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1620 DROGENBOS W.A. Mozartlaan 10 
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T 014/44.84.84 • F 014/44.84.80 • turnhout@cebeo.be
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T 084/24.40.00 • F 084/24.48.40 • mrcheenfamenne@cebeo.be
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T 065/40.24.40 • F 065/35.45.19 • mons@cebeo.be

7500 TOURNAI Quai des Vicinaux 24-01
T 069/21.60.58 • F 069/21.60.59 • tournai@cebeo.be

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

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

8200 BRUGGE (WAGGELWATER) 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
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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
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Beste lezer,

De renovatiemarkt heeft het volgens de officiële cijfers niet gemakkelijk. Door de 
hoge prijzen voor bestaande woningen, rest er minder budget om te investeren 
in de renovatie van een gekocht huis. Dit valt af te lezen uit de dalende cijfers 
voor de kredieten en vergunningen.
Veel renovaties zijn echter niet vergunningsplichtig of er wordt niet noodzakelijk 
een lening voor afgesloten. Deze verschijnen niet in de statistieken. Het kan 
gaan om zogeheten ‘kleinere’ renovatieprojecten, die vooral betrekking hebben 
op technieken. Dankzij de toepassing van slimme oplossingen is het namelijk 
mogelijk om bestaande installaties uit te breiden zonder hiervoor in te grijpen op 
de constructie van een woning. Steeds meer fabrikanten ontwikkelen hiervoor 
draadloze oplossingen die eenvoudig te installeren en configureren zijn.
Dit type renovaties vormen zeker een opportuniteit voor de installateur. Als 
technische vakman is hij in veel gevallen de eerste aanspreekpersoon - en 
adviseur - om installaties uit te werken en te plaatsen, meer dan de architect. 
Hierdoor kan de rol van de installateur wijzigen en de uitvoerende functie 
overstijgen. Het creëert de mogelijkheid om een technisch concept voor een 
woning of gebouw uit te werken. Een concept met diverse technieken: de 
elektrische installatie, sturing, HVAC, verwarming, warm water…
In renovatieprojecten kan de installateur dus steeds meer profileren als 
adviseur en technisch vertrouwenspersoon. Technische kennis combineren met 
meedenken met de klanten en analyseren van de behoefte, brengt de vakman in 
deze bijzondere positie.
Vanzelfsprekend ondersteunt Cebeo ook op dit vlak met raad en daad. Onze 
specialisten in de verschillende technische domeinen, hebben ervaring met 
het uitwerken van (totaal)oplossingen en het begeleiden van projecten. We 
beschikken ook over de nieuwste (slimme) producten en oplossingen en over 
demoruimtes waar heel veel technieken geïntegreerd zijn.
U verneemt er in het dossier in deze editie van Cebeo News veel meer over.

Met vriendelijke groeten

Jo Vanackere
Communication Manager Cebeo nv.

Lees meer vanaf pagina 5
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BIOLOGISCH WERKZAAM 
LICHT MET HOGE 
ENERGIE-EFFICIENTIE:
ESY!

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Belgium nv |  info@esylux.be  |  www.esylux.be

ESYLUX QUADRO-SETS MET SYMBILOGIC 
TECHNOLOGIE ZORGEN VOOR HET BESTE 
BIOLOGISCH WERKZAAM LICHT MET EEN 
HOGE ENERGIE-EFFICIENTIE 
Het lichtsysteem van de Quadro-Sets is een 
optimale oplossing voor de werkplekverlichting 
in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 
zorginstellingen. De installatie vindt plaats door 
middel van plug-and-play, zonder dat program-
meren nodig is. De combinatie van plafondar-
maturen, sensortechniek en regeleenheid zorgt 
voor een hoogwaardige verlichting met intelli-
gente, aanwezigheids- en daglichtafhankelijke 
regeling – en produceert op het hoogste uitbrei-
dingsniveau het biologisch werkzame licht van 
de SymbiLogic Technology!

18.–23.03.2018

HALL 11.1 D32
HALL 3.1 D95

QUADRO-SET NOVA
4x LED-armaturen, geïntegreerde 
sensortechniek en regeleenheid, kabels

QUADRO-SET CELINE 
4x LED-armaturen, separate sensor-
techniek en regeleenheid, kabels

ESYLUX_Ad_Quadro_Sets_HCL_210x297_BE_nl_fr_Cebeo_News_292_180129.indd   1 31.01.2018   16:48:25
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Staat renovatie gelijk met kappen en breken? Niet noodzakelijk. Steeds 
meer fabrikanten van verlichting en automatisering investeren in draadloze 
oplossingen, die ingrijpende structurele werken vermijden. Zo is het 
probleemloos mogelijk om een installatie uit te breiden in een bestaande 
of nieuwe ruimte. Aangezien veel van deze oplossingen geconnecteerd zijn, 
wint het thuisnetwerk zienderogen aan belang. Ook voor verwarming en 
HVAC kan een renovatie het sein zijn om te investeren in een kwalitatieve en 
energie-efficiënt systeem. Kortom, voor alle technieken bestaan er specifieke 
installaties voor renovatie. We maken in het dossier graag wegwijs in welke 
slimme oplossingen er bestaan voor elk project.
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KRIS VAN DINGENEN EN JAN LHOËST, FEDERATIE TECHLINK

Techlink overkoepelt het vroegere Fedelec 
en ICS en vertegenwoordigt als federatie 
installateurs die actief zijn in de sectoren 
elektrotechniek, sanitair en verwarming. De 
federatie vertegenwoordigt 2.800 installa-
tiebedrijven en valt onder de koepel van de 
Confederatie Bouw. Vanuit dit perspectief 
hebben Kris Van Dingenen en Jan Lhoëst 
een goede helikopterview op wat er beweegt 
in de installatiewereld.
Het is ook hun vaststelling dat renovatie 
aan belang wint. En in principe staat de in-
stallateur op pole position als contact voor 
de verbouwer. “Dat geldt zeker voor reno-
vaties waarvoor geen vergunning nodig is”, 
weet Kris van Dingenen. “Daar komt in veel 
gevallen geen architect bij kijken en wordt 
het project rechtstreeks met de installateur 
besproken.” De installateur kan het proces 
vanuit deze positie dus sturen. “Een goede 
planning van de uit te voeren technieken is 
wel essentieel.”

MULTITECHNIEKER OF SPECIALIST?
Maar een installateur is in de eerste plaats 
een vakman. Is voor hem een rol weggelegd 
als coördinator voor de verschillende tech-
nieken, die hij dan ook dient te installeren? 
Niet voor allemaal, menen Kris Van Dinge-
nen en Jan Lhoëst. “Veel installatiebedrij-
ven staan voor de keuze: zich ontwikkelen in 
meerdere technieken en hun bedrijfsstruc-
tuur daarop aanpassen of zich net speciali-
seren in een beperkt aantal technieken. Die 
keuze wordt versterkt door de snelle techno-
logische ontwikkeling en de kortere product 
life cycle.”
Als multitechnisch bedrijf kan je de rol van 
uniek aanspreekpunt invullen. Als gespecia-
liseerd vakman is dat niet evident. “Maar dan 
kan je wel een rol spelen in een samenwer-
kingsverband met andere bedrijven of in een 
tijdelijke vennootschap. We beschouwen het 
als sectorfederatie voor verschillende tech-
nieken als onze opdracht om vakmannen in 

de toekomst actief met elkaar in contact te 
brengen via een ‘match making tool’. We zor-
gen ook voor de nodige ondersteuning door 
bijvoorbeeld type contracten voor samen-
werkingsverbanden op te stellen.”

SERVICEMODEL
Jan Lhoëst en Kris Van Dingenen delen de 
overtuiging dat de installateur zich er terdege 
van bewust moet zijn dat hij zeker bij renova-
tieprojecten zijn functie als ‘plaatser’ dient te 
overstijgen. De installateur kan meerwaarde 
creëren onder de vorm van een betere ser-

vice. Het zijn ook projecten waarbij de instal-
lateur heel dicht bij de klant komt te staan, 
meer dan bij nieuwbouwprojecten.
“Een renovatie is het moment bij uitstek om 
een concept voor de woning uit te werken 
waarin de technieken zijn opgenomen. Het 
voordeel tegenover nieuwbouw is dat je al 
een fysieke structuur hebt, die het eenvou-
diger maakt om de zaken voor te stellen aan 
de bouwheer. Zowel technische aspecten, de 
isolatie van het gebouw als gezinssamenstel-
ling en de toekomstige functies van de wo- 
ning zijn parameters bij de uitwerking van het 

concept. Een installateur die erin 
slaagt om deze service te bieden 
aan zijn klant, heeft een voetje voor. 
En dat hoeft helemaal niet gratis te 
gebeuren. Dit servicemodel vergt 
wel een switch in de manier van 
denken en doen van de installateur. 
Wie erin slaagt dit te doen, zal er de 
vruchten van plukken”, besluiten 
Jan Lhoëst en Kris Van Dingenen.

“RENOVATIEMARKT 
 WORDT IN DE     
 TOEKOMST NOG   
 BELANGRIJKER”

=

Of renovatie een opportuniteit vormt voor de installateur? Kris Van Dingenen en 
Jan Lhoëst van de federatie Techlink hebben niet meer dan een fractie van een 
seconde nodig om een volmondig ‘ja’ te antwoorden. “We verwachten dat renovatie 
in de toekomst nog belangrijker wordt. Zeker niet-vergunningsplichtige renovaties 
verlopen vaak via de installateur. Het is aan hem om een overkoepelend concept 
voor zoveel mogelijk technieken uit te werken.”

 “Niet-vergunningsplichtige renovaties 
verlopen vaak via de installateur. Het is aan 
hem om een overkoepelend concept voor 
  zoveel mogelijk technieken uit te werken.”

Kris Van Dingenen en Jan Lhoëst – federatie Techlink
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“Licht is ontzettend belangrijk voor het wel-
bevinden van de gebruiker”, opent Bart Mae-
yens, CEO bij Modular Lighting Instruments. 
“Het heeft een impact op alle belangrijke 
momenten. Een gezellig diner met de part-
ner, een avondje samenzijn met vrienden, of 
enkele uurtjes doorwerken aan een presen-
tatie die dringend af moet. Al deze situaties 
vereisen een andere sfeer, een andere be-
lichting. Door het connected maken van licht 
en de juiste keuze in armaturen, genereer je 
een enorme flexibiliteit voor al deze omstan-
digheden.”

VEILIGHEID
Naast welbevinden is veiligheid nog zo’n as-
pect. “Aanwezigheid simuleren door middel 
van licht, is een ontzettend doeltreffende ma-
nier om ongewenste bezoekers op afstand te 
houden. Dit kan voorgeprogrammeerd, met 
de ‘home or away’ mode of met geofencing, 
of gewoon via remote control. Tenslotte kan 

men ook routines programmeren. Van ont-
waken tot thuis komen van het werk en op-
nieuw gaan slapen, telkens het gepaste licht 
op het juiste moment.”

MODULAR CONNECTED
De oplossing van Modular bestaat erin dat 
steeds het circuit wordt aangestuurd en niet 

iedere lichtbron individueel. Dat gebeurt via 
een module, de Modular connected 1-10V 
White component. Op deze module kan 
tot 400W gekoppeld worden, wat ruim vol-
doende is om een volledige woning met LED 
te verlichten. Het laat de gebruiker toe om 
scènes in te stellen, waarin meerdere verlich-
tingstoestellen eenvoudig bediend worden. 

Het basisuitgangspunt van Modular Lighting Instruments hoeven we niet ver te zoeken. De naam, Modular wijst 
op de modulariteit van al hun toepassingen. Voor elke vormgeving, applicatie of technologisch platform bestaat 
er een waaier aan combineerbare keuzes. Ideaal dus voor de installateur die een lichtproject moet renoveren. 
Vervolgens kan op basis van het type voeding een geschikte dimmer worden geïnstalleerd. Bovendien kunnen 
op vandaag 70% van alle Modular lichtoplossingen worden uitgerust, al dan niet via retrofit, met de 
Philips Hue technologie, een open technologie. Modular was hierin de pionier door als eerste toe te treden 
tot het friends of Hue platform van Philips Lighting.

Dit doe je via de app, of via een schakelaar. Voeg daar 
nog een draadloze sensor aan toe, en het licht stemt 
zich af op de gebruiker en zijn bewegingen.”

