we al ruim 
twintig jaar met PLC’s”, weet Johan Peirens, 
werkleider dienst Netsturing van Farys. 
“Daarbij hebben we alle generaties Siemens 
PLC’s doorlopen. PLC’s bieden uiteraard het 
grote voordeel dat we het waterniveau van de 
reservoirs zo stabiel mogelijk kunnen houden, 
en grote pieken of dalen kunnen opvangen. Het 
laat ons toe om het beschikbare net zo optimaal 
mogelijk te gebruiken.”

CEBEO ONMISBARE SCHAKEL IN DE WATERVOORZIENING VAN FARYS

SIEMENS TECHNOLOGIE 
REGELT ONS DRINKWATER

Farys drinkwatersite 
in Brakel

Je zou Cebeo misschien niet meteen linken aan ‘drinkwater’, maar toch bleek een Siemens-oplossing, 
aangebracht door Cebeo, een onmisbare schakel in de watervoorziening van Farys. Hoe? Dankzij een 
Siemens Firewall die inbreuken voorkomt op het systeem dat het drinkwater tussen de verschillende 
reservoirs stuurt. Maar ook dankzij een uitgebreide toegangscontrole voor het monitoren wie er op de 
site komt.

DOSSIER CEBEO WORDT APPROVED PARTNER VAN SIEMENS BELGIË
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Johan Peirens – werkleider dienst Netsturing van Farys. 

Siemens Scalance S Firewall
“Via een VDSL-lijn zijn alle sturingen, zoals in Brakel, 
verbonden met de centrale in Gent. De Siemens 
Scalance S firewall beschermt deze lijn. In totaal 
zijn zo’n 50 installaties op die manier beveiligd. 
Dankzij de VPN die door de Siemens technologie 
wordt opgezet tussen de firewalls ontstaat een 
gesloten ‘tunnel’, zodat ongewenste toegang op 
het systeem haast onmogelijk wordt.”

Toegangscontrole en 
assistentie van op afstand
Maar er is meer. “Over de 50 installaties zijn in 
totaal zo’n 150 camera’s en nog eens dubbel 
zoveel bewegingssensoren aanwezig. Al deze 
camerasystemen en sensors zitten geconnecteerd 
op dezelfde switchen als de PLC’s, en vallen 
dus ook onder de beveiliging van de Scalance S 
Firewall.” 

Vertrouwensrelatie 
met Cebeo
“Cebeo is onze huisleverancier van elektrotechnisch 
materiaal. Elke vier jaar sluiten we een nieuwe 
raamovereenkomst af conform de wetgeving op 
overheidsopdrachten. Hier komt Cebeo als beste 
naar voor en dat al gedurende een vijftiental jaar. We 
kopen amper elders aan, want waarom zouden we 
ook? Bij Cebeo weten we dat we verzekerd zijn van 

“

Alle camerasystemen en sensors zitten geconnecteerd op dezelfde switchen als de PLC’s.

Enkele cijfers 
over de site in Brakel
•	Capaciteit waterreservoir: 30.000 m³
•	Capaciteit watertoren (lokaal gebruik): 800 m³
•	Snelheid water: 3500 m³/u
•	Hoogte site: 105m (boven zeeniveau)

Een beetje 
achtergrond…
Het Gentse drinkwaterbedrijf Farys heeft als belangrijkste 
taak het voorzien van drinkwater voor een gebied dat 
zich	uitstrekt	tussen	Brakel	en	Middelkerke.	Daarnaast	
is Farys ook actief in het saneren van afvalwater, maar 
ook zwembadbouw, de levering van water op maat van 
bedrijven, wegeniswerken en ondersteuning aan publieke 
partners.	De	intercommunale	telt	zo’n	850	werknemers.

“ Dankzij de VPN die door de Siemens 
technologie wordt opgezet tussen de 
firewalls ontstaat een gesloten ‘tunnel’, 
zodat ongewenste toegang op het 
systeem haast onmogelijk wordt.

DOSSIER CEBEO WORDT APPROVED PARTNER VAN SIEMENS BELGIË
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De installatiesector en industrie zitten in een stroomversnelling. De digita-
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TECHNISCHE & 
ARCHITECTURALE VERLICHTING
De cataloog Technolux LED 12.0 Nieuwigheden bevat nieuwe 
toestellen en updates van bestaande producten. De 74 pagina’s 
tellende cataloog is dus een waardevolle toevoeging aan de versie 
Technolux LED 12.0, het onmisbare naslagwerk voor al jouw 
verlichtingsprojecten.

LED-verlichting voor algemene en gespecialiseerde 
toepassingen en markten

Binnen- en buitenverlichting

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Foto en technische kenmerken van alle producten

12.0
LEDnieuwigheden

TECHNOLUX

VRAAG UW EXEMPLAAR
in uw Cebeo filiaal of  download op 
www.cebeo.be/nl-be/tools/downloads

Cataloog  

Technolux LED 

nieuwigheden

beschikbaar 

in uw vertrouwde 

Cebeo filiaal
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PRODUCTNEWS: 3M

Verbindingen van giethars zorgen voor een mechani-
sche bescherming van de kabels, garanderen de sta-
biliteit en waarborgen een hoge elektrische isolatie. De 
Scotchcast 4 GS epoxyhars biedt de volgende voor-
delen: het materiaal is bijzonder waterbestendig, op-
slagstabiel en scoort met zijn robuustheid (hardheid: 
Shore D80). Bovendien biedt deze nieuwe ontwikke-
ling een scala aan specifieke eigenschappen die veel 
verder gaan dan bij conventionele epoxyharsen.

Veilig in gebruik en verwerking
Scotchcast Hars 4 GS is in tegenstelling tot conven-
tionele gietharsen voor kabelverbindingen een CMR-
vrije hars (CMR staat voor Carcinogenic, Mutagenic 
and toxic to Reproduction). Het product bevat der-
halve geen kankerverwekkende, mutagene, of voor 
de voortplanting giftige stoffen. Het gebruik van deze 
stoffen is in principe niet verboden, maar het vrijwillig 
afzien hiervan door 3M vereenvoudigt het gebruik van 
het product voor elektromonteurs en minimaliseert 
eventuele risico’s bij de omgang met epoxyhars. Een 
praktische noviteit voor het aanleggen van een profes-
sionele kabelverbinding is de kleurindicator van deze 
giethars. Door kleurveranderingen kan de installateur 
in één oogopslag zien wanneer het mengproces kan 

worden voltooid (kleur verandert in groen) en wan-
neer de hars is uitgehard (kleur verandert van groen in 
blauw). De kleurindicator zorgt zo voor een ongecom-
pliceerd en betrouwbaar installatieproces. Bovendien 
ligt de temperatuur bij de uitharding van de nieuwe 
giethars duidelijk lager dan bij vergelijkbare epoxyhar-
sen. 

Waterbestendig 
en duurzaam
Een ander voordeel is de wederom verbeterde water-
bestendigheid. De giethars verhardt probleemloos in 
aanwezigheid van water, zonder schuim- of gasvor-
ming, zelfs niet wanneer het uitharden onder water 
plaatsvindt. Dankzij deze waterbestendigheid wordt 
de stabiliteit bij opslag verhoogd. De Scotchcast 4 GS 
epoxyhars overtuigt ook op het gebied van duurzaam-
heid. De amineharder in deel B bestaat voor meer dan 
60 procent uit hernieuwbare, bio-regeneratieve grond-
stoffen, zonder dat daarbij een concurrentiesituatie 
met de voedselproductie plaatsvindt - een voordeel 
voor zowel het milieu als de gebruiker.

Meer informatie over producten omtrent elektro-
technisch onderhoud en herstel kunt u vinden op 
het nieuwe platform van 3M: www.3M.nl/electrical 
of www.3M.be/electrical

MENG. GIET. KLAAR.
NIEUWE G IETHARS VOOR EEN EENVOUDIGE EN BETROUWBARE VERWERKING

3M 4GS epoxy hars 

Gietharsen staan garant voor betrouwbare en veilige elektrische verbindingen bij het aansluiten of vertakken van 
kabels. Met de 3M Scotchcast™ 4 GS epoxyhars is deze taak nu nog eenvoudiger uit te voeren. Het nieuwe product 
combineert de verbeterde functionele toepassingsmogelijkheden met een hoge veiligheid en duurzaamheid.

