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1040 ETTERBEEK Boulevard Louis Schmidt 3/1 
T 02/739.47.70 • F 02/739.47.99 • brabant@cebeo.be

1090 BRUSSELS (JETTE) avenue Carton de Wiartlaan 74
T 02/421.39.00 • F 02/424.18.82 • brabant@cebeo.be

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

1130 BRUSSELS (HAREN) Sint-Stevens-Woluwestraat 55
T: 02/247.93.30 • F: 02/247.95.97 • brabant@cebeo.be

1301 WAVRE (BIERGES) rue Provinciale 263 
T 010/42.12.12 • F 010/41.78.21 • brabant@cebeo.be

1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU Parc Industriel 13a 
T 02/366.94.61 • F 02/366.04.11 • brabant@cebeo.be

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

2100 DEURNE Kruiningenstraat 14 
T 03/325.72.00 • F 03/360.93.21 • deurne@cebeo.be

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

2440 GEEL Bell-Telephonelaan 3A   
T 014/56.38.10 • F 014/56.38.20 • geel@cebeo.be 
2610 WILRIJK Kleine Doornstraat 299 
T 03/450.86.00 • F 03/458.02.65 • wilrijk@cebeo.be

2800 MECHELEN (NEKKERSPOEL) Maanstraat 9 
T 015/27.06.53 • F 015/21.74.11 • mechelen@cebeo.be

3001 LEUVEN (HEVERLEE) Ambachtenlaan 31A 
T 016/40.08.48 • F 016/40.00.56 • brabant@cebeo.be
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T 011/26.04.00 • F 011/23.66.50 • l imburg@cebeo.be

4040 HERSTAL Parc Industriel des Hauts-Sarts
T 04/345.96.96 • F 04/345.96.89 • herstal@cebeo.be 
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T 04/239.73.00 • F 04/239.73.03 • gracehollogne@cebeo.be

4820 VERVIERS (DISON) avenue du Jardin-Ecole 43 
T 087/56.03.74 • F 087/56.03.76 • verviers@cebeo.be

5020 NAMUR (SUARLÉE) Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15
T 081/72.17.40 • F 081/72.17.50 • namur@cebeo.be

6040 CHARLEROI Zoning Industriel - 1ère rue 1 
T 071/29.73.73 • F 071/29.73.74 • charleroi@cebeo.be

6800 LIBRAMONT Parc d’activités Economiques de Recogne 
T. 061/21 01 80 • F. 061/21 01 89 • l ibramont@cebeo.be

6900 MARCHE-EN-FAMENNE Boucle de la Famenne, 23
T 084/24.40.00 • F 084/24.48.40 • mrcheenfamenne@cebeo.be

7000 MONS Grand Route 212 
T 065/40.24.40 • F 065/35.45.19 • mons@cebeo.be

7600 PÉRUWELZ rue de l’Europe 14 
T 069/77.96.66 • F 069/77.65.42 • peruwelz@cebeo.be

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

8200 BRUGGE (WAGGELWATER) Dirk Martensstraat 27
T 050/45.78.78 • F 050/32.34.26 • brugge@cebeo.be

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

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

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

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

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

9140 TEMSE Laagstraat 25 
T 03/250.51.25 • F 03/250.51.20 • temse@cebeo.be

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

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

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

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

9800 DEINZE  Georges Martensstraat 6 
T 09/381.59.00 • F 09/381.59.01 • deinze@cebeo.be

www.cebeo.be
RPR Kortrijk  •  BTW: BE 0405 318 953  
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Stof is niet 
onschuldig. 
Bescherm 
jezelf.

Download de toolbox: 
www.3MSafety.be/stof
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HET JUISTE GEREEDSCHAP VOOR 
ELKE INSTALLATEUR

TOOLING & TESTING

Een elektrische installatie plaatsen zonder professioneel gereedschap? U kent het antwoord beter dan wie dan 
ook: het is ondenkbaar. Elke professionele installateur heeft tooling nodig. Daarom heeft Cebeo een aanbod 
uitgewerkt op maat van de residentiële en tertiaire installateur. Het assortiment is volledig opgebouwd rond 
kwaliteit en een volwaardige dienstverlening.

In het dossier op de volgende pagina’s la-
ten we enkele partijen aan het woord over 
het Cebeo Tooling-assortiment. Zo vertel-
len Product Manager Harold Holvoet en 
Product Market Manager Steven Neirinck u 
graag meer over dit assortiment én de ser-
vice die u als professional bij Cebeo geniet.

Daarnaast geven we het woord aan twaalf 
fabrikanten van (power) tools, accessoires 
en verbruiksgoederen. Ze vertellen u graag 
hoe zij met hun innovaties inspelen op de 
behoeften en wensen van de professional.
Goed gereedschap is onontbeerlijk voor de 
professionele vakman. Lees er alles over 
op de volgende pagina’s.

CEBEONEWS 5
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STEVEN NEIRINCK PRODUCT MARKET MANAGER TOOLING BIJ CEBEO

DOSSIER 

“Tooling is een gespecialiseerd assortiment, 
dat een heel specifieke service vraagt. Het 
servicepakket van Cebeo is 100% afgestemd 
op de noden van de professional. Net om-
dat goed gereedschap noodzakelijk is bij de 
uitoefening van zijn job, besteedde Cebeo er 
heel wat aandacht aan. Het filiaal vormt hier-
bij telkens het centrale servicepunt”, steekt 
de Product Market Manager van wal.

PROFESSIONEEL ADVIES
“Onze specialisten in de filialen kunnen de 
professional helpen bij de selectie van het 
juiste toestel. De kunst hierbij is om de activi-
teiten van de klant te koppelen aan de functi-
onaliteiten van het toestel. Dat je daarvoor de 
klant goed moet kennen, is zeker waar. Maar 
dit nauwe klantencontact is net één van de 
kenmerken van de Cebeo-specialisten.”

HERSTELLINGEN: SNEL EN EFFICIËNT
Daarnaast hechten we bij Cebeo veel belang 
aan een correcte en vlotte dienst na verkoop 
voor powertools. “In geval van panne is het 
belangrijk dat de professional snel kan ver-
der werken. We werkten hiervoor twee pro-
cedures uit, afhankelijk of het product al dan 

niet nog in garantie is.”
“Is het toestel nog in garantie, dan is er geen 
discussie. De klant mag het toestel van be-
paalde fabrikanten zelfs rechtstreeks inwis-
selen aan de toonbank. Moet het toestel toch 
worden opgestuurd ter herstelling, dan de-
panneren we de elektroprofessional met een 

Het beste werk lever je met kwalitatief materiaal in een kwalitatieve omgeving. Met dit motto in het 
achterhoofd stelden de productspecialisten bij Cebeo het assortiment Safety & Tools samen. “Uiteraard doen 
we ook in dit assortiment veel meer dan producten verkopen”, vertelt Product Market Manager Tooling 
Steven Neirinck. “We bieden belangrijke service in de vorm van gespecialiseerd advies, een verregaande 
dienst na verkoop en regelmatig ook straffe promoties.”

“FILIAAL ALS        
 SERVICEPUNT!”
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vervangtoestel. De doorlooptijd wordt hierbij 
steeds zo kort mogelijk gehouden, in elke pro-
vincie hebben we mensen die de herstelpro-
cedure van dichtbij opvolgen.”

INRUILKORTING
“Een toestel buiten garantie is een ander ver-
haal”, gaat Steven verder. “Wenst de professi-
onal dat het toestel wordt hersteld, dan sturen 
we het op naar de fabrikant en garanderen 
we opnieuw die nauwkeurige opvolging. Ech-
ter, in bepaalde gevallen is herstellen niet de 
meest voordelige keuze. Buiten garantie komt 
de herstelling van een toestel steeds met een 
kost. Verzendkosten, bestekkosten, herstel-
kosten … De klant moet vaak al betalen, nog 
voor hij weet hoeveel de herstelling hem uit-
eindelijk zal kosten.”

Daarom heeft Cebeo de inruilkorting in het le-
ven geroepen. “Om bovenstaande – vaak nut-
teloze – kosten te vermijden, krijgt de instal-
lateur op bepaalde merken tien procent kor-
ting op de brutoprijs als hij zijn kapot toestel 
inruilt en bij Cebeo een nieuw toestel koopt. 
De installateur kan op die manier meteen weer 
verder, met het meest moderne toestel tegen 
een voordelige prijs”, aldus de Product Market 
Manager.

STRAFFE PROMOTIES
Cebeo staat voor kwaliteit, maar wij streven 
ook naar een uitstekende prijs. Ons maande-
lijks promotiemagazine ‘Cebeo Plus’ bevat re-
gelmatig aantrekkelijke promoties op gereed-
schappen”, geeft de product market manager 
nog mee als tip. 

Meer info ?

Wenst u meer informatie 
over het Cebeo Tooling 
assortiment ? Contacteer uw 
vertrouwd filiaal of uw Cebeo 
vertegenwoordiger.

SERVICES BIJ CEBEO:
• UITGEBREID ASSORTIMENT
• HERSTELLINGEN: 
   SNEL EN EFFICIËNT
• VERVANGTOESTEL
• INRUILKORTING
• STRAFFE PROMOTIES

   “Cebeo staat voor kwaliteit, 
maar wij streven ook naar een   
         uitstekende prijs.”

Steven Neirinck – Product Market Manager Tooling bij Cebeo
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PRODUCT MANAGER HAROLD HOLVOET 
OVER HET ASSORTIMENT TOOLING & SAFETY BIJ CEBEO

FRANCKY RYCKX – TOOLING ADVISEUR BIJ CEBEO BRUGGE

“Cebeo bood in het verleden al een assor-
timent kwaliteitsgereedschap aan. Maar 
sinds de integratie van de gespecialiseer-
de groothandel ‘Vanas Beyond Tools’ – nu 
ongeveer twee jaar geleden – kunnen we 
een totaalconcept ‘Tooling & Safety’ aan-
bieden, dat tegemoet komt aan de noden 
van de residentiële en tertiaire installateur.” 
“Met ons assortiment bieden we een be-
langrijke service naar de installateur. Hij 

vindt bij ons werkelijk alles wat hij nodig 
heeft op de werf. Cebeo is een One Stop 
shop voor de residentiële installateur”, legt 
Harold uit. 

OVERZICHTELIJKE REKKEN
Cebeo stelt alles in het werk om dat assor-
timent ook beschikbaar te stellen voor de 
professionele installateur. “In de meeste 
filialen vindt u een basisassortiment met 

niet minder dan 600 verschillende product-
referenties voor residentiële toepassingen 
in voorraad. Het is onze ambitie om tegen 
eind 2018 al onze filialen met dit basisas-
sortiment uit te rusten”, geeft Harold mee.
“Deze producten in de filialen staan in 
overzichtelijke rekken, waardoor de in-
stallateur steeds vindt wat hij nodig heeft. 
Belangrijk is ook dat dit basisassortiment 
verre van een statisch gegeven is. We vol-

Een elektrische installatie plaatsen zonder professioneel gereedschap en aandacht voor uw veiligheid? Het is 
ondenkbaar. Elke professional heeft tooling en persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Daarom heeft Cebeo 
een concept op maat van de residentiële installateur uitgewerkt voor ‘Tooling & Safety’, dat is opgebouwd rond 
een kwaliteitsassortiment en een volwaardige dienstverlening. Product Manager Harold Holvoet geeft meer 
uitleg bij de samenstelling van het assortiment.

“BASISASSORTIMENT AFGESTEMD 
 OP EISEN RESIDENTIËLE INSTALLATEUR”

“JUISTE TOESTEL KOPPELEN   
 AAN JUISTE KLANT”

Naast een uitgebreid assortiment, staat Cebeo 
ook gekend voor een uitstekende service en 
de nauwe contacten met de klanten. “Die 
klantenkennis komt goed van pas bij de 
selectie van het juiste tooling materiaal”, weet 
Franky Ryckx, filiaalmanager en tooling 
adviseur in Cebeo Brugge. “We kennen hun 
werk, hun specifieke behoeftes en begeleiden 
hen zo naar de juiste tooling-oplossing.”

“Er zijn vandaag 1001 boormachines op de markt. De 
kunst is om het juiste toestel te koppelen aan de juiste 
klant. Daarvoor moet je eerst en vooral weten waarvoor 
de klant het toestel gebruikt. En hoe frequent. Iemand 
die occasioneel een gat boort is gered met een een-
voudig toestel. Wie vaak in renovatieprojecten actief is, 
zoekt beter materiaal.”
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“BASISASSORTIMENT AFGESTEMD 
 OP EISEN RESIDENTIËLE INSTALLATEUR”

HET CONCEPT IS 
OPGEBOUWD ROND 
VOLGENDE PIJLERS:
• HANDGEREEDSCHAP
• POWER TOOLS
• MACHINETOEBEHOREN
• MEETAPPARATUUR
• GEREEDSCHAP VOOR DE 
 WERKPLAATS
• VERBRUIKSGOEDEREN
• PERSOONLIJKE  
 BESCHERMINGSMIDDELENgen alle parameters van dichtbij op, luiste-

ren naar feedback van de klanten en pas-
sen aan waar dit nodig is.”

CEBEO E-SHOP
“Vanzelfsprekend ligt er veel meer op voor-
raad in het Cebeo Distribution Center, niet 

minder dan 250.000 referenties van tooling 
en verbruiksgoederen. Deze uitgebreide 
voorraad is voor iedereen beschikbaar 
binnen de 24 uur. Ons assortiment vindt 
u vanzelfsprekend ook terug op de Cebeo  
e-shop”, besluit de Product Manager. 

INVESTERING
“Als ik weet waarvoor de klant een toestel 
zal gebruiken, is het een koud kunstje om 
per merk te kijken welk type toestel het best 
aan zijn vereisten voldoet: zowel op vlak van 
functionaliteiten als op vlak van prijs.”
Goed gereedschap is niet goedkoop, maar 
de investering win je volgens Franky altijd 
terug. “De prijs is onlosmakelijk verbonden 
met de kwaliteit van het toestel. De goedko-
pere producten zijn interessant voor de hob-
byklusser. Maar die hobbyklusser rekent zijn 
uren niet aan, en heeft bij schade tijd om zijn 
toestel te gaan inruilen in de doe-het-zelf-
zaak. De professional daarentegen moet op 
zijn materiaal kunnen rekenen om zijn klan-
ten een goede service te bieden.”

ADVISEURS
De Tooling adviseurs van Cebeo weten wat 

er beweegt op de markt. “Ik krijg informa-
tie van de vertegenwoordigers die het filiaal 
binnenkomen en tijdens opleidingen. Ik zal 
naast mijn uren ook nooit laten om een ge-
specialiseerde zaak binnen te stappen of om 
een beurs te bezoeken. Zo blijf ik net als mijn 
collega adviseur steeds op de hoogte van de 
oplossingen die er bestaan. Die kennis komt 
van pas om installateurs in de filialen te on-
dersteunen.”
Daarnaast beschikt Cebeo ook nog over een 

tweede laag specialisten, in de backoffice. 
Want sinds de overname van Vanas Beyond 
Tools, breidde niet alleen het assortiment 
van Cebeo uit. Ook de (kennis van) de too-
ling specialisten werd geïntegreerd in het 
bedrijf. “Dit zijn collega’s die ter beschikking 
staan van zowel de adviseurs in de filialen 
als van de eindklant met een technisch diep-
gaande vraag”, legt Franky nog uit. “Wie een 
vraag over tooling heeft, wordt bij Cebeo al-
tijd geholpen.

“JUISTE TOESTEL KOPPELEN   
 AAN JUISTE KLANT”

“Goed gereedschap is niet goedkoop,      
  maar de investering win je altijd terug”

Francky Ryckx – Tooling Specialist bij Cebeo Brugge

Francky Ryckx – Tooling adviseur bij Cebeo Brugge
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“Altrex is al meer dan 65 jaar een gevestigde 
waarde op de markt van klimoplossingen. 
We hebben een breed assortiment: gewone 
ladders, trapladders, telescopische ladders, 
steigers, …”, steekt An Van Haelen van wal. 
“Daarnaast hebben we ook nog een afdeling 
‘maatwerk’. Voor letterlijk elke uitdaging op 
hoogte bieden wij het gepaste antwoord!”

PERIODIEKE KEURING
Het aspect ‘veiligheid’ is van groot belang bij 
iedereen die op hoogte werkt. “Veilig wer-
ken begint bij betrouwbaar klimmateriaal. 
De producten van Altrex voldoen uiteraard 
aan alle Europese wet- en regelgevingen. 
De oplossingen worden ontwikkeld in onze 
hightech-productieomgevingen en gekeurd 
in onze eigen laboratoria. Maar daarmee is 
de kous nog niet af. Volgens de wetgeving 
moet de installateur zijn ladders periodiek 
laten keuren door een expert”, vertelt An 
Van Haelen.
“Daarvoor kun je rekenen op onze keurders 
die hun kennis en ervaring graag ten dien-
ste stellen van de installateur. De Cebeo-
medewerkers kunnen u steeds met hen in 
contact brengen. Zijn de klimmaterialen 
goedgekeurd, dan ontvangt de professional 
een officieel certificaat en worden alle on-
derdelen voorzien van een inspectiesticker. 

Iedere gebruiker ziet zo dat het in orde is. 
Want enkel met betrouwbaar materiaal kun 
je goed werk leveren!”

MITOWER
Maar met veiligheid alleen ontwerp je geen 
nieuwe klimoplossingen. Altrex denkt ac-
tief mee met de eindgebruiker en gebruikt 
de feedback uit de markt als inspiratiebron 
voor innovaties. An Van Haelen illustreert dit 
met de MiTower, een rolsteiger die door één 
persoon kan worden opgebouwd.
“Een gewone rolsteiger moet met twee per-
sonen worden opgebouwd. Eén iemand 
geeft het materiaal aan, een tweede per-
soon doet de opbouw. Maar wat doe je met 
de installateurs die alleen werken? Ofwel 
moeten zij iemand meenemen 
naar de werf, ofwel vragen ze de 
bouwheer om hulp. Dat dit niet 
altijd evident is, spreekt voor 
zich.” 
“Met de MiTower ontwikkelden 
wij een rolsteiger die door één 
persoon veilig op- en af te bou-
wen is. In amper tien minuten 
gaat de installateur tot wel zes 
meter hoog. Het slimme design 
dwingt hem om de rolsteiger 
veilig op te bouwen”, legt ze 
uit. “Dwarsliggers en een uniek 
ophangmechanisme in de plat-
formen geven maximaal grip en 
maken de opbouw extra eenvou-
dig. Dubbele leuningschoren, 
een handig klauwsysteem en 
dubbelgeremde wielen ma-
ken de rolsteiger tot de 
meest stabiele in zijn 
soort.”