“Denk aan de voordelen die zo’n opstelling biedt. Al-
leen al naar energie-efficiëntie toe, wint men deze 
bescheiden investering zo terug. Extra interessant is 
dat men niet meteen z’n hele woning hoeft te connec-
teren, maar module per module kan toevoegen. Zeker 
voor jonge starters is dit interessant. Net als voor de 
installateur, die zijn contactmomenten ziet toenemen”

CRUCIALE ROL INSTALLATEUR
De rol van de installateur is in dit verhaal dan ook cru-
ciaal. “De installatie mag dan eenvoudig zijn, maar 
dat betekent niet dat een particulier zomaar alles 
zelf kan opbouwen zonder installateur, integen-
deel. Wij raden particulieren aan om een instal-
lateur te contacteren, want een slim huis is veel 
meer dan één lampje connecteren en met je gsm 
bedienen. Het vereist een lichtplan, een doordacht 
opgezet netwerk en honderden mogelijke interfa-
ces (voice control, sensoren, schakelaars, licht-
punten, verduistering, rookdetectie,…) Kortom, de 
installateur wordt belangrijker dan ooit en zal de 
bouwheer constant blijven assisteren en monito-
ren.”

FRIENDS OF HUE
De Philips Hue technologie is een open platform. 
“Dankzij het zogenaamde friends of Hue ecosys-
tem kan men licht afstemmen op alle toepassin-
gen, indien deze ook geconnecteerd zijn, volgens 

het IFTTT (if this then that) platform: Gaat de televisie 
aan? Dan dimmen de lichten. Rolluiken neer? Lichten 
aan! Eender welk signaal dat beschikbaar is via het 
net of via sensoren kan omgezet worden in een wa-
terval aan interacties met de mens. Het huis past zich 
aan en maakt complexe connecties eenvoudig voor 
de bewoners.”
“Als iemand de woning betreedt bij afwezigheid van 
de gebruiker, en dus automatisch het licht wordt ge-
activeerd, kan in reactie daarop meteen een signaal 
gestuurd worden naar een geconnecteerde camera, 
en vervolgens naar de smartphone: de gebruiker 
heeft er ineens een alarminstallatie bij, voor een frac-
tie van de prijs van zo’n systeem.”

“Het friends of Hue platform krijgt in de nabije toe-
komst ook dashboards die het gedetailleerd verbruik 
van onze klanten aangeven. Uiteraard allemaal con-
form de wet op gegevensbescherming (GDPR). In 
de toekomst zullen we de klant zo nog beter kunnen  
adviseren op basis van de beschikbare data, voor 
een nog efficiënter energieverbruik”, besluit Bart  
Maeyens.

“ CONNECTED LIGHTING, 
 EEN OPPORTUNITEIT VOOR 
 ELKE INSTALLATEUR”
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 “Modular was de pionier door als 
eerste toe te treden tot het friends 
of Hue platform van Philips Lighting”

Bart Maeyens – CEO bij Modular Lighting Instruments

Modular Connected 1-10V 
White component

Modular 
Connected App
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Geert Christiaens – Area Manager Belux bij Delta Light.

“Bij het vernieuwen van een lichtinstallatie 
botst de installateur soms op het probleem 
dat de aanwezige bekabeling niet of moei-
lijk te vervangen is”, opent Geert Christi-
aens, Area Manager Belux bij Delta Light. 
“Dankzij ‘CTRL Delta’ kan men gewoon 
met de aanwezige bekabeling verder wer-
ken, al dan niet mits toevoeging van een 
LED-omvormer.”

MODULES IN EEN MESH
Voor de toepassing van CTRL Delta is 
doorgaans geen kap- of breekwerk nodig. 
De compacte modules kunnen bijvoor-
beeld worden geplaatst achter een tradi-
tionele muurschakelaar, of in de behuizing 
van een armatuur. “Bij een gerenoveerde 
woning kan men in functie van het aantal 
gewenste circuits een aantal modules in-
stalleren, zonder dat er andere bedrading 
of schakelaars nodig zijn. Al deze modules 
komen vervolgens in een mesh, en onder-
ling weten ze waar ze zich ten opzichte van 
elkaar bevinden. Met CTRL Delta is het ook 
mogelijk om de SMART 48 aan te sturen. 
Dit dimsysteem van Delta Light stuurt het 
signaal van Dali , 1-10V of Bluetooth over 
2 draden naar de verlichtingsarmaturen.”

VAN SMARTWATCH TOT XPRESS
CTRL Delta laat de gebruiker toe zijn licht-
installatie draadloos te sturen. “En dat via 
meerdere devices”, weet Geert Christi-
aens. “Lichten dimmen en manipuleren 
kan via de app op de smartphone, maar 
ook via de tablet of smartwatch. Wie dat 
wil, kan gemakkelijk extra drukknoppen of 
switchen plaatsen, of gebruik maken van 
de handige Xpress. Dit is een batterij ge-
voede X-vormige drukknop, waarbij op elk 
uiteinde (van de X) een andere functionali-
teit kan worden geprogrammeerd.”

SCÈNES CREËREN
Naast (de)activeren en dimmen, biedt 
CTRL Delta nog tal van manipulaties. Zo 
kan men de kleuren geleidelijk laten ver-
anderen, of de kleurtemperatuur regelen. 
Een meer geavanceerde mogelijkheid, is 
het creëren van scènes. “Stel, men wil te-
levisie kijken. Dan kan men een standaard 
scène instellen: een gedimde LED-strip 

achter het scherm, een sfeerlamp in de 
hoek en gedimde spots boven de tafel. 
Eenmaal ingesteld, volstaat één druk in de 
app (of via Xpress/drukknop) om de scène 
te activeren.

BEREIK
Maar is bluetooth niet beperkt in bereik? 
“Vroeger was het inderdaad zo dat je al 
problemen kon hebben als je toestel waar-
mee je bluetooth-verbinding probeerde 
te maken verder dan 3 meter uit de buurt 
was. Vandaag is dat verleden tijd. Afstan-
den tot 30 meter vormen geen probleem, 
en met het nieuwe Bluetooth 5 kan men 
zelfs tot 150 meter overbruggen. Dit wordt 
meer gebruikt voor toepassingen zoals 
straatverlichting.”

TOEGENOMEN INTELLIGENTIE
Alle CTRL Delta modules worden ook le-
venslang geüpdatet. “De laatste belang-
rijke update was een GPS-integratie. Stel, 
u bouwt een module met GPS in, in een 
winkeletalage. Op basis van de GPS-coör-
dinaten zal de verlichting zich automatisch 
afstemmen op de zonsop- en zonsonder-
gang.”
“De apparaten worden alsmaar slimmer. 
Indien iemand instelt dat zijn verlichting 
dagelijks om 18u moet aangaan, maar in 
werkelijkheid komt hij vaker om tien voor 
zes thuis waarna hij zijn lichten manueel in-
schakelt, dan gaat zijn module hier zelf op 
anticiperen. Bovendien is elke module uit-
gerust met een microchip, waardoor een 
extra laag kan worden geïmplementeerd. 
Via integratie op het IFTTT (if this then that) 
platform, kan men bijvoorbeeld zijn rollui-
ken of verwarming gaan afstemmen op het 
aan- of uitschakelen van de verlichting.”

COMFORT
“Bottom line is dat CTRL Delta zowel een 
enorm technisch comfort als gebruikers-
comfort biedt. Zo kan de gebruiker bij-
voorbeeld op een zelfgenomen foto of een 
plattegrond van zijn woning de lichtbron-
nen benoemen, en ze vervolgens via een 
simpele ‘tik’ op die foto activeren. Indien 
gewenst, gaan wij van Delta Light graag 
ter plaatse voor meer uitleg, of bieden we 
ondersteuning per telefoon.”
De installateur kan ter plaatse al een aan-
tal features programmeren om zijn klant 
op weg te helpen, wat een extra service is, 
en de klant kan nadien alles heel eenvou-
dig wijzigen. “Voor de installateur hebben 
we ook een service cloud voorzien in de 
app, zodat hij via die weg heel eenduidig 
diagnostische info kan doorsturen”, besluit 
Geert Christiaens

CTRL DELTA: 
DRAADLOOS DIMMEN 
WAS NOOIT ZO 
EENVOUDIG

GEERT CHRISTIAENS - AREA MANAGER BELUX BIJ DELTA LIGHT.

Lichtoplossingen evolueren, net als de verwachtingen van een klant betreffende zijn lichtinstallatie. 
Stel, een gebruiker voor wie dimmen en remote control oorspronkelijk geen prioriteit waren, wenst 
dit extra comfort enkele jaren later wel. Delta Light’s ‘CTRL Delta’ laat de installateur toe om een 
bestaande lichtinstallatie slimmer te maken en uit te breiden, met behulp van de Casambi app. 
Deze is gebaseerd op Bluetooth Low Energie. Dankzij Delta Light’s open systeem kan men een modale 
lichtinstallatie gemakkelijk uitbouwen tot een volwaardig domoticasysteem. De toepassing van Bluetooth 
gebeurt niet alleen door Deltalight, maar wordt bij heel wat fabrikanten gebruikt, wat erop wijst dat dit een 
open en universeel protocol is.

“BOTTOM LINE IS DAT CTRL DELTA 
ZOWEL EEN ENORM TECHNISCH COMFORT 
ALS GEBRUIKERSCOMFORT BIEDT.”

CTRL DELTA
IDENTITY KIT

RF TECHNOLOGY
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MOBILE PLATFORM

APPLE HOME COMPATIBLE PENDING

WALL SWITCH WIRELESS SWITCH
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1-10V
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FE DIMMING
4 CHANNEL FLEX INTER-
FACE

Untitled-2   1
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Matthieu Caluwier en Geert Christiaens - 
Area Manager Belux bij Delta Light
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RENOVATIE? 
CEBEO DOET UW STUDIEWERK, 
ZODAT U KUNT FOCUSSEN OP 
DE INSTALLATIE
Technologieën evolueren alsmaar sneller, op vlak van automation, home control, verlichting,… Omdat het als 
installateur niet evident is om alle nieuwigheden op de voet te volgen, maar u uw klant toch steeds de beste service 
wilt bieden voor zijn renovatieproject, loont het de moeite om de hulp in te roepen van Cebeo. Onze specialisten 
volgen alle trends op de voet, en kunnen in samenspraak met de eindklant tot de meest geschikte oplossing 
komen. Zo kunt u als installateur uw tijd besteden aan de perfecte uitvoering van een project, wetende dat u samen 
met uw klant én Cebeo een duurzame renovatie tegemoet gaat. 

MARINE LE GUILLOU & WALTER PEETERS
CEBEO LICHTSPECIALISTEN

S l imme op loss ingen voor  e lke  p ro jec t  |  DOSSIERDOSSIER |  RENOVATIE

“Minstens 50 procent van de klanten die 
wij over de vloer krijgen, zijn bezig met een 
renovatieproject”, opent Marine Le Guillou, 
Cebeo lichtspecialiste. Vanuit haar exper-
tise biedt Marine antwoorden op alle ver-
lichtingsvragen van haar klanten. “Ik kan 
best een aantal renovatie-specifieke pro-
blematieken bedenken”, gaat de specialiste 
verder. “Een typische situatie is dat er een 
centraal lichtpunt aanwezig is, en de klant 
nieuwe lichtpunten wil op verschillende 
plaatsen in de woning. In zo’n geval moeten 
we ons een aantal vragen stellen: hoe ziet 
de achterliggende bekabeling eruit? Wat 
kan en mag veranderd worden, en wat niet? 
Op basis daarvan, gaan we het geschikte 
type armatuur bepalen.”

GECOMBINEERDE TECHNOLOGIEËN
Walter Peeters, collega-specialist, vult aan: 
“Verlichting is in 80 procent van de reno-
vatieprojecten het eerste aspect waar een 
klant aan denkt. Maar het is aan ons om 
mee te denken met de klant, en de moge-
lijke vernieuwingen in ventilatie, connecti-
viteit, home control,… door te nemen. Ze-
ker met de nieuwe energieprestatienormen 
is het onze taak klanten bewust te maken, 
mochten ze dit nog niet in hun plan hebben 
opgenomen. Alle technologieën kunnen ook 
gecombineerd toegepast worden. Er staat 
iemand voor uw videofoon? Automatisch 
springt dan ook de voordeurverlichting aan. 
Dat zijn twee toepassingen in één klap.” 

ISI SOLUTIONS CENTER
“Niet zelden komen we in situaties waar een 
gebouw geklasseerd is, en het plafond niet 
getoucheerd mag worden”, vervolgt Marine. 
“Ook heel hoge plafonds vereisen een spe-
cifieke aanpak. Het zijn allemaal zaken die 
onze extra aandacht vragen, en waar de 
installateur ondersteuning kan gebruiken 
voor de juiste oplossing. Op zo’n momen-
ten loont het voor een klant om mét zijn 

plannen, en indien mogelijk wat fotomateri-
aal een afspraak te maken met een Cebeo-
specialist, al dan niet in een Cebeo ISI Solu-
tions Center.”