Over 3M
Bij 3M passen wij wetenschap op interdisciplinaire wijze toe om elke dag 
weer levens te verbeteren. 3M heeft een omzet van $ 30 miljard en heeft 
90.000 mensen in dienst die in contact staan met klanten over de hele 
wereld. Meer informatie over de creatieve oplossingen van 3M voor de 
problemen van de wereld vindt u op 3M.nl of 3M.be

3M kabelmof set met kabelverbinders
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PRODUCTNEWS: ABB

SMISSLINE TP is ’s werelds eerste plug-in railsys-
teem dat de planning, installatie en het onderhoud van 
elektrische systemen sterk vereenvoudigt. Het aanra-
kingsveilige, steekbare SMISSLINE TP railsysteem ga-
randeert dat apparatuur en componenten onder span-
ning kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd. 
Extra persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voor 
deze hot swapping en hot plugging mogelijkheid van 
beveiligingscomponenten niet meer nodig. 

Ideaal voor kritische 
omgevingen
Het SMISSLINE TP-railsysteem biedt tal 
van voordelen voor adviseurs, ontwer-
pers, paneelbouwers en gebouweigena-
ren. De 250A-uitvoering biedt speciale 
voordelen voor PDU voedingspanelen in 
datacentra. Dat geldt ook voor andere, 
kritische omgevingen waar extra vermo-
gen vereist is en downtime geen optie is. 
Hierbij kan worden gedacht aan openbare 
gebouwen, ziekenhuizen en industriële 
bedrijven, datacenters, veiligheids- en be-

veiligingssystemen, zoals computer- en UPS-sys-
temen, vervoersomgevingen, zoals luchthavens en 
telecommunicatietoepassingen.

Eenvoudig upgraden
Met het steekbare, ruimtebesparende SMISSLINE 
TP-systeem en de nieuwe Power Bar uitvoering wordt 
het op locatie upgraden van de installatie schakelkast 
zeer eenvoudig. In een sector die gedomineerd wordt 
door een tekort aan vakmensen, is die eenvoud een 
overtuigend voordeel. De inkomende voeding is al in 
het railsysteem geïntegreerd wat een kostenbesparing 
op montage- en bedradingswerkzaamheden met zich 
meebrengt. Door deze reductie op het aantal kabel-
aansluitingen ziet de schakelkast er bovendien een 
stuk overzichtelijker uit.

Snel installeren
Omdat componenten eenvoudig worden “ingeklikt”, 
zijn deze zeer snel te vervangen en kunnen uitbreidin-
gen of wijzigingen gemakkelijk worden gerealiseerd. 
Eén simpele beweging is voldoende om een beveili-
gingscomponent in te steken en aan te sluiten.

Het SMISSLINE TP-systeem heeft een nominale 
stroomsterkte van 250A; met upgrade zijn zelfs ver-
mogens tot 400A mogelijk. Het railsysteem van ABB 
is goedgekeurd door alle belangrijke certificeringsin-
stanties.

SMISSLINE TP RAILSYSTEEM HELLO VISUALISATION

Wie kiest voor aanrakingsveiligheid en installatiesnelheid, kan niet om het SMISSLINE TP railsysteem van ABB 
heen. Hiermee kunnen componenten onder spanning worden verwijderd of aangebracht. 

In elk productieproces en machine wordt de bediening steeds vaker uitgevoerd met een HMI scherm. Deze 
aanraakschermen zijn op bijna elke nieuwe machine terug te vinden. Met deze nieuwe productreeks HMI-ECO 
heeft Wieland Electric 3 belangrijke artikelen aan zijn productgamma toegevoegd. De versies worden gemaakt in 
de afmetingen  4,3” – 7” – 10” en hiermee zijn alle courante maten vertegenwoordigd. Inzetbaar in omgevingen 
tussen -20 en +60°C en met een beschermingsgraad van IP65 en gekoppeld aan een robuuste behuizing zijn het 
echte industriële werkpaarden. 

VOLLEDIG AANRAKINGSVE IL IG  EN FLEX IBEL  RA ILSYSTEEM

HMI-ECO VAN WIELAND ELECTR IC

De HMI-ECO panelen sluiten naadloos aan op de be-
staande veiligheidscontrollers SamosPro en SamosPro 
Plus. Via de bijhorende software HMIPlan en de aan-
wezige Modbus aansluiting kunnen beide toestellen 
snel en eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden voor 
het bedienen van de machine en de diagnostiek van 
de veiligheidsfuncties en de statussen in de control-
ler. Een eenvoudige uitwisseling tussen SamosPlan en 
HMIplan van de variabelen is mogelijk via een simpele 
muisklik. Voor het koppelen aan andere producenten 
van automatiseringsproducten hebben we eer dan 40 
Het HMI paneel kan individueel per controller worden 
gebruikt of over verschillende controllers op verschil-
lende plaatsen in een netwerk. Er is standaard een uit-
gebreide gratis database aanwezig met afbeeldingen 
(lampjes, drukknoppen, machineonderdelen,…) zodat 
je snel kan starten. Verder is er een remanent geheu-
gen in het paneel voor het opslaan van kritische data 
(bv. counters). Voor de toegangsbeveiliging kan er op 
verschillende niveaus een paswoord ingesteld worden 
(bv. gebruiker, onderhoud, programmeur,…). Met de 
aanwezige datalogger en receptfunctie kunnen ook 
niet veiligheid gerelateerde functies worden bediend. 

Het steekbare, 
ruimtebesparende SMISSLINE 
TP-systeem en de nieuwe 
Power Bar uitvoering

PRODUCTNEWS: ATEM – WIELAND ELECTRIC

Belangrijkste Voordelen 
• Naadloze integratie Samos Pro voor visualisering 

van de veiligheid
• Software drivers voor diverse PLC’s 
• Modbus - Ethernet poort
• Individualisatie
• Uitgebreide database met afbeeldingen
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PRODUCTNEWS: ABB
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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

Automatisch 
aardfoutzoeksys-

teem: EDS440

W20… W210, meetspoelen 
voor EDS aardfout 
zoeksysteem

ISO685

EERSTE ACCUPATROONPERS 
VAN BOSCH VOOR PROFESSIONALS
VOLLEDIGE COMPAT IB IL ITE IT  MET HET BESTAANDE 18 VOLT-PROGRAMMA

GECONTROLEERD AANBRENGEN, SNEL WERKEN

Bosch breidt zijn 18 voltprogramma voor professionals 
uit en brengt voor het eerst een accupatroonpers op de 
markt. De GCG 18V-600 Professional biedt vaklui een 
negentraps snelheidsinstelling om alle gangbare soorten 
acryl, silicone, lijm en epoxyhars bijzonder gecontroleerd 
aan te brengen. Daarnaast is de patroonpers met een 
gasgeefschakelaar uitgerust die een bijkomende con-
trole bij fijne werkzaamheden mogelijk maakt. Om bij-
zonder taaie lijm- en afdichtstoffen snel aan te brengen, 
beschikt de GCG 18V-600 Professional over een uitpers-
druk van 3,5 kilonewton alsook een voedingssnelheid 
van negen millimeter per seconde. De accupatroonpers 
heeft bovendien een automatische terugloopfunctie: 
wordt de gasgeefschakelaar losgelaten, dan druppelt er 
geen materiaal meer na. 

Volledige compatibiliteit 
met het bestaande 18 
voltprogramma
De GCG 18V-600 Professional wordt met krachtige 18 
volt Lithium-Ion-accu’s gebruikt, die een onderdeel van 
het “Flexible Power System” van Bosch zijn. Voordeel 
voor vaklui: ze kunnen hun accu onmiddellijk gebruiken 
zonder na te hoeven denken of hij past. Het “Flexible 
Power System” garandeert de compatibiliteit met alle 
bestaande en nieuwe professionele elektrische gereed-
schappen en oplaadapparaten van een voltklasse. Dit 
betekent meer productiviteit bij het dagelijkse werk. 