PIJNLIJKE VOETEN
Ook het comfort en de stabiliteit van de ge-
bruiker ligt aan de basis van Altrex-innova-
ties. “Een oplossing die erg populair is bij de 
elektro-installateur, is de Black Pro”, aldus 
de directeur. 
“De Black Pro is een multifunctionele lad-
der, die in verschillende posities gebruikt 
kan worden. Als een gewone rechte ladder, 
als trapladder en in trapstand, waarbij het 
ene stuk korter is dan het andere. De Black 
Pro kan ook in steigerstand gebruikt wor-
den. Hiervoor moet je de ladder uit elkaar 
halen en er een platform tussen leggen. Het 
toestel is geanodiseerd en voelt nooit koud 
aan. De sporten zijn extra breed waardoor 
o o k de installateur die het intensief ge-

bruikt geen last krijgt van pijnlijke 
voeten. Doordat je de oplossing 
compact kan opbergen, past ze in 
elke auto of bestelwagen.”

NIEUWE STANDAARD
“Met meer dan 65 jaar ervaring, 
zijn onze oplossingen dus véél 
meer dan zomaar ladders en stei-
gers. We maken de klimoplossin-
gen elke dag beter en slimmer. 
Daarbij staat de veiligheid en het 
comfort van de gebruiker altijd 
centraal. Zo komen we keer op 
keer met producten op de markt 
die het werk veiliger en makkelijker 
maken. Innovaties die steeds weer 

uitgroeien tot de nieuwe stan-
daard in klimoplossingen”, 

besluit An Van Haelen.

“FEEDBACK VAN 
 GEBRUIKERS ALS BASIS 
 VOOR ONZE INNOVATIES”

Altrex brengt keer op keer toepassingen op de markt die de installatiemarkt met open armen 
ontvangt. Maar hoe kun je nu blijven innoveren aan klimoplossingen zoals een ladder of 
een steiger? “Wat dacht je van een steiger van 6m hoog die door één persoon kan worden 
opgebouwd? Of een multifunctionele, geanodiseerde ladder met brede sporten”, antwoordt 
Directeur bij Altrex Belgium Nv An Van Haelen. “De inspiratie voor onze innovaties halen 
we telkens weer bij de gebruikers van onze producten. Bij de ontwikkeling ervan staan 
veiligheid, stabiliteit en gebruiksgemak steevast voorop.”

AN VAN HAELEN – DIRECTEUR BIJ ALTREX BELGIUM NV

“DE MITOWER IS EEN 
ROLSTEIGER VAN 6M HOOG, 
DIE IN AMPER 10 MINUTEN 
DOOR ÉÉN PERSOON KAN 
WORDEN OPGEBOUWD”

DOSSIER 

Black Pro

MiTower
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“FEEDBACK VAN 
 GEBRUIKERS ALS BASIS 
 VOOR ONZE INNOVATIES”

CCI nv importeert de producten van vooral oosterse fabrikanten op de Belgische markt. Het Antwerpse bedrijf 
bestaat al meer dan een eeuw en biedt een waaier aan merken aan. Bij Cebeo gooien vooral ‘Kyoritsu’, ‘FLIR’ 
en Turbotech hoge ogen. Managing Director bij CCI nv Serge Van de Velde geeft graag een woordje uitleg bij 
deze drie merken.

SERGE VAN DE VELDE - MANAGING DIRECTOR BIJ CCI NV

SMARTPHONE ALS PROFESSIONELE 
WARMTEBEELDCAMERA
Flir, wereldleider op vlak van thermografie 
is al sinds jaar en dag een vaste waarde op 
de industriële markt. Maar sinds enkele ja-
ren spitst de fabrikant zich nu ook toe op de 
residentiële markt. Hun doelstellingen zijn 
volgens Serge Van de Velde erg ambitieus. 
“Tegen eind 2018 willen ze dat elke elektro-
professional een warmtebeeldcamera in zijn 
toolbox heeft. De kans is groot dat dit de FLIR 
ONE PRO wordt.”
“Met de FLIR ONE PRO maak je van de smart-
phone een reële thermische camera”, legt 
Serge uit. “Via de USB- of de Lightning-poort 
koppel je het cameraatje aan de smartphone, 
waarna de infraroodbeelden op het scherm 
verschijnen. Het beeld van de warmtesensor 
wordt voor een scherp beeld gecombineerd 
met een reguliere camera. Deze warmtesen-
sor meet van -20° tot 400° C.
Dat de fabrikant kiest voor de smartphone 
als interface, vindt Serge logisch. “De hui-
dige generatie installateurs is opgegroeid 
met de smartphone in de hand, en zetten 
met allerhande apps en toepassingen het 
toestel vaak in voor professionele doelein-
den. Bovendien biedt het de mogelijkheid 
om meetresultaten rechtstreeks door te stu-
ren naar collega’s, of meteen op de centrale 
server op te slaan.”

Door de smartphone te gebruiken, wordt ook 
de prijs van het toestel gedrukt. “Zo’n tien 
jaar geleden kostte een warmtebeeldcamera 
gemiddeld 2.500 euro. Vandaag heb je met 
de FLIR ONE Pro al een betrouwbare oplos-
sing voor 399.99 euro.” 

GOEDKOPE, BETROUWBARE 
MEETINSTRUMENTEN
Turbotech – ons derde merk in het Cebeo-
tooling gamma – hebben we onder de hand 
genomen omdat er op de markt nood was 
aan goedkopere producten. We zagen dat 
onze concurrentie ook hun B-merken op 
de markt brachten, dus wij gaan mee in die 
evolutie.” De oplossingen van Turbotech zijn 
meer consumptieproducten, zoals ampère-
tangen en stroomtangen. Ze bieden de ge-
bruiker evenveel functionaliteiten als de op-
lossingen van Kyoritsu, maar zijn wel minder 
duurzaam. Daar 
waar we bij Kyo-
ritsu standaard 
3 jaar garantie 
geven, krijgt de 
klant bij Turbo-
tech maar twee 
jaar”, besluit 
Serge.

“EEN WARMTEBEELDCAMERA 
 VOOR ELKE INSTALLATEUR TEGEN  
 EIND 2018”

EEN TRADITIE VAN KWALITEIT
De sector van meet- en testtechnieken is in constante evolutie. “Denk maar aan de ver-

schillende normen en reglementeringen die veranderen”, legt Serge uit. “Dan moeten 
de fabrikanten kort op de bal spelen en snel oplossingen op de 

markt brengen conform de nieuwste norm. Met Kyoritsu hebben 
we een stabiele fabrikant onder de hand genomen.”
“Kyoritsu is onze oudste fabrikant. Op wereldniveau is het een 
van de betere kwalitatieve fabrikanten van meettoestellen. Ze 
zijn geen marktleider, maar op vlak van kwaliteit zijn ze wel ab-
solute top. Het is een Japans bedrijf dat van kwaliteit hun traditie 
heeft gemaakt.

Too l ing  & tes t ing  |  DOSSIER

Black Pro

“ALS DE TECHNIEKER OP ZOEK IS NAAR 
ABSOLUTE KWALITEIT, DAN IS DE KEUZE 
VOOR KYORITSU SNEL GEMAAKT.”
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Dankzij de GTC 400 C Pro-
fessional thermo-detector 
van Bosch kan de vak-
man nu nog efficiënter 
werken: de tool genereert 
een warmtebeeld met zeer 
gedetailleerde informatie, 
waardoor er direct duidelijk-
heid gecreëerd kan worden 
over de desbetreffende situ-
atie. Bovendien biedt de tool 
belangrijke bevindingen voor het 
voorbereiden van offertes/werk-
zaamheden en zorgt de tool dat 
de resultaten van het werk direct 
gecontroleerd kunnen worden.  

De GTC 400 C Profes-
sional maakt het kinder-
spel om te bepalen of 
verwarmingen en vloer-
verwarmingssystemen 
correct werken. Tevens 

kunnen oververhitte com-
ponenten in elektrische in-

stallaties direct opgespoord 
worden. De thermodetector identificeert 
betrouwbaar zwakke plekken en zorgt er-
voor dat temperatuurverschillen binnen 
enkele seconden zichtbaar zijn voor de 
vakman om er bijvoorbeeld voor te zor-
gen dat een vloerverwarmingssysteem 
niet beschadigd raakt tijdens het instal-
leren van gipsplaten. 

De tool assisteert de vakman simpelweg in 
elke fase van een project: van het adviseren 
van klanten met een visualisatie van het pro-
bleemgebied tot voorbereidende taken zoals 
het inspecteren op welke plekken er veilig 
montage plaats kan vinden zonder daarbij 
iets te beschadigen en van efficiënte docu-
mentatie tot follow-up werkzaamheden. 

BOSCH GTC 400 C PROFESSIONELE 
THERMODETECTOR
Temperatuurverschillen binnen enkele seconden zichtbaar maken.

SNIJSCHIJVEN:
PFERDERGONOMICS® adviseert dunne 
doorslijpschijven om de bij het gebruik 
ontstane trillings-, lawaai- en stofontwik-
keling duurzaam te verlagen en het werk-
comfort merkbaar te verbeteren.
Het programma van de extreem dunne 
doorslijpschijven (< 2 mm) van PFERD 
draagt er toe bij de werkomstandigheden 
van de gebruiker duidelijk te verbeteren.
De gereedschappen kenmerken zich door 
gereduceerde lawaaiwaarden, vermin-
derde trillingen onder 5 m/s2 (volgens ISO 
5349-1+2) en minder stof. 
Het werken met de bovengemiddelde 
agressieve en snelle PFERD-doorslijp-
schijven maakt braamarm en koel door-
slijpen met ongeëvenaard slijpcomfort 
mogelijk.

NIEUWE GENERATIE 
SLIJPSCHIJVEN
De innovatieve gelaagde constructie van 
de met glasvezelversterkte steunschijf 
garandeert een even robuust en veilig  
gebruik als met een afbraamschijf.

De CC-GRIND®-SOLID-slijpschijf vol-
doet aan alle veiligheidseisen van een 
afbraamschijf volgens EN 12413, in het 
bijzonder op het gebied van de zijdelingse 
belastingstest.
•	 100% meer agressiviteit: zo robuust en 

veilig als een afbraamschijf
•	 40% hoger rendement door ultiem 

verspaningsrendement in vergelijking 
met afbraamschijven

•	 Lawaai en trillingen worden met 50% 
gereduceerd, stof met 80%.

ERGONOMISCHE SNIJ- 
EN SLIJPSCHIJVEN
Voor de ontwikkeling van de laatste generaties Snij-en slijpschijven heeft PFERD, naast een optimaal 
rendement, oog gehad voor ergonomisch gebruik.
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“Facom – deel van de groep Stanley Black & 
Decker – is van origine een Frans bedrijf dat 
is opgericht in 1918. Hun kernproducten zijn 
handtools zoals sleutels en schroevendraai-
ers. Alles samen biedt Facom zo’n 9.000 
referenties aan. “Allen worden ze geken-
merkt door een eersteklas kwaliteit”, steekt 
Bert van Bael van wal. Om klanten hiervan 
te overtuigen, biedt de fabrikant een levens-
lange garantie op haar standaardgamma.

BETER WERK
Maar kun je ook beter wer-
ken met kwaliteitsmateri-
aal? “Zeker, vooreerst gaat 
het een stuk eenvoudiger. 
Dankzij het ergonomische 
concept van onze schroe-
vendraaier bijvoorbeeld, zal 
de installateur veel minder 
kracht moeten uitoefenen 
om zijn schroeven aan- of 
los te draaien. Het zwarte 
profiel aan onze schroeven-
draaier voorkomt schilfering 
in de schroef, belangrijk in 
de afwerkingsfase. Om te-
gemoet te komen aan de specifieke noden 
en wensen van de eindgebruiker, proberen 
we zoveel mogelijk oplossingen op maat te 
creëren, waaronder bijvoorbeeld ons assor-
timent RVS-schroevendraaiers voor installa-
teurs die vaak met Inox werken. ”
 “Ik ben er dus van overtuigd dat de instal-
lateur met goed gereedschap, beter werk le-
vert. Professionals werken acht uur per dag 
intensief met ons materiaal. Het comfort, 
de ergonomie van het materiaal is ontegen-
sprekelijk bepalend voor het eindresultaat.”

PROBAG
Goed gereedschap is enorm belangrijk, het 
materiaal efficiënt kunnen opbergen is dat 
ook. “De laatste jaren kreeg Facom meer 
vraag naar kwalitatieve en comfortabele al-
ternatieven voor de gereedschapskoffers. 

De installateur verplaatst zich vaak op de 
werf, zijn tools moet hij makkelijk kunnen 
meenemen”, aldus de Key Accountmanager. 
Om hieraan tegemoet te komen, ontwik-
kelde Facom de Probag, samen met een 
volledig assortiment van softbags, stoffen 
gereedschapstassen en -koffers. 
“Het concept van de Probag combineert 
comfort met de nodige capaciteit. Hierbij 
werd ook veel aandacht besteed aan het 
organiseren van de gereedschappen door 
middel van sorteervakken. Binnen het soft-
bagassortiment biedt Facom naast gereed-
schapstassen onder andere ook rugzak-
ken aan. De tassen worden vervaardigd uit 
hoogwaardig polyester, dat de draagkracht 
van de tassen vergroot en bovendien ook 
spatwaterdicht materiaal is”, legt Bert uit.

Bij Facom kronkelt het begrip ‘Kwaliteit’ als rode draad doorheen al hun 
producten. “Voor wie intensief werkt met tools, is goed gereedschap het halve 
werk”, argumenteert Key Accountmanager Belux Bert van Bael. De fabrikant 
biedt trouwens niet alleen ergonomische hand tools aan. “Met onze rolwagens en 
draagtassen hebben we eveneens oplossingen voor gereedschapsmanagement. 
Bovendien experimenteren we volop met ‘Intelligente Tools’.”

BERT VAN BAEL - KEY ACCOUNTMANAGER BELUX BIJ FACOM

“BETER WERK AFLEVEREN 
 MET KWALITEITSGEREEDSCHAP”

RFID GECHIPT
Facom staat op de markt ook bekend voor zijn innovatieve 
producten. Op welke nieuwigheden zetten ze momenteel in? 
“We evolueren steeds meer in de richting van intelligente tools 
en het intelligente management ervan”, antwoordt hij, “al staat die 
markt momenteel wel nog in zijn kinderschoenen.”

“Men sprak van de eerste generatie ‘intelligente 
tools’, bij het fluorescerend gereedschap dat 
oplichtte wanneer je ze blootstelde aan UV- licht. 
De installateur kon er zich zo van vergewissen 
dat hij geen tools achterliet bij zijn klant.  Deze 
tools vinden momenteel vooral toepassing in de 
vliegtuigindustrie.”

“Nu zijn we volop aan het experimenteren met 
tools die ‘RFID’ gechipt zijn. Na het werk kan de 
installateur zijn rolwagen scannen, waarna hij een 
overzicht krijgt van de tools die nog ontbreken. Het 
is de bedoeling dat hij in de toekomst via die chip 
zijn achtergebleven materiaal ook kan lokaliseren. 
Maar zover zijn we dus nog niet, die markt zijn we 
nu volop aan het verkennen”, besluit Bert van Bael.
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Decennia lang bestond er maar één type 
klokzaag, met Bi-metaal vertanding. Hoe-
wel deze zeer geschikt zijn om te boren in 
metaal, brengen ze ook wat problemen met 
zich mee: ze raken snel bot en het is vooral 
moeilijk om de prop uit de klokzaag te krij-
gen na het zagen. Hoeveel tijd hebt u niet 
verloren met een schroevendraaier om de 
zaagprop te verwijderen uit de klokzaag? 

Pro-Fit doet u heel wat tijd uitsparen 
dankzij het gepatenteerde Click&Drill 
systeem: 
•	Verwijder de zaagprop in een handomdraai 
•	Schakel snel naar een andere diameter over
•	Plaats	2	klokzagen	over	elkaar	om	een	
bestaand gat te vergroten 
•	Boor	in	een	extreem	scherpe	hoek

MULTIPURPOSE 
KLOKZAGEN
Door gebruik 
te maken van 
klokzagen met 
Widia-hardmetaal 
vertanding, boort u gaten in een veelheid 
aan materialen zoals Gyproc®, MDF, volkern, 
alle houtsoorten, kunststof, snelbouwstenen 
en Ytong®. Snijdiepte: 52 mm. 

Ontdek de Multipurpose koffer voor 
elektriekers in exclusiviteit voor CEBEO : 
10 Ø (17-22-27-35-68-70-76-80-92-127 
mm) + 2 houtboren en 2 steenboren.
Dit zijn de redenen waarom professionals 
steeds vaker naar Pro-Fit grijpen voor hun 
ronde gaten … van 16 tot 330 mm!

WIN TIJD MET DE JUISTE KLOKZAAG
Als vakman komt u vrijwel dagelijks verschillende situaties tegen waar u ronde gaten moet boren. Het plaatsen van 
spots of stopcontacten, het installeren van een alarmsysteem of ventilatie, … telkens doet u een beroep op uw 
vertrouwde klokzagen.

Introductievan de Fluke 279 FC  
De eerste thermische multimeter

www.fluke.be/279FC

©2016 Fluke Corporation. 4/2016 6007240a-dut

Verander uw kijk op
digitale multimeters

6007240a-nl-be-279-fc-ad-210x148.indd   1 05/05/2016   12:19:46 p.m.
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Fluke is al meer dan zeventig jaar een ge-
vestigde waarde op de markt van energie-
meting. “Vroeger ontwikkelden we enkel 
complexe toepassingen voor de industrie, 
twintig jaar geleden startten we met de ont-
wikkeling van oplossingen voor de residen-
tiële markt”, legt Benny Boes uit. “Het was 
vooral een uitdaging om de Fluke-kwaliteit 
en de robuustheid te waarborgen in klei-
nere, minder complexe toestellen.“

VOC
Bij de omschakeling naar die residentiële 
oplossingen, liet Fluke zich leiden door de 
VOC, of de ‘voice of the customer’. “We luis-
teren naar de klanten, onderzoeken zijn be-
hoeftes en vertalen dit naar nieuwe produc-
ten. Oplossingen voor de residentiële markt 
hoeven niet altijd de meest complexe te zijn, 
maar ze moeten wel de juiste – gebruiks-
vriendelijke – functionaliteiten hebben.” 

“Zo registreerden we een nood aan com-
pacte toestellen. In elektrische kasten heb 
je almaar minder plaats. Een klassieke 
stroomtang heeft grote meetklemmen, en 
is niet meer zo handig in die moderne kas-
ten. Als antwoord ontwikkelde Fluke de 
Fluke-365, een oplossing met compacte 
meetklemmen. Kleiner en dus ook handiger 
om in de kast te meten. Bovendien kun je 
de klemmen ook losmaken, waardoor alle 
hoekjes en kantjes makkelijk bereikbaar 
worden.”