GRONDIGE STUDIE
Om een renovatieproject ten gronde aan te 
pakken, moet werkelijk alles in overweging 
genomen worden. Zo’n studie kijkt verder 
dan enkel de aan te pakken ruimtes. “We 
gaan in gesprek met onze klant over zijn ver-
wachtingen, manier van leven… Houdt de 
klant ervan om af en toe eens zijn meubels 
van plaats te veranderen? Dan moet de ver-
lichting zich mee kunnen aanpassen. Is het 
waarschijnlijk dat de gezinssamenstelling de 
komende jaren wijzigt, door bijvoorbeeld de 
komst van kinderen of kleinkinderen? Ook 
dát kan een invloed hebben op de keuze 
van uw belichting. U wilt geen ondimbaar fel 
licht als enige lichtbron boven de hoek waar 
de kinderwieg komt te staan.”

GEEN SHOWROOM
Lichtsterkte, kleurtemperatuur en kleur-
weergave, het zijn allemaal aspecten die 
een invloed hebben op het comfort van de 

gebruiker. In het ISI Solution Center kan 
de klant de verschillen en toepassingen 
analyseren. “Je zou de verbazing moeten 
zien bij onze klanten als ze bepaalde kleur-
verschillen naast elkaar zien”, gaat Walter 
verder. “Dankzij onze realistische opstel-
lingen en het gebruik van een donkere ka-
mer, zijn de nuances perfect aantoonbaar. 
De kleurechtheidswaarde mag hier letterlijk 
genomen worden. Of kleurflikkering die het 
comfort negatief kan beïnvloeden, niets ont-
snapt hier aan het oog.” 
“Onze ISI Solution Centers mogen dan ook 
niet verward worden met een showroom. 
Hier komt men met een specifieke pro-
bleemstelling, waarop wij een oplossing op 
maat uitwerken. Men komt niet zomaar om 
een armatuur te kiezen. Klanten die merken 
dat onze expertise boven het louter verko-
pen van een armatuur gaat, geven ons dan 
ook snel hun vertrouwen.” 

FUNCTIONELE OPLOSSINGEN
“Eens licht-technisch alles goed zit, is het 
design de laatste stap. Ook al weten we dat 
dit voor onze klanten vaak heel belangrijk is. 
We gaan uiteraard rekening houden met het 

interieur, de wensen en de leeftijd van onze 
klanten. Maar de keuze van kleur, vorm 
en stoffering biedt nog wel voldoende 
mogelijkheden. Op basis daarvan stel-
len we uiteindelijk een bepaald merk 
voor.”

  “Minstens 50 procent 
van de klanten die wij over 
de vloer krijgen, zijn bezig  
  met een renovatieproject”

Marine Le Guillou – Cebeo lichtspecialiste

VERTROUWEN = TIJDSWINST 
De Cebeo-specialisten, met de Isi Solu-
tions Centers als hun laboratoria, kunnen 
u als installateur dus ondersteunen in 
uw project. “Wij merken dat instal-
lateurs ons hierin vertrouwen, en 
hun klanten gewoon doorsturen”, 
aldus Marine. “In een latere fase 
bespreken we de technische as-
pecten met de installateur zelf. Het 
ganse proces levert de installateur 
finaal een enorme tijdswinst op.”

www.cebeo-isi-solutions.be

Walter Peeters
Cebeo lichtspecialist
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OPPORTUNITEIT BIJ 
PARTICULIEREN?
Als we denken aan aanwezigheids- of be-
wegingsdetectie, denken we dan niet vooral 
aan industriële toepassingen? “Ook particu-
lieren doen er goed aan om bij hun renova-
tie detectie te integreren. De essentie is dat 
detectie loont op plaatsen die sporadisch en 
kortstondig bezocht worden, zoals het toilet 
of de hal. Men is er doorgaans niet langer 
dan enkele minuten, maar als het licht blijft 
branden kan het wel enkele uren duren voor 
men het merkt. Reken maar eens uit hoe 
snel de investering van een goed detectie-
systeem zich terugverdient”, aldus Johan 
Van Bael.
“Er zijn specifieke gevallen genoeg te be-
denken die pleiten voor particuliere toepas-
sing. Men komt thuis met de handen vol 
boodschappen? Het licht gaat vanzelf aan 
in de garage of de bergruimte. De kinderen 
nemen het niet zo nauw met de energiefac-
tuur? Gedaan met eindeloos controleren 
of ze het licht op hun kamer hebben uitge-
daan”, illustreert Guy Vanderwaeren.

SPELEN MET NATUURLIJK LICHT
“In kantoorruimtes kan daglichtsturing in-
teressant zijn. Bureaus die zich aan een 
vensterzijde bevinden, genieten van meer 
natuurlijk licht, en hoeven minder kunstlicht 
dan bureaus die centraler gepositioneerd 
staan.”  
Een sensor plaatsen vereist geen grote 
werkzaamheden. “Een lichtschakelaar kan 
eenvoudig vervangen worden door een 
muursensor, gebruikmakend van dezelfde 
bekabeling. Bij het overgrote deel van de 
sensoren volstaan een spanningsdraad, en 

een draad naar de verlichting. Dat is dus 
identiek aan de bedrading voor een door-
snee schakelaar. Bij de complexere detec-
toren kunnen daar wel een aantal kabels bij 
komen, bijvoorbeeld wanneer u gebruik-
maakt van een daglichtsturing, of de ruimte 
in verschillende zones wilt onderverdelen.”

PRAKTISCHE INSTALLATIETIPS
In grotere ruimtes of gebouwen kan 
men gebruikmaken van een master-
slave combinatie. “In dat geval is het 

van belang dat u de master altijd op de 
donkerste plaats installeert, bijvoor-
beeld in parkeergarages of een traphal. 
Sensoren in bewegings- of aanwezig-
heidsmelders reageren op een bewegende 
warme massa. Dat kan ook een warme 
luchtstroom zijn. Respecteer daarom 
steeds een afstand van ten minste een 
halve meter tot ventilatieroosters en een 
meter tot aircocassettes. Afdekplaat-
jes gebruiken kan ook soelaas bieden.” 
 

B.E.G. LUXOMAT®

DETECTOREN INSTALLEREN? 
HOU REKENING MET DEZE TIPS
Aanwezigheids- en bewegingsdetectie zijn uitstekende manieren om energie te besparen. “Dat kan op twee manieren”, 
opent Guy Vanderwaeren, technisch specialist bij B.E.G. “Door een eenvoudig aan/uit-principe, of via daglichtregeling 
voor extra besparing.” “Wie met detectoren werkt, reduceert zijn verbruik met minstens 30%”, vult Johan Van Bael, 
Director B.E.G. Belgium aan. Let op! Er zijn een aantal aandachtspunten, zoals de plaats van de detector, die zich niet 
vlakbij een airco- of ventilatiesysteem mag bevinden. Waar liggen de mogelijkheden, en wat zijn de valkuilen?

GUY VANDERWAEREN, TECHNISCH SPECIALIST
EN JOHAN VAN BAEL, DIRECTOR B.E.G. BELGIUM

“De sensoren kunnen geen melding maken van be-
weging achter glas. In ruimtes die gescheiden wor-
den door een glazen wand, zullen dus verschillende 
detectoren moeten geïnstalleerd worden.”

AFWEZIGHEIDSDETECTIE
“Een extra troef is het integreren van afwezigheids-
detectie. Door het verplicht manueel inschakelen 
van het licht, zal het licht nooit ongewild aangaan. 
Wanneer er gedurende een bepaalde tijd geen be-
weging wordt waargenomen, dan schakelt het licht 
automatisch uit.”

HOOGFREQUENTE MELDERS
Soms worden melders ook geplaatst in extreme om-
standigheden. “In koelcellen is het gebruik van een 
hoogfrequente melder aangewezen. Immers, deze 
reageren niet op warmte, maar enkel op beweging. 
Deze apparaten zijn bestand tegen condens, waar 
een gewone melder in het geval van aangeslagen of 
bevroren condens zijn functionaliteit zou verliezen, 
omdat de condens het signaal blokkeert. Let er wel 
op dat de muren dik genoeg zijn, anders zien deze 
melders er wél doorheen, in tegenstelling tot de ge-
wone melders,” aldus Guy Vanderwaeren.  
“Een mogelijke toepassing is ook in parkeergara-
ges”, vult Johan Van Bael aan. “Uit een praktijk-
voorbeeld leerden we dat een gewone 
melder voortdurend reageerde op 
luchtstromingen van doorgaande 
wind, zonder dat er sprake was van 
een in- of uitrijdende wagen. Een 

hoogfrequente melder biedt dan een oplossing.” 
  
DESIGN
Vaak willen klanten wel de functionaliteiten van een 
melder, maar esthetisch is het niet altijd aantrek-
kelijk. “Een aantal melders bestaan al in een mini-
uitvoering. Nog een mogelijkheid is de installatie 
van een super platte melder. Weet dan wel dat u 
onvermijdelijk inboet aan detectiebereik. Maar in-
tussen kunnen veel melders ook op maat gemaakt 
worden, op basis van vorm en kleur,” besluit Johan 
Van Bael.  
 

Johan Van Bael – Director B.E.G. Belgium

“WIE MET DETECTOREN WERKT, 
REDUCEERT ZIJN VERBRUIK MET 
MINSTENS 30%”

Toepassingen BEG Luxomat met DaliLink

Guy Vanderwaeren, technisch specialist
en Johan Van Bael, Director B.E.G. Belgium

PD11 detector

Indoor 180 detector

RC Plus next 30°
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Er zit muziek in Niko Home Control
Koppel met een Sonos- of Bose-geluidsinstallatie vanaf nu muziek aan Niko Home Control.  
En ook met ventilatie van Renson, dakramen van Velux en schuiframen van Reynaers zit er 
muziek in de nieuwe Niko Home Control.

Niko Home Control II
• Programmeer je installatie dubbel zo snel.
• Geef je klanten meer controle, meer personalisatie en een slimme, verbonden woning.
• Profiteer van de slimme tools, gebruiksvriendelijke kalender, automatische updates 

en andere nieuwe onderdelen.

www.niko.eu/nikohomecontrol

PA-852-01

Niko Home Control 
hertekend. 

PA-852-01_Adv-Cebeo.indd   1 14/03/18   10:28
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Een renovatieproject is het moment om de 
elektrische installatie uit te breiden, opti-
maliseren en als het even kan ook slimmer 
te maken. De bouwheer is echter niet altijd 
happig op het kap- en breekwerk dat hier-
mee gepaard gaat.

DIVERSE TOEPASSINGEN
Niko houdt bij zijn productontwikkeling reke-
ning met deze noden. Hun draadloze tweeka-
naalszender bijvoorbeeld maakt communi-
catie mogelijk over langere afstand. Hij kan 
gebruikt worden voor het schakelen van de 
verlichting of rolluiken. Tim De Bie: “Met de 
zender is het mogelijk om de schakelfunctie 
van bestaande drukknoppen uit te breiden. 
De draadloze (batterij gevoede) schakelaars 
zijn beschikbaar in dezelfde afwerking en 
kleur als ons andere gamma. Heel populaire 
toepassingen voor deze producten vind je in 
de uitbreiding van een bestaande woning met 
nieuwe ruimtes, in slaapkamers, tuinverlich-
ting en raam- en deurcontactoren. Een an-
dere toepassing kan bediening van een poort 
en/of tuinverlichting vanuit de wagen zijn.”

SLIMME SCHAKELAAR
Niko gaat nog een stap verder met de slim-
me schakelaar, waar de actor in de schake-

laar geïntegreerd is. De schakelaar is uit-
breidbaar met andere actoren en bestaat nu 
ook in een versie met een universele dimmer. 
“Als uitbreiding bestaat er een gateway met 
UTP-aansluiting, die de commando’s van 
draadloze en slimme schakelaars detecteert. 
De afmetingen zijn amper 12 x 12 cm. Het is 
belangrijk dat de gateway zodanig gepositio-
neerd is, dat alle nodige signalen gecapteerd 
worden. Het toestelletje heeft ook voeding 
nodig.”

CENTRALE BEDIENING VIA APP
De gateway maakt verbinding met het thuis-
netwerk en kopieert de adressen van de 
knoppen. “Op deze manier is er bediening 
van alle draadloze schakelaars mogelijk via 
een mobiele app. De smartphone of tablet 
wordt dan de centrale afstandsbediening.”
De configuratiemogelijkheden via de app 
zijn heel uitgebreid. “Een handige toepas-
sing die je kan configureren, is een alles uit-
functie. Deze manier van werken maakt ook 
verdere uitbreidingen of de stapsgewijze 
integratie van bijkomende ruimtes mogelijk.”
Voor de installateur biedt deze geconnec-
teerde oplossing heel wat mogelijkheden. 
“De aansluitingen vormen geen probleem. 
De oplossing is ook prijsgunstig voor de 
bouwheer, wat de drempel laag houdt.”