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

4 Hoge controle door snelheidsinstelling en gasgeefschakelaar
4 Snel resultaat zelf bij lijm- en afdichtstoffen met hoge viscositeit
4 Zuiver aanbrengen door automatische terugloopfunctie

GCG 18V-600 PROFESSIONAL 

Accuspanning: 18 V
Uitpersdruk: 3,5 kN
Voedingssnelheid: 9 mm/s
Snelheidsinstellingen: 9
Capaciteit patroon: 400 ml
Capaciteit foliezak: 600 ml

Gasgeefschakelaar: ja
Automatische terugloop-
functie: ja 
Afmetingen: 
635 x 255 x 80 mm
Gewicht zonder accu: 2,2 kg
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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

Automatisch 
aardfoutzoeksys-

teem: EDS440

W20… W210, meetspoelen 
voor EDS aardfout 
zoeksysteem

ISO685

EERSTE ACCUPATROONPERS 
VAN BOSCH VOOR PROFESSIONALS
VOLLEDIGE COMPAT IB IL ITE IT  MET HET BESTAANDE 18 VOLT-PROGRAMMA

GECONTROLEERD AANBRENGEN, SNEL WERKEN

Bosch breidt zijn 18 voltprogramma voor professionals 
uit en brengt voor het eerst een accupatroonpers op de 
markt. De GCG 18V-600 Professional biedt vaklui een 
negentraps snelheidsinstelling om alle gangbare soorten 
acryl, silicone, lijm en epoxyhars bijzonder gecontroleerd 
aan te brengen. Daarnaast is de patroonpers met een 
gasgeefschakelaar uitgerust die een bijkomende con-
trole bij fijne werkzaamheden mogelijk maakt. Om bij-
zonder taaie lijm- en afdichtstoffen snel aan te brengen, 
beschikt de GCG 18V-600 Professional over een uitpers-
druk van 3,5 kilonewton alsook een voedingssnelheid 
van negen millimeter per seconde. De accupatroonpers 
heeft bovendien een automatische terugloopfunctie: 
wordt de gasgeefschakelaar losgelaten, dan druppelt er 
geen materiaal meer na. 

Volledige compatibiliteit 
met het bestaande 18 
voltprogramma
De GCG 18V-600 Professional wordt met krachtige 18 
volt Lithium-Ion-accu’s gebruikt, die een onderdeel van 
het “Flexible Power System” van Bosch zijn. Voordeel 
voor vaklui: ze kunnen hun accu onmiddellijk gebruiken 
zonder na te hoeven denken of hij past. Het “Flexible 
Power System” garandeert de compatibiliteit met alle 
bestaande en nieuwe professionele elektrische gereed-
schappen en oplaadapparaten van een voltklasse. Dit 
betekent meer productiviteit bij het dagelijkse werk. 

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

4 Hoge controle door snelheidsinstelling en gasgeefschakelaar
4 Snel resultaat zelf bij lijm- en afdichtstoffen met hoge viscositeit
4 Zuiver aanbrengen door automatische terugloopfunctie

GCG 18V-600 PROFESSIONAL 

Accuspanning: 18 V
Uitpersdruk: 3,5 kN
Voedingssnelheid: 9 mm/s
Snelheidsinstellingen: 9
Capaciteit patroon: 400 ml
Capaciteit foliezak: 600 ml

Gasgeefschakelaar: ja
Automatische terugloop-
functie: ja 
Afmetingen: 
635 x 255 x 80 mm
Gewicht zonder accu: 2,2 kg
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MET WARMTEBEELDTECHNIEK 
ELEKTRISCHE PROBLEMEN OPLOSSEN

GROOT GEBRUIKERSGEMAK, EFFICIËNT 
EN ROBUUST

De hedendaagse warmtebeeldcamera’s zijn robuust, eenvoudig te gebruiken en nog veel betaalbaarder 
dan zelfs maar een paar jaar geleden. Ze zijn uitgegroeid tot een realistische oplossing voor dagelijks 
elektrotechnisch onderhoud. 

Eaton biedt een breed assortiment drives: van de PowerXL DE1 Variabele Speed Starter – eenvoudige producten 
om motoren aan te drijven in variabele snelheidstoepassingen – tot frequentieregelaars DA1 voor geavanceerde 
machineaandrijving. De PowerXL variabele frequentieregelaars & variabele speedstarters zijn uitermate geschikt voor onder 
meer het aansturen van pompen, ventilatoren, lopende banden, kranen, wikkelmachines en liften. Ze worden gekenmerkt 
door een hoog gebruiks- en bediengemak, zijn eenvoudig te installeren en maken efficiënt gebruik van energie. 

FLUKE WARMTEBEELDCAMERA’SEATON’S POWERXL DRIVES

Om een warmtebeeldcamera te gebruiken, richt een ge-
kwalificeerde monteur of elektricien de camera op de be-
treffende apparatuur en scant deze de directe omgeving, 
op zoek naar onverwachte hotspots. De camera produ-
ceert een livebeeld van de warmte die wordt uitgestraald 
door de apparatuur en met een snelle druk op de trekkers-
chakelaar wordt een warmtebeeld vastgelegd. Hoewel de 
warmtebeeldcamera’s eenvoudig te gebruiken zijn, zijn ze 
het meest effectief in de handen van een gekwalificeerde 
technicus die kennis heeft van elektrische metingen en de 
apparatuur die wordt geïnspecteerd. 

Drie belangrijke punten 
• BELASTING
De elektrische apparatuur die wordt geïnspecteerd moet 
onder ten minste 40 % van de nominale belasting staan 
om problemen met een warmtebeeldcamera te kunnen 
opsporen. Maximale belasting is ideaal, indien mogelijk.

• VEILIGHEID
Veiligheidsnormen voor elektrische metingen blijven van 
toepassing, volgens NFPA 70E. Wanneer u voor een ge-
opende spanningvoerende elektrische verdeler staat, 

moet u persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) dragen. 

• EMISSIVITEIT 
Emissiviteit beschrijft de mate waarin een 
object infrarode energie of warmte uitstraalt. 
Dit heeft invloed op hoe goed een warm-
tebeeldcamera nauwkeurig de oppervlak-
tetemperatuur van het object kan meten. 
Verschillende materialen stralen infrarode 
energie op verschillende manieren uit. Elk 
object en materiaal heeft een specifieke 
emissiviteit die wordt ingedeeld op een 
schaal van 0 tot 1,0. Voor het nauwkeurig 
vastleggen van temperaturen
met warmtebeeldcamera’s geldt: hoe hoger de 
emissiviteit, hoe beter.

Storingzoeken in elektri-
sche systemen
Als u problemen met stroomonderbrekers of 
problemen met belastingen onderzoekt, moet u 
hierop controleren. Nadat u uw reparaties hebt 
voltooid, voert u opnieuw een thermische 
scan uit. Als de reparatie is geslaagd, zou de 
hotspot die eerst werd waargenomen niet 
meer zichtbaar moeten zijn.

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

De elektrische apparatuur 
die wordt geïnspecteerd 
moet onder ten minste 40 % 
van de nominale belasting 
staan om problemen met een 
warmtebeeldcamera te kun-
nen opsporen. 

DE1 Variabele Speed 
Starter & DE11 Variabele 
Speed Start met CANo-
pen
De meest ‘easy’ oplossing voor variabele snel-
heid is de DE1 met de bouwvorm van een mo-
torstarter en indien gewenst de functionaliteit 
van een frequentieregelaar. Direct uit de verpak-
king is de aansturing van een DE1  gelijk aan 
die van een magneetschakelaar. De DE1 stuurt 
standaard de motor van 0-50Hz in 5 seconden 
en zal de motor ook stoppen in 5 seconden. 
De DE1 is verkrijgbaar als 1~230/3~230V en 
3~400/3~400V uitvoering van 0,25kw -7,5kW.
De DE11 is de uitgebreidere variant van de DE1 
en biedt  naast de standaard Modbus-interface 
en de optie voor SmartWire-DT, ook de moge-
lijkheid voor directe verbinding met CANopen. 

DC1 frequentieregelaar 
voor compacte machine-
aandrijving
De DC1 vormt het basismodel frequentierege-
laar, is IE4-ready en bestrijkt waarden van 0,37 
tot 22 kW De DC1 is ontwikkeld voor applica-
ties waar robuust ontwerp, beschikbaarheid en 
universele functionaliteit de belangrijkste ver-
eisten zijn. De DC1 is volledig tegen kortsluiting 
beveiligd. De DC1 regelt de motor met Sensor-
less Vector Control en biedt een verhoogd aan-
loopkoppel: 150% tot 60 seconden en 175% 
van het nominale vermogen tot 2 seconden. 

DA1 geavanceerde 
machineaandrijving
De DA1-serie is ontwikkeld voor waarden van 
0,75 tot 250 kW en is geschikt voor de meest 
veeleisende oplossingen, welke hoge prestaties 
vereisen. Het DA1 type biedt de gebruiker de 

mogelijkheid om zowel een SensorLess (SLV) 
als een Closed-Loop Vector-regeling met en-
coder (CLV) te kiezen. In de SLV mode kan de 
DA1-regelaar een aanloopkoppel van 200% le-
veren bij 0 toeren, zonder toepassing van een 
encoder.  