FLUKE T6
De Fluke T6 laat dan weer toe om span-
ningsmetingen uit te voeren, zonder pennen 
te gebruiken. “Met dit instrument wordt in 
de open vork een elektrisch veld waargeno-
men, zodat de meting erg eenvoudig wordt 
uitgevoerd. Doordat de spanning en de 
stroomsterkte tegelijkertijd worden opge-
meten, is het niet meer nodig om de deur-
tjes te openen of lasdoppen te verwijderen”, 
legt Benny uit. “De professional voert zijn 
metingen sneller en efficiënter uit.” 
Maar het kan nog eenvoudiger. “Met de 
Volt Alert ontwikkelden we een klein pen-
netje met maar één functie: aangeven of al 
dan niet spanning zit op een component”, 
aldus Benny. “De Volt Alert detecteert het 
statische elektrostatische veld dat door de 
spanning door isolatie wordt geproduceerd, 
zonder contact met een kale geleider. De 
rode gloed bij de punt geeft aan dat er 
spanning aanwezig is. Een groot succes op 
de residentiële markt, want vaak is die info 
voldoende voor de installateur.” 

GOED VAKMANSCHAP
Met de verbeteringen en vereenvoudigin-
gen aan de elektrische testers kunnen er 
veilig elektrische metingen worden uitge-
voerd. Desondanks is het belangrijk dat 
de gebruikers de geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen. “Ook wan-
neer er zonder meetsnoer gemeten kan 
worden, moet u de vereiste persoonlijke be-
schermingsmiddelen dragen. Want werken 
aan de elektrische installatie brengt altijd 
risico’s met zich mee. Wij kunnen de juiste 
tools op de markt brengen, maar de profes-
sional zal altijd de regels van goed vakman-
schap in zijn achterhoofd moeten houden.”

“INDUSTRIËLE KNOWHOW 
 IN COMPACTE RESIDENTIËLE    
 TOESTELLEN”

BENNY BOES - ACCOUNTMANAGER BIJ FLUKE

De oplossingen van Fluke worden gekenmerkt door robuustheid, betrouwbaarheid 
en kwaliteit. De knowhow die ze jarenlang hebben opgebouwd in het industriële 
segment, passen ze nu toe in hun – minder complexe – residentieel gamma. 
Maar Benny Boes, Accountmanager bij Fluke plaatst een belangrijke voetnoot. 
“Hoe performant onze oplossingen ook zijn, de elektroprofessional 
moet bij het gebruik van onze toestellen altijd de 
regels van goed vakmanschap in het 
achterhoofd houden.”

®

“ WE LUISTEREN NAAR DE   
 KLANTEN, ONDERZOEKEN   
 ZIJN BEHOEFTES EN  
 VERTALEN DIT NAAR   
 NIEUWE PRODUCTEN”

Benny Boes – Accountmanager bij Fluke
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(donkerrood)

15XL2-ZH
(groen)

26XL2-ZH
(blauw)
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DE NIEUWE STANDAARD IN 
VORSTBEVEILIGING VOOR LEIDINGEN
XL-TRACE LSZH ZELFREGELENDE VERWARMINGSKABELS

Wanneer het over vorstbeveiliging van leidingen gaat, 
zijn de nieuwe XL-Trace Low Smoke Zero Halogen 
(LSZH) verwarmingskabels niet te evenaren.

Raychem XL-Trace LSZH kabels zijn vlambestendig 
en genereren nauwelijks rook. Zo garanderen ze 
de hoogste veiligheid en prestaties als er brand 
uitbreekt in een gebouw.

Voor meer informatie over uitgebreide oplossingen voor vorstbescherming voor leidingen,  
surf naar: http://vorstbeveiliging.pentairthermal.nl/

BELGIË / BELGIQUE 
Tel: +32 16 21 35 02 
Fax: +32 16 21 36 04 
salesbelux@pentair.com

© 2017 Pentair.     Raychem-AD-EU0905-XLTraceLSZHCOM-NL-1710

VEILIGHEID BETROUWBAARHEID GEBRUIKSVRIENDELIJKENERGIE-EFFICIËNT

WAAROM XL-TRACE LSZH
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Sedert enige tijd levert Haupa standaard 
nieuwe tangen met vergrote hefboomwer-
king. “De bijzonderheid bij deze tangen is 
de energiebesparing, waardoor de installa-
teur met minder inspanning met een grotere 
kracht kan snijden en vasthouden.”
Uit ergonomisch standpunt wordt de pols 
van de professional beschermd, en komen 
letsels zoals het Carpaal-tunnelsyndroom 
(knelling van de middelste zenuw in de pols) 
minder vaak voor. De professional zal bij het 
gebruik van deze tangen een duidelijke, ge-
perfectioneerde snijkrachtprestatie ervaren 
waardoor het snijden van kabels, nagels en 
draden vele keren makkelijker gaat.”

HUPSTAR
“Als voorbeeld haal ik hier graag onze Hups-
tar aan, één van de innovaties die we met 
veel succes hebben voorgesteld op Cebeo 
Technologie 2017”, aldus de Key Account-
manager. “De Hupstar is een serie krimptan-
gen die met drie verschillende frametypes 
en via snelle en betrouwbare uitwisseling 
van de inzetelementen, alle gebruikelijke 
persverbindingen weet te maken. Een ster-
wissel kan binnen de dertig seconden en de 
kleurcode op de sterren maakt een snelle en 
correcte toewijzing mogelijk.”
“De Hupstar is ook geschikt voor snel en 
veilig werk voor wie kleine handen heeft. Dit 
dankzij de aangepaste ergonomie met korte 
en compacte handgrepen.”
 “Het grote voordeel van deze tang is, dat de 
professional er de standaardsecties van 0.5 
mm² tot 10 mm² mee kan persen. Hij zal ze 
niet allemaal evenveel nodig hebben. Maar 
hij moet ooit wel eens een 10 mm² aannijpen, 
en zeker ook een van 0.5 mm². In dat geval 
is het voor hem eenvoudig om over één tang 

te beschikken, die deze opdrachten aankan. 
De installateur hoeft zo ook niet te veel ma-
teriaal mee te sleuren.” 

1.000 VOLT
bij Haupa vindt u meer dan enkel het stan-
daardgereedschap. “We hebben bijvoor-
beeld een volledig assortiment in basisge-
reedschap (niet 1.000 volt-geïsoleerd) met 
speciale maten tot 250 mm lengte. Ook het 
geïsoleerde gereedschap (1.000 volt) be-
staat in twee versies. De bekende dompel-
geïsoleerde versie en de versie met spuitge-
goten isolatie zoals bij onze schroevendraai-
ers”, besluit de Key Accountmanager.  

PETER VAN DRIESSCHE - KEY ACCOUNTMANAGER BIJ HUPPERTZ

Bij de ontwikkeling van hun oplossingen, spendeert Haupa erg veel aandacht aan het begrip ‘ergonomie’. 
De aanpassingen zijn daarom niet altijd wereldschokkend. “Door het draaipunt van onze tang iets naar voren te 
schuiven, optimaliseren we het hefboomeffect en hoeft de installateur minder kracht te geven voor eenzelfde effect”, 
geeft Key Accountmanager Peter Van Driessche als voorbeeld.

“ERGONOMISCHE OPLOSSINGEN  
 VOOR DE ELEKTRO-PROFESSIONAL”

“DE PROFESSIONAL ZAL BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE TANGEN EEN 
DUIDELIJKE, GEPERFECTIONEERDE SNIJKRACHTPRESTATIE ERVAREN”

Peter van Driessche – Key Accountmanager bij Haupa
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Alle producten zijn voorzien van de handi-
ge Smart Straw met dubbele functie. Met 
deze sproeikop kunnen grote oppervlak-
ten worden behandeld, of er kan gericht 
worden gespoten: snel, schoon en simpel. 
Eén van de WD-40 Specialist producten 
is een snelwerkende contactspray. Deze 
verwijdert olie, vuil en ander ongewenst 
residu van gevoelige elektrische of elek-
tronische apparaten. Het middel dringt 
door tot moeilijk bereikbare plaatsen en 
droogt zonder resten achter te laten. De 

contactspray kan gebruikt worden op 
o.a. elektrische apparaten, contacten 
en printplaten.

Gel gevulde verbinding met radiale sluiting

voor kabels met geëxtrudeerde isolatie tot 1 kV

 ·  Voor rechte aansluitingen (op een lijn)

·   Voor meerpolige kabels tot 5 kernen van 10 mm² 

·   Voor alle soorten installatie, ook onder water

·   Kan met één gereedschap worden geopend

·   Niet-giftig en zonder houdbaarheidsdatum

Rapid Joint IP68

Rapid Joint IP68 NL

maandag 9 oktober 2017 15:55:02

WD-40 SPECIALIST 
CONTACTSPRAY
De blauwe bus met het rode dopje, ook wel bekend als WD-40 Multi-Use 
Product, zal ongetwijfeld in uw gereedschapskist liggen of in de bus 
staan. Deze spuitbus heeft versterking gekregen van zeven technische 
sprays onder de naam WD-40 Specialist®. 

DOSSIER 
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“HET JUISTE GEREEDSCHAP    
 VOOR DE JUISTE JOB”

YANN DE TONQUÉDEC - COUNTRY MANAGER BIJ KNIPEX

Met in hun assortiment meer dan 1500 tangen, biedt fabrikant Knipex steeds ‘the right tool for the right job’. “Kwaliteit 
van onze producten is het allerbelangrijkste”, zegt Yann de Tonquédec, Knipex-manager. Maar omdat tangen veruit het 
meest belangrijke handgereedschap van de elektroprofessional zijn, gaan ze nog een stapje verder. “Bij de ontwikkeling 
van de producten besteden we ook veel aandacht aan de veiligheid, ergonomie en polyvalentie van de gereedschappen.”

“De installateur moet op zijn werf tools heb-
ben waarop hij kan rekenen en waarmee hij 
zijn beste werk kan leveren. Slecht materi-
aal staat gelijk aan minder efficiënt werken 
en bezorgt de installateur een slecht ima-
go”, steekt de Country Manager van wal. 
“Kwaliteit is dan ook het leidmotief in onze 
firma. Dit kunnen we garanderen doordat 
al onze tangen in eigen beheer worden ge-
fabriceerd. Zo kunnen we de kwaliteit be-
waken, van het smeden van ons premium 
staal totdat de afgewerkte tang de fabriek 
verlaat.”
De roep naar kwalitatief materiaal klinkt nog 
even luid als vroeger. Daarnaast merken we 
dat er vanuit de markt ook meer vraag komt 
naar ergonomisch, veilig en polyvalent ma-
teriaal. Niet toevallig drie pijlers waarop 
innovaties bij Knipex zijn gestoeld.

GEMOTIVEERDE 
MEDEWERKERS
“We bieden niet minder dan 
1.500 tangen aan. Daar-
bij zijn er tangen voor 
verschillende toepas-
singen, maar we heb-
ben ook verschillende 
gereedschappen voor 
één toepassing. Niet elke 
installateur heeft dezelfde 
handgreep, heeft evenveel 
kracht, … Blessures bij in-
stallateurs ontstaan net 
doordat hij lange tijd 

werkt met onaangepast gereedschap.”
“Wij willen in ons assortiment aandacht 
besteden aan de ergonomie van de ge-
bruiker. Zo blijven medewerkers acht uur 
per dag gemotiveerd, en sparen de werk-
gevers grote kosten uit. Ik wil hierbij ook 
nog eens de rol van de Cebeo-specialisten 
benadrukken. Zij kennen ons assortiment 
en kunnen de juiste tools koppelen aan de 
juiste gebruikers. Het is een van de redenen 
waarom wij ons professionele materiaal via 
deze gespecialiseerde elektro-groothandel 
verdelen.”

MOBIELE GEBRUIKERS
“Wie aan het welzijn van de elektroprofes-
sional denkt, ontwerpt lichte oplossingen 
en beperkt het gewicht dat de installateur 
op zijn werf moet meezeulen. Want de pro-
fessional legt dagelijks nogal wet kilome-
ters af: van de kast naar het stopcontact 
naar de bestelwagen, … Wie niet te zwaar 
geladen is, zal langer ‘fit’ blijven en levert 
beter werk. Daarom zoeken wij steeds naar 
manieren om verschillende toepassingen te 
integreren in één tang.”
“Zo heb je de Stix afstriptang met kabel-
schaar voor enkel- meer- en fijndradige 
kabels met kunststof- of rubberisolatie. De 
Ergostrip is dan weer geschikt voor het snel 
en precies ontmantelen én isolatiestrippen 
van alle gangbare ronde kabels: van 3x 
1.5mm tot 2.5mm tot zelfs datakabels. Ak-
koord, ze zijn iets duurder in aankoop, maar 
ze vervangen wel tot drie andere tangen!”

ANTIVAL
Naast kwaliteit, ergonomie en 
mobiliteit, willen we ook meer 
aandacht besteden aan het 
ontwerp van ‘veilig’ gereed-
schap. We hebben een an-
tival-gamma, die de instal-
lateur met een musketon aan 
zijn riem kan vastgespen. 
Het biedt hem veiligheid in 
de ruimste zin van het woord: 
niet enkel zijn de tools tot 

duizend volt geïsoleerd, 
ook de mensen en het ma-

teriaal rondom hem zijn 
beschermd”, besluit de 
Country Manager.   “SLECHT MATERIAAL STAAT GELIJK AAN MINDER 

  EFFICIËNT WERKEN EN BEZORGT DE INSTALLATEUR 
                    EEN SLECHT IMAGO”

Yann de Tonquédec  – Country Manager bij Knipex
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YVES BAEKELANDT  MANAGING DIRECTOR BIJ METABO

Yves Baekelandt is ervan overtuigd dat, in de 
komende jaren, de draadloze technologie de 
spelregels op de werf zal veranderen. “Tot nu 
toe was de aankoop van elektrisch gereed-
schap een individuele oplossing. Dit is niet het 
geval voor draadloos gereedschap.”

LITHIUM HD
“In feite zijn de draadloze technologieën van 
verschillende fabrikanten niet compatibel. Een 
professionele gebruiker moet nauwlettend be-
kijken welke fabrikant het beste product aan-
biedt voor zijn toepassingen. Want als hij blijft 
werken met verschillende machines, dan moet 
hij de accu’s en de geschikte laders telkens 
meezeulen naar de werf. Steeds meer gebrui-
kers zijn zich daarvan bewust. Daarom zal, in 
de komende vijf jaar, het merendeel van hen 
het accuplatform van een bepaalde fabrikant 
kiezen”, legt Yves Baekelandt uit. 

Metabo zette daarom in op een performant 
accusysteem, dat compatibel is met verschil-
lende tools: de Lithium Hd (High Density) bat-
tery pack, met 67% meer vermogen en tot 
87% meer capaciteit ten opzichte van de con-
ventionele Li-ion accu’s. “Doordat de lithium-
cellen elektronisch gemonitord worden, kun-
nen we een lange levensduur garanderen. Wij 
geven bovendien tot drie jaar garantie op deze 
accu’s.”

THE SKY IS THE LIMIT
 “Met meer dan tachtig machines werkend op 
18 volt, dekken we vrijwel alle draadloze toe-
passingen. Met onze krachtige accu’s zijn we 
momenteel de enige fabrikant wereldwijd die 
draadloos gereedschap aanbiedt met zulke 
hoge prestaties.”

“Twee jaar terug hebben we onze snoerloze 
grote haakse slijper van 2.400 watt geïntro-
duceerd op de markt. In september brach-
ten we een grote tafelzaag uit op accu’s. Op 
Batibouw pakten we uit met enkele concept 
tools: compressoren op accu’s, stofzuigers op 
accu, … The sky is the limit. Voor ons wordt 
alles nu mogelijk. Nu zijn we in een sneltempo 
machines aan het ontwikkelen die vroeger niet 
mogelijk waren.” 

10% GROEI
En dit is volgens Yves Baekelandt nog maar 
het begin van de snoerloze werf. “Sinds 2015 is 
de markt van accugereedschap even groot als 
de markt van gesnoerd gereedschap. Sinds-
dien is de snoerloze markt aan het groeien, 
de gesnoerde markt blijft stabiel. Volgens de 
vooruitzichten zal de markt van accugereed-
schap in 2018 nog eens met 10% groeien.”

Bij Metabo gelooft men volop in de snoerloze werf, waarop alle power tools worden aangedreven door batterijen. 
Maar omdat de batterijen en tools van de verschillende fabrikanten niet compatibel zijn, zal in de komende vijf tot 
tien jaar een groot deel van de gebruikers kiezen voor het systeem van één bepaalde fabrikant. “Om het hoofd te 
bieden aan deze uitdaging, ontwikkelden wij een unieke ‘Lithium HD-battery Pack’, een performante batterij waarmee 
tot 80 tools gevoed kunnen worden”, legt Managing Director Yves Baekelandt uit. En of ze performant is. “Zelfs 
onze haakse slijper van 2.400 watt bedient de professional 
vandaag zonder snoer!”

“METABO ZET IN OP EEN PERFORMANT ACCU-SYSTEEM, 
      DE LITHIUM HD BATTERY PACK, MET 67% MEER 
    VERMOGEN EN TOT 87% MEER CAPACITEIT TEN 
               OPZICHTE VAN LI-ION ACCU’S.”

Yves Baekelandt  – Managing Director bij Metabo

“SNOERLOZE POWERTOOLS 
 ZIJN DE TOEKOMST”
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PAUL VAN BEEK  GENERAL MANAGER SALES BELUX BIJ SPIT-PASLODE

“ALLE OPLOSSINGEN VOOR 
 DE ELEKTRO-PROFESSIONAL”

“SPIT is in 1951 opgericht in Valence (Frank-
rijk). De kruitschiethamer – een systeem om 
nagels in beton en staal te schieten door 
middel van een patroon – was hun eerste 
succesproduct. “We ontwikkelden deze me-
thode van bevestigen verder tot een totaal-
aanbod van schiethamers en verankeringen 
voor directe montage op beton en staal”, 
schetst Paul van Beek de geschiedenis. 
“Met de integratie van Paslode in de 
groep (1986), werd ook de gastechno-
logie geïntroduceerd in de wereld van 
de schiethamers. Een techniek  die 
vandaag onmisbaar is voor een goed 
uitgeruste installateur.”