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING
Renovatieprojecten vragen in veel gevallen 
een specifieke manier van aanpakken. Niko 
probeert de installateur hierin zo goed mo-
gelijk te ondersteunen. “Zo hebben we een 
praktische checklist samengesteld, waarin 
voor alle ruimtes van een woning beschreven 
staat waaraan gedacht moet worden. Het 
gaat niet alleen om voor de hand liggende 
zaken zoals stopcontacten en schakelaars, 
ook om rookmelders, internetaansluitingen, 
USB oplaadpunten… De checklist is han-
dig voor de installateur en de bouwheer, die 
samen kunnen bespreken wat de noden en 
mogelijkheden zijn”, besluit Tim De Bie.

BESTAANDE INSTALLATIE 
DRAADLOOS UITBREIDEN 
ZONDER KAP- EN BREEKWERK

PRODUCT MANAGER TIM DE BIE

Fabrikant van schakelmateriaal, lichtsturing en huisautomatisering Niko besteedt in zijn productontwikkeling veel 
aandacht aan oplossingen voor renovatie. Bewijs daarvan zijn de oplossingen met het Easywave protocol en de slimme 
schakelaar, die actor en schakelaar combineert. “Dit zijn oplossingen die het eenvoudig maken om een bestaande 
installatie uit te breiden, zonder grote ingrepen”, weet Product Manager Tim De Bie. Daarnaast ondersteunt Niko ook 
de installateur, door hem een checklist aan te bieden voor elk renovatieproject.
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ONOPVALLEND
Detectoren moeten mensen waarnemen, het is dus 
logisch dat mensen deze detectoren ook kunnen 
zien. Met een aantal – soms subtiele – designaan-
passingen, zorgde Esylux er met hun “Flat-serie” 
voor dat dit niet per sé storend hoeft te zijn. Zo zijn 
alle lenzen in een afgevlakte uitvoering te verkrijgen, 
en is het mogelijk om zelf de kleur of de vorm van het 
afdekraam te bepalen. Bovendien behoort een uit-
voering met een glazen oppervlak ook tot de moge-
lijkheden. Het zijn stuk voor stuk kleine modificaties 
voor een grotere discretie.

ONZICHTBAAR
Voor wie onopvallend niet genoeg is, maar bijna on-
zichtbare detectoren wenst, kan de Esylux mini-mel-
ders installeren (uit de Mini-serie). Het kan namelijk 
voorvallen dat een ruimte net omwille van zijn esthe-
tische functionaliteit deze extra discretie vereist. De 
montage is simpel:
• Is er een holle ruimte aanwezig? Dan kan u de mel-
der met een klemring of klemveer bevestigen.
• Bestaat een muur uit beton? Bevestig dan de mel-
der met de praktische klemring in merkschakelaars.
De mini-melders hebben een minuscule behuizing, 
en een zeer beperkte opbouwhoogte. Voorts zijn ze 
beschikbaar voor alle gangbare bedrijfstechnolo-
gieën.

EXTRA OPTIES
Soms is een ruimte omwille van zijn indeling aller-
minst geschikt voor het plaatsen van detectoren, 
bijvoorbeeld in een onoverzichtelijk geheel met veel 
‘verborgen’ hoeken en gangen. Voor zo’n gevallen 
ontwierp Esylux een wandschakelaar met inbegrip 
van een akoestische sensor (PD-C180-serie).
Wanneer zo’n melder in vochtige of koele ruimtes 
wordt geplaatst, zoals een badkamer, verhoogt de 
kans op verstoring. De toevoeging van een specifiek 
afdekraam voorkomt het probleem van een met con-
dens beslagen sensor.

DESIGN
Wie zich helemaal niet stoort aan de zichtbare aan-
wezigheid van zijn melder, en er eerder de estheti-
sche meerwaarde van inziet, kan opteren voor een 
type wandschakelaar met een bolle vormgeving, ge-
schikt voor meerdere bouwstijlen, zoals de detecto-
ren uit de MD-W-serie. Dankzij het modulair systeem, 
wordt installeren kinderspel. De sensor heeft een 
200° bereik, en kan in twee aparte zones van 100° 
worden opgedeeld. De geïntegreerde lensafdekking 
laat een nog meer gepersonaliseerde monitoring toe.

INSTAPMODEL
De plaatsing van sensoren hoeft geen dure aangele-
genheid te zijn. Voor meer kostengevoelige projecten 
zijn daarom ook instapmodellen (de Basic-serie) be-
schikbaar. De kwaliteit van deze oplossingen voldoet 
volledig, daar waar slechts eenvoudige functionaliteit 
vereist is. Indien een melder alleen niet volstaat, kan 
men het detectiebereik nog uitbreiden: via parallelle 
schakeling, of digitale communicatie, afhankelijk van 
aanwezige technologie.

Wie zijn energie-efficiëntie en comfort een boost wil 
geven, moet op een bepaald moment het gebruik van 
bewegingsmelders en aanwezigheidssensoren overwegen. 
Detectoren worden vanuit esthetisch oogpunt soms als storend 
ervaren. Net daarom komt Esylux met een aantal discrete 
alternatieven, voor een maximaal comfort, en een minimale 
visibiliteit in het interieur. Dankzij hun groot installatiegemak 
zijn ze ideaal toepasbaar bij elke renovatie.

DETECTOREN 
DIE AANTREKKEN, 
ZONDER DE AANDACHT 
TE TREKKEN

“De sensor heeft een 200°   
  bereik, en kan in twee 
   aparte zones van 100° 
     worden opgedeeld.”

Basic-serie

Mini-serie

Flat-serie

MD-W-serie
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LUC MYNY - CEBEO-SPECIALIST DATACOM

Als u bij renoveren ook meteen denkt aan het integreren van domotica, camerabewaking of videofonie, is een 
goed functionerend draadloos netwerk essentieel. Maar ook voor de eenvoudige toepassingen zoals surfen op 
uw tablet, is niets zo frustrerend als een haperende verbinding. Maar wat veroorzaakt die trage verbinding? De 
grootste vijanden van uw wifi-signaal zijn muren en isolatie. Deze houden samen met de koude ook uw draadloos 
signaal tegen. De oplossing? Het gebruik van meerdere access points, en/of een wifi-controller.

“Heel vaak  wordt een modem weggedoken in 
de garage”, steekt Luc Myny, Cebeo-specia-
list datacom, van wal. “Functioneel is dat niet, 
gezien je daar maar zelden verbinding nodig 
hebt. Voor dat het signaal de rest van de wo-
ning bereikt, is het meestal erg verzwakt. Er 
zijn tal van voorbeelden waarbij men in de 
kamer boven de modem amper verbinding 
heeft, omdat gewapend beton tussen de ver-
diepingen het signaal tegenhoudt.”

ACCESS POINTS
Gelukkig zijn er een aantal oplossingen. “Een 
eerste mogelijkheid is extra access points te 
plaatsen in uw woning, die via een netwerk-
kabel in verbinding staan met uw modem. 
Daarbij is het belangrijk om die access points 
duidelijk te benoemen, zoals ‘wifi-bureau’ of 
‘wifi-eetkamer’. Verplaatst u zich van ruimte, 
dan dient u op uw toestel (smartphone, ta-
blet, laptop,...) zelf het gewenste access point 
te kiezen.”

STICKY CLIENT
“Met dit systeem is een ongewenst maar 
typisch fenomeen het ontstaan van ‘sticky 
clients’. Dit betekent dat een signaal nog 
zichtbaar is op uw toestel (bijvoorbeeld ‘wifi-
bureau’ terwijl u al in uw eetkamer bent), maar 
omdat het zodanig zwak is, er nog amper da-
ta-overdracht mogelijk is. Uw device blijft wel 
aan het signaal ‘kleven’. Een extra nadeel aan 
het werken met verschillende access points, 
is dat u telkens manueel moet overschakelen, 
en er dus telkens aan moet denken. Zeker 
indien er domotica aanwezig is, is dit geen 
ideaal scenario.”

WIFI-CONTROLLER
“Optie twee is het plaatsen van een wifi-con-
troller in uw netwerk. Deze unit laat u toe om 
een aantal antennes (max. 12 per licentie) te 
beheren in (en rond) uw woning. De control-
ler garandeert een kwaliteitsvolle verbinding 
door telkens met de juiste antenne connec-
tie te maken. Voorwaarde is wel dat de dek-
kingsgebieden van de verschillende anten-
nes elkaar gedeeltelijk overlappen. De instal-
latie van een wifi-controller is een eenmalige 
investering, tenzij u later extra licenties voor 
meer antennes wenst. Deze oplossing biedt 
duidelijk meer comfort dan het werken via ac-
cess points.”

VERANDERDE ROL INSTALLATEUR
“Als installateur moet u er zich van bewust 
zijn dat steeds meer klanten van u verwach-
ten dat u een wifi-netwerk kan installeren”, 
weet Luc Myny. “Voor wie daar weinig er-
varing mee heeft, is dat niet evident. Cebeo 
biedt daarom de nodige ondersteuning aan. 
Indien u zich wendt tot een van onze data-
com-specialisten, kunnen wij u helpen met 
het uittekenen van uw netwerk, en assistentie 
verlenen bij de realisatie.”
Verder kunt u als installateur ook de nodige 
kennis opdoen op onze opleidingen ‘IP@
Home’ en ‘IP4Business’. Raadpleeg hiervoor 
de opleidingskalender op onze site. Cebeo 
ontwierp ook een praktische handleiding 
voor het opzetten van eenvoudige, ‘stand al-
one’ netwerken.
“Weet tot slot dat wifi geen exacte weten-
schap is. Alles hangt steeds af van de omge-
ving, de clients, de gebruikers,…”, geeft Luc 
Myny nog mee als laatste tip.
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RENOVEREN? 
TIJD VOOR EEN FUTURE 
PROOF WIFI-NETWERK!

Meer info ?

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

3 VRAGEN
Vooraleer over te gaan tot antennes 
en access points, moet de klant zich 
eerst drie essentiële vragen stel-
len:

 
1. Waar wil ik wifi?

Vraag één lijkt evident, maar denkt 
u ook aan wifi in de tuin of helemaal 
tot op het zonneterras achteraan? 
Zodat u vanop uw smartphone 
kunt zien wie er voor uw videofoon 
staat?

2. Wat verwacht ik van de wifi?
Vraag twee beantwoordt of u enkel 
uw mails wilt lezen in het bureau, 
of ook video wilt bekijken. In het 
laatste geval zal u een sterkere 
verbinding nodig hebben dan voor 
het louter ophalen van uw mail.

3. Hoeveel gebruikers moet    
    mijn wifi aankunnen?

Tot slot mag uw ruimte dan wel 
een volledige wifi-dekking hebben, 
maar hoe zal uw netwerk reageren 
als u tegelijk met twintig andere 
toestellen verbinding probeert te 
maken? Dit is dikwijls het probleem 
in restaurants. In de plaats van vier 
antennes zal een verdubbeling zich 
hier allicht opdringen.

  “Als installateur moet u er zich 
van bewust zijn dat steeds meer 
klanten van u verwachten dat u 
een wifi-netwerk kan installeren”

Luc Myny – Cebeo-specialist datacom
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Als gevolg van de aangekondigde betonstop, en de trend om kleiner te wonen, zullen de komende jaren veel 
appartementen gerenoveerd worden. In woningbouw creëert videofonie een gevoel van veiligheid, maar in 
appartementsgebouwen is het een noodzakelijke functionaliteit. De Bticino-deurcommunicatie biedt als grote 
voordeel dat het sinds de eerste generatie gebruik maakt van hetzelfde 2-draadssysteem. Een verouderde 
videofoon kan dus eenvoudig geüpgraded worden, of een parlofoon kan omgevormd worden tot een videofoon, zonder 
dat er kap- of slijpwerk aan te pas komt!

2-DRAADSSYSTEEM 
BASIS VAN GEMAKKELIJK 
VERNIEUWBARE 
DEURCOMMUNICATIE

JURGEN VAN ZAELEN - APPLICATION MANAGER BIJ LEGRAND
BTicino Classe300

2-draadssysteem

GETORSTE KABEL
“Enig voorbehoud dat moet worden ge-
maakt in het geval er wordt omgeschakeld 
van audio- naar videofonie”, gaat Jurgen 
verder, “is dat de te overbruggen afstand 
voor video beperkter is dan bij audio het 
geval is. Voor videotransmissie opteren we 
in principe voor een buskabel of getorste 
kabel, type UTP, voor betere beeldkwaliteit. 
Maar wanneer de reeds aanwezige kabel 
niet van dit type is, dan beschikken we over 
de mogelijkheid om via versterkers het vide-
osignaal te boosten. Indien de te overbrug-
gen afstanden écht groot zijn, dan raden we 
toch aan om dit te bekijken met de instal-
lateur.”

REMOTE CONTROL
Ook indien de klant wil overschakelen naar 
een binnenpost met wifi-communicator, kan 
hij terugvallen op het aanwezige 2-draads-
principe. “Voor een één- of tweegezinswo-
ning volstaat het om de originele binnenpost 
te vervangen door de nieuwe binnenpost 
met wifi-communicator. Een kleine nuance 
voor appartementsgebouwen is dat men 
daar ook een extra voeding dient te voor-
zien.  Want als plots 20 appartementen naar 
wifi gaan overschakelen, zou het systeem 
overbelast geraken.”