PowerXL™ Selectie-hulp
Selecteer snel de frequentieregelaar voor uw 
toepassing plus de bijbehorende schakelappa-
ratuur, beveiligingscomponenten , smoorspoe-
len en filters met de PowerXL Selectie-hulp: 
http://configurators.eaton.eu/powerxl 
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ARIA EN POLYSAFE POLYESTERKASTEN 
VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK

DE NIEUWE GENERATIE HQL LED LAMPEN VAN LEDVANCE UNIVERSELE KASTEN: ARIA EN POLYSAFE 

universele kasten: 
ARIA en POLYSAFE

Het polyester is in de massa gekleurd, halogeenvrij, 
geeft geen toxische gassen bij destructie door brand en 
is zelfdovend. De thermische eigenschappen beperken 
condensvorming in de behuizing en interne opwarming 
door zonnestralen. 
Door hun lage gewicht (ongeveer de helft van identieke 
metalen kast) zijn de kasten goed hanteerbaar en mak-
kelijk te installeren. Ze kunnen uitgevoerd worden als to-
tale isolatie voor een gewaarborgde bescherming tegen 
directe en indirecte contacten met elektrische compo-
nenten binnenin de kast. 

Water- en stofdicht
• IP6x: volledige bescherming tegen aanraking en tegen 
indringen van stof
• IPx5: volledige bescherming tegen waterstralen uit wil-
lekeurige richtingen (360°)

• IPx6: volledige bescherming tegen water in omstandig-
heden zoals op een schip

ARIA universele kasten
• Kast uit 1 deel 
• Binnen- en buitenopstelling
• 7 afmetingen van 300x200x170 tot 1000x800x300 mm
• 1, 2 of 3-puntsluitmechanisme
• Beschermingswaarde IP66-IK10 (volle deur)
• Montageplaat en modulair frame voor DIN-apparatuur 

kunnen onmiddellijk in de kast bevestigd worden.
• Wandmontage en paalbevestiging
• Mogelijkheid tot montage op kooisokkel en betonsokkel

POLYSAFE universele kasten
• Volledig samengebouwde kast (koppelbaar in hoogte, 

breedte, diepte)
• Binnen- en buitenopstelling
• 14 afmetingen van 500x500 tot 1250x1000x320 mm
• 3- of 5-puntsluiting
• Beschermingswaarde IP65-IK10 (volle deur)
• Montageplaat en modulair frame voor DIN-apparatuur 

kunnen onmiddellijk in de kast bevestigd worden
• Mogelijkheid tot inbouwen van 19”/ETSI draaiframe of 

een IP20 binnendeur
• Wandmontage/ vloermontage/ paalbevestiging
• Standaard vloersokkel en DIN-sokkel (polyester/beton)

Polyesterkasten bieden uw elektrische of elektronische toestellen een betere bescherming, zowel bij binnen- 
als buitenopstellingen en zelfs in chemische en agressieve omgevingen. Polyester weerstaat aan extreme 
weerscondities (- 25° tot + 70 °C continue, +150° piek) en de mechanische sterkte blijft constant, ook na 20 jaren 
dienst.  Het is bestand tegen zuren, basen, zouten, organische oplosmiddelen, oliën en vetten en blijft levenslang 
corrosiebestendig en onderhoudsvrij. 

De OSRAM HQL LED lampen van LEDVANCE zijn echte retrofit oplossingen voor traditionele HQL lampen. 
LEDVANCE introduceert de HQL LED HIGHBAY en presenteert tegelijkertijd de nieuwe generatie HQL LED PRO.

LEDVANCE is the licensee of product 
trademark OSRAM in general lighting

De nieuwste generatie bestaat onder meer uit een nieuw 
type van 13.000 lm met E40 lampvoet, als vervanger 
voor 250W HQL- of 210W NAV lampen. Alle lampen 
hebben verbeterde prestaties en zijn nu beschikbaar in 
twee lichtkleuren: 4.000K en 2.700K. De HQL LED PRO 
is een robuuste lamp voor veeleisende toepassingen 
met een efficiëntie tot wel 133 lm/W en een hoge be-
schermingsklasse IP65. De lampen hebben een lange 
levensduur van 50.000 uur. Ze zijn C-VSA compatibel, 
maar werken ook op netspanning. Werking in zowel ver-
ticale als horizontale brandpositie mogelijk. HQL LED 
PRO lampen zijn ideaal voor toepassingen in straatver-
lichting. LEDVANCE biedt een garantie van 5 jaar.

Deze nieuwe range LED lampen is ontwik-
keld als vervanging voor traditionele 250W en 
400W HQL of HQI lampen. Ze zijn beschik-
baar in twee lumenpakketten: 13.000 lm en 
20.000 lm. Ideaal voor indoor highbay toe-
passingen in open armaturen. De HQL LED 
HIGHBAY lampen zijn echte retrofits: directe 
vervanging voor traditionele HQL lampen 
dankzij de C-VSA compatibiliteit en als HQI 

vervanging is werking op netspanning tevens 
mogelijk. Vergeleken met conventionele HQL 
lampen is een energiebesparing tot 65% te 
realiseren. Met een zeer hoge efficiëntie tot 
143 lm/W en beschermingsklasse IP40, leent 
de HQL LED HIGHBAY zich uitstekend voor 
applicaties in industriële faciliteiten en maga-
zijnen met hoge plafonds. LEDVANCE biedt 
een garantie van 5 jaar.

OSRAM HQL LED PRO GEN3

Osram HQL LED Pro Gen3

Osram HQL LED Highbay

OSRAM HQL LED HIGHBAY 

LEDVANCE is de licentiehouder van handelsmerk 
OSRAM in algemene verlichting
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• 1, 2 of 3-puntsluitmechanisme
• Beschermingswaarde IP66-IK10 (volle deur)
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kunnen onmiddellijk in de kast bevestigd worden.
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type van 13.000 lm met E40 lampvoet, als vervanger 
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vervanging is werking op netspanning tevens 
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lampen is een energiebesparing tot 65% te 
realiseren. Met een zeer hoge efficiëntie tot 
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de HQL LED HIGHBAY zich uitstekend voor 
applicaties in industriële faciliteiten en maga-
zijnen met hoge plafonds. LEDVANCE biedt 
een garantie van 5 jaar.

OSRAM HQL LED PRO GEN3

Osram HQL LED Pro Gen3

Osram HQL LED Highbay

OSRAM HQL LED HIGHBAY 

LEDVANCE is de licentiehouder van handelsmerk 
OSRAM in algemene verlichting
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OBO BETTERMANN, 
UW PARTNER IN BRANDBEVEILIGING

LEGRAND INTRODUCEERT KEOR HPE 
EN KEOR SP

Sinds enkele jaren is de aandacht voor brandveiligheid en vitale kringen in gebouwen enorm gegroeid. Met 
een deskundig advies en een productaanbod dat bijna alle belangrijke aspecten omvat, is OBO Bettermann 
een sterke partner op dit gebied. 

Niets zo vervelend als het WiFi-netwerk dat uitvalt of de betalingstransactie aan de kassa die mislukt door een plotse 
stroompanne. Met Keor HPE en SP, de nieuwe UPS’en van Legrand, behoren zo’n situaties definitief tot het verleden.

NIEUWE UPS’EN VAN LEGRAND

Een productaanbod dat bijna 
alle belangrijke aspecten inzake 
brandbeveiliging omvat.

KEOR HPE
Het ontwerp van de Keor HPE, met 
toepassing van een dubbele conver-
sie, zorgt voor een verlaagde Total 
Cost of Ownership. Het resultaat? Een 
efficiëntie die kan variëren van 96% 
tot 99%, bij een power factor van 1. 
Het batterijbeheersysteem waarmee 
de Keor HPE is uitgerust, verlaagt de 
TCO nog meer..

Alle kritische componenten zijn voor-
aan bereikbaar, terwijl het geïntegreerde koelsysteem 
zich bovenaan bevindt. Zonder interne batterij kan de 
UPS tegen een muur geplaatst worden, wat op geen en-
kel moment ten koste gaat van de prestaties. 

Alle communicatiepoorten zitten in de interne deur. Ze 
zijn geschikt voor de meest gangbare protocollen, zoals 
RS232-USB (standaard) ModBus-RTU via RS485, Mod-
Bus TCP/IP en SNMP via Ethernet. Daarnaast is de UPS 
voorzien van droge contacten en een zeer gebruiksvrien-
delijk display.

De Keor HPE varieert in vermogens van 60 tot 200 kVA. 
De hoge efficiëntie, power factor 1, de compacte opstel-
ling en de dual input maken deze UPS zeer geschikt voor 
kleine tot middelgrote datacenters, netwerken en tele-
communicatie. 