TRIX 160 PLAFOND
Parallel met de schiethamers, ontwikkelde 
SPIT nog heel wat andere powertools. “Sleu-
venslijpers, diamantboren, boor- en hakha-
mers, … Deze oplossingen worden specifiek 
ontwikkeld voor de elektro-professional. 
Goed gereedschap is onontbeerlijk”, weet 
Paul van Beek. “Daar waar in andere landen 
bepaalde taken worden uitbesteed (slijpen, 
hakken), verwacht de markt  van de Belgi-
sche installateur dat hij alles zelf uitvoert. 
Zonder goed materiaal, kan de professional 

gewoon niet rendabel zijn.”
“Recent lanceerden we de Trix 160 plafond, 
een diamantboormachine waarmee je on-
dersteboven het perfecte gat kan boren in 
beton, erg populair om gaten te boren in het 
plafond voor spotverlichting. We zijn ook be-
zig met een systeem te ontwikkelen die droge 
diamantboringen mogelijk maak. Maar meer 
informatie hierover kan ik nu nog niet vrijge-
ven”, klinkt het.
SPIT-Paslode heeft een tevens een interes-

sant serviceaanbod. “Onze Full Option Ser-
vice – kortweg FOS – biedt de gebruiker een 
volledige kostenberekening van zijn machine 
aan, alvorens hij het toestel aankoopt. De 
installateur weet op voorhand dus wat zijn 
machine gaat kosten, op drie, vier of vijf jaar. 
Want na registratie op onze nieuwe website, 
geniet de gebruiker van een totale waarborg 
van twee jaar”, geeft Paul van Beek nog mee.

VERANKERINGEN
SPIT-Paslode heeft ook een totaalaanbod 
verankeringssystemen: van nylonpluggen 
over mechanische spreidankers tot chemi-
sche verbindingen. “In België hebben we 
dertien adviseurs die ter beschikking staan 
van de installateurs. Zij kunnen voor de in-
stallateur berekenen welke ankers nodig zijn 
voor welke lasten. Je hebt immers niet altijd 
dezelfde spijker nodig voor een bepaalde toe-
passing. Is het hard beton, zacht beton,… Zo 
vermijden we dat de installateur grote voor-
raden aanlegt, die achteraf toch niet geschikt 
bleken voor die toepassing”, legt de General 
Manager uit. “Onze specialisten geven ook 
demonstraties op de werf met onze verschil-
lende machines of ankers. Overal in België!”
“Het is beter om op voorhand te weten wat de 

gebruiker nodig heeft, zodat hij bij Ce-
beo het juiste materiaal kan aanschaf-
fen. Onze adviseurs zijn zowel actief in 
de residentiële bouw, de utiliteitsbouw 
en de industrie. Zij hebben – net als 
de specialisten bij Cebeo – een gron-
dige praktijkkennis en focussen reeds 
jaren met succes op toepassingen en 
de eindgebruiker. Wenst u met hen in 
contact te treden? Vraag dan meer 
uitleg bij uw Cebeo-vertegenwoordi-
ger”, besluit de General Manager.

Als professional kent u SPIT-Paslode ongetwijfeld 
van de oranje powertools. Maar wist u dat de Franse 
fabrikant eveneens top is op de markt van verankeringen? “Ook daarin voeren we een 
breed assortiment: van houtpluggen tot chemische verbindingen”, meldt Paul van 
Beek, General Manager Sales Benelux bij SPIT-Paslode. Bij dit gamma biedt de 
fabrikant ook een populaire service. “Desgewenst berekenen we voor de installateur 
welk type anker hij nodig heeft om een bepaalde last te dragen. Zo beantwoordt zijn 
installatie steeds aan de geldende normen en aan de eisen van het functiebehoud.”



www.helia-elektro.be

•  Golfvormig oppervlakteprofiel voor optimale warmteafvoer.

• Gereedschapsloze combinatie-invoer voor buizen.

•  Voor stortbeton en prefabbouw.

Welkom, nieuwe HaloX®!
Voor verlichting. Voor luidsprekers.

Exclusieve invoerder voor België: CCI nv, Louiza-Marialei 8/5, 2018 Antwerpen T: 03 232 78 64 | info@ccinv.be | www.aiphone.be 
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en accessoires in galva

PREFLEX

Roll..Profi, een compleet assortiment  
afrolsystemen voor rollen en haspels

De Roll..Profi toestellen zijn niet alleen compatibel met Preflex® producten, maar 
u gebruikt ze ook voor kabelhaspels en rollen. In het gamma vindt u een scala aan 
ergonomische en duurzame hulpmiddelen voor een vlotte installatie. 

Van diverse eenvoudige afrolsystemen voor rollen en haspels tot innovatieve 
haspelliftsystemen. De Roll..Profi productlijn is kwaliteitsvol, duurzaam en geschikt 
voor in- en outdoor gebruik. Zo worden uw installaties nog veiliger, gemakkelijker en 
gegarandeerd sneller. 

Sinds kort biedt Preflex® een volledig assortiment van hoogwaardige 
toestellen aan die de verwerking van rollen en haspels 
vergemakkelijken.
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SOEPELHEID AANGEPAST AAN UW EISEN
 
Het LINEAX® kabelgamma omvat onze flexibele rubberkabels voor laagspanning met een uitstekende 
mechanische weerstand. Ze zijn alomtegenwoordig in industriële toepassingen. Net zo goed vindt u ze 
op werven, in mobiele werkomgevingen, in havengebieden, in landbouwtoepassingen...  
de lijst toepassingen is eindeloos!  
Vraag ernaar bij uw distributeur!

www.nexans.be

H07RN-F LINEAX® VAN NEXANS
DE RUBBERKABEL VOOR IEDERE TOEPASSING

Nexans_LINEAX cebeo_A5.indd   1 25/09/2017   16:55:23

PYROCONTROL: Brandveilige kabels, 
ontworpen voor de uitdagingen van 
de 21e eeuw.

   Ons uitgebreid gamma 
  halogeenvrije kabels en
  kabels met functiebehoud 
  is uw solide basis voor de 
  uitbouw van een aktief
  brandveiligheidssysteem.

www.eupen.com

pyrocontrolNL.indd   1 13-04-11   13:49
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PENTAIR

Baanbrekend nieuw assortiment raychem vorstbeveiliging 
voor leidingen: XL-TRACE LOW-SMOKE ZERO HALOGEN
     

ENOC SYSTEM

NIEUW! Kabelgootsysteem

Thermal Management innoveert met zijn nieuwe assortiment Raychem Low-Smoke Zero Halogen (LSZH) 
zelfregulerende verwarmingskabels, die uniek zijn in hun soort. 

ONGEËVENAARDE BOUWVEILIGHEID - 
CONFORM IEC61034-2 EN BESTAND TEGEN 
IEC62395
Het productaanbod is specifiek ontwikkeld voor 
gebruik in commerciële en residentiële gebouwen 
en biedt ongeëvenaarde bouwveiligheid dankzij een 
nieuw LSZH-mantelmateriaal. De nieuwe kabels 
voldoen aan de eisen van ‘low smoke’-tests (conform 
IEC61034-2) en bieden extreme weerstand bij de 
brandbaarheidstest van IEC62395. Het innovatieve 
assortiment vermindert ook het risico op inademen 
van giftige dampen bij brand en minimaliseert de 
uitstoot van rook met tot 90 procent vergeleken 
met standaard oplossingen met een mantel van 
polyolefine.

VLAMVERTRAGER – VERGELIJKING 
CR-MANTEL / LSZH-MANTEL

EENVOUDIG IN GEBRUIK EN 
INSTALLATIE
Het assortiment XL-Trace is 
ook volledig compatibel met 
het unieke RayClic-sys-
teem voor snelle verbin-
ding. De isolatieverplaat-
singsconnector maakt de 
elektrische verbinding, zodat 
de installatietijd en totale instal-
latiekosten significant lager zijn dan bij 
alternatieven met krimpkousen. 
De pijpleidingen zijn beschikbaar in verlengde ver-
warmingscircuitlengtes tot 215 m en hebben een lage 
buigradius van slechts 10 mm, zodat gebruikers de 
kabel nauwsluitend om leidingen met veel hoeken 
kunnen plaatsen. De zelfregulerende kabels kunnen 
ook ter plaatse op elke lengte worden gesneden zodat 
variaties in het ontwerp geen probleem meer zijn. Dit 
zorgt voor minder elektrische verbindingen, regelin-
gen, verbindingsdraden en elektrische beveiligingen, 
wat weer grote besparingen oplevert.

Met ons merk Raychem is Thermal Management pi-
onier in zelfregulerende technologie. Het bedrijf loopt 
al meer dan 40 jaar voorop met innovaties. Dank-
zij die ervaring hebben we innovatieve oplossingen 
kunnen introduceren die superieure beveiliging en 
gemoedsrust bieden aan bouwkundigen, installatie-
aannemers en gebouweigenaren.”
Het XL-Trace-productaanbod is verkrijgbaar in ver-
schillende vermogenssterktes (10,15,26 en 31 W/m) 
zodat ze geschikt zijn voor meerdere leidingafmetingen. 
Ga voor meer informatie inclusief technische 
gegevens naar: vorstbeveiliging.pentairthermal.nl

PREMIUM CT1
Hoogwaardige verticale kabelgoot. 
Past zonder gereedschappen zowel 
op de linker- als op de rechterzijde 
van het 19”-profiel in een F1/S1-rek of 
-kast.

• Metalen goot met kunststofvingers 
 en een metalen deksel.
• Beschikbaar in versies 42HU en 47HU. 
 42Hu-versie met 4 deksels en 47Hu-versie 
 met 5 deksels.
• De deksels scharnieren zowel links als rechts. 
 Ze kunnen ook volledig worden verwijderd.
• De rug van de goot bevat openingen voor kabels 
 die neerwaarts lopen. Hij bevat ook gaten voor  
 kabelhouders.
• CTD S/L kabelsgeleiders kunnen in de rug van de  
 goot worden aangebracht.

STANDAARD CT3
Standaard verticale kabelgoot. Past 
zonder gereedschappen zowel op 
de linker- als op de rechterzijde van 
het 19”-profiel in een F1/S1-rek of 
-kast.

• Metalen goot met kunststofvingers en een   
 metalen deksel.
• Beschikbaar in versies 42HU en 47HU.
• De hele hoogte wordt door een enkel volledig  
 deksel afgedekt.
• Het deksel scharniert zowel links als rechts. Het  
 kan ook volledig worden verwijderd.
• Geleverd per paar, een linker- en een rechter-CT3.

BASIC CT5
Basis verticale kabelmanager 
zonder goot. Past zonder 
gereedschappen 
zowel op de linker- als op de 
rechterzijde van het 19”-profiel in 
een F1/S1-rek of -kast.

• Metalen houder met kunststofvingers.
• Beschikbaar in versies 42HU en 47HU.
• Geleverd per paar, een linker- en een rechter-CT5.

Enoc CT is a wide range, high end cable management system, designed for easier  

organizing and handling of large volumes of cables. It fits tool-free in the 19" profile of 

our F1/S1 enclosure. Its wide range gives you a premium model with many functions 

and possibilities down to basic and economy models where economy is important with-

out sacrificing quality. Enoc CT gives you cable management solutions and accessories 

that best meet your different needs. Because at Enoc we are committed to finding  

the solution that best fits you. That is why we call it “The Enoc Way”.

E N O C S Y S T E M . C O M

ENOC CT CABLE TRAY SYSTEM
SMART AND EFFICIENT CABLE HANDLING

WIDE RANGE
Premium, Basic  
& Economy

TWO SIZES
Available in 42HU & 
47HU version

FAST DELIVERY
Available for immediate 
delivery

QUALITY
Metal tray with plastic 
fingers and metal lid

NEW!



Enoc CT is a wide range, high end cable management system, designed for easier  

organizing and handling of large volumes of cables. It fits tool-free in the 19" profile of 

our F1/S1 enclosure. Its wide range gives you a premium model with many functions 

and possibilities down to standard and basic models where economy is important with-

out sacrificing quality. Enoc CT gives you cable management solutions and accessories 

that best meet your different needs. Because at Enoc we are committed to finding  

the solution that best fits you. That is why we call it “The Enoc Way”.

E N O C S Y S T E M . C O M

ENOC CT CABLE TRAY SYSTEM
SMART AND EFFICIENT CABLE HANDLING

WIDE RANGE
Premium, Standard  
& Basic

TWO SIZES
Available in 42HU & 
47HU version

FAST DELIVERY
Available for immediate 
delivery

QUALITY
Metal tray with plastic 
fingers and metal lid

NEW!
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KABELWERK EUPEN

Geharmoniseerde 
H05 en H07 draden

NEXANS

De rubberkabel voor iedere 
toepassing: H07RN-f lineax®

KABELWERK EUPEN

Pyrocontrol RF 1 h

Een  belangrijk gamma zijn al onze draden. Ons 
assortiment van draden is erg uitgebreid en bestaat uit 
de geharmoniseerde H05 en H07 draden. Of deze nu 
massief, soepel of vertind zijn, we hebben een uitgebreid 
kleurengamma. Op de vraag naar 90°C draad hebben 
we de H07V2-K kabel in ons assortiment opgenomen. 
Daarbuiten kunnen we de halogeenvrije H07Z1-K kabel 
leveren in de loop van lente 2018.

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

In de soepele installatiedraad kunnen we u de vertinde versie H05/H07V-K uit 
voorraad aanbieden. De andere soepele installatiedraad kunnen we op aanvraag in 
vertinde versie produceren.

Meer informatie vindt U op onze website www.eupen.com

Eén van deze kabels zijn onze veiligheidskabels 
namelijk Pyrocontrol RF 1 h.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN 
VAN HET PYROCONTROL GAMMA:
• Pyrocontrol kabels zijn vlamwerend. Het vuur 

zal zich nooit verder uitstrekken over de lengte 
van de kabel, hiermee verspreiding van de brand 
voorkomend.

• Pyrocontrol  kabels zijn rookarm (rookdichtheid). 
Deze kabels zullen geen dikke rook verspreiden bij 
brand waardoor vluchtwegen zichbaar blijven en 
noodhulpverlening ongehinderd door kan gaan.

• Pyrocontrol  kabels zijn halogeenvrij. 
 Bij brand zullen onze kabels minder schade aan-

richten door giftige gassen of rookcorrosie. 
• Pyrocontrol  kabels met functiebehoud.Bij brand 

zal voor een aantal kabels functiebehoud van 
levensbelang zijn. Bijvoorbeeld alarmsystemen, 
noodpompen en noodverlichting moeten blijven 
functioneren tijdens de brand zodat evacuatie en 
hulpverlening probleemloos verder kunnen door-
gaan.

Brandveiligheidskabels spelen een steeds belangrij-
kere rol in de markt van elektro-installaties. Hun toe-
passingsgebied wordt steeds breder en veelvuldiger.

HIER EEN OVERZICHT VAN ONS GAMMA DRAAD:

Net zo goed zijn ze geschikt voor de 
voeding van verplaatsbare installaties 
op bijvoorbeeld werven, in mobiele 
werkomgevingen, in havengebieden, 
in landbouwtoepassingen... De lijst 
toepassingen is eindeloos ! 

DE TROEVEN VAN H07RN-F 
LINEAX®:
• Uitstekende mechanische 

schokbestendigheid
• Bedrijfsspanning: 450/750 

Volt in mobiele toepassing. In 
vaste opstelling in afgesloten 

installatiesystemen is 0,6/1 kV 
toegelaten.

• Mag gebruikt worden in 
koelinstallaties tot -25°C.

• Uitermate geschikt voor gebruik 
buiten. Mag ook ingegraven 
worden indien een mechanische 
bescherming voorzien wordt. 

• Goede waterbestendigheid (AD7)
• Oliebestendig
• Verkrijgbaar in een uitgebreide 

waaier secties.
Raadpleeg onze technische fiche op 
www.nexans.be

De LINEAX® rubberkabels van Nexans combineren 
flexibiliteit met een uitstekende mechanische 
schokbestendigheid. Dit maakt hen uitermate geschikt 
voor industriële toepassingen. 

 Type Bedrijfstemperatuur 
H05/H07V-U 450/750 V massieve installatiedraad  tot 70°C
H07V-R 450/750 V samengeslagen installatiedraad tot 70°C
H07Z1-R 450/750 V halogeenvrije samengesl. 
 installatiedraad  tot 70°C
H05/H07V-K  450/750 V soepele installatiedraad  tot 70°C
H07V2-K 450/750 V soepele installatiedraad  tot 90°C
H07Z1-K 450/750 V halogeenvrije soepele 
 installatiedraad tot 90°C



www.deltalight.com/superloop

De nieuwe Superloop collectie bestaat uit een uitgebreid
assortiment ronde en rechte slanke vormen, voor een waaier

aan verlichtingsmogelijkheden. Superloop kan functioneel
toegepast worden door ‘tool-free’ fl  exibele Spy-modules
op de ronde, rechthoekige of vierkante basis te monteren.
Of eerder decoratief door de volle lichtcirkel horizontaal of
gekanteld te plaatsen. Of als eyecatcher door Superloop

verticaal te positioneren.

De Superloop heeft een door Delta Light®

op maat ontworpen 48V profi el binnenin.
Zo kan je de fl exibele Spy modules vrij plaatsen

en verplaatsen eender waar op de ring. 

Dankzij het CTRL DELTA systeem
kan je ook draadloos aansturen en dimmen

vanop tablet of smartphone. 

SUPERLOOP

www.deltalight.com

Cebeo News 291.indd   1 13/11/2017   17:15
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BAILEY
Spiraled Silhouette

ESYLUX
Nieuwe bolderarmaturen in 
LED-buitenverlichting, 
serie ALVA

DELTA LIGHT
Splitline Magnetic

Het lichtgevende flexibele led filament wordt omgeven door een fijne kunst-
stof koker waarvan de uiteinden in de zwarte kunststof E27 lampvoet zijn 
gegoten. 
In combinatie met het 2200k warme licht (bovendien dimbaar!) levert dit een 
uiterst sierlijk en sfeervol effect. Met de 5 beschikbare vormen (bulb, globe, 
flower, tulip en heart)  kan de eindgebruiker zelfs  thematisch aan de slag. 
Vanzelfsprekend zijn deze led-silhouetten energiezuinig met een verbruik 
van 8W en 12W (flower en tulip).

www.bailey.nl

Als “spin-off” van de succesvolle reguliere Spiraled 
collectie, introduceert Bailey de laatste trend op led 
lichtbrongebied; de Spiraled Silhouette serie. 

Splitline Magnetic is de nieuwste telg van de veelzijdige 
Splitline-profielen. Een magnetisch en op maat gemaakt 
profiel werd aan de collectie toegevoegd. 

Met de Splitline M worden de mogelijkheden 
voor dynamisch en gepersonaliseerd gebruik 
nog groter. Afhankelijk van de ruimte, kan je 
flexibel lichtelementen toevoegen, verwijde-
ren of aanpassen. Dankzij de handige ‘plug & 
play’ zijn complexe technische tussenkom-
sten overbodig. 