Naast de veiligheid die videofonie biedt, ver-
hoogt remote control het comfort van de ge-
bruiker. “Is er niemand thuis wanneer er een 
pakje wordt afgeleverd? Dan kan men via de 
app op afstand de videofoon bedienen, en 
de deur openen.”

DUURZAAM
“Een extra consequentie van onze uniforme 
systemen, is dat we dankzij het hergebruik 
van onze installaties het milieu een handje 
helpen. Want duurzaam innoveren is voor 
ons toch ook een belangrijke waarde”, be-
sluit Jurgen van Zaelen.

 

“Als we spreken over renovatie, doen we 
dat al lang niet meer enkel en alleen over 
gebouwen van de vorige eeuw. Het is goed 
mogelijk dat een audio- of videofonie-
systeem, geïnstalleerd begin jaren 2000 
intussen aan vernieuwing toe is”, opent 
Jurgen Van Zaelen, Application manager 
bij Legrand. “Het grote voordeel aan onze 
systemen, is dat we sinds de start in 2001 
steeds zijn uitgegaan van dezelfde basis-
technologie. Het is dus perfect mogelijk 
om enkel de buitencamera, of de binnen-
post van uw videofoon te vervangen, maar 
de bedrading intact te laten.”

NIET-GEPOLARISEERD
De installateur hoeft dus niet te kappen of 
te slijpen, wat de technologie ideaal maakt 
voor renovatie. “Het installatiegemak bij 
de Bticino deurcommunicatiesystemen is 
groot. Niet alleen hoeven er geen nieuwe 
kabels getrokken te worden, het 2-draads-
systeem is bovendien niet-gepolariseerd, 
wat de foutenlast voor de installateur aan-
zienlijk beperkt. Daarnaast is de techno-
logie van de ‘kits’ – kant-en-klare oplos-
singen voor één- en tweegezinswoningen 
– identiek aan die van de appartementsys-
temen. De installateur hoeft de werking dus 
maar éénmaal te leren kennen, en dan kan 
hij overal aan de slag.”

AUDIO NAAR VIDEO
Nog een mogelijkheid is om een 
bestaand audiosysteem om te 
zetten naar een videosysteem, 
wederom gebruikmakend van de-
zelfde bekabeling. “In het specifie-

ke geval van een appartementsge-
bouw, hoeft niet collectief te worden 

overgestapt. In zo’n geval wordt de 
buitenpost vervangen door een bui-
tenpost met camera, en de bewo-
ners kunnen dan kiezen of ze hun 
binnenpost upgraden, of enkel hun 
audiosysteem behouden.”

“HET IS PERFECT MOGELIJK OM ENKEL 
DE BUITENCAMERA, OF DE BINNENPOST 
VAN UW VIDEOFOON TE VERVANGEN, 
MAAR DE BEDRADING INTACT TE LATEN”

MOGELIJKE RENOVATIES MET 
BEHOUD VAN ZELFDE BEKABELING
• Audio-/videosysteem upgraden (vb. andere camera/binnenpost) 
• Audio-/videosysteem wifi-connectief maken
 - Één- of tweegezinswoning      
 - Appartementsgebouw (1)       
• Audiosysteem omzetten naar videosysteem
 - Afstand binnenpost – buitenpost klein    
 - Aftstand binnenpost – buitenpost groot (2)   
(1) mits extra voeding plaatsen, (2) contact opnemen met fabrikant, eventueel versterker nodig

Jurgen Van Zaelen – Application manager bij Legrand
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JENS DEWAELE  PRODUCT MANAGER STIEBEL ELTRON

Wie renoveert, maakt in veel gevallen een bewuste keuze voor energie-efficiënte oplossingen en/of 
hernieuwbare energie. Voor verwarming en sanitair warm water is de keuze voor een warmtepomp 
en warmtepompboiler dan evident. Wat betreft de verwarming zullen isolatie en het afgiftesysteem 
(vloerverwarming, radiatoren…) bepalende factoren zijn voor het type oplossing dat geplaatst wordt. Voor sanitair 
warm water is de één op één vervanging van een elektrische boiler door een warmtepompboiler een eenvoudige, 
duurzame en economisch interessante optie.

       “HANGT AF VAN 
   HET TYPE RENOVATIE”

3 TYPES RENOVATIE
“Als we het hebben over verwarming (water 
en/of woning) en renovatie, dan zijn er drie 
pistes mogelijk”, opent Jens Dewaele (Stiebel 
Eltron). “Indien de verbouwer alleen waterver-
warming wil aanpakken, is een warmtepomp-
boiler de meest efficiënte optie. Betreft het de 
algemene ruimteverwarming, dan kan men 
ofwel opteren voor de combinatie van een 
warmtepomp met de bestaande radiatoren, 
ofwel meteen ook de radiatoren vervangen 
door vloerverwarming.”

1) De basisrenovatie
“Wie nog sanitair warm water bereidt met 
een elektrische boiler, moet bij renovatie ze-
ker een warmtepompboiler overwegen”, vindt 
Jens Dewaele. “Het grote voordeel, naast de 
energiebesparing uiteraard, is dat dezelfde 
aansluitingen kunnen worden gebruikt als van 
de bestaande elektrische boiler. Dit verlaagt 
de drempel voor de installatie. Voor een gezin 
van 4 à 5 personen bedraagt de ROI (return on 
investment) ongeveer drie jaar. Voor kleine ge-
zinnen met een laag verbruik mag je rekenen 
op 5 à 6 jaar.”

2) De gewone renovatie met grondige ingrepen
“Wil men de bestaande radiatoren behouden 
in combinatie met een warmtepomp, dan doet 
men er goed aan om eerst volgend eenvoudig 
testje uit te voeren: begrens de verwarmings-
ketel op maximum 55°C. Leveren de radiato-
ren dan nog voldoende warmte om de ganse 
woning te verwarmen, zelfs bij zeer koude 
buitentemperaturen? Dan kan worden overge-
schakeld op een warmtepomp. Een warmte-
pomp bereikt immers lagere vertrektempera-
turen dan een traditionele gas- of stookolieke-
tel. 55°C is een realistische waarde.”
Gedeeltelijk behoud van radiatoren:
Het hoeft ook niet altijd alles of niets te zijn. 
“Zo kan men ervoor kiezen om bepaalde ra-
diatoren te behouden, bijvoorbeeld in de bad- 
of slaapkamer, en andere niet. De installateur 
moet zich er wel bewust van zijn dat radiato-
ren werken op thermostatische kranen. Wan-

neer er met een warmtepomp gewerkt wordt, 
dient men een buffervat te installeren. Dit 
vraagt een extra inspanning van de installa-
teur. Meer en meer moet de elektrotechnische 
installateur dus ook over een basiskennis hy-
draulica beschikken.”

3) De ingrijpende renovatie (EPB-plichtig)
“Oppervlakte- of vloerverwarming geniet ei-
genlijk altijd de voorkeur op radiatoren”, aldus 
Jens Dewaele. “De voordelen zijn de grote 
energie-efficiëntie door de lage vertrektem-
peratuur, meer comfort, en het uitsluiten van 
plaatsverlies door de verwarmingselementen. 
Maar om optimaal van vloerverwarming te 
kunnen genieten, moet wel aan één cruciale 
voorwaarde voldaan worden, namelijk de aan-
wezigheid van een degelijke isolatie.”

SCOP
“Vaak krijgen we ook de vraag tot welke mi-
nimum buitentemperatuur een (lucht/water)-
warmtepomp rendabel is. In het weinig denk-
bare geval dat de temperatuur tot -20°C zou 
zakken, dan mag je zelfs nog rekenen op een 
rendement van meer dan 2. Maar aangezien 
de gemiddelde jaartemperatuur in België 10°C 
is, zal de SCOP-waarde (het gemiddeld ren-
dement) gewoonlijk rond de vier liggen.”

EEN WARMTEPOMP 
OF TOCH EEN 
WARMTEPOMPBOILER?

“Voor een gezin van 4 à 5 personen 
 bedraagt de ROI (return on investment) 
                 ongeveer drie jaar...”

Jens Dewaele  – Stiebel Eltron

PRAKTISCHE TIPS:
Enkele tips voor de installateur:
•  Voorwaarde nummer één blijft een goede isolatie van de woning.
•  Ga steeds na of de elektrische aansluitingen wel bestand zijn voor het plaatsen 
 van een warmtepomp.
•  Kijk voor een goede afvoer van het condenswater.
•  Hou rekening met mogelijke geluidshinder bij de plaatsing van de buiten-unit, zowel voor 

de eigenaar (bijvoorbeeld niet onder het slaapkamerraam) als voor zijn buren, en overweeg 
eventueel een binnenin de woning geplaatste monobloc lucht/water-warmtepomp.

  In Wallonië bestaat daar wetgeving over: > 3 meter van de buren en niet aan de straatkant, 
anders moet een vergunning gevraagd worden.

•  Denk goed na (samen met de klant) welk systeem meest geschikt is in functie van de 
(evolutie van de) gezinssamenstelling.
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KNX Generatie 6 
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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 

Met montage sokkel 

PD4N-KNX 
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Pico-KNX-DX-IB 

Mini 

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
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UITDAGENDE DAKEN
Tegenwoordig wordt er bij de bouw van een woning 
al rekening gehouden met de mogelijkheid om PV-
panelen te plaatsen. Oudere huizen zijn daar door-
gaans niét op voorzien. “Bij daken met storende ele-
menten vormt een PV-installatie waarbij de panelen 
los van elkaar worden geplaatst de beste optie”, 
opent Sven Boydens, vertegenwoordiger residenti-
eel bij Cebeo. “Waar we doorgaans een draagsys-
teem met mechanisch aan elkaar gekoppelde pane-
len aanbevelen (waardoor minder ballast nodig is om 
de panelen op hun plaats te houden), kan dankzij 
een flexibele oplossing perfect rond een schouwtje 
of een dakvenster worden gepuzzeld.”
Een meer structurele kwestie is de manier waarop 
het dak is opgebouwd. “Een eerste vereiste is na-
tuurlijk dat de dakbedekking kwalitatief voldoet, 
vooraleer er een PV-installatie kan worden ge-
plaatst. Het is de taak van de installateur om zich 
steeds zo goed mogelijk van de werfomstandighe-
den te vergewissen. Indien hij dit nodig acht, moet 
hij een toplaagrenovatie aanraden.”

IDEALE HELLINGSGRAAD: 
15° OF 30°?
Uiteraard spelen ook de hellingsgraad en de oriën-
tatie van de panelen een rol. “In theorie renderen 
PV-panelen optimaal onder een hoek van 30°. Maar 
op een plat dak oogt dat niet altijd mooi. De oplos-
sing? Plaats de panelen in een hoek van 15°. Omdat 
ze zo minder schaduw genereren kunnen de afstan-
den tussen de rijen verkleind worden, met plaats 
voor een extra rij panelen tot gevolg. Resultaat? 
Het vermogen neemt toe, en bovendien is bij een 
kleinere hellingsgraad ook minder ballast nodig. 
Win-win.”
“Een eenvoudige ‘renovatie’ van een bestaande PV-
installatie, kan bekomen worden door het gebruik 
van optimizers. Deze zijn gemakkelijk te installeren, 
en worden onderaan de PV-panelen geplaatst. Ide-
aal voor een rendementsverhoging op panelen die 
bijvoorbeeld te vaak in de schaduw liggen.”

GECONNECTEERDE PV-INSTALLATIE
Naast PV-panelen moet er natuurlijk ook een omvor-
mer geplaatst worden. “Daarbij geldt: hoe dichter bij 
de PV-installatie, hoe beter. Logische plaatsen zijn 
op zolder of naast de verdeelkast. Want wanneer te-
veel kabelafstand moet worden afgelegd, wordt het 
rendementsverlies te groot.”
Omvormers zijn op heden standaard uitgerust met 
een communicatiemodule. “De installateur denkt er 
best aan om meteen een netwerkkabel te voorzien 
van de omvormer naar de router, zodat de klant over 
een geconnecteerde PV-installatie beschikt. Zo kan 

de klant zijn installatie via zijn smartphone monito-
ren. Zo’n app maakt ook de GSC-teller overbodig, 
nu die niet langer verplicht is. Evenmin wettelijk ver-
plicht, maar sterk aangeraden, is het plaatsen van 
een overspanningsbeveiliging”, voegt Sven Boydens 
nog toe.