Keor SP
Keor SP is de perfecte UPS voor IT-toepassingen 
in kantoren en kassasystemen. Een geïntegreerde 
AVR zorgt ervoor dat de spanning altijd op de goe-
de hoogte blijft.

Legrand biedt vijf types aan; 600, 800, 1000, 
1500 en 2000 VA. Een innovatieve ledstrip geeft 
in groen, oranje en rood aan wat de actuele status 
van de UPS is. Via de aanwezige USB-communi-
catiepoort kan de UPS bovendien vanop afstand 
gemonitord worden.

Legrand Keor SP ups

Legrand Keor HPE ups

Functiebehoud
Tal van geattesteerde draagconstructies van OBO ga-
randeren in combinatie met de juiste verankeringen het 
functiebehoud in geval van brand. De kabeldraagsyste-
men worden in erkende labo’s zoals het DIBt in Berlijn 
en het MPA in Braunschweig op twee manieren getest 
volgens de norm DIN4102-12. Zo biedt OBO geattes-
teerde standaardopstellingen waarbij de kabelkeuze 
(met functiebehoud-attest) vrij is indien er rekening 
wordt gehouden met de vastgelegde parameters. Daar-
naast beschikt OBO ook over geattesteerde kabelspe-
cifieke opstellingen waarbij het attest geldt voor één 
specifieke opstelling van kabel en draagsysteem (incl. 
bevestiging en toebehoren). In  België volstaan echter 
twee aparte attesten om het functiebehoud gedurende 
60 min. te bewijzen: één voor de kabel en één voor het 
draagsysteem. 

Compartimentering
Indien kabels door de wand of het plafond worden ge-
voerd moet de oorspronkelijke brandweerstand behou-
den blijven. OBO Bettermann biedt voor elke omgeving 
en elk type kabeldoorvoer een geschikte oplossing aan, 

getest volgens de Duitse norm DIN 4102-9 of voorzien 
van een ETA (European Technical Approval). Het gamma 
omvat o.a. brandwerende mortel, brandwerende kus-
sens, brandwerend schuim (Pyrosit), schuimblokken en 
buismanchetten. Een greep uit ons assortiment:

OBO Bettermann - 
brandwerende doorvoeren
• Complementair gamma voor een betrouwbare com-

partimentering
• Veilige afdichting van openingen voor kabels en bui-

zen in muren en plafonds conform de wetgeving
Brand en rook worden beperkt tot de getroffen ruimte 
door uitzetting van het materiaal en het vormen van een 
isolatielaag in geval van brand

Halogeenvrij gamma
Indien u gebruik maakt van halogeenvrije kabels, is het 
logisch om deze te combineren met halogeenvrije in-
stallatiematerialen. OBO werkt al lang met halogeenvrije 
materialen voor de productie van o.a. kabeldozen, war-
tels, bevestigingssystemen, installatiebuizen, distribu-
tiekanalen en bedradingskokers. 
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een deskundig advies en een productaanbod dat bijna alle belangrijke aspecten omvat, is OBO Bettermann 
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brandbeveiliging omvat.
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Het ontwerp van de Keor HPE, met 
toepassing van een dubbele conver-
sie, zorgt voor een verlaagde Total 
Cost of Ownership. Het resultaat? Een 
efficiëntie die kan variëren van 96% 
tot 99%, bij een power factor van 1. 
Het batterijbeheersysteem waarmee 
de Keor HPE is uitgerust, verlaagt de 
TCO nog meer..

Alle kritische componenten zijn voor-
aan bereikbaar, terwijl het geïntegreerde koelsysteem 
zich bovenaan bevindt. Zonder interne batterij kan de 
UPS tegen een muur geplaatst worden, wat op geen en-
kel moment ten koste gaat van de prestaties. 

Alle communicatiepoorten zitten in de interne deur. Ze 
zijn geschikt voor de meest gangbare protocollen, zoals 
RS232-USB (standaard) ModBus-RTU via RS485, Mod-
Bus TCP/IP en SNMP via Ethernet. Daarnaast is de UPS 
voorzien van droge contacten en een zeer gebruiksvrien-
delijk display.

De Keor HPE varieert in vermogens van 60 tot 200 kVA. 
De hoge efficiëntie, power factor 1, de compacte opstel-
ling en de dual input maken deze UPS zeer geschikt voor 
kleine tot middelgrote datacenters, netwerken en tele-
communicatie. 

Keor SP
Keor SP is de perfecte UPS voor IT-toepassingen 
in kantoren en kassasystemen. Een geïntegreerde 
AVR zorgt ervoor dat de spanning altijd op de goe-
de hoogte blijft.

Legrand biedt vijf types aan; 600, 800, 1000, 
1500 en 2000 VA. Een innovatieve ledstrip geeft 
in groen, oranje en rood aan wat de actuele status 
van de UPS is. Via de aanwezige USB-communi-
catiepoort kan de UPS bovendien vanop afstand 
gemonitord worden.

Legrand Keor SP ups

Legrand Keor HPE ups
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teerde standaardopstellingen waarbij de kabelkeuze 
(met functiebehoud-attest) vrij is indien er rekening 
wordt gehouden met de vastgelegde parameters. Daar-
naast beschikt OBO ook over geattesteerde kabelspe-
cifieke opstellingen waarbij het attest geldt voor één 
specifieke opstelling van kabel en draagsysteem (incl. 
bevestiging en toebehoren). In  België volstaan echter 
twee aparte attesten om het functiebehoud gedurende 
60 min. te bewijzen: één voor de kabel en één voor het 
draagsysteem. 

Compartimentering
Indien kabels door de wand of het plafond worden ge-
voerd moet de oorspronkelijke brandweerstand behou-
den blijven. OBO Bettermann biedt voor elke omgeving 
en elk type kabeldoorvoer een geschikte oplossing aan, 

getest volgens de Duitse norm DIN 4102-9 of voorzien 
van een ETA (European Technical Approval). Het gamma 
omvat o.a. brandwerende mortel, brandwerende kus-
sens, brandwerend schuim (Pyrosit), schuimblokken en 
buismanchetten. Een greep uit ons assortiment:

OBO Bettermann - 
brandwerende doorvoeren
• Complementair gamma voor een betrouwbare com-
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• Veilige afdichting van openingen voor kabels en bui-

zen in muren en plafonds conform de wetgeving
Brand en rook worden beperkt tot de getroffen ruimte 
door uitzetting van het materiaal en het vormen van een 
isolatielaag in geval van brand

Halogeenvrij gamma
Indien u gebruik maakt van halogeenvrije kabels, is het 
logisch om deze te combineren met halogeenvrije in-
stallatiematerialen. OBO werkt al lang met halogeenvrije 
materialen voor de productie van o.a. kabeldozen, war-
tels, bevestigingssystemen, installatiebuizen, distribu-
tiekanalen en bedradingskokers. 
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OPPLE biedt een zeer overzichtelijk assortiment aan betaalbare, ijzersterke LED-verlichtingslijnen met dito 
accessoires, dat overal toepasbaar is. Zo voldoet het OPPLE lichtlijnsysteem tegelijkertijd aan de wensen van de 
gebruiker, beheerder en installateur. 

OPPLE LED TRUNKING

LED-LICHTLIJNEN VOOR PRODUCTIEHALLEN, 
LOODSEN EN MAGAZIJNEN

ÉÉN GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
KOPPELRELAIS VOOR ALLE TOEPASSINGEN
Wanneer alle mogelijkheden van een controller benut lijken, kunt u die toch nog uitbreiden via een koppelrelais. 
Nieuw is deze oplossing niet, maar tot nu toe had u vaak nog verschillende modellen nodig, naargelang 
bijvoorbeeld de stroomsterkte die een toepassing vergde. Daarin brengen we vandaag verandering, met onze 
universeel inzetbare en gebruiksvriendelijke SIRIUS 3RQ2.

Een koppelrelais laat toe I/O’s en PLC-inputs en -out-
puts galvanisch te isoleren, signalen te versterken en 
te reproduceren of die om te zetten in andere signaal-
vormen of stroomsterktes. Tegelijk biedt de component 
EMC-beveiliging en bescherming tegen overspanning. 
U vindt deze oplossingen binnen onze uitgebreide  
SIRIUS-portfolio. Een gamma dat we recent sterk ver-
eenvoudigden, met één standaardrelais voor al uw toe-
passingen: de SIRIUS 3RQ2. 