Binnen de reeks Splitline Magnetic kan je 
spelen met een ruime keuze aan discrete 
of decoratieve modules. Tweeter, een van 
de meest iconische assortimenten van 
Delta Light®, is nu ook combineerbaar met 
Splitline. Hetzelfde geldt voor de Gibbo-
pendelarmatuur – met een handgeblazen 
transparante, opalen of amberkleurige bol – 
of de gloednieuwe ranke Microspy-pendel.

180° LICHTUITVOER OF INTEL-
LIGENT GEKOPPELD
Soms zijn bolderarmaturen bedoeld 
om enkel de oprit naar een gebouw te 
verlichten, en niet het aangrenzende 
terras. De nieuwe ALVA-bolderar-
maturen met een lichtuitvoer van 
180° zorgen in dergelijke situaties 
voor een gerichte verlichting. 
Ze zijn verkrijgbaar in antraciet en 
wit, voor 230 V of DALI en in ver-
schillende hoogtes, diffusors en 
lichtkleuren. Optioneel beschikken 
ze over een bewegingsmelder en een 
ingebouwde DALI-busvoeding. Zo 
kunnen hele armaturengroepen in-
telligent worden gekoppeld en een-
voudig met DALI-Broadcast worden 
geregeld. Met DALI-Switch kunnen 
ook conventionele lampen worden 
geïntegreerd. 

EEN SLANK ONTWERP VOOR 
EEN BESCHEIDEN UITSTRALING
De nieuwe, slanke ALVA-varianten 
zorgen voor een elegante uitstra-
ling: de diameter bedraagt slechts 

100 mm bij een hoogte van 700 mm. 
Ook deze zijn in antraciet of wit en 
met verschillende diffusors en een 
lichtkleur van 3000 K of 4000 K ver-
krijgbaar.



BC LED SPOTS
LED RAILSPOTS MET GEÏNTEGREERDE DRIVER

ONTDEK MEER OVER DE LED RAILSPOTS IN DE CATALOOG TECHNOLUX LED 12.0

BESCHIKBAAR IN 

wit, zwart, grijs of gepolierd aluminium

small ø55 – medium ø90 – large ø120

3000 K – 4000 K – vlees – vis – brood – fruit – retail (Ra97)

1500 tot 4000 lm
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LEDVANCE
PARATHOM+®: meer dan alleen licht

FEILO SYLVANIA
Stand-Alone rooms & Connected Building

Nieuwe LED lampen van LEDVANCE met extra functies !
ONTDEK DE NIEUWE PARATHOM+® LAMPEN: SLIMME OPLOSSINGEN VOOR UW KLANTEN.

Bij Feilo Sylvania zijn we ervan overtuigd dat een goed lichtregelsysteem niet 
voorbehouden moet zijn voor grote projecten.  Dus in het SylSmart concept biedt 
Feilo Sylvania naast het Connected Building lichtregelsysteem voor grote gebouwen ook 
het SylSmart Stand-Alone Rooms systeem.  Dit is een lichtregelsysteem voor kleine ruimtes, voor 
een maximale controle bij een minimale installatie. Met SylSmart zijn de voordelen van een volledig 
lichtsturingssysteem nu binnen ieders bereik!

STAND-ALONE ROOMS - 
LICHTREGELSYSTEEM VOOR KLEINE 
RUIMTES.
Het systeem werkt autonoom, zonder extra sturingska-
bels, met een uiterst eenvoudige installatie.  Bovendien 
is het flexibel aan te passen bij een eventuele gewij-
zigde layout van de ruimtes.  Er is geen training vereist 
en er is geen gateway in de oplossing, wat een totale 
integriteit van het systeem garandeert.
Het resultaat: een discreet, nauwkeurig en kosteneffi-
ciënt systeem dat grote energiebesparingen oplevert en 
programmaties van scènes toelaat – zelfs in één enkele 
ruimte.
De toegepaste armaturen zijn Plug & play, want de 
draadloze sturing is reeds geïntegreerd in het armatuur!  
U optimaliseert de energie-efficiëntie door een uiterst 
compacte aanwezigheids- en daglichtsensor.  Via 
draadloze schakelaars heeft u een flexibele lichtcon-
trole zonder nood aan onderhoud.  Via een App heeft u 
daarenboven 100% armatuurcontrole en creëert u eigen 
profielen met scènes en timings.

CONNECTED BUILDING – 
LICHTREGELSYSTEEM VOOR GROTE 
GEBOUWEN
Voor grote installaties biedt Feilo Sylvania het SylSmart 
Connected Building systeem aan.  Ook hier geniet u van 
een eenvoudige  installatie, simpelweg aansluiten op de 
netspanning en klaar.  Het systeem werkt met een Auto 
setup, en vereist dus geen programmatie.  Ook hier 
is de sensor geïntegreerd in de 
armaturen en heeft het 
een draadloze 
bediening.  
De App is handig 
voor verdere 
personalisatie 
of optimalisatie.

Het Connected Building systeem werkt met een Mesh 
netwerk, door middel van draadloze Bluetooth Low 
Energy communicatie, met een tussenafstand tot 7 me-
ter tussen de armaturen, onafhankelijk dus van gere-
flecteerde signalen.  Bovendien is het lichtregelsysteem 
voorspellend en zelflerend, wat uitermate handig is in 
de praktijk en extra energiebesparing oplevert.

PARATHOM+® GLOWDIM
De PARATHOM®+ lampen met GLOWdim technologie 
veranderen hun lichtkleur in een aangenaam warme tint 
wanneer ze gedimd worden (van 2.700K tot 1.700K), om 
een extra gezellige sfeer te creëren. Dankzĳ het compacte 
design en de klassieke- en reflectorlampvormen vormen 
ze een eenvoudige vervanging voor lampen op basis van 
conventionele technologieën.

PARATHOM+® SENSOR
PARATHOM+® Sensor met ingebouwde daglichtsensor 
begint automatisch te branden als het begint te sche-
meren. De lichtsensoren detecteren het daglicht op basis 
van de spectrale verdeling. De automatische inschake-
ling duisternis zorgt voor een groter veiligheidsgevoel 
en maakt aanvullende energiebesparing mogelĳk. PA-
RATHOM+® Sensor lampen hebben een bĳijzonder lange 
levensduur tot 25.000 uur.

PARATHOM+® MOTION SENSOR
PARATHOM+® Motion Sensor zijn LED lampen met een 
ingebouwde bewegingssensor en een groot detectie-
bereik en geven een veilig gevoel. Bĳijzonder energiebe-
sparend: afhankelĳijk van het daglicht worden de lampen 
automatisch in- en uitgeschakeld, voor een grotere ef-
ficiëntie. Automatische uitschakeling 15 seconden na de 
laatste bewegingsdetectie. Ook de PARATHOM+® Motion 
Sensor heeft een lange levensduur tot 25.000 uur.



Das gute Licht.

mijn huis | mijn tuin | mijn verlichting

Onze brochure “Verlichting voor huis en tuin” toont een keuze aan armaturen uit het assortiment van BEGA, 
dat bijzonder geschikt is voor verlichting en vormgeving van de particuliere omgeving. Bestel eenvoudig 
uw gratis exemplaar met gedetailleerde informatie en talrijke toepassingsvoorbeelden.  www.bega.com

cebeo_EV_BE16_17_NL.indd   1 10.07.17   14:17
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TECHNOLUX
TRL LED-lichtlijn
De TRL LED-lichtlijn is een robuuste, kwalitatieve lichtlijn met strak design, die verkrijgbaar is in het wit, zwart 
of zilver. In combinatie met een brede keuze aan verschillende lichtbundels, is dit product uiterst geschikt 
voor toepassingen in zowel de industrie, winkels en kantoren. Bovendien is deze lichtlijn heel eenvoudig te 
monteren, wat de installatietijd fors reduceert.

De terugverdientijd van deze LED-lichtlijn tegenover een 
conventionele oplossing bedraagt slechts twee jaar. De ver-
lichtingstoestellen zijn efficiënt en halen een lumenoutput tot 
120lm/W. Dit kan een energiebesparing opleveren tot 50% in 
vergelijking met een conventionele toepassing. In combinatie 
met dimming en aanwezigheidsdetectie is er nog een grotere 
energiebesparing mogelijk.
De draagprofielen zijn standaard voorbedraad met 5, 7, 9 
of 11 aders. En kunnen heel gemakkelijk mechanische en 

elektrisch aan elkaar gekoppeld worden, met een 
eenvoudige klik. De toestellen zijn gemaakt uit 
gelakt plaatstaal en hebben een strak design, 
waardoor ze kunnen ingezet worden in zowel 
industriële omgevingen en kantoren, maar 
ook in winkels, waar het decoratieve karakter 

belangrijk is.
De elektrische unit is voorzien van zeer efficiënte mid-

power LEDs (tot 120 lm/W) met lenzen uit PMMA, waardoor 
een breed bundelpakket, afhankelijk van de applicatie, mo-
gelijk is. Ook de lumenoutput varieert tussen de 3.200 lm en 
12.000 lm met een goede kleurweergave (Ra 80, Ra 90 op 
aanvraag). De levensduur bedraagt 70.000 u (L80B50).
De elektrische unit kan je gereedschapsloos in het draag-
profiel klikken om een elektrische connectie te maken.

SLV
REVILO
Spot voor SLV D-TRACK 2-fase hoogspannings-
railsysteem

De in twee kleurvarianten verkrijgbare REVILO LED, met passende adapter 
voor het 2-fase 230V railsysteem, is uitgerust met een Premium LED van 
7,25W. Door de wisselreflector beschikt de spot over veel uiteenlopende 
gebruiksmogelijkheden.

REVILO:
• LED
• 3000K
• zwart
• 15°
• incl. 2-fase adapter
• Art.nr.: 140220 
• Cataloguspagina: BIG WHITE 2018: 486 

DECORATIEVE, ARCHITECTURALE EN TECHNISCHE VERLICHTING  I  LED-OPLOSSINGEN  I  PROFESSIONEEL LICHTADVIES  I  

LICHTBEREKENING  I  ONDERSTEUNING VOOR PROJECTEN IN WONINGEN, TERTIAIRE EN COMMERCIËLE GEBOUWEN

 cebeolightstudio

Totaalconcept voor 
verlichtingsoplossingen

Brugge  I  Deurne  I  Erembodegem  I  Gent  I  Grâce-Hollogne  I  Hasselt  I  Jette  I  Mons  I  Namur  I  Turnhout

HEBT U EEN PROJECT?
Onze specialisten helpen u graag met de uitwerking ervan. 
Contactgegevens vindt u op www.cebeolightstudio.be



www.feilosylvania.com

ToLEDo™ Vintage – Licht is prachtig
Decoratieve ledlampen met een zelfde warm lichteffect als vintage gloeilampen.

•  Nieuwe en innovatieve ‘Flexible Filament Chip Technology’ (FFCT)

•  Kleurtemperatuur 2000K, voor een gezellige sfeer.

•  Goudgetinte glasballon.

•  Drie unieke filamentontwerpen – afhankelijk van de 
ballonvorm – Helix, Cord en Flow.

•  Omni-directionele lichtverdeling 300°.

•  Lage lumenoutput, tot 250lm, voor een zacht en sfeervol 
lichteffect.

•  Tot 92% energiebesparing.

•  Dimbare en niet-dimbare versies.

•  Meer dan 100.000 schakelcycli.

•  Gemiddelde levensduur van 15.000 uur.  
Gaat 7,5 keer langer mee dan vintage gloeilampen.

•  3 jaar garantie.

11162-AZ-Annonce ToLEDo Vintage-A4.indd   1 11/10/17   17:53



cebeo-isi-solutions.be

Technieken voor energie-efficiëntie, comfort en veiligheid, dat is waar je op de nieuwe 
website www.cebeo-isi-solutions.be alles over te weten komt. Deze website is een 
heel rijke informatie- en inspiratiebron voor elke technische vakman en eindklant, op 
zoek naar een residentiële oplossing voor verlichting, domotica, toegangscontrole, 
beveiliging, netwerk, HVAC en hernieuwbare energie. Dit zijn ook de zeven pijlers van 
Cebeo ISI Solutions, de totaalbenadering van Cebeo voor technische oplossingen in de 
woningbouw.

Technieken voor  
energie-efficiëntie,  
comfort en veiligheid



BENELUX.LEDVANCE.COM

OSRAM HQL LED
Hoge efficiëntie tot wel 133 lm/W  
OSRAM HQL LED lampen zijn ideaal voor het verlichten van parkeerplaatsen,  
straten en ter vervanging van bestaande witlichtinstallaties met HQL lampen.  
Verminder uw energie- en onderhoudskosten op korte termijn!  
Kijk voor meer informatie op: www.benelux.ledvance.com/hql-led

OSRAM HQL LED 
De LED vervanging  
voor conventionele  
HQL lampen.
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ABB

  viaFlex noodverlichtingssysteem:
  Flexibel en gebruiksvriendelijk

viaFlex is de nieuwe naam voor de opvolger van Sentara. Niet 
alleen het uiterlijk van de kast en de toegepaste componenten zijn 
vernieuwd; het belangrijkste verschil zit in de gebruiksvriendelijkheid. 
Het vernieuwde centrale batterijsysteem viaFlex biedt maximale 
flexibiliteit in de bouw. 

Belangrijkste pro is echter de toepassing van de be-
dienings- en programmeringssoftware viaFlex PRO. 
Deze zorgt voor intuïtieve bediening en vereenvoudigde 
installatie en inbedrijfname, maar vooral ook extra flexi-
biliteit bij uitbreiding. 

DRIE BASISCOMPONENTEN
Het viaFlex-systeem bestaat uit drie basiscomponenten:
• viaFlex centraal voedingssysteem (CPS): controle-unit 

met batterijen en Touch panel communicatiemodule
• OS-module: autonoom functionerende onderstation-

module (uitbreidbaar tot 240 stuks per systeem)
• FLX-schakelmodule (uitbreidbaar tot 9600 stuks per 

systeem)

Binnen het viaFlex-systeem hebben de viaFlex-onder-
stationmodules de volledige controle over de aangeslo-
ten armaturen. De werking van deze module is onafhan-
kelijk van de besturing vanuit de viaFlex-voedingskast. 
Valt de communicatie weg? Dan heeft dit geen gevolgen 
voor de veiligheid van de installatie.

BRANDCOMPARTIMENTEN
Evenals zijn voorganger vindt ook viaFlex zijn specifieke 
toepassing in brandcompartimenten. Omdat het onder-

station zich in het brandcompartiment bevindt en er op 
drie niveaus spanningsuitval kan worden gedetecteerd, 
biedt het gebruikers veel meer overzicht. 
Dat maakt het projecteren van de centrale noodverlich-
tingsinstallatie heel eenvoudig, zonder dat er ingeleverd 
hoeft te worden op gebouwveiligheid.

Stof komt altijd vrij tijdens werkzaamheden en vele 
stofsoorten zijn vaak niet of nauwelijks waar te ne-
men. De kleinste deeltjes blijven het langst in de lucht 
zweven en dus is de kans dat deze worden ingeademd 
zeer groot. Niet alleen door diegene die zelf aan het 
werk zijn, maar ook door de omstaanders en collega’s.
Om de juiste persoonlijke bescherming te kunnen bie-
den, moet er een goede analyse gemaakt worden van 
de omstandigheden en werkzaamheden. Enkel zo komt 
men tot de meest geschikte producten. 
Hier nemen we enkel een paar van de meest gebruikte 
stofmaskers onder de loep en waarvoor deze het best 
gebruikt kunnen worden.

AURA™ 9300+ SERIE ONDERHOUDSVRIJE 
STOFMASKERS 
De Aura™ 9300+ Serie onderhoudsvrije stofmaskers 
is het resultaat van grensverleggende ideeën, tech-
nologieën en materialen. Dankzij de innovatieve lage 
ademweerstandfiltertechnologie kan men nog makke-
lijker ademhalen door het stofmasker en een toppaneel 
met reliëf zorgt ervoor dat de oogbescherming niet be-
slaat door de warme en vochtige uitgeademde lucht. 
Maar ook het comfort en gebruiksgemak van deze serie 
zijn superieur. 

3M™ 8825+ EN 8835+ STOFMASKERS 
De 3M™ 8825+ en 8835+ stofmaskers zijn ontworpen 
voor een nog betere pasvorm. De stevige binnenschaal 
en het cup-ontwerp van deze stofmaskers voldoen aan 
de verstoppingstestsvereisten voor filterende gelaats-
maskers en aan EN 149 'R', wat betekent dat ze tijdens 
meer dan één shift kunnen worden gebruikt.

FFP2 MASKERS
FFP2 maskers bieden bescherming tegen gemiddelde 
niveaus van fijnstof en nevel, die ontstaan bij vele in-
dustriële toepassingen. FFP3 maskers bieden dan weer 
bescherming tegen hoge niveaus van stof, nevel, me-
taaldampen en vezels die eveneens onstaan bij heel 
wat industriële processen. 
Dus wees slim: zorg voor uw correcte persoonlijke be-
scherming. Neem zeker contact op met uw expert voor 
meer informatie en de juiste keuze.

3M

Stofdeeltjes die onschuldig lijken, kunnen 
ongemerkt grote schade veroorzaken
Blootstelling aan stof kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van 
de werknemers. Herhaardelijk blootstelling kan op den duur ernstige ziekten 
veroorzaken en dit kan vermeden worden door het dragen van de meest geschikte 
persoonlijke bescherming en meer specifiek stofmaskers.



siemens.com/powermonitoring 

Eenvoudige energiebewaking 
In een tijd waarin men zich meer en meer bewust is van kosten en het milieu, wordt energie
bewaking een belangrijke succesfactor. U kunt tot 30% op uw energiekosten besparen en de tech
nische fundering voor uw energiebeheersysteem eenvoudig creëren met gecertificeerde hardware 
en softwarecomponenten uit het SENTRONportfolio. Twee nieuwe elementen in dit portfolio zijn 
de compacte 7KM PAC3200T en 7KM PAC2200meetapparaten voor DINrail montage.

POWER MONITORING_adv.indd   1 11/10/17   10:08
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SMARTHER, DE SLIMME THERMOSTAAT 

GEBRUIKSVRIENDELIJK EN ALTIJD “CONNECTED”.
Comfort en energiebesparing. waar u ook bent. Deze wifi-thermostaat past in elke interieurstijl 
met zijn minimalistisch en verfijnd design met dunne vormgeving, een glaseffect en een witte 
afwerking. Met de app en de smartphone kunt u heel eenvoudig uw eigen programma's invoeren 
en genieten van een slimmer klimaatbeheer - zelfs wanneer u niet thuis bent.

Meer info? Surf snel naar www.bticino.be en download de brochure.

BT_smarther_CebeoNews_148x210mm.indd   1 06/10/17   12:38
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FLUKE

Fluke 1663/1664 Fc  
Multifunctionele Installatietester

B.E.G.