GROOT PV-OPPERVLAK? 
AL AAN LAADPALEN GEDACHT?
“Indien men echt voor een grote PV-installatie kiest, 
kan de installateur de klant wijzen op de mogelijk-
heid om een laadstation te plaatsen, om zo de ‘over-
tollige’ energie toch te kunnen besteden. De PV-op-

pervlakte, het verbruik van de klant en het type wa-
gen (elektrisch of hybride) zijn daarbij de bepalende 
factoren. In de PV-catalogus (zie verder) is ook een 
assortiment laadstations opgenomen.”
“Voor welke oplossing men ook kiest, belangrijk is 
dat de installateur goed afstemt met het verbruiks-
profiel en de verwachtingen van de klant. Uit hoeveel 
personen bestaat het gezin? Op welke manier wordt 
er verwarmd? Maakt men gebruik van een warmte-
pomp, dan heeft men meer elektriciteit nodig dan via 
verwarming op bijvoorbeeld aardgas.”

KWALITATIEF AANBOD BIJ CEBEO
“Cebeo biedt met de Q-Cells panelen kwalita-
tief hoogstaande PV-oplossingen aan. Bovendien 
staan specialisten de klant ter dienst, bijvoorbeeld 
in de ballastberekening, of door hulp te bieden bij 
de keuze voor de geschikte omvormer. Zo kunnen 
micro-omvormers een oplossing bieden voor kleine 
installaties, of installaties op scha-
duwrijke daken. De Cebeo PV-cata-
logus geldt daarbij als leidraad, en 
bevat naast panelen of omvormers 
ook draagsystemen tot allerlei toe-
behoren,… kortom alles wat nodig 
is voor een geslaagd project”, be-
sluit Sven Boydens.

PV catalogus ?

De Cebeo PV catalogus
is gratis te verkrijgen via 
uw Cebeo vertegenwoordiger of in 
uw vertrouwd Cebeo filiaal.

SVEN BOYDENS - VERTEGENWOORDIGER RESIDENTIEEL BIJ CEBEO

De stijgende energiekost is maar één van de redenen om bij een renovatieproject zeker ook in een PV-installatie 
te investeren. Maar niet alle daken zijn daarop voorzien. Schaduw, storende dakelementen of een slechte 
oriëntatie? Een PV-installatie plaatsen, blijkt soms een moeilijke puzzel. Het is aan de installateur om creatief op 
zoek te gaan naar dé oplossing voor een optimaal rendement, bijvoorbeeld door het gebruik van optimizers, of 
verschillende hellingshoeken te proberen. Cebeo kan daarbij helpen.

PV-PANELEN: 
EEN OPLOSSING OP MAAT, 
VOOR IEDER DAK

De Cebeo PV app berekent voor u de 
terugvderdientijd van een PV installatie en 
tal van andere paramters.......

Sven Boydens - vertegenwoordiger 
residentieel bij Cebeo

Invoer gegevens

Hellingsgraad van je dak

 KAD TALP LICHT HELLEND NORMAAL HELLEND STERK HELLEND

Kies jouw type dak of vul het aantal graden in

De orientatie van je woning
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Installatie en berekening

Type berekening

Type panelen

Postcode

Type woning 

Bereken Rapport Meer informatie

eenvoudig 8790

nieuwbouwSW280 Mono Black

www.cebeo.be/maakzelfstroom
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HEALTHBOX 3.0: 
SLIM EN EFFICIËNT INSTALLEREN 
VOOR ENERGIEZUINIG VENTILEREN
Bij een renovatieproject is de installatie van een ventilatiesysteem een vaak voorkomende vraag. Renson ontwikkelde 
met de Healthbox 3.0 een slimme oplossing die de installateur op meerdere gebieden een welkome tijdswinst oplevert. 
Zo communiceert de ventilatie-unit via een bijhorende applicatie, en is hij dus helemaal klaar voor alle ‘smart homes’.

De Renson Healthbox 3.0 maakt deel uit van 
het C+ ventilatiesysteem. Dit systeem zorgt op 
een slimme en volautomatische manier voor 
gezonde lucht in huis. Via de ingebouwde sen-
soren monitort de Healthbox 3.0 de binnen-
luchtkwaliteit op vocht, CO2 en VOC’s (geur-
tjes). Het ventilatieniveau past zich automa-
tisch aan, voor een energiezuinige ventilering, 
alleen op de nodige momenten en plaatsen.

GECONNECTEERD
Maar de ‘slimheid’ gaat nog een stapje verder. 
De geconnecteerde ventilatie-unit communi-
ceert zowel met de gebruiker en de installa-
teur, elk via een eigen applicatie.

FEATURES VOOR DE INSTALLATEUR:
• De app begeleidt de installateur doorheen de 

installatie
• Biedt hulp bij de inregeling en kalibratie
• Visualisatie van de configuratie en alle para-

meters (drukval, ingesteld debiet,…)
• Bijstellen van de debieten via de app, waarbij 

de Healthbox 3.0 zich meteen aanpast.

SLIM BEHEER
Nog handig voor de installateur is dat hij toe-
gang krijgt tot de ‘My-Lio’-webportal. Op dit 
platform kan hij al zijn lopende installaties be-
heren, van voorbereiding tot opvolging. Op die 
manier worden alle lopende projecten en hun 
administratie op een overzichtelijke manier bij-
gehouden.

OVERIGE SPECIFICATIES
De slimheid van de Renson Healthbox 3.0 is 
een grote troef, maar ook de basisvereisten 
van een goed ventilatiesysteem werden niet 
vergeten. Naast de eerder toegelichte energie-
zuinigheid, werd bij het ontwerp van de ven-
tilatie-unit ook gedacht aan de akoestiek, en 
de compacte inbouwmogelijkheden. De Heal-
thbox 3.0 is immers amper 20 cm hoog. Met de 
hulp van collectoren kan de ventilatie-unit met 
zijn 7 aansluitingen tot 11 ruimtes ventileren.

Bekijk hier de Healthbox 3.0 
installateursfilm: 
https://youtu.be/in-ZvsYQbbA

Installer AppUser App

GEVOLGEN VOOR DE INSTALLATEUR
Zowel bij nieuwbouw als renovatieprojecten moet u er 
zich dus van bewust zijn  dat indien u toch de oude 
25S60-kast installeert, u een inbreuk op de regelge-
ving pleegt (uitgezonderd bij aansluitingen zwaarder 
dan 56 kVA). U hoeft zich geen zorgen te maken of de 
nieuwe kast nog wel zal ‘passen’ in de daarvoor voor-
ziene ruimte, want de afmetingen en de bodem bleven 
ongewijzigd (H x B x D: 600 x 250 x 250 mm). Ook alle 
elektrische onderdelen blijven dezelfde, en zijn uiter-
aard volledig afgeschermd.

WAT IS ER NIEUW?
Vormelijk is enkel het deksel nieuw. In de nabije toe-
komst stopt de productie van klassieke mechanische 
meters. Die zullen vervangen worden door een nieuwe 
generatie digitale meters. De donkergekleurde deksels 
van de voormalige elektriciteitskasten bemoeilijken het 
lezen of bedienen van een elektronische display. Daar-
om is het deksel van de nieuwe meterkast nu open aan 
de bovenkant. De nieuwe meterkast is dus klaar voor 
de toekomst, maar ze kan ook blijven werken met een 
klassieke meter.

CONFIGURATIEGEMAK
Nog nieuw is het toegenomen configuratiegemak. 
Vroeger moest de klant kiezen tussen liefst zeven 
verschillende configuraties. Vanaf nu volstaat het om 
één universele basisopstelling te plaatsen, en Eandis 
zorgt voor de configuratie. Zowel de installateur als de 
eindklanten hebben baat bij dit vereenvoudigde instal-
latieproces.

NIEUWE 
ELEKTRICITEITSMETERKAST 
VANAF HEDEN VERPLICHT

Sinds 1 april is het voor de installateur niet langer toegestaan om 
de 25S50-kast te installeren in gezinswoningen of kleine bedrijven. 
Met de nieuwe 25D50-kast introduceerde Eandis namelijk een 
kast die beter geschikt is voor de toekomst. Voor aansluitingen die 
zwaarder zijn dan 56 kVA, zoals grotere of industriële bedrijven, 
blijft de oude kast wel geldig.

WIE DOET WAT?
Het plaatsen van een nieuwe elektriciteitskast is een samenwerking tussen de 
installateur (of eventueel de klant zelf) en Eandis. De taken zijn als volgt verdeeld:

INSTALLATEUR:
• Sleuf graven en aansluitkabel leggen tot waar de meterkast komt
• Zorgen voor een verbindingskabel voor de elektrische binneninstallatie
• De basisopstelling plaatsen: de universele 25D60-kast

EANDIS:
• Elektriciteitsmeter en aansluitautomaat plaatsen
• De kast juist bekabelen en configureren
• Aansluiting en ingebruikname

Nieuwe digitale meterkast.
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Voorkomen is beter dan genezen, ook als we het over 
stof hebben. Maar dat is zeker bij renoveren geen evi-
dentie. “Het ideale scenario is bronbeperking”, steekt 
Steven Neirinck, Product Market Manager Tooling 
van wal. “Bij nieuwbouw kan dit, maar bij renovatie 
is er een andere aanpak nodig. Als er toch geboord 
moet worden, is een goede ventilatie en afzuiging no-
dig, in combinatie met de juiste PBM’s.”

MANIEREN VOOR EEN GOEDE AFZUIGING
“Optie één is het gebruik van een boormachine met 
een geïntegreerde stofzuiger”, weet Steven. “Zo wordt 
het stof aan de boor onmiddellijk afgevoerd naar een 
stofreservoir. Het is een praktische oplossing, omdat 
je zo boormachine en stofzuiger in één hebt.”
Maar wat als je als installateur nog niet meteen toe 
bent aan een nieuwe boormachine of slijpschijf? “In 
dat geval kunnen een aantal praktische accessoires 
worden ingezet, die uiteraard een stuk goedkoper zijn 
dan een volledig nieuw toestel. Met een zuigmond 
die om de boor wordt geplaatst bijvoorbeeld, en via 
een darm gekoppeld is met een stofzuiger. Of nog, 
met een darm die rechtstreeks op een holle boor 
wordt geklikt via een opzetstuk, en het stof zo naar 
de stofzuiger leidt. Naar analogie met de boormachi-
nes, kunnen we een haakse slijper voorzien van een 
slijpkap met afzuiging. Deze hulpstukken bestaan, en 
omdat er geen mechanica aan te pas komt, verslijten 
ze nauwelijks.”

IS STOFVRIJ ECHT STOFVRIJ? 
“Al deze oplossingen hebben gemeen dat ze het 
stof geen enkele kans geven om zich te verspreiden. 
Stofvrij boren of slijpen mag hier letterlijk genomen 
worden. Veiligheid en hygiëne zijn de hoofdmotieven, 
maar denk ook eens aan de verbeterde zichtbaarheid 
als de installateur niet in een stofwolk hoeft te werken, 
alsook het verbeterde comfort”, argumenteert Steven. 
“Het gebruik van een volgelaatsmasker is steeds aan-
gewezen als extra bescherming.”

LIEVER GEEN BENEVELING
Een vaak gebruikte methode om stof op werven te be-
strijden is een benevelingsinstallatie. Maar is dat wel 
efficiënt? “Beneveling neemt het stof niet weg. Door 
het benevelen van stof wordt de omgeving voor een 
stuk gespaard, maar de installateur en zijn team aller-
minst. De nevel hangt in de lucht, vermengd met het 
stof. Op de grond krijg je na verloop een smerige brei. 
Aangenaam is anders.”  En Steven gaat nog verder: 
“Om over veiligheid nog maar te zwijgen! Hoe vaak 
wordt een elektrisch aangedreven toestel dan niet ge-
bruikt in een omgeving vol water. Dit kan leiden tot 
onveilige werkomstandigheden”, besluit Steven.

WETTELIJK KADER
In België is stofvrij werken nog geen evidentie. Het 
ontbreken van een wettelijk kader speelt hierin ze-
ker een (negatieve) rol. De milieuwetgeving Vlarem II 
voorziet wel in een aantal regels, vooral bedoeld om 
de omgeving te beschermen. De Belgische installa-
teur die graag anticipeert, kan mits een aantal – vaak 
kleine – aanpassingen, heel wat onheil voorkomen.
 

Nog meer dan bij nieuwbouwprojecten, is stofvrij werken een zorg bij renoveren. Stof bemoeilijkt het zicht 
van de installateur, wat tot problemen met de veiligheid kan leiden. Daarnaast is een dagelijkse blootstelling 
aan stof nefast voor de gezondheid van de installateur en zijn medewerkers. Uiteraard wilt u uw klanten ook 
een goede service bieden. Zou u niet liever stofvrij werken, in de plaats van kostbare tijd te verliezen door het 
vele schoonmaakwerk vooraleer u bij uw klant vertrekt? Bovendien hoeven de oplossingen niet eens altijd een 
fikse investering te betekenen.

    “Beeld u eens in welk risico een 
installateur loopt die 40 jaar lang 8 uur per      
   dag onvoldoende beschermd werkt.”