Waarom zo breed inzetbaar?
U kunt deze component gebruiken bij heel wat volta-
ges, van 24 tot 240 V AC/DC. Daarbij schakelt het relais 
betrouwbaarder dan ooit, zelfs in de laagste mA-range, 
dankzij hard vergulde contacten (ook minder onder-
houdskosten, dus). Bovendien bestaat het product in 
versies met één tot drie wisselcontacten, naargelang 
de capaciteit die u nodig hebt. Aangezien SIRIUS 3RQ2 
met vele internationale standaarden overweg kan en 
aan tal van certificaten zoals CE, UL/CSA en EAC vol-
doet, is hij geschikt voor tal van sectoren, waaronder 
ook spoorweginfrastructuur.

Makkelijke installatie en 
onderhoud
Het relais is makkelijk te installeren, te gebruiken en 
te onderhouden. Zo legt u vlot de connecties, dankzij 
de brede terminaldoorsnede van 4 mm². En dat zowel 
met in te vijzen als in te duwen terminals, die u na-
dien individueel kunt verwijderen met een minimum 
aan bekabelwerk. De terminals zijn trouwens gelabeld, 
zodat u vlot de juiste kabels toewijst. Verder vereist het 
device maar 90 mm montagediepte. Een DataMatrix-
code biedt vlotte toegang voor onderhoud en onder-
steuning.

Stap naadloos en zonder veel 
inspanning over
Het SIRIUS 3RQ2-koppelrelais vervangt onze 3RS18-
reeks, en dat dus met slechts drie varianten en dezelfde 
terminaltoewijzing. De nieuwe component werkt opti-
maal samen met de SIMATIC S7-controllers en SIRIUS-
contactoren. U stapt dus eenvoudig over. Het nieuwe 
relais past zelfs visueel perfect bij andere SIRIUS-com-
ponenten, gezien zijn kwaliteitsvolle behuizing in mo-
dern titanium grijs.

Meer weten? Surf dan naar www.siemens.be

S IR IUS 3RQ2

Leg vlot de connecties, dankzij 
de brede terminaldoorsnede 
van 4 mm².

Het systeem kenmerkt zich door comfortabel 
licht, de hoge efficiëntie, de eenvoudige instal-
latie, uiteraard de scherpe prijs, maar vooral 
uiterst slimme sensoren die zorgen voor ex-
tra energiebesparing. Maak gebruik van de  
OPPLE lichtlijn en bereken vandaag nog hoeveel 
(extra) energie u kunt besparen voor uw klant.

REKEN BIJ HET OPPLE LED-
LICHTLIJNSYSTEEM OP:
•  simpel samenstellen, dankzij handig draag-

profiel-lichtlijnsysteem en LED-modules die 
je snel en eenvoudig in elkaar klikt

•  een overzichtelijk assortiment dat 95% van 
de toepassingen bedient; vermindert  
keuzestress

•  gegarandeerde, forse energiebesparing 
dankzij efficiënte LED-verlichting van 160 
lumen/W

•  extra energiebesparing dankzij de DALI 
dimbare LED-modules en de flexibele 
slimme sensoren

Simpel & snel
Stel eenvoudig en snel uw lichtlijnsysteem sa-
men uit het overzichtelijke OPPLE assortiment. 
Het is een complete familie van draagprofiel-
lichtlijnsysteemen, LED-modules, sensoren, 
verschillende bevestigingsmogelijkheden en 
stijlvolle afdekkapjes. De onderdelen zijn stuk 
voor stuk zeer praktisch en functioneel, heb-
ben een fraai design en zijn uiterst betaalbaar. 
Het lichtlijnsysteem is altijd snel te monteren 
omdat het draagprofiel-lichtlijnsysteem voor-
zien is van volledige bedrading en een handig, 
naadloos inkliksysteem. Zelfs het aansluiten 
op elektriciteit gaat eenvoudig: via een feed-in 
box of de verbinding aan de bovenkant.

Slimme sensoren voor 
extra energiebesparing
Het dimbare OPPLE lichtlijnsysteem maakt 
gebruik van het bekende slimme DALI proto-
col. De sensoren reageren alert op beweging 
en op beschikbaar daglicht. Zo wordt de licht-
opbrengst continu afgestemd op de aanwe-
zigheid van mensen en activiteit. Dit levert u 
gegarandeerd extra energiebesparing op.

Het assortiment
Het OPPLE lichtlijnsysteem biedt keuze uit 
vier verschillende bundelhoeken en drie han-
dige bevestigingsmethoden. Monteer de licht-
lijnen via een ketting, een in lengte aanpasbare 
staalkabel (max. 3 meter) of met een montage-
clip direct tegen het plafond.

“ Extreem eenvoudig en snel te installeren, 
    je hebt alleen maar een kabelstripper nodig.”

SIRIUS 3RQ2 
coupling relays

Typical applications:
• Galvanic isolation
• Signal amplification and voltage conversion 

(e.g. from 24 V DC to 230 V AC)
• Overvoltage and EMC protection of 

controllers
• Suitable for controller I/O when  

using the hard gold-plated contact  
variant

siemens.com/relays

The universal coupling relay in an  
industrial enclosure
When controllers with their standard inputs and outputs reach their limits, 
then powerful coupling relays are required. With the SIRIUS 3RQ2 coupling 
relays, we offer you universally applicable devices. They are available as  
variants with one to three changeover contacts, feature a wide-range  
supply voltage of 24 to 240 V AC/DC, as well as many international  
standards and certifications. SIRIUS 3RQ2 is the ideal partner for SIMATIC S7 
controllers and SIRIUS contactors.

The SIRIUS 3RQ2 coupling relays replace 
the 3RS18 model series. With their new, 
high-quality industrial enclosure in a 
modern titanium gray, they also visually 
fit in with the SIRIUS relay family.

You benefit from a user-friendly  
connection system with removable  
terminals – with the same high  
level of functionality.

SIRIUS 3RQ2 – Your 
advantages at a glance

Easy to handle:
• Permanent wiring due to removable terminals  

in screw-type or spring-type connection system (push-in)
• Replacement of individual terminals minimizes  

wiring effort
• Labeled terminal covers permit simple assignment  

during wiring
• Large terminal cross section of up to 4.0 mm² 
• Easy access to service and support thanks to  

data matrix code

Universal use:
• Variants with one to three changeover contacts and 

wide-range supply voltage (24 to 240 V AC/DC) reduce 
the number of different device versions and facilitate 
standardization

• International standards and certifications such as CE, 
UL / CSA, EAC, with confirmations for railway operation

• Variants with hard gold-plated contacts for switching  
currents in the lower mA range

Switch over to the new SIRIUS 3RQ2 coupling relays.

Rated control  
supply voltage Us  
50/60 Hz

Contact 
type 

Article No.
Replaces  
previous  
order numbers

24 … 240 V AC/DC 1 CO 3RQ2000-  AW00 3RS1800-  AQ00
3RS1800-  AP00

2 CO 3RQ2000-  BW00 3RS1800-  BW00
3RS1800-  BQ00
3RS1800-  BP00

3 CO 3RQ2000-  CW00 3RS1800-  HW00
3RS1800-  HQ00
3RS1800-  HP00

3 CO  
hard 
gold-plated

3RQ2000-  CW01 3RS1800-  HW01
3RS1800-  HQ01
3RS1800-  HP01

Screw-type terminals 1  
Spring-type terminals (push-in) 2

Are you still using SIRIUS 3RS18? Then switch over now. 
Thanks to the same terminal assignment and reduced  
variance, this is very easy.  
Another highlight: With SIRIUS 3RQ2, you cover all the  
voltages you need – with a single device. 

Siemens Industry, Inc.
100 Technology Drive  
Alpharetta, GA 30005

1-800-365-8766  
info.us@siemens.com

Subject to change without prior notice. 
Order No.: CPFL-3RQ2-0818 
All rights reserved 
Printed in the USA 
©2018 Siemens Industry, Inc. 

The technical data presented in this document is based on an actual 
case or on as-designed parameters, and therefore should not be relied 
upon for any specific application and does not constitute a performance 
guarantee for any projects. Actual results are dependent on variable 
conditions. Accordingly, Siemens does not make representations, 
warranties, or assurances as to the accuracy, currency or completeness 
of the content contained herein. If requested, we will provide specific 
technical data or specifications with respect to any customer’s particular 
applications. Our company is constantly involved in engineering and 
development. For that reason, we reserve the right to modify, at any 
time, the technology and product specifications contained herein.
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OPPLE biedt een zeer overzichtelijk assortiment aan betaalbare, ijzersterke LED-verlichtingslijnen met dito 
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Wanneer alle mogelijkheden van een controller benut lijken, kunt u die toch nog uitbreiden via een koppelrelais. 
Nieuw is deze oplossing niet, maar tot nu toe had u vaak nog verschillende modellen nodig, naargelang 
bijvoorbeeld de stroomsterkte die een toepassing vergde. Daarin brengen we vandaag verandering, met onze 
universeel inzetbare en gebruiksvriendelijke SIRIUS 3RQ2.