Bewegings- en daglichtafhankelijke verlichtingsregeling 
DALISYS ®  voor multiroom-oplossingen 

ATEM

T Stekkers : extra mogelijk-
heden bij Wieland Electric
Iedereen kent de huidige GST18 T-stekkers, waar 
langs beide zijden van de T-connector een vaste 
vergrendeling zit. Bij de nieuwe T-stekkers zijn er 
2 verbeteringen toegepast.

Een isolatietester, een aardingsmeter, en nog veel 
meer....

Met een beperkt aantal componenten kan met het B.E.G. DALI-systeem een effectieve en betaalbare 
verlichtingsregeling over meerdere ruimten worden gerealiseerd. Hiervoor hoeft niet eens per se een nieuwe 
kabel te worden aangelegd. De DALI-bus kan via twee aders van de normale 230V-kabel worden aangesloten.

Boven op de T-stekker is er één vaste 
vergrendeling en één ‘mobiele’ ver-
grendeling die men kan verwijderen en 
zo een koppeling kan maken met een 
andere T-stekker. 
Met andere woorden: men kan ze in 
cascade plaatsen (en zo een meerpo-
lige verdeler/verdeeldoos maken). Een 
andere nieuwigheid is dat aan de bo-
venzijde van de nieuwe T-stekker ook 
2 bijkomende haakjes zijn aangebracht 
voor het vastklikken op een montage-
plaat. 

De montageplaat is dezelfde als degene 
die gebruikt wordt voor de andere ver-
deelblokken met bv. schakelfunctie. Ze 
kan snel en eenvoudig op bijvoorbeeld 
het plafond of aan een kabelgoot be-
vestigd worden en de nieuwe T-stekker 
kan er op geklikt worden. De nieuwe 
T-stekkers zijn te verkrijgen voor de 
verschillende types GST18 stekkers. 
De huidige T-stekkers zullen in de 
toekomst vervangen worden door de 
nieuwe versies.
Meer info: www.wieland-electric.be 

De B.E.G.-multisensoren van het DALI-systeem werken 
volgens het multimaster-principe en kunnen naar keuze 
als master of als slave worden gebruikt. De PD11-DALI-
SYS is een zeer vlakke melder, die geschikt is voor kleine 
tot middelgrote kantoren. Deze melder past naadloos in 
het schaalbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-systeem. Op 
één DALI-lijn kunnen maximaal acht multisensoren aan 
elkaar worden gekoppeld. De voedingsspanning wordt 
aangesloten op de DALI-bus en het stroomverbruik is 
ca. 7 mA/multisensor. Bewegingsdetecties en/of licht-
waarden worden verzonden via een dataprotocol, dat 
door andere identieke apparaten of een hogere instantie 
verder kan worden verwerkt. Dankzij de fabrieksinstel-
lingen kan via plug-and-play in de broadcast-modus 
met volautomatisch bedrijf, schakeluitgang, 1200 lux en 
10 minuten nalooptijd de installatie snel worden gecon-

troleerd bij eenvoudige toepassingen.
Bovendien kan de volautomatische -, halfautomatische 
- of schemerschakelaarmodus, telkens met of zonder 
daglichtafhankelijke regeling, worden geactiveerd. Alle 
instellingen kunnen worden uitgevoerd via de DALI-
applicatiesoftware. Via dit hulpprogramma wordt ook de 
groepering van de componenten in enkele muisklikken 
ingesteld. De verbinding met de pc komt tot stand via 
de DALI-netadapter met USB-interface (PS-DALISYS-
USB-REG).
Voor de handmatige bediening via conventionele wand-
schakelaars is een multimaster-compatibele DALI-
drukknopmodule (PBM-DALISYS-4W) vereist, waarvan 
de directe opdrachten aan de verlichting leiden tot een 
aanpassing van de regeling van multisensoren (bijv. tij-
delijke deactivering van het automatische systeem). Zo 

kunnen gebruikers op elk moment ingrijpen in het sys-
teem. Nog meer comfort wordt geboden door de relais-
module (RM-DALISYS-1C-REG), waarmee bijvoorbeeld 
de HVAC-installatie kan worden gekoppeld aan de be-
wegingsdetectie.
Er kunnen maximaal 64 deelnemers worden aangesloten 
op één lijn. Een indeling voor een multiroom-oplossing 
is bijvoorbeeld: 4 ruimten met elk 8 DALI-EVSA’s, 2 
multisensoren, 1 drukknopmodule en 1 relaismodule 
(HVAC), en verder nog een relaismodule met Cut-off-
functie (volledige uitschakeling van de EVSA in plaats 
van stand-by bij 0% verlichting). Met dit beperkte aan-
tal componenten en passende DALI-EVSA’s kan een 
DALI-lijn in meerdere ruimten worden gerealiseerd en 
ingesteld.
Meer info: www.beg-luxomat.com

• Meet spanning tot 500V AC 
• Isolatietester 

50V/100V/250V/500V/1000V
• Doorbeltest op L-N, L-PE, 

N-PE ingangen (fase-nul, 
fase-aarde, nul-aarde)

• Testen van aardlekschakelaars 
(inclusief type B) – uitschakel-
tijd en -stroom

• Kring- en lusimpedantie
• Te verwachten kortsluitstroom
• Draaiveldindicatie
• Aardingsmeting (met de ES165X 

kit –tijdens de promo)
• Pre isolatietest voor waar-

schuwing van aangesloten apparatuur om schade te voorkomen bij 
isolatietesten (alleen bij de Fluke-1664 SCH)

• Autotest functie (alleen bij de Fluke-1664 SCH)
• Verlicht scherm
• 3 jaar garantie  

Promotie: Bij aanschaf van een Fluke 1663 of 1664 FC 
GRATIS ES165X aardingspennen



Technologie die veiligheid een nieuwe 
betekenis geeft.
De vlamboogbeveiliging AFDD+ van Eaton detecteert niet alleen 
vlambogen: hij beschermt ook tegen aardlekstroom, kortsluitingen 
en overbelastingen: de ideale alles in één-bescherming voor 
nieuwe of bestaande installaties.

Met al deze functies in één enkel apparaat kunt u een zeer hoog 
beschermingsniveau bieden, dat uw klanten beter beschermt 
en hen meer rust geeft. En omdat de installatie van Arc Fault 
Detection Devices in Europa de standaard begint te worden, 
verbetert u door het specificeren van een AFDD+ ook de reputatie 
van uw bedrijf.

Bescherm wat belangrijk is - ga naar 
www.eaton.com/nl/livesafe

Branden die ontstaan in elektrische 
woonhuisinstallaties kunnen vele oorzaken 
hebben. Dus als u het risico kunt beperken 
met een alles-in-één oplossing van Eaton, 
waarom zou u dit niet doen?

Technologie die beschermt wat echt belangrijk is

Eaton Industries Belgium bvba-sprl
Industrialaan 1
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
T: +32 (0)2 719 8800
E: electricalbelux@eaton.com
www.eaton.be



CEBEONEWS 41

     e l ek t ro techn iek  |  PRODUCTNIEUWS

EATON

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

NexiTech is een veelzijdig armatuur dat zowel geschikt 
is voor vluchtwegverlichting als enkel- en dubbelzij-
dige vluchtwegsignalering. De armaturen kunnen zowel 
aan muren als plafonds gemonteerd worden. Daarnaast 
heeft u de keuze om ze in- of op te bouwen. Hoewel 
NexiTech uitermate geschikt is voor het gebruik binnen, 
kan de armatuur met behulp van een IP65 kit eenvou-
dig tot buitenarmatuur worden getransformeerd. Met 
deze kit kan de NexiTech ook goed toegepast worden 
in vochtige en stoffige omgevingen zoals ondergrondse 
parkeerplaatsen of in lichte industrie.  

ENERGIE BESPAREN IN PERMANENTE 
MODE
Alle decentrale modellen kunnen permanent en niet-
permanent geschakeld worden. In permanente modus 
is de lichtoutput 60lm voor alle modellen. Dit garandeert 
een perfecte uitlichting van het pictogram volgens de 
NEN-EN1838 met een zo laag mogelijk energiever-
bruik. In noodbedrijf zal de lichtoutput afhankelijk zijn 
van de maximale lichtoutput van de armatuur (bijv. 
250lm of 400lm).

Bij de combinatie armaturen zijn de high power leds 
voor de vluchtwegverlichting enkel aan in nood, wat een 
extra energiebesparing oplevert.

AUTOMATISCHE TEST IN EVEN EN 
ONEVEN WEKEN
Het is mogelijk om alle decentrale armaturen binnen 
een project in even en oneven groepen te splitsen door 
middel van een dipswitch. De duurtest van de oneven 
groep zal 1 week na de test van de even groep plaats-
vinden. Hiermee wordt voorkomen dat alle noodverlich-
ting aan is tijdens een duurtest. Bij stroomuitval direct 
na een duurtest, zullen dan niet alle batterijen leeg zijn.

Kijkt u voor meer informatie over deze reeks armaturen 
op www.coopersafety.be

LEGRAND

Chartres Infini
Heeft alles om u te plezieren

HELIA 

LED verlichting in gevelisolatie

Design, prestaties, betrouwbaarheid. Waarom kiezen? 
Chartres Infini biedt u alles, zonder compromissen: het 
beste van de verlichtingstechnieken, dankzij een LED-
wandlicht van de jongste generatie.

Reeds verschillende jaren krijgen wij de vraag van 
zowel particulieren, aannemers en architecten om 
een gecertificeerde oplossing aan te reiken voor 
de inbouw van verlichting in een geïsoleerde gevel, 
afgewerkt met pleister. 

Als toonaangevende fabrikant van elek-
tro-installatiematerialen gingen we po-
sitief om met deze vraag en presenteren 
u vandaag onze nieuwe inbouwbehui-
zing voor LED-inbouwarmaturen of 
andere inbouwapparaten in geïsoleerde 
plafonds.
De inbouwbehuizing zorgt voor een be-
trouwbare en koudebrugvrije installatie, 
en beschermt het omringende isolatie-
materiaal tegen de hoge bedrijfstempe-
raturen van de verlichtingsarmatuur. De 
behuizing is tevens geschikt voor alle 

gangbare isolatietypes zoals foamglas, 
EPS, houtvezelisolatie, minerale wol … 
en kan toegepast worden tot isolatie-
diktes tot 350 mm !
De aanbevolen lampsterkte is 8 Watt 
met een inbouwhoogte van 70 tot 130 
mm, afhankelijk van de isolatiedikte van 
het plafond (minimum 100 mm), en een 
maximum diameter van 86 mm. Voor-
schakelapparatuur (transfo) kan mee 
geïntegreerd worden.

www.helia-elektro.be

ALGEMENE 
KENMERKEN
De wandlichten zijn 
verkrijgbaar in 2 ver-
schillende formaten, 
nl. 31 cm (1000 tot 
2000lm) en 43,5 cm 
(3000 tot 4000lm). 
De montage wordt verzekerd door een 
aparte beugel met automatisch klem-
men, waar achteraf het verlichtingsar-
matuur wordt op bevestigd. Dankzij de 
LED-technologie beschikt Chartres Infini 
over een lange levensduur van 50.000 
branduren. Er is gekozen voor drie ba-
siskleuren:. wit, metaalgrijs en antraciet.

4 FUNCTIONALITEITEN VOOR 
EEN MAXIMALE FLEXIBILITEIT
• On/off
• Dubbel niveau
• Hf-detectie
• Hf-detectie + klok



OBO BETTERMANN nv • Bist 14 • 2630 Aartselaar T 03/870.74.00 • F 03/887.40.00 • E info@obo.be • www.obo.be

LCIS - gelaste kabelladdersystemen 

Elektro-installateurs vertrouwen al jaren op de kabelladdersystemen 
van OBO Bettermann. Bij het ontwerp van de nieuwe generatie 
LCIS-kabelladders werd de hoogste stabiliteit in combinatie met  
optimale ruimtebenutting voor verticale en horizontale kabelinstallatie 
nagestreefd. Dankzij de speciale vorm en innovatieve sporten, 
biedt de kabelladder speciale technische eigenschappen en  
montagevoordelen. 

Belgium

Draagkracht

Volume

Ventilatie
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OBO

Als de spanning stijgt…
Een nieuwe look en nog meer vermogen voor combi-afleider V50 en overspanningsafleider V20. 

De bliksem- en overspanningsbeveiligingsproducten van 
OBO zijn gemakkelijk herkenbaar. Het moderne design 
van het merklogo voor bliksem- en overspanningsbe-
veiliging zorgt voor een hoge herkenningswaarde in elke 
installatie. 

Ook de capaciteit gaat er op vooruit. Het nieuwe Soft-
Release-contact in combinatie met het trilvaste kliksys-
teem verzekert dat de modules zelfs onder de zwaarste 
mechanische belasting op hun plaats blijven. 
De ergonomische uitvoering van de greepvlakken van 
de modules zorgen voor een handige (de)montage in het 
bodemdeel. Bovendien voldoen de OBO V50 en V20 met 
hun halogeenvrije en UL-gekeurde kunststofmateriaal 
aan de nieuwste standaarden in de installatietechniek. 
De afleiders beschikken over een bliksemstroomafleid-
vermogen voor gebouwen tot bliksembeveiligingsklasse 
III.  Ze zijn beschikbaar in 1- tot 4-polige uitvoering met 
steekbare modules en inclusief functie-indicatie.
OBO Bettermann voert een zeer uitgebreid gamma in 
overspanning – en bliksembeveiligingsartikels zowel 
voor algemeen gebruik als voor specifieke beveiligingen. 

Vraag de volledige TBS-catalogus aan.

SIEMENS

Nieuwe universele KNX 
dimmer zorgt voor de geknipte 
ledverlichting

CCI

Delta Dore Nanomodules: 
de allerkleinsten van de 
grootste innovaties

Dankzij onze nieuwe universele KNX dimmer verlicht u 
uw ruimte zoals u het wilt. Met dit compacte, veelzijdige, 
betrouwbare én gebruiksvriendelijke toestel creëert u de 
passende sfeer voor elk moment. 

De comfortica-fabrikant Delta Dore lanceert 
de compacte nanomodules die je achter elke 
schakelaar kan installeren. De nieuwe TYXIA 
zenders en ontvangers werden in een veel kleiner 
design (resp. 41x36x8mm en 41x36x14,5mm) 
gegoten dan hun voorgangers. Hierdoor passen 
ze in elke inbouwdoos, zonder deze te moeten 
beschadigen of vervangen.

De aansluiting gebeurt snel 
en eenvoudig via de inge-
bouwde klemmen. Daarnaast 
wordt de bekabeling los 
meegeleverd zodat je geen 
kabels hoeft te isoleren en 
veiliger te werk kan gaan. 
Ten slotte gaat de bijgele-
verde batterij tot 8 jaar mee.

Conventionele gloeilampen, halogeen-
lampen en zelfs spaarlampen moeten 
steeds meer plaats ruimen voor de veel 
zuinigere en duurzamere ledverlichting. 
En daarmee stijgt ook de vraag naar de 
regeling van verlichting en lichtsterkte. 
Siemens breidde daarom zijn Gamma 
Instabus-reeks verder uit met de KNX 
dimmer. Met deze nieuwe universele 
dimmer past u de verlichting in uw 
ruimte aan uw wensen aan.
Het apparaat heeft een breed 
toepassingsgebied en zorgt 
o.a. voor een gezelligere 
woonkamer of hotelkamer, 
een ergonomischer kantoor 
of een sfeervollere omka-
dering van uw winkelruimte.

UITGEBREIDE FUNCTIONALITEITEN
De KNX-dimmer beschikt over twee 
uitgangen voor het schakelen en dim-
men van resistieve, inductieve of capa-
citieve belastingen. Zonder minimum-
vereiste voor de belasting per uitgang. 
Zo kunt u zelfs ledlampen met kleine 
vermogens van slechts enkele watt 
dimmen. Ondanks de lage belasting 
wordt de led effectief gedimd tot zelfs 

volledig uitgeschakeld. 
Bij gebruik van beide 
uitgangen is er een li-
miet van 300 watt per 
uitgang. Als slechts één 
uitgang wordt gebruikt, 
ligt de limiet op 500 
watt.



  
Bekijk de video

— 
Evago  
De minimalistische weg  
naar maximale hoogte
Geen plafond is te hoog voor de nieuwste Evago. De compacte Evago maakt 
vluchtwegverlichting tot 12 meter hoogte mogelijk. Op reguliere 3 meter 
plafondhoogte profiteert u van een ongekend sterke spacing van 23 meter. 
Het futuristische ontwerp combineert de hoogste staat van bedrijfszekerheid 
met specifieke lichtoptiek voor gangen, open ruimtes én trappenhuizen. Met 
Evago maakt u uw keuze op esthetische grond zonder concessies te doen aan  
de technische functionaliteiten van vluchtwegverlichting. www.vanlien.be

ABB_ECHT1604_Evago_advertisements_vluchtroutewegverlichting_A4.indd   2 20-04-17   10:21
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TEMPOLEC

De nieuwe digitale schakelklokken TOP3
TIJDEN VERANDEREN : TOP2 WORDT TOP3
Theben vervangt de top2-reeks door een nieuwe generatie top3 digitale schakelklokken.
De top3-schakelklokken zijn programmeerbaar via een PC of laptop, of via een app op een tablet of een 
smartphone en tevens via de toetsen op het toestel.

Om een programma over te zetten naar 
een top3-toestel moet u de OBELISK top3 
interface (een Bluetooth Low Energy Dongle) 
in de klok steken. Dit voorkomt ongewenste 
programma wijziging. Deze low-power 
technologie vermindert het stroomverbruik 
in de standby-modus en laat dus toe geld 
te besparen. 

De compatibiliteit tussen de top2- en top3-
apparaten is compleet dankzij een identieke 
toewijzing van de aansluitklemmen. De 
top2 toebehoren kunnen verder worden 
gebruikt en de TOP2 programma’s kunnen 
overgedragen worden naar de top3-scha-
kelklokken. Dankzij een nuldoorgangsscha-
keling van de spanning, een systeem nog 
geoptimaliseerd door Theben, laat de top3 
een LED-belasting 5x hoger dan de top2 te 
schakelen (max. 600 W LED).

ZO GAAT DAT ! 
Ontdek hoe eenvoudig de programmering en overdracht met top3 zijn.
www.youtube.com/TheThebenAG

WWW.CEBEO.BE

Ontdek in enkele muisklikken onze producten,  oplossingen en diensten voor:

• Woningbouw
• Niet woningbouw
• Industriële gebouwen

• Industrie

Surf ook naar:

• Pagina met alle merken

HÉT ADRES VOOR ALLE INFO OVER CEBEO!



www.tempolec.com

Digitale schakelklokken 
top3 
Tijden veranderen :  
top2 wordt top3

Dag- en weekprogramma

TR610 top3 1 contact

TR612 top3 2 contacten

Astronomisch en weekprogramma

SELEKTA 170 top3 1 contact

SELEKTA 174 top3 2 contacten

 � Eenvoudige programmering met smartphone of 
tablet via App of op PC of rechtstreeks op de 
schakelklok 

 � Veilige en eenvoudige overdracht van 
programma's 

 � Kan tot max. 600 W LED-verlichting schakelen  
= 5x meer dan de top2-reeks 

 � 100 % compatibel met top2 
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GIRA

Puristisch design, 
duurzame materialen
Het schakelaarprogramma Gira E2 combineert 
minimalistisch design met functionele materialen en 
intelligente techniek. 