Steven Neirinck  – Cebeo-specialist tooling

STOFVRIJ RENOVEREN, 
GEEN UTOPIE

STEVEN NEIRINCK - PRODUCT MARKET MANAGER TOOLING

BOOSDOENER KWARTSSTOF 
Wist u dat beton 25% tot wel 75% kwarts bevat, en baksteen 
30%? Laat nu net dat kwartsstof op de vijfde plaats staan van de 
chemische stoffen die meest kankerverwek-
kend zijn. 
De hoeveelheid die we hiervan mogen in-
ademen is miniem (0.075mg/m³/werkdag), 
vergelijkbaar met een bodempje van een 
plastic beker, verspreid over de oppervlakte 
van een voetbalveld. Beeld u eens in welk risico 
een installateur loopt die 40 jaar lang 8 uur per dag 
onvoldoende beschermd werkt.

Onmisbare persoonlijke 
lichtaamsberscherming van 3M

Stofazuiging op Spit gereedschappenProfessionele Bosch reinigingstoestellen voor op de werf

HET CEBEO TOOLING 
ASSORTIMENT IS 
OPGEBOUWD ROND 
VOLGENDE PIJLERS:
• Handgereedschap
• Power Tools
• Machinetoebehoren
• Meetapparatuur
• Gereedschap voor de 
 werkplaats
• Verbruiksgoederen
• Persoonlijke  
 beschermingsmiddelen



ZO HERDEFINIËREN WIJ DE staNDaaRD.

Zelfs voor standaardtoepassingen komen uw klanten tegenwoordig met de hoogste eisen, 
zowel qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met het LEDVANCE® LED armaturen- 
assortiment bieden we u de mogelijkheid om volledig aan deze eisen te voldoen en uw  
klanten te verrassen. Uiteindelijk bieden onze LED armaturen een winnende combinatie van 
aantrekkelijk design, hoge efficiëntie en betrouwbare kwaliteit. Bovendien zijn ze eenvoudig  
te installeren, omdat we willen dat niet alleen uw klanten tevreden zijn, maar ook u.

LED aRmatuREN  
vaN LEDvaNcE

BENELuX.LEDvaNcE.cOm

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



Wanneer de veiligheid afhangt van de beslissingen die u maakt, zal onze betrouwbare nood-
verlichting u die gemoedsrust brengen. Eaton biedt met de StarLed reeks, een nieuwe reeks 
decentrale LED noodverlichtingsarmaturen voor publieke, commerciële en kantoorgebouwen. 

StarLed maakt gebruik van LED-technologie. De lampen hoeven hierdoor minder vaak 
vervangen te worden en het verlaagt het energieverbruik van de bestaande noodverlichtings-
installatie. StarLed is schakelbaar in permanente en niet-permanente mode. In netbedrijf 
heeft StarLed-012 een lumenoutput van 60lm en StarLed-013 een van 100lm. De batterij is 
eenvoudig te vervangen, wat u tijd en geld bespaart. 

StarLed kan eenvoudig gebruikt worden voor zowel vluchtwegverlichting als -signalering. 
Een breed scala aan accessoires (o.a. inbouwset, plexplaat) maakt het mogelijk de armatuur 
fl exibel te integreren in een gebouw.

StarLed
Simply safe

Voordelen
• Zeer voordelig geprijsd
• Zowel voor vluchtwegverlichting 
 als -signalering
• Permanente en niet-permanente modus
• 1 uur autonomie

• Nieuwste LED-technologie met 
 hoge lumen/watt ratio
• Manuele test d.m.v. magneet
• Wordt geleverd met 3 pictogrammen 
 (pijl links, rechts, beneden)

Kijk voor meer informatie over dit armatuur op www.coopersafety.be 

Nieuw!

www.eaton.be
www.coopersafety.be

180124_adv_CEBEO_StarLed_A4_NL.indd   1 25-01-18   12:25

Maak kennis 
met de familie

George
High-bay LED  

Tom
IP66 armatuur, 
rond en waterdicht 

Amy
LED inbouw 
downlight

Julie
IP65 LED 
armatuur 

Alice
LED schijnwerper

Anna
Led-inbouwpaneel

www.thorn-eco.com

THORNecoLED

thorneco
 

thorneco
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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

EATON
Ervaar de unieke uitlichting van CrystalWay

DELTA LIGHT
Stig

De armatuur lijkt te zweven in de ruimte en kan harmonieus geïntegreerd 
worden in de architectuur van ieder gebouw. De pure vorm, de perfecte 
homogene uitlichting van het pictogram, de kleine behuizing en flexibele 
montage-opties zorgen ervoor dat CrystalWay geschikt is voor ieder project!
 
• Perfecte homogene uitlichting van het pictogram
• Pictogram met transparant frame
• Kijkafstand van 20 of 30 m
• Identiek design voor zowel muur- als plafondmontage
• Compacte aansluitkast
• Inlegpictogram voor een perfecte afwerking
• Mogelijkheid tot aansluiting op CGLine+ 
   monitoringssysteem
 
www.coopersafety.be
www.eaton.be
 

CrystalWay is Eaton’s nieuwe topdesign noodverlichtingsarmatuur met een transparant frame. Deze LED 
signaleringsarmatuur past zich dankzij dit transparante frame perfect aan de omgeving aan. 

Speelse vormgeving gecombineerd met een opvallend 
lichteffect. Stig presenteert zich als een minirobot en 
onderscheidt zich met een strakke lichtlijn.  

Deze kleine helm verbergt 6 tot 8 W, ge-
combineerd met een lens, achter een opalen 
diffuser. De lichtlijn die Stig creëert, laat je 
toe om contouren te accentueren, paden te 
verlichten, looplijnen aan te geven of deco-
ratieve lichteffecten aan te brengen.
 

Stig bestaat in verschillende varianten, voor 
directe montage op plafond of wand, gecom-
bineerd met een pin om in de grond te plaat-
sen, of met een strap om te bevestigen rond 
bomen, zuilen en dergelijke. Klein, eenvoudig, 
modern én met een speciale touch.
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BELA

www.slv.com
SLV BELGIUM NV/SA
HERENTALSEBAAN 429
2160 WOMMELGEM - 
BELGIUM
T +32(0)3 385 30 08

ELEGANT:
PURISTISCH DESIGN IN
ZWART & WIT

VARIANTEN:
BELA 40 & BELA 60
WIT OF GOUD BINNENIN

KWALITEIT:
PREMIUM LED
LED INSIDE

NIEUW:
BIG WHITE 2018 P115

HET INDOS GAMMA

DE IDEALE 
INDUSRIËLE 

NOODVERLICHTING 
Autotest of niet, de producten zijn perfect aangepast aan industriële 

omgevingen. De robuuste metalen behuizing en de richtbare 

projectoren zijn schokbestendig (IK10). Alle apparaten in het

INDOS 180 gamma (CE+T TECHNICS©) zijn bestand tegen stof 

en indringend vocht (IP55). 

Vermogen spots : 2 x 27W. 

Lichtopbrengst in nood functie: 2 x 920 Lm. 

Autonomie : >1Hr30. 

Test via drukknop of autotest versie. 

Gegevens centralisatie in optie. 

Beschermingsgraad IP55. 

Mechanische beschermingsgraad IK10. 

Individueel richtbare projectoren. 

Metalen kast met afsluitbare deur. 

ELightS verkoopt ATEA© et CE+T Technics© 

http//www.elights.be 

info@elights.be 

LEDVANCE
NIEUW: Outdoor armaturen van LEDVANCE
LEDVANCE introduceert een breed assortiment outdoor LED armaturen. In een aantrekkelijk ontwerp en 
van hoogwaardige materialen, en met dezelfde kwaliteit die u gewend bent van LEDVANCE armaturen. 
Alle armaturen hebben een levensduur van 30.000 uur en een garantie van 5 jaar. Ze zijn ideaal voor 
bijvoorbeeld tuinen, entrees, opritten en gevels. De Outdoor serie bestaat uit armaturen in vele soorten en 
maten, waaronder de LEDVANCE® Facade Edge, de Facade Spot en de Surface.

LEDVANCE® OUTDOOR 
FACADE EDGE
De Outdoor Facade Edge is een plat 
armatuur in een aantrekkelijk design, 
verkrijgbaar in grijs en wit. Er is een 
versie zonder en een versie met sensor 
beschikbaar. Het armatuur is robuust en 
weerbestendig (IP54) en met een op-
genomen vermogen van 12W bespaart 
de Outdoor Edge tot wel 80% energie vergeleken met 
armaturen op basis van conventionele technologieën.
 

LEDVANCE® OUTDOOR 
FACADE SPOT
Dit IP54 buitenarmatuur heeft een 
320° zwenkbare kop voor een gerichte 
verlichting precies waar dat gewenst is. 
Beschikbaar in de kleuren wit en grijs. De 
armaturen zijn eenvoudig te installeren, alle 
benodigde accessoires zijn inbegrepen.
 
 

LEDVANCE® OUTDOOR 
SURFACE ROUND & 
SQUARE
De Surface is er in een vierkante 
en ronde versie en straalt een 
aantrekkelijke, warm witte ver-
lichting uit voor een gastvrije sfeer. Ook deze armaturen 
hebben beschermingsklasse IP54 en zijn beschikbaar in 
grijs en wit. Bespaar met de Surface tot 75% energie.
 
Kijk voor meer informatie op 
www.benelux.ledvance.com. 

Voor onze nieuwste armaturenbrochure kijkt u onder 
Downloads op onze website of vraag een gedrukt 
exemplaar aan via benelux@ledvance.com.  

ELIGHTS / CE+T TECHNICS
INDOS 180

SLV
MANA

INDOS 180, een gamma noodverlichtingen 
geschikt voor grote en hoge industriële ruimten.

Met het witte MANA 200 wandarmatuur uit ons 
MIX & MATCH armatuursysteem kunt u individueel 
combineren met de verschillend gekleurde MANA 
lampenkappen. Het gamma industriële toestel-

len wordt uitgebreid met een toe-
stel voorzien van LED technologie 
genaamd INDOS 180. De robuuste 
metalen behuizing en LED stra-
lers hebben een hoge mechanische 
weerstand (IK10). Het volledige 
gamma heeft een uitstekende be-
scherming tegen indringend 
vocht en stof (IP55). Een 
gereduceerd gewicht en 
kleinere afmetingen maakt 
de INDOS 180 gemakkelijk 
hanteerbaar en sneller ge-
monteerd op grotere hoogte. 
De spots zijn individueel 
richtbaar en laten u toe om 
het lichtvlak te optimaliseren 
naargelang de situatie ter 
plaatse.

Een INDOS 180 versie uitge-
voerd met een systeem voor 
gegevenscentralisatie is le-

verbaar waarmee via het Centrunit 
© softwarepakket de staat van het 
toestel, levensduur van de batterij 
en opstarten van een test kan ge-
regeld worden. Dit alles zonder dat 
het toestel zelf moet worden aange-
raakt, uitermate handig bij plaatsing 
op hoogte! 

De geïnstalleerde LED lamp zorgt 
voor een homogene verlichting. 
Door de Dim-to-Warm-functie 
van onze lampen kunt u de 
lichtsfeer simpel volledig naar 
wens instellen of dimmen. Dit 
armatuur omvat ingebouwde LED 
lampen. 

• EEK: A - A++.
• wandarmatuur, LED, 

2000K-3000K dim to warm, 
wit, B/H/T 20/7,9/6,6 cm

• Art.nr.: 1000614
• Cataloguspagina: BIG WHITE 

2018: 61
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Halve tijd

Volle  
waskracht

*

* Getest met de Samsung WW8800M en vergeleken met WW8500K. Tijdsbesparing tot 50% op een katoen (40°C, halve lading) en eCotton-programma met wasprestatie 
binnen ± 2% en energiebesparing tot 20% op een katoen (40°C, halve lading) en Super Speed programma (40°C, 5kg lading) gebaseerd op bevindingen van Intertek.

SAMS7875 Cebeo Ad QuickDrive A4.indd   1 16/03/18   11:46

ZUMTOBEL
THORNeco: Maak kennis met de familie
De hoogste tijd om de THORNeco-familie te ontmoeten, één-op-één vervanging is nog nooit zo eenvoudig 
geweest!

De THORNeco-familie is het betaalbare antwoord op 
de huidige en toekomstige behoeften van groothandels 
en installateurs. Het zeer functionele assortiment LED-
armaturen is perfect voor de vervanging van bestaande 
conventionele verlichting en in nieuwbouwprojecten. De 
kostenbesparing, gerealiseerd door het gebruik van de 
energie-efficiënte LED-technologie in combinatie met 
onze onderhoudsvrije werking, maken THORNeco pro-
ducten de beste oplossing voor het vernieuwen van ver-
lichtingsinstallaties.
 