Een koppelrelais laat toe I/O’s en PLC-inputs en -out-
puts galvanisch te isoleren, signalen te versterken en 
te reproduceren of die om te zetten in andere signaal-
vormen of stroomsterktes. Tegelijk biedt de component 
EMC-beveiliging en bescherming tegen overspanning. 
U vindt deze oplossingen binnen onze uitgebreide  
SIRIUS-portfolio. Een gamma dat we recent sterk ver-
eenvoudigden, met één standaardrelais voor al uw toe-
passingen: de SIRIUS 3RQ2. 

Waarom zo breed inzetbaar?
U kunt deze component gebruiken bij heel wat volta-
ges, van 24 tot 240 V AC/DC. Daarbij schakelt het relais 
betrouwbaarder dan ooit, zelfs in de laagste mA-range, 
dankzij hard vergulde contacten (ook minder onder-
houdskosten, dus). Bovendien bestaat het product in 
versies met één tot drie wisselcontacten, naargelang 
de capaciteit die u nodig hebt. Aangezien SIRIUS 3RQ2 
met vele internationale standaarden overweg kan en 
aan tal van certificaten zoals CE, UL/CSA en EAC vol-
doet, is hij geschikt voor tal van sectoren, waaronder 
ook spoorweginfrastructuur.

Makkelijke installatie en 
onderhoud
Het relais is makkelijk te installeren, te gebruiken en 
te onderhouden. Zo legt u vlot de connecties, dankzij 
de brede terminaldoorsnede van 4 mm². En dat zowel 
met in te vijzen als in te duwen terminals, die u na-
dien individueel kunt verwijderen met een minimum 
aan bekabelwerk. De terminals zijn trouwens gelabeld, 
zodat u vlot de juiste kabels toewijst. Verder vereist het 
device maar 90 mm montagediepte. Een DataMatrix-
code biedt vlotte toegang voor onderhoud en onder-
steuning.

Stap naadloos en zonder veel 
inspanning over
Het SIRIUS 3RQ2-koppelrelais vervangt onze 3RS18-
reeks, en dat dus met slechts drie varianten en dezelfde 
terminaltoewijzing. De nieuwe component werkt opti-
maal samen met de SIMATIC S7-controllers en SIRIUS-
contactoren. U stapt dus eenvoudig over. Het nieuwe 
relais past zelfs visueel perfect bij andere SIRIUS-com-
ponenten, gezien zijn kwaliteitsvolle behuizing in mo-
dern titanium grijs.

Meer weten? Surf dan naar www.siemens.be

S IR IUS 3RQ2

Leg vlot de connecties, dankzij 
de brede terminaldoorsnede 
van 4 mm².

Het systeem kenmerkt zich door comfortabel 
licht, de hoge efficiëntie, de eenvoudige instal-
latie, uiteraard de scherpe prijs, maar vooral 
uiterst slimme sensoren die zorgen voor ex-
tra energiebesparing. Maak gebruik van de  
OPPLE lichtlijn en bereken vandaag nog hoeveel 
(extra) energie u kunt besparen voor uw klant.

REKEN BIJ HET OPPLE LED-
LICHTLIJNSYSTEEM OP:
•  simpel samenstellen, dankzij handig draag-

profiel-lichtlijnsysteem en LED-modules die 
je snel en eenvoudig in elkaar klikt

•  een overzichtelijk assortiment dat 95% van 
de toepassingen bedient; vermindert  
keuzestress

•  gegarandeerde, forse energiebesparing 
dankzij efficiënte LED-verlichting van 160 
lumen/W

•  extra energiebesparing dankzij de DALI 
dimbare LED-modules en de flexibele 
slimme sensoren

Simpel & snel
Stel eenvoudig en snel uw lichtlijnsysteem sa-
men uit het overzichtelijke OPPLE assortiment. 
Het is een complete familie van draagprofiel-
lichtlijnsysteemen, LED-modules, sensoren, 
verschillende bevestigingsmogelijkheden en 
stijlvolle afdekkapjes. De onderdelen zijn stuk 
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SIRIUS 3RQ2 
coupling relays

Typical applications:
• Galvanic isolation
• Signal amplification and voltage conversion 

(e.g. from 24 V DC to 230 V AC)
• Overvoltage and EMC protection of 

controllers
• Suitable for controller I/O when  

using the hard gold-plated contact  
variant

siemens.com/relays

The universal coupling relay in an  
industrial enclosure
When controllers with their standard inputs and outputs reach their limits, 
then powerful coupling relays are required. With the SIRIUS 3RQ2 coupling 
relays, we offer you universally applicable devices. They are available as  
variants with one to three changeover contacts, feature a wide-range  
supply voltage of 24 to 240 V AC/DC, as well as many international  
standards and certifications. SIRIUS 3RQ2 is the ideal partner for SIMATIC S7 
controllers and SIRIUS contactors.

The SIRIUS 3RQ2 coupling relays replace 
the 3RS18 model series. With their new, 
high-quality industrial enclosure in a 
modern titanium gray, they also visually 
fit in with the SIRIUS relay family.

You benefit from a user-friendly  
connection system with removable  
terminals – with the same high  
level of functionality.

SIRIUS 3RQ2 – Your 
advantages at a glance

Easy to handle:
• Permanent wiring due to removable terminals  

in screw-type or spring-type connection system (push-in)
• Replacement of individual terminals minimizes  

wiring effort
• Labeled terminal covers permit simple assignment  

during wiring
• Large terminal cross section of up to 4.0 mm² 
• Easy access to service and support thanks to  

data matrix code

Universal use:
• Variants with one to three changeover contacts and 

wide-range supply voltage (24 to 240 V AC/DC) reduce 
the number of different device versions and facilitate 
standardization

• International standards and certifications such as CE, 
UL / CSA, EAC, with confirmations for railway operation

• Variants with hard gold-plated contacts for switching  
currents in the lower mA range

Switch over to the new SIRIUS 3RQ2 coupling relays.

Rated control  
supply voltage Us  
50/60 Hz

Contact 
type 

Article No.
Replaces  
previous  
order numbers

24 … 240 V AC/DC 1 CO 3RQ2000-  AW00 3RS1800-  AQ00
3RS1800-  AP00

2 CO 3RQ2000-  BW00 3RS1800-  BW00
3RS1800-  BQ00
3RS1800-  BP00

3 CO 3RQ2000-  CW00 3RS1800-  HW00
3RS1800-  HQ00
3RS1800-  HP00

3 CO  
hard 
gold-plated

3RQ2000-  CW01 3RS1800-  HW01
3RS1800-  HQ01
3RS1800-  HP01

Screw-type terminals 1  
Spring-type terminals (push-in) 2

Are you still using SIRIUS 3RS18? Then switch over now. 
Thanks to the same terminal assignment and reduced  
variance, this is very easy.  
Another highlight: With SIRIUS 3RQ2, you cover all the  
voltages you need – with a single device. 

Siemens Industry, Inc.
100 Technology Drive  
Alpharetta, GA 30005

1-800-365-8766  
info.us@siemens.com

Subject to change without prior notice. 
Order No.: CPFL-3RQ2-0818 
All rights reserved 
Printed in the USA 
©2018 Siemens Industry, Inc. 

The technical data presented in this document is based on an actual 
case or on as-designed parameters, and therefore should not be relied 
upon for any specific application and does not constitute a performance 
guarantee for any projects. Actual results are dependent on variable 
conditions. Accordingly, Siemens does not make representations, 
warranties, or assurances as to the accuracy, currency or completeness 
of the content contained herein. If requested, we will provide specific 
technical data or specifications with respect to any customer’s particular 
applications. Our company is constantly involved in engineering and 
development. For that reason, we reserve the right to modify, at any 
time, the technology and product specifications contained herein.
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DE NIEUWE AANWEZIGHEIDSMELDERS  
VOOR COMFORTABELE EN ZUINIGE 
VERLICHTING IN GANGEN EN HALLEN
Dankzij twee apart regelbare detectie bereiken kunnen de beide lichtzones precies van elkaar worden 
gescheiden resp. in- en uitgeschakeld en geregeld (KNX-versie) worden.