Het is verkrijgbaar in breukvast, uv-
bestendig thermoplast in de kleuren 
zuiver wit mat, zuiver wit glanzend, 
kleur aluminium en antraciet, maar 
ook in hoogwaardig edelstaal. 
Zo kunnen gebouwen van een uni-
form design worden voorzien en kan 

er tegelijkertijd onderscheid worden 
gemaakt in de waarde van de ver-
schillende ruimtes. 
Voor het schakelaarprogramma zijn 
meer dan 300 functies uit het Gira 
System 55 beschikbaar.

VANDER ELST

Kit mini note+ 1722/858
Voor eengezinswoning met doorschakelfunctie naar 
smartphone

KENMERKEN:
• Touchscreen kleur monitor 7" Cx-Modo
• Beeldgeheugen - tot 100 foto's
• 2 draads niet gepolariseerd
• Tot 4 binnenposten in parallel met intercom
• Yokis interface: de monitor kan tot 8 Yokis Radio modules
  en 4 scenarios beheren
• Klaar voor module 1722/58 “doorschakelen op smartphone”
• Gemakkelijke installatie en programmatie door Dip-switch

Wieland Electric - ATEM NV
Bedrijvenpark de Veert 4
2830 Willebroek
Info.belgium@wieland-electric.com
www.wieland-electric.bea Wieland Holding company

VersaHIT IP-54/Keuken

VersaPAD met USB-laden

Cuisine/VersaHIT IP-54Bureel elektro





NATURALLY FEELING GOOD...

• Snelle, kwalitatieve & betrouwbare installatie via de app

• Communicatie met andere slimme toestellen via    
 SmartConnect

• Extra energiezuinige en stille ventilator

• Tot 11 ruimtes aan te sluiten

• Slim omgaan met luchtkanalen in kleine ruimtes 
 dankzij klepcollectoren

www.renson.be Energieclassificatie

Healthbox® 3.0
Dé slimme oplossing voor 
gezonde binnenlucht in de woning

cebeo_news_A4_NL_0317.indd   1 16/03/17   13:32



Gira E2 Edelstaal
Nieuwe afdekramen en basiselementen van hoogwaardig edelstaal breiden het succesvolle schakelaarprogramma Gira E2 uit en 
creëren nieuwe mogelijkheden voor de vormgeving. Ontwerpers kunnen gebouwen van een uniform design voorzien en tegelijker-
tijd onderscheid maken in de waarde van de verschillende ruimtes. Door zijn edele verschijning is Gira E2 edelstaal voorbestemd 
voor hoogwaardige inrichtingen van particuliere en bedrijfsgebouwen. De afdekramen voor de vlakke montage brengen slechts 
3 mm op de wand aan en voegen zich zo op bijzonder elegante wijze naar de architectuur. Daarmee staat een extra vormgevings-
element ter beschikking. Meer informatie: www.gira.be/nl/e2
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206894_Anz_E2-Edelstahl-flacher-Einbau_210x148_BE-NL.indd   7 05.10.17   11:39

VELIS EVO PLUS WIFI
DE EERSTE GENERATIE GECONNECTEERDE WATERVERWARMERS

NIE
UW

www.ariston.be

VOORDELEN VAN HET GAMMA VELIS EVO PLUS
  Compact: slechts 27 cm diep

  Multiposities: verticale of horizontale installatie

  Beste energieklasse op de markt : B

  ECO EVO functie: tot 14% energiebesparing

  Slim Blue Tech-aanraakscherm

DAGELIJKS COMFORT 
Dankzij de specifi eke Ariston Net-applicatie kan de gebruiker 
voortaan op afstand zijn VELIS EVO PLUS waterverwarmer 
in- of uitschakelen of de werkingsmodus en het gewenste 
aantal douches zelf bepalen en programmeren.   

ECO EVO
FUNCTIE

ENERGIE-
EFFICIËNTIE KLASSE

Ann NL Horiz. 210x148,5mm.indd   1 27/07/17   17:37
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RENSON

Healthbox 3.0:  Een nieuwe stap 
in installatiegemak

STIEBEL ELTRON

Nieuw gamma elektrische verwarming

Healthbox 3.0 zorgt op een slimme en 
volautomatische manier voor gezonde lucht in 
huis. Deze nieuwe generatie vraaggestuurde 
ventilatie is klaar voor alle ‘smart homes’, want die 
communiceert voortaan zowel met de installateur als 
de bewoner via een bijbehorende applicatie. Voor u 
als installateur wordt de installatie van de ventilatie 
daarmee nog een stuk praktischer. 

De elektrische verwarmingstoestellen van fabrikant Stiebel Eltron die onder de nieuwe Europese ErP 
regelgeving vallen, krijgen een heuse update. Ze worden uitgerust met een elektronische regeling die de 
energie-efficiëntie ten allen tijde waarborgt, en krijgen tegelijkertijd een nieuw, hedendaags design. “Meer 
comfort, meer functies en conformiteit aan de nieuwe ErP-richtlijn, dat waren de uitgangspunten voor de 
vernieuwing van het gamma”, aldus product manager Andreas Ruthe. 

Dankzij de ingebouwde sensoren die het vochtgehalte, 
het CO2- en/of-niveau continu monitoren,  past Heal-
thbox 3.0 het ventilatieniveau aan waar en wanneer 
dat nodig is. De SmartConnect-aansluiting maakt van 
Healthbox 3.0 een geconnecteerd ventilatiesysteem voor 

smart homes. De unit is uitgerust met een nieuwe, ex-
tra energiezuinige en stille ventilator, is strak ontworpen 
en amper 20 cm hoog. Daardoor is die compact in te 
bouwen en makkelijk weg te werken. Met behulp van 
collectoren kunnen meer ruimtes (tot maximum 11) ge-
ventileerd worden dan de beschikbare 7 aansluitingen op 
de ventilatie-unit. 
De speciaal voor u ontwikkelde applicatie bij Healthbox 
3.0 maakt het u als installateur nog gemakkelijker om 
de ventilatie-unit geïnstalleerd en ingeregeld te krijgen. 
Alle parameters zoals drukval, ingesteld debiet, … wor-
den gevisualiseerd aan de hand van een overzichtelijk 
stappenplan. Ook het manueel instellen van dipswitches 
behoort tot het verleden en gebeurt voortaan via de app, 
zodat het debiet van afzonderlijke afvoerpunten direct 
bijgeregeld kan worden indien nodig. Bovendien worden 

na de inregeling automatisch de nodige documenten 
opgemaakt voor de EPB-aanvraag en geeft de app toe-
gang tot een ‘webportal’ waar u al uw installaties kan 
beheren en werven kan opvolgen. Documenten blijven er 
bewaard / beschikbaar en de status van uw administratie 
is in één oogopslag duidelijk.

www.renson.be

INTELLIGENTE REGELING 
VOOR TOP-EFFICIËNTIE
De elektrische verwarmingstoestellen die onder de 
regelgeving vallen, krijgen allemaal een moderne 
elektronische regeling met lcd-display. Deze nieuwe 
regeling heeft meerdere energiebesparende functies 
zoals een weektimer met meerdere programma’s, een 
zelfleerfunctie, open raamdetectie... Daardoor is een 
laag energieverbruik gegarandeerd. 

VOLLEDIG NIEUW GAMMA 
VANAF 1/1/2018
Zoals verwacht mag worden van een toonaan-
gevend leverancier, levert Stiebel Eltron vanaf de 
ingangsdatum, 1 januari, enkel nog producten 
uit die conform zijn aan de nieuwe regelgeving, 
en dit onder de beide merken, Stiebel Eltron en 
AEG Haustechnik. Voldoen aan ecodesign levert 
immers een belangrijke bijdrage aan het behalen 
van de klimaatdoelstellingen. 

Een nieuwe, energiebesparende regeling en een nieuw design voor de 
elektrische verwarmingstoestellen van Stiebel Eltron en AEG Haustechnik.
CK 20 Trend LCD thermoventilator is reeds uitgerust met de nieuwe regeling
De nieuwe ErP-richtlijn:  
De nieuwe Europese richtlijn 2015/1188 voor lokale ruimteverwarming werd goedgekeurd op 24 april 2015 en treedt in 
werking op 1 januari 2018. Ze legt eisen op voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming inzake ecologisch 
ontwerp voor producten (ErP: energy related products). De Europese lidstaten mogen enkel nog lokale elektrische ruimtever-
warmingstoestellen in de handel brengen die voldoen aan de geldende nationale voorschriften met betrekking tot de jaarlijkse 
seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming. Er werd gekozen voor een ecodesign richtlijn als basis voor 
de CE-markering. Hierdoor komt er geen A/B/C energielabel op elektrische verwarmingstoestellen, zoals het geval is op de 
verwarmingsketel, warmtepompen, koelkasten etc. Een toestel voldoet simpelweg al dan niet aan de voorschriften. 



De SMA Power+ Solution is de efficiënte combinatie van de nieuwe Sunny Boy 3.0-5.0 van 
SMA en de zonnepaneeloptimalisatie van SMA/Tigo in één kosteneffectief, allesomvattend 
pakket, dat eenvoudig te installeren is. Dankzij de geïntegreerde SMA Smart Connected  
service biedt de Sunny Boy 3.0-5.0 100% comfort aan eigenaars en installateurs van  
zonnestroominstallaties. De automatische omvormer monitoring door SMA, die de werking 
van de omvormer analyseert, brengt u onmiddellijk op de hoogte van eventuele storingen, om 
zo een optimale service en maximale beschikbaarheid van de installatie te garanderen.

Met de intelligente-zonnepaneeltechnologie Selective Deployment, dient u de DC- 
optimizers alleen te installeren waar nodig. Resultaat: u verzekert uw klanten een maximaal 
energierendement van hun zonnestroominstallatie én een minimum aan installatiekosten. 
Dankzij deze flexibele technologie geniet u van een kosteneffectieve bewakingsfunctie op het 
niveau van het zonnepaneel, wanneer dat nodig is. Ontdek deze nieuwe SMA  
oplossing voor opbrengstverhoging bij schaduwvorming en complexe daken vanaf vandaag!

Meer weten: www.SMA-Benelux.com

SMA POWER+ SOLUTION
HAAL MEER UIT ELK DAK
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ARISTON
Velis Evo Plus Wifi
De eerste generatie geconnecteerde waterverwar-
mers ! Met zijn nieuwe wifitechnologie is de VELIS 
EVO PLUS de eerste Ariston waterverwarmer met 
geïntegreerde wifi.

ENGELS THERMO COMFORT

OLIMPIA Splendid bijverwarming 
Olimpia Splendid convectoren, ventiloconvectoren en stralers zijn supersnelle verwarmers. 

Ze verbruiken weinig en u kunt ze moeiteloos verplaatsen: van de kinderkamer naar de zolder, van de garage 
naar de keuken. Zij zijn tevens ideaal voor een vakantieverblijf, een hobbyruimte of een logeerkamer. 
De toestellen kenmerken zich door een doordacht en kleurrijk design dat zich stijlvol integreert in elk interieur. 
Uw persoonlijke verwarming, wat u ook doet en waar u ook bent.  

www.thermocomfort.be

DAGELIJKS COMFORT
Dankzij de specifieke Ariston Net-applicatie 
kan de gebruiker voortaan op afstand zijn  
VELIS EVO PLUS waterverwarmer in- of uit-
schakelen of de werkingsmodus instellen, 
rechtstreeks met zijn smartphone of tablet.
Bij het minste probleem waarschuwt de  
Ariston Net-applicatie de gebruiker, met ver-
melding van de oorzaak. 

ENERGIEBESPARING OP LANGE 
TERMIJN
Naast het onmiddellijke comfort voor de ge-
bruiker maakt de Ariston Net-applicatie het 
mogelijk om het energieverbruik te beperken 
en besparingen te doen op lange termijn. Met 
behulp van een verbruiksrapport (dagelijks, 
wekelijks, maandelijks en jaarlijks) en tips 
stellen VELIS EVO PLUS WiFi en de bijbeho-
rende applicatie de gebruiker in staat dagelijks 
te besparen, wat het milieu en de geldbeugel 
ten goede komt.

EEN COMPACTE WATER-
VERWARMER DIE OVERAL 
GEÏNSTALLEERD KAN WORDEN
VELIS EVO PLUS WiFi is verkrijgbaar in 80 li-
ter. De waterverwarmer kan zowel verticaal 
als horizontaal geïnstalleerd worden. Met een 
diepte van slechts 27 cm is hij ook de com-
pactste op de markt.

HOUSE OF MUSIC
Artcore
Start de toekomstmuziek !

Artcore is het eerste en enige vol-
ledig geïntegreerde multiroomsys-
teem dat je met je eigen smartphone 
of tablet bedient. 

Jij bepaalt op welk moment, in welke 
ruimte, op welk volume je luistert. 

Voor de superieure weergave zorgen 
krachtige, maar discrete ArtSound 
inbouw speakers. 
Klinkt als toekomstmuziek? Ja, maar 
je kan hem vandaag al starten. 
  
www.artcore.online 



STIEBEL ELTRON bvba | ‘t Hofveld 6-D1 | 1702 Groot-Bijgaarden | www.stiebel-eltron.be

Lucht | water-warmtepomp WPL ACS classic

 › Lucht | water-warmtepomp voor buitenopstelling 
 › Verwarming en koeling van de nieuwbouwwoning 
 › Aangeboden in drie sets met compacte binnenmodules
 › Snelle en eenvoudige installatie ook voor minder ervaren installateurs
 › Geen koeltechnische handelingen
 › Stille werking dankzij slimme ontdooi-functie
 › Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland

Warm water, verwarming en  
koeling voor de nieuwbouwwoning

Meer info over de voordelen: 
www.stiebel-eltron.be/wpl-classic

De lucht | water-warmtepomp WPL ACS classic met in-
verter technologie wordt aangeboden in drie sets. Alle 
hydraulische componenten van de installatie zijn inge-
bouwd in de binnenunits van de sets wat zorgt voor een 
gemakkelijke, propere en plaatsbesparende installatie.

De sets bieden u de keuze tussen complete systemen 
en een meer flexibele oplossing in combinatie met een 
gecombineerd boiler-/buffervat van STIEBEL ELTRON.

DRIEVOUDIGE 
EFFICIËNTIE

WPLclassic_ad_Cebeonews_A4_NL.indd   1 10/10/17   10:49
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SMA

Nieuwe en revolutionaire Sunny Tripower CORE1
Hij staat er! SMA zorgt voor een revolutie binnen het segment van de installaties op grote daken dankzij de 
nieuwe Sunny Tripower CORE1. Deze is vanaf heden te bestellen bij onze distributie partners.

Deze omvormer van 50 kilowatt, de derde generatie van het succesvolle gamma 
Sunny Tripower, onderscheidt zich door zijn innovatief installatieconcept, flexibele 
inzetbaarheid en zijn uitzonderlijke mogelijkheden. De Sunny Tripower CORE1 is de 
eerste staande stringomvormer en beschikt over zes onafhankelijke MPP-trackers. 
Hij laat een overdimensionering van de zonnepanelen toe tot 150%.

ZIJN TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
• Tot wel 60% snellere installatie
• Lagere kost per watt
• Ideaal voor installaties op grote daken, op de 

grond of overdekte parkings
• 6 MPP-trackers voor een volledige flexibiliteit
• Gedetailleerdere bewaking van de strings
• Geavanceerde netwerkbeheersfuncties
• Snelle en eenvoudige netwerkverbinding
• Moderne en efficiënte Wificommunicatie

De Quantum dot-technologie zorgt voor verbazingwek-
kende kleuren, de Invisible Cable geeft je de vrijheid om 
je interieur in te delen zoals je wenst en de Premium One 
Remote Control geeft je toegang tot al je content en je 
aangesloten apparaten. De nieuwkomer in deze QLED 
serie is de Q8F, een parel in de woonkamer met zijn 360° 
Metal Design, een fonkelend beeld en nu ook een flat 
scherm om gemakkelijk tegen de muurwand te monteren. 

DE QLED SERIE HEEFT DRIE BELANG-
RIJKE EIGENSCHAPPEN: Q PICTURE, Q 
STYLE EN Q SMART.
• Q PICTURE staat voor superieure beeldkwa-
liteit. 
Hiervoor gebruiken de nieuwe QLED TV’s Quantum dots 
die licht omzetten in de meest intense en perfecte kleuren. 
Een hoge helderheid en het sterk contrast staan garant 
voor een perfect beeld in alle omstandigheden. Bij de Q8F 
garandeert Precision Black Pro ongeëvenaarde zwart-
waardes, terwijl Q Contrast het beeld echt laten schitteren.

• Q STYLE staat voor een prachtig design, dat
vanuit elke hoek je woonruimte mooier maakt.
De televisie staat centraal in de woonkamer en moet dan 
ook perfect integreren in jouw levensstijl
en interieur. De bijna onzichtbare verbinding 
tussen de televisie en de randapparatuur 
garandeert een nette opstelling. Daarnaast 
maakt de nieuwe optionele wandbeugel, de 
NO GAP Wall Mount, het mogelijk om je TV 
bij het ophangen perfect te laten aansluiten 
tegen je muur. Dit geeft je de vrijheid om je 
interieur in te delen zoals je dat zelf wenst.

• Door Q SMART wordt de salontafel
bevrijd van een onoverzichtelijke
hoop afstandsbedieningen.
Met de Samsung Premium Remote Control be-
dien je niet enkel je televisie, maar al je appa-
raten met een en dezelfde afstandsbediening. 
Zo krijg je gemakkelijk toegang tot al je content 
en je aangesloten apparaten.

De nieuwe Q8F is nu verkrijgbaar in 55 inch en 65 inch.

SAMSUNG

QLED: The next innovation in TV (Q8F)
Na LCD en LED TV introduceerde Samsung in 2017 QLED, een nieuwe TV-categorie. Trouw aan zijn rol 
als leider in deze sector ontwikkelde Samsung innovaties die de consument de beste televisie-ervaring 
garanderen. 
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PROJECT  Verlichting magazijn Temse

 VRD TEMSE KIEST VOOR OPPLE HIGHBAY PERFORMERS IN GLOEDNIEUW MAGAZIJN

“ ENERGIE-EFFICIËNTIE HAND IN HAND 
 MET GEBRUIKSCOMFORT”
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PROJECT

Rony van Bogaert – Vertegenwoordiger Tertiair & Industrie bij Cebeo

“

VRD TEMSE KIEST VOOR OPPLE HIGHBAY PERFORMERS IN GLOEDNIEUW MAGAZIJN

“ENERGIE-EFFICIËNTIE HAND IN HAND 
MET GEBRUIKSCOMFORT”

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

lichtsterkte van 250 LUX.

Vanuit haar verschillende magazijnen, 
biedt VRD opslag- en overslagfaciliteiten 
aan. Recent rees in Temse dus een vol-
ledige nieuwbouw uit de grond, vlak naast 
het bestaande magazijn. De eigenaar 
stelde hoge eisen aan de verlichting. Hij 
wou tot op de werkvloer – tussen de 10m-
hoge rekken – een egale lichtsterkte van 
250 LUX. Bijkomend mocht de installatie 
niet te veel energie verbruiken. Electro 
Temse vond samen met Cebeo de meest 
geschikte oplossing. 

CEBEO TECHNOLOGIE 2017
De samenwerking tussen beide partijen, 
werd al beklonken op Cebeo Technologie 
2017. “We waren in die periode bezig met 
de bouw van het magazijn en wisten nog 

niet hoe we ons verlichtingsvraag-
stuk zouden aanpakken”, aldus 
Chatti Abdelmajid. “Op de beurs 
hebben we de plannen bekeken 
en samen gezocht naar een oplos-
sing.” Het was niet evident om alle 
toestellen op de juiste plaats in te 
plannen.
Maar op basis van een lichtbere-
kening (in samenwerking met OP-
PLE), viel de keuze op symmetri-
sche en asymmetrische Highbay- 
performers van OPPLE. “Tussen 
de rekken hebben we gekozen 
voor asymmetrische toestellen, 
met een lichtbundel van 60° langs 
de korte kant en 100 ° langs de 

lange kant. In de open ruimtes van het ma-
gazijn – bij de laad- en loskades – hangen 
symmetrische Highbayperformers, van 
100° op 100°. De medewerkers genieten 
nu van een egale lichtsterkte van 250 LUX 
op vloerniveau.”
“We hebben dus gekozen voor de High-
bay performers van OPPLE (160 watt), 
een industrieel pendelarmatuur met een 
efficiëntie van 125 lumen per watt. Door-
dat het LED-verlichting betreft, hebben de 
toestellen geen opwarmtijd nodig. De ge-
bruikers genieten na inschakeling meteen 
van 100% licht.”

DALI
Energie-efficiëntie gold als tweede ver-
eiste voor de nieuwe lichtinstallatie. Door 
te kiezen voor LED, voldoe je al aan die 
eis. Maar bijkomend integreerde de instal-
lateur ook DALI-sturing in de installatie. 
“De verlichting is gekoppeld aan dag-
lichtsensoren, die werden gemonteerd op 
werkhoogte. Daar meten we of het dag-
licht via de lichtstraten volstaat voor het 
comfort van de medewerkers. Indien niet, 
dan schakelen de Highbay-performers 
automatisch in. De toestellen zijn allen 
dimbaar.”
Voor de noodverlichting koos de bouw-
heer voor oplossingen van Cooper en Van 
Lien. Die stralers geven in geval van nood 
duidelijk de vluchtweg aan, ook vanop 
grote hoogte.

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

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

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

PROJECTINFO
Werkplaatsverlichting: 
• OPPLE symmetrische en  asym-

metrische LED Highbay-performers
160 Watt

• Dali lichtsturing
• Noodverlichting: Cooper / VanLien



Nieuwe Hardware 

KNX Generatie 6 

www.luxomat.com 

De nieuwe generatie KNX melders: 
 
 3 varianten: 
 

BASIC: goedkope oplossing voor 
eenvoudige toepassingen 

STANDARD: uitgebreide oplossing 
voor gangbare toepassingen 

DELUXE: premiumoplossing voor 
veeleisende toepassingen 

 Interne en externe lichtsensor 

 Afstandsbediening en bidirectionele 
smartphone app 

 Gevoeligheid van de sensoren afzonderlijk 
instelbaar 

 Richtingsdetectie 

PD2N-KNX 

PD2N-KNX 

PD6-KNX-GH-DX-IB 
Indoor 180-KNX-DX 

Akoestische 
sensor 

Mini serie 

PD11-KNX-FLAT-DX-IB 

Super vlak 

Met montage sokkel 

Nieuwe hardware 

PD4-KNX 

Nieuwe 
software 



De Dimplex accumulatiekachels of hybride herlaadbare elektrische verwarming
(met thermische opslag)

- hebben de mogelijkheid om de zelfconsumptie van de opgewekte PV-energie toe te laten.
- hebben de mogelijkheid om het vermogen dat gevraagd wordt van het elektrisch distributienet af te vlakken in piekuren in 
de winterperiode. Dit is essentieel om een mogelijke blackout te vermijden.

Quantum, de intelligente accumulatiekachel met thermische opslag. 
Ideaal voor uw nieuwbouwwoning. ERP 2018 ready

Toegepast op een nieuwbouw viergevelwoning van 160 m² bewoonbare oppervlakte met 9,5 kW
PV panelen, met isolatieniveau K25 en met een luchtdichtheid van 2 m³h/m² met accumulatiekachels 
of hybride herlaadbare elektrische verwarming (met thermische opslag) en wordt dus beschouwd als 
een BEN woning.

Dankzij de combinatie van een hybride elektrische verwarming met thermische opslag enerzijds en
een totaal vermogen aan PV panelen van 10 kWp anderzijds slaagt men erin om het geheel aan 
energie voor verwarming, sanitair warm water en elektrische toestellen onder nul te brengen. Dit wil 
zeggen dat de opgewekte energie door de PV installatie hoger is dan de totale elektrische energie die 
men voor deze lage energiewoning op jaarbasis nodig heeft.

De investeringskost voor een accumulatiekachel of hybride herlaadbare elektrische verwarming (met 
thermische opslag) ligt een pak lager dan een klassieke centraal verwarmingssysteem en is eveneens 
makkelijker te plaatsen, gezien ze decentraal geplaatst worden.

Weten we allen uit ervaring dat deze accumulatiekachel of hybride herlaadbare elektrische 
verwarming (met thermische opslag) een levensduur hebben van gemiddeld 25 jaar gezien er zeer 
weinig bewegende componenten inzitten en dus gemiddeld langer meegaan dan gasbranders, 
warmtepompen of andere verwarmingssystemen.

E-peil = 29

0 euro
verbruik!

Plaatsingskost
minimaal

Levensduur
maximaal

LEVERBAAR UIT VOORRAAD

Thermo Comfort
Paardenmarkt 83
2000 Antwerpen
T. : 03 231 88 84
F. : 03 231 01 74
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be
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PROJECT  Ventilatiesysteem in l’Ecole Saint-Ursule in Sint-Jans Molenbeek

“ENERGIE-EFFICIËNTE OPLOSSING 
 VOORZIET REFTER VAN GEZONDE BUITENLUCHT 
 IN HARTJE BRUSSEL”

Toen de school in de kelder een nieuwe ref-
ter wou inrichten, was de stap naar ‘CRGE’ 
snel gezet. De firma is gespecialiseerd in 
luchtbehandelingsinstallaties en bij uitbrei-
ding ook de ganse elektrische installatie. 
In het verleden voerde Jo al verscheidene 
werkzaamheden uit voor deze scholen-
groep.
“Als honderd kinderen hier samen lunchen, 
dan is een performant ventilatiesysteem 
van groot belang. Om de lucht te filteren 
van schadelijke stoffen én om de tempera-
tuur onder controle te houden”, steekt de 
installateur van wal. “Omdat het schoolres-
taurant naast (en onder) de drukke straat 
ligt, was het geen optie om die ‘verse’ lucht 
rechtstreeks de eetzaal in te blazen. Ook 
op vlak van energie-efficiëntie is dit een 
slecht idee.”

RHE 3500
Na een plaatsbezoek van de Cebeo HVAC-
specialist en een berekening van Soler & 
Palau, viel de keuze op het ‘RHE 3500-dou-
ble Flux systeem’. “De double flux met 
warmtewiel was de enige juiste oplossing 
voor deze ruimte”, weet Patrick Aerts van 
Soler & Palau. “Er is in deze kelderruimte 
geen mogelijkheid om het condensatie-
water van de installatie af te voeren. Een 
double flux heeft dat niet nodig. Boven-
dien was dit het enige apparaat waarmee 
we voldoende debiet haalden, om aan de 
norm EN 13779 te voldoen (*). Een pollenfil-
ter op de aanvoerbuis filtert alle schadelijke 
stoffen uit de ‘verse’ buitenlucht.”
“Wanneer de honderd kinderen samen 
aan het eten zijn, dan schakelt de Double 
Flux automatisch een tandje hoger. De 
extractiebuizen zijn gekoppeld aan een 

Co2-sensor. Is de concentratie te hoog, 
dan schakelt de installatie de debieten nog 
een tandje hoger. Zo garandeert de Dou-
ble Flux altijd een comfortabele eetomge-
ving voor deze honderden kinderen en hun 
leerkrachten”, weet Sebastien Milleville van 
Cebeo.

Als de kinderen van L’Ecole Saint-Ursule in Sint-Jans Molenbeek straks in een 
gezonde omgeving lunchen, is dit zeker ook dankzij het performante ventilatiesysteem 
die de firma ‘CRGE’ er installeerde. Zaakvoerder Jo Lardot koos in nauw overleg 
met Cebeo en met ventilatiefabrikant S&P voor het RHE 3500-Double Flux-systeem. 
“Het was de meest energie-efficiënte oplossing die zowel beantwoordde aan de 
wensen van de eindklant en voldeed aan de Brusselse normering”, argumenteert 
hij. Samen met Sebastian Milleville (Cebeo) en Patrick Aerts (Soler & Palau), 
reconstrueert de zaakvoerder voor Cebeo News het verloop van dit project.
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“ENERGIE-EFFICIËNTE OPLOSSING 
 VOORZIET REFTER VAN GEZONDE BUITENLUCHT 
 IN HARTJE BRUSSEL”

Boven het valse plafond hadden we amper 18 centimeter. Daardoor waren we verplicht om de ventilatiekanalen 
van 16 cm doorsnede te kiezen, iets kleiner dan voorzien in het originele plan

(*) EN13779 
Een ventilatiesysteem in een school-
restaurant in Brussel, moet voldoen 
aan de norm ‘EN 13799’. Patrick Aerts 
van Soler & Palau verklaart zijn bere-
kening.
“In eerste instantie moet je bepalen hoeveel 
personen maximaal in deze refter kunnen. 
Volgens de norm heeft één persoon in een 
refter, cafetaria of restaurant 1.5m² nodig. 
In deze eetzaal van 19m op 11m, mogen 
dus 140 personen binnen.”
“Om het debiet van de installatie te 
bepalen, moet je die 140 personen 
vermenigvuldigen met 22m³/u/persoon, 
het minimumdebiet volgens de norm 
voor de kwaliteit van binnenlucht ‘IDA 3’. 
We kwamen dus uit aan een debiet van 
3080m³/u in deze eetzaal. De RHE3500 van 
Soler en Palau haalt dit voorgeschreven 

Patrick Aerts – Soler & Palau

““Om het debiet van de installatie te bepalen, moet je die  
   140 personen vermenigvuldigen met 22m³/u/persoon, 
het minimumdebiet volgens ‘classe de qualité d’air IDA 3.

TECHNISCH LOKAAL
De installatie liep in verschillende etappes. 
In eerste instantie creëerde Jo Lardot een 
technische ruimte voor het ventilatiesys-
teem in de eetzaal. Voor de aanvoerbuis 
van de verse lucht, maakte hij eveneens 
een aparte bekisting. Beide constructies 
voorzag hij van een dikke pak isolatie, res-
pectievelijk voor het lawaai en om een kou-
debrug te voorkomen.
De grootste uitdaging echter was om de 
ventilatiekanalen weg te stoppen achter 
het valse plafond. “Boven het valse plafond 
hadden we amper 18 centimeter. Daardoor 
waren we verplicht om de ventilatiekanalen 
van 16 cm doorsnede te kiezen, iets kleiner 
dan voorzien in het originele plan. Voor de 
pulsiemonden moesten we zelfs speciale 
deksels maken, die twee centimeter lager 
zijn dan het plafond.”

CEBEO
De ervaren installateur slaagde er toch in 
om dit maatwerkproject binnen de voorop-
gestelde termijn (juli-augustus) te klaren. 
Dankzij zijn eigen professionele medewer-
kers, maar hij wijst ook op de belangrijke 
rol van Cebeo en van Soler & Palau. “Ik kon 
mij focussen op de werken hier op de werf. 
De berekeningen en het logistieke deel na-
men Cebeo en S&P voor hun rekening.”

BETROUWBARE PARTNERS
“Het is vandaag steeds zeldzamer om be-
trouwbare partners te vinden, die actief 
meedenken met hun klanten en niet enkel 
aan hun zakencijfer denken. Maar ik weet 
dat de mensen bij Cebeo en Soler & Palau 
hun business én de producten die ze ver-
kopen, héél goed kennen. Het advies die ik 
er kreeg, kon ik dan ook meteen toepassen 
op de werf. Dit heeft mij heel wat tijd én 
kopzorgen bespaard.” 

RHE3500 van Soler en Palau
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ESYLUX QUADRO-SETS
INTELLIGENTE LICHTSYSTEMEN
VOOR KANTOREN

QUADRO-SET CELINE 
4x LED-armaturen, separate sensortech-
niek en regeleenheid, kabels

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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HET EERSTE EFFICIËNTE SYSTEEM VOOR BIOLOGISCH 
WERKZAAM LICHT OP DE WERKPLEK, INBOUW-
GEREED – MET SLECHTS ÉÉN ARTIKELNUMMER

• Optimaal voor werkplekken tot 20 m²
• Schaalbaar voor ruimtes van alle afmetingen
•  Compleet systeem, direct gereed voor installatie
• Ideaal ombouwsysteem voor de vervanging van 
 conventionele plafondinlegarmaturen
• Eenvoudige plug&play installatie
• Zeer geschikt voor de aanpassing/renovatie van 
 individuele ruimtes in gebruik 
•  Biologisch werkzaam licht met SymbiLogic Technology
•  CELINE art.nr. 600 x 600 mm EQ10122736 – KNX-uitvoering
 NOVA art.nr. 600 x 600 mm EQ10110344 – KNX-uitvoering

QUADRO-SET NOVA
4x LED-armaturen, geïntegreerde
sensortechniek en regeleenheid, kabels
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DE ELEGANTE LED SPOT
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VARIANTEN:
2700 OF 3000K
15° OF 36°
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PREMIUM LED
LED INSIDE
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ONS ASSORTIMENT 
LETTERLIJK BINNEN HANDBEREIK

DE CEBEO APP

ONTDEK 
DE HANDIGE UPDATES

Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten.
www.cebeo.be



64 CEBEONEWS

PROJECT Atheneum Eureka Torhout Future Classroom

CEBEO EN OPPLE LIGHTING 
VERLICHTEN FUTURE 
CLASSROOM
Hoe ziet het klaslokaal van de toekomst eruit? Een ding is zeker: de klas zal heel veel toptechnologie bevatten. En 
de verlichtingstechnologie is evenzeer ‘state of the art’ zijn. Cebeo en Opple Lighting droegen hun steentje bij aan 
deze ‘Future Classroom’ in het Atheneum Eureka in Torhout.
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De competenties waarover jongeren moe-
ten beschikken om de overstap te maken 
naar een hogere opleiding of de arbeids-
markt, krijgen steeds meer een digitaal 
karakter. Scholieren dienen wel de kans te 
krijgen om deze digitale vaardigheden aan 
te leren tijdens hun schooltraject. 

Het Atheneum Eureka is zich van deze 
evolutie bewust en startte met het project 
Future Classroom. Het project werd gese-
lecteerd door de Koning Boudewijnstich-
ting voor financiële ondersteuning vanuit 
het Digital Belgium Skills Fund. Dat fonds 
is opgericht om zoveel mogelijk mensen 
digitale kansen te geven. De Future Class-
room richt zich op jongeren van 10 tot 18 
jaar, ook van buiten het gemeenschapson-
derwijs Eureka. 

VR, 3D PRINTING, DRONES
Virtual reality, robotica, 3D-scannen en 
printen, drones… het zijn allemaal hoog-
technologische toepassingen die geïnte-
greerd zijn in de containerklas. Via work-
shops kan de doelgroep er zijn digitale 
vaardigheden aanscherpen.
Een hoogtechnologische klas moet na-
tuurlijk ook op navenante manier verlicht 
worden. Cebeo en Opple Lighting vervul-
den hiervoor hun rol. Via Cebeo Brugge 
kwam de technische verantwoordelijke van 
Atheneum Eureka in contact met Opple  
Lighting. De fabrikant hielp bij de keuze van 
een toepasselijke en geschikte oplossing. 

LED PANELEN
Dat er voor energiezuinige LED-technolo-
gie werd gekozen, stond dus buiten dis-
cussie. Je vindt ook geen schakelaar voor 
het licht in het lokaal. De LED-panelen 
wordt namelijk gestuurd op basis van aan-
wezigheid, die centraal in de containerklas 
is gemonteerd. 
De sturing blijft niet beperkt tot aanwe-
zigheidsdetectie. De containerklas geniet 
maar aan één zijde van natuurlijk daglicht. 
Om dit de compenseren, werd de klas in-
gedeeld in zones. De daglichtsturing ga-
randeert dat het lichtniveau aan de kant 
zonder de ramen even hoog is als in de rest 
van het lokaal.

CEBEO EN OPPLE LIGHTING 
VERLICHTEN FUTURE 
CLASSROOM

““ De daglichtsturing garandeert dat het l ichtniveau 
          aan de kant zonder de ramen even hoog is 
                          als in de rest van het lokaal.

vlnr: Bart Baert (Cebeo), 
Mitch Verbeek (Opple Lighting), 

Dries Desloover (Cebeo), 
Bert van Cauteren (Opple Lighting)

De containerklas geniet maar aan één zijde van natuurlijk daglicht. 
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Verbluffend minimalistisch. De Hyde is zó klein dat je hem makkelijk 

overal verbergt. Toch produceert deze versterker een indrukwekkend 

geluid, dat je haalt uit zijn ingebouwde DAB-radio. Of uit je eigen 

media, via Bluetooth. Bedienen doe je met je tablet, smartphone of  

de bijgeleverde afstandsbediening. 2 x 25 watt puur luistergenot. 

Hyde
ongeziene klankmaker

Hyde_adv.indd   4 13/02/17   09:47



Ad QLED Cebeo.indd   1 10/10/17   09:54