THEPASSA-PRODUCTASSORT IMENT VAN TEMPOLEC

thePassa aanwezigheidsmelder heeft een rechthoe-
kig detectiebereik van in totaal 5 x 30 m in twee aparte 
in- en uitschakelbare lichtzones. Daardoor hoeft de 
verlichting niet altijd in de hele gang, maar alleen in 
het werkelijk gebruikte gedeelte te worden ingescha-
keld. De precieze afbakening van het rechthoekig de-
tectiebereik - bijvoorbeeld ten opzichte van aangren-
zende kantoorruimtes - voorkomt dat bewegingen 
daar worden gedetecteerd, waardoor de verlichting 
zou worden ingeschakeld. Daardoor is thePassa bij 
uitstek geschikt voor o.a. lange gangen, hallen en ook 
voor magazijnen met hoge stellingen. 
De parameters van thePassa kunnen snel en eenvou-
dig worden ingesteld met de nieuwe app theSenda 
Plug en de afstandsbediening theSenda B met geïn-
tegreerde luxmeter.

Looplicht, Aura-effect, 
herkenning van de 
bewegingsrichting en nog 
veel meer…
Het thePassa-productassortiment omvat een conven-
tionele versie (thePassa P360-101), een KNX-versie 
voor de integratie in de KNX-gebouwsysteemtechniek 
(thePassa P360 KNX) en een DALI-versie (thePassa 
P360-221 DALI). 
De KNX-versie beschikt over twee lichtkanalen en 
twee aanwezigheidskanalen. Per lichtkanaal is een 
lichtmeting beschikbaar, waardoor de optimale con-
stante lichtregeling in elke afzonderlijke lichtgroep 
mogelijk is.  Bovendien biedt het KNX-apparaat slim-
me functies zoals looplicht, Aura-effect en herkenning 
van de bewegingsrichting.

De DALI-variant van de thePassa kan op twee licht-
groepen worden omgeschakeld, waardoor de beide 
lichtzones apart kunnen worden aangestuurd. Een ex-
tra groep voor een extern relais kan o.a. voor HVAC-
toepassingen worden gebruikt.
De nieuwe thePassa gangmelders zijn geschikt voor 
inbouwmontage en worden geleverd met dezelfde 
behuizing als de veel gebruikte theRonda-aanwe-
zigheidsmelders. Dit zorgt voor een uniforme look en 
een harmonisch interieurdesign in het gehele gebouw. 
Alle apparaten hebben beschermingsklasse IP 54 en 
kunnen daardoor ook in vochtige ruimtes worden ge-
bruikt. 

PRODUCTNEWS: TEMPOLEC

Precieze afbakening van het 
rechthoekig detectiebereik

thePassa P360-101
thePassa P360-221 DALI

thePassa P360 KNX
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PRODUCTNEWS: VERGOKANPRODUCTNEWS: SPELSBERG

GEOS: ROBUUST, FLEXIBEL EN VEILIG. 
VERGOKAN LANCEERT KLIKBARE 
KABELGOTEN

NIEUW GEOS BEHUIZ INGSYSTEEM

VERGOKAN KBSCL FUS ION

Ze zijn extreem licht en toch uiterst stabiel, zodat ze ook 
in de zijwanden van toestellen kunnen worden geïnstal-
leerd. Bevestigingspunten zorgen ervoor dat ze ook on-
der de zwaarste omstandigheden op hun plaats blijven. 
Met IK 09 is GEOS zelfs bestand tegen zware impact 
zonder aan bescherming in te boeten. 

Of het nu gaat om montageplaten van isolatiemateriaal 
of plaatstaal, standaardrails of scheidingswanden - de 
uitrusting kan individueel op de toepassing worden af-
gestemd, waarbij het montagesysteem helemaal geen 
gereedschap nodig heeft. Gemengde montage of het 
gebruik van verschillende hoogtes in één behuizing is 
ook probleemloos mogelijk. 

De constructie zelf zorgt ook voor droge omstandighe-
den intern. Het gepatenteerde ontwerp voert water af 
van de buitenkant voordat het zelfs de hoogwaardige 
elastomeer afdichtingen kan bereiken. Deze speciale 
“Drain Protect” ondersteunt de veilige sluiting, die zelfs 
waterstralen trotseert. Testen in de stofkamer hebben 
aangetoond dat zelfs vaste deeltjes geen probleem 
vormen voor GEOS. Zelfs de strenge UL-tests, waarbij 

de behuizing 1000 uur aan UV-licht wordt blootgesteld, 
hadden geen gevolgen. 

De nieuwe behuizingen zijn probleemloos bestand te-
gen temperaturen van -35 tot plus 80 graden Celsius. 
In omgevingen met sterk wisselende temperaturen en 
condenswatergevaar kan GEOS met BEL Air-ventilatie-
elementen van Spelsberg worden uitgerust. Ze zorgen 
voor een permanente luchtuitwisseling - maar laten geen 
vocht en vuil door, zodat IP 65 ook hier wordt gehaald.

Geos productlijn

Bestand tegen alle 
omstandigheden.

Het nieuwe GEOS behuizingsysteem werd door Spelsberg speciaal voor industrieel en buitengebruik ontwikkeld. 
Gemaakt van de hoogste kwaliteit kunststoffen, weerstaat GEOS gemakkelijk weersomstandigheden zoals 
zon, wind en neerslag. De versterkte dubbele isolatie tussen actieve en aanraakbare oppervlakken garandeert 
beschermingsklasse 2.

Vergokan, Belgisch marktleider in stalen kabeldraagsystemen, presenteert een nieuwe generatie kabelgoten: KBSCL 
FUSION. De vernieuwing van deze kabelgoten zit in het revolutionaire schuif- en kliksysteem. Moeren, bouten, 
koppelplaatjes en clips zijn nu optioneel. Het maakt de montage ultrasnel, gebruiksvriendelijk en dus extra voordelig 
zonder aan kwaliteit in te boeten. 

“Onze klanten zoeken betrouwbare oplos-
singen die makkelijk en snel te installeren 
zijn,” klinkt het bij Vergokan. De firma speelt 
in op deze vraag met de ontwikkeling van een 
nieuwe generatie klikbare kabelgoten. Voor 
de montage zijn geen hulpstukken of gereed-
schap nodig. Wil de installateur toch bouten, 
moeren of koppelplaatjes aanbrengen? Dat 
kan, maar de maximaal toegelaten belasting 
wordt reeds door te klikken bereikt. 
De bestaande hulpstukken (bochten, T-stuk-
ken, kruisstukken, aftakstukken, …) zijn com-
patibel met de nieuwe KBSCL FUSION.  Op 
de geklikte goten is het deksel voortaan ook 
klikbaar zonder bevestigingsklemmen. 

Het belastingsdiagram van de KBSCL FUSION 
is vergelijkbaar aan dat van de Vergokan KBSI 
kabelgoten met schroefverbinding. De diepge-
drukte perforaties zorgen voor extra draagver-
mogen en minder doorbuiging, maar ook voor 
een betere stabiliteit. Daarnaast zijn de langs- 
en dwarsperforaties extra handig voor het bun-
delen van de kabels. De bevestigingsmogelijk-
heden op de steun worden verbeterd doordat 
er meer opties zijn om de hulpstukken aan de 
kabelgoot te bevestigen en die daarna aan de 
muur te monteren. De verstevigde bodemper-
foratie met stijver dwarsprofiel zal op de gehele 
geperforeerde kabelgootfamilie (KBSCL, KBSI, 
KBSM(I) en KBS) worden toegepast.

De KBSCL FUSION kabelgoten zullen  ver-
krijgbaar zijn in verschillende uitvoeringen: 
voorverzinkt staal (sendzimir), thermisch ver-
zinkt staal, poedercoating, duplex en roestvast 
staal. Stuk voor stuk garanderen die een duur-
zaam resultaat in elke specifieke context. In 
eerste instantie zullen de kabelgoten verkrijg-
baar zijn in hoogte 60 mm, breedtes 75 t.e.m. 
400 mm en diktes 0,60, 0,75 en 1 mm. 

Voor meer informatie, ga naar 
www.kbscl-fusion.com 
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van de buitenkant voordat het zelfs de hoogwaardige 
elastomeer afdichtingen kan bereiken. Deze speciale 
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aangetoond dat zelfs vaste deeltjes geen probleem 
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hadden geen gevolgen. 
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“Onze klanten zoeken betrouwbare oplos-
singen die makkelijk en snel te installeren 
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in op deze vraag met de ontwikkeling van een 
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kabelgoot te bevestigen en die daarna aan de 
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baar zijn in hoogte 60 mm, breedtes 75 t.e.m. 
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www.kbscl-fusion.com 



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
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