MEER INFORMATIE OVER ONZE 
PRODUCTFAMILIE:
• De hele reeks is eenvoudig te installeren, vereist min-
der onderhoud en heeft minder reserveonderdelen nodig.
• THORNeco is ideaal voor het één-op-één vervangen 
van traditionele armaturen in industrie, kantoor- en bui-
tentoepassingen.
• Ondersteund door de technische bekwaamheid, in-
novatieve vaardigheden en de hoogwaardige dienstver-
lening van de Zumtobel Group, is THORNeco de eerste 
keuze voor betaalbare LED-verlichting.
 
De THORNeco-familie groeit, en we zijn trots om onze 
nieuwe familieleden te presenteren: het inbouw LED-
paneel Anna, het badkamerspiegelarmatuur Elsa, de 
brandwerende downlight Fred, onze LED high-bay Ge-
orge en de krachtige LED-schijnwerper Leo voegen zich 
bij het gezin. Leer ze beter kennen op www.thorn-eco.
com.

THORNeco AMY

THORNeco ANNA

THORNeco JULI

THORNeco ZOE

ROBERT-THOMAS
Centrale stofzuigsysteem

Op de ref 15-301 PowerControl en 
18-451 PowerControl is het nu mogelijk 
om de zuigkracht via afstandsbediening 
elektronisch te regelen. Zo kan u 
beslissen te stofzuigen aan 50%, 75% 
of 100% van het beschikbare vermogen. 
Ideaal voor het stofzuigen van gordijnen 
of andere delicate stoffen.

Meer info op de vernieuwde website 
www.thomas-centraclean.de

Robert-Thomas biedt met zijn centrale stofzuig-
systeem extra comfort aan de gebruiker.

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
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Pure’line
Stil, bijna onzichtbaar en toch ultra efficiënt

www.novy.be

Novy_Ad_Cebeo_februari_A4_NL_v1.indd   1 25/01/17   17:40

VOLLE WASKRACHT, HALVE TIJD - 
QUICKDRIVETM TECHNOLOGIE
QuickDrive™ vermindert de duur van een wasbeurt tot 
50% en het energieverbruik tot 20%, zonder dat dit 
ten koste gaat van de wasprestatie.(1) De ‘Q-Drum™’ 
bestaat uit een grote hoofdtrommel en een plaat ach-
terin de wasmachine, die onafhankelijk van elkaar 
draaien. Door deze dubbele krachten wordt de was 
continu in verschillende richtingen bewogen. Quick-
Drive™ wast snel, krachtig en is goed voor je kleding.

EENVOUDIG KLEDING TOEVOEGEN 
TIJDENS HET WASSEN - ADDWASH
Sok vergeten? Met AddWash kan je snel en eenvou-
dig iets toevoegen wanneer de was al draait. Ook die 
T-shirt die je al met de hand gewassen hebt, voeg 
je eenvoudig toe om alleen mee te laten spoelen of 
centrifugeren.(2)

WAS KOUD, BESPAAR ENERGIE - 
ECOBUBBLE
De EcoBubble motor mengt water, wasmiddel en lucht, 
waarna het wasmiddel als schuim de trommel in ge-
blazen wordt. Het schuim wordt tot wel 40 keer sneller 

opgenomen door het wasgoed waardoor het sneller werk-
zaam is en kleding beter schoon wordt. Hierdoor kun je 
ook op lagere temperaturen effectief schoon wassen. Goed 
voor je was en je portemonnee.

JOUW SLIMME WAS ASSISTENT - 
Q-RATOR
Q-rator is een slim managementsysteem dat gebruik 
maakt van gegevens die tijdens je wasbeurten worden 
verzameld en je helpt om  eenvoudiger en effectiever 
gebruik te maken van QuickDrive™. ‘Was Recept’ geeft 
aan wat het beste wasprogramma is, ‘Was Planner’ helpt 
je bij het optimaliseren van je wasschema, en ‘HomeCare 
Wizard’ maakt het mogelijk om op afstand problemen op 
te lossen.

(1)Getest op Samsung WW8800M in vergelijking met WW8500. 
Bespaart tot 50% tijd op het katoen (40℃, halve lading) en eCotton 
programma met wasprestaties binnen ±2% en bespaart tot 20% 
energie op het katoen (40℃, halve lading) en het Super Speed pro-
gramma (40℃, 5kg lading) gebaseerd op Intertek-gegevens.
(2) Het AddWash deurtje opent enkel wanneer de temperatuur in 
de trommal lager dan 50°C is.
 

SAMSUNG

NIEUW: QuickDrive
Vind je ook dat je was te lang duurt? Samsung vond daar met de QuickDrive™ een oplossing voor. 
Dankzij haar revolutionaire trommel wast deze wasmachine dubbel zo efficiënt waardoor je vuile 
was perfect schoon is in de helft van de tijd!

NOVY

PURE’LINE : Stil, bijna onzichtbaar en toch ultra efficiënt 
De producten van Novy zijn geïnspireerd door kwaliteit, vakmanschap en precisie. Zo blijft de in 
2006 gelanceerde Pure’line plafondunit een internationaal succesverhaal. Novy speelt verder in op 
de trend naar open keukens en planningsvrijheid. Flexibiliteit wordt hier telkens gecombineerd met 
hoogwaardig design. Onze Pure’line modellen met een compacte motor kunnen ingebouwd wor-
den in een plafond of luifel met een 
inbouwhoogte van slechts 20 cm.

RECIRCULATIE
Energiezuinige woningen vragen een aangepaste dampkap, en 
recirculatie biedt hierbij een antwoord. Via deze techniek wordt 
geen warme lucht meer afgevoerd naar buiten en kan bijgevolg 
op energie bespaard worden.  De monoblock geurfilter van Novy 
heeft een unieke structuur waardoor de absorptiegraad van 
kookgeuren buitengewoon hoog ligt.

De consument is hoe langer hoe meer ecologisch bewust. 
Hij realiseert zich dat een dampkap met afvoer naar buiten 
óók warmte naar buiten afvoert. Een dampkap op basis van 
het recirculatieprincipe vormt dan het ideale antwoord, zeker 
bij nieuwbouwwoningen of -appartementen waar ventilatie 
Systeem-D voorzien is. Meer en meer nieuwe woningen worden 
hier vandaag mee uitgerust. Het succes van recirculatie wordt 
tevens ingegeven door de bouwwetgeving, met name de strengere 
energieprestatieregelgeving.
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Halogeenvrije flexibele kabels (LSZH)

B2    -s1a, d1, a1 ca

Volgens de Europese CPR-norm

C    -s1a, d1, a1 ca

Dankzij het ontwerp en de nieuwe 
formulering van de materialen, is 
de Toxfree ® RZ1-K (AS) XG-K een 
uiterst flexibele, halogeenvrije 
kabel die gemakkelijk te verwerken 
is, voor openbare plaatsen. 

TOXFREE RZ1-K (AS) XG-K

Flexibele industriële kabel 
voor energieoverdracht. 

caCPR-klasse C   -s1a,d1,a1

POWERFLEX PLUS YmVKf XV-F2

TOXFREE ZH ROZ1-K (AS) VFD EMC 0,6/1 kV

www.topcable.com

Flexibele transmissiekabel
halogeenvrij (LSZH) voor openbare
plaatsen. CPR-klasse B2 

ca
 -s1a, d1, a1

Cca -s1a, d1, a1

Flexibele afgeschermde PVC kabel, 
1 kV, voor optimale signaal overdracht.

CPR-klasse ca

Flexibele kabel EMC LSZH met 
afscherming voor frequentieregelaars 
(VFD-kabels).

CPR-klasse C    -s2,d1,a3 ca

LAAGSPANNING 0,6/1kV
0,6 / 1  kV 

Aanwezigheid van water:  AD5 Waterstralen

Maximale bedrijfstemperatuur: 90ºC
Minimale bedrijfstemperatuur:  -40ºC

SCREENFLEX 200 VC4V-K

C    -s3,d2,a3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cebeo_2018_FL.pdf   1   21/3/18   17:24

De nieuwe THOMAS CentraClean

   Met radiografische  
afstandsbediening met  
zender met zuigkrachregeling

   Met nafiltering van de  
uitgeblazen lucht

   Zuigleiding in buis PP 50 mm

   5 jaar garantie op de motor

   10 jaar garantie op accessoires 

   Zeer uitgebreide accessoirelijst

   Klantendienst en over- 
koepelende service-instanties

Mijn huis kan 
stofzuigen!

Centrale stofzuigsysteem met  
radiografische afstandsbediening

Centrale stofzuigsysteem met 
radiografische afstandsbediening

entra   lean

THOMAS SPRL Belgien 
Tel.: 036.05.98.72
Fax.: 036.05.76.82
e-mail: thomas.sprl@skynet.be
www.thomas-centraclean.nl

Radiografische  

afstandsbediening

 Met Power Control

 Draadloos

 Zuigslang  

extreem licht  

en flexibel

NIEUW

Made in 
Germany

30571_ZSA_Anz_NL_105x297.indd   1 19.02.18   16:13

RENSON

Healthbox 3.0:  Een nieuwe stap in installatiegemak
TIJDSWINST IN INSTALLATIE, HET BEHEER EN DE OPVOLGING VAN WERVEN

STIEBEL ELTRON

NIEUW : Convectoren conform aan ErP-regelgeving

Healthbox 3.0 van Renson zorgt op een slimme en volautomatische manier 
voor gezonde lucht in huis. Deze geconnecteerde vraaggestuurde ventilatie-
unit is klaar voor alle ‘smart homes’, want die communiceert voortaan zowel 
met jou als installateur, als met de bewoner, elk via een bijbehorende applicatie. 
Voor jou als installateur wordt de installatie en inregeling van de ventilatie via de 
app nog een stuk praktischer.

De nieuwe convectoren CNS Trend en CON Premium van STIEBEL ELTRON zijn uitgerust met een 
geïntegreerde elektronische regeling. Hierdoor zijn ze zodanig energiezuinig dat ze beantwoorden aan 
de nieuwe Europese regelgeving voor elektrische verwarmingstoestellen. De moderne regeling biedt 
bovendien extra comfort, met een temperatuurinstelling tot op een halve graad nauwkeurig.

“En dat is niet al-
les,” vult Benny Loones (productmanager Renson) aan, 
“want daarnaast heb je ook toegang tot de ‘My Lio’-
webportal waarin je al je installaties kan beheren, van 
voorbereiding tot opvolging. Via die portal krijg je met 
andere woorden in één oogopslag een duidelijk overzicht 
van de status van je projecten en alle administratie die 
daaraan vasthangt.”
Vier jaar geleden kwam Renson op de markt met Health-
box II, die dankzij de ingebouwde sensoren in staat was 
om per (natte) ruimte in huis het vochtgehalte, het CO2- 
en/of VOC-niveau continu te monitoren. Ook Healthbox 
3.0 past het ventilatieniveau net zo aan op basis van die 
metingen waar en wanneer dat nodig is. “Met dat verschil 

dat de SmartConnect-aansluiting van Healthbox 3.0 een 
geconnecteerd ventilatiesysteem maakt dat niet alleen 
klaar is voor smart homes, maar vooral voor jou als in-
stallateur heel wat tijdswinst bij installatie en opvolging 
oplevert”, vervolledigt Loones. De speciaal ontwikkelde 
installateurs-applicatie bij Healthbox 3.0 gidst je door-
heen het installatieproces. Dit maakt het nog gemakke-
lijker om de ventilatie-unit op een kwalitatieve manier 
geïnstalleerd en gekalibreerd te krijgen. De configuratie 
en alle parameters zoals drukval, ingesteld debiet, … 
worden gevisualiseerd. Ook het instellen en bijstellen van 
de debieten gebeurt voortaan via de app. Healthbox 3.0 
past zich meteen aan. “Ook handig,” weet Benny Loones, 
“is bovendien dat na de kalibratie automatisch de nodige 

docu-
men-

ten voor de EPB-aanvraag digitaal opgemaakt worden in 
de My Lio webportal. Weer papierwerk gespaard.”
Naast de connectiviteit werd bij het ontwerp van de nieu-
we ventilatie-unit ook rekening gehouden met akoes-
tiek, energiezuinigheid en compacte inbouwmogelijkhe-
den. Healthbox 3.0 is standaard amper 20 cm hoog en 
is daardoor compact in te bouwen en gemakkelijk weg 
te werken. Healthbox 3.0 is uitgerust met een nieuwe, 
extra energiezuinige en stille ventilator. Met behulp van 
collectoren kunnen meer ruimtes (tot maximum 11) ge-
ventileerd worden dan de beschikbare 7 aansluitingen op 
de ventilatie-unit.
Healthbox installer film: https://youtu.be/in-ZvsYQbbA

CNS TREND
De CNS Trend is een eenvoudig, recht en vlak model met 
een metalen behuizing. Deze convector is beschikbaar 
in zeven vermogens van 0,5 tot 3 kilowatt en heeft be-
schermingsgraad IP24 en beschermingsklasse II.

CON PREMIUM
De CON Premium is een luxueuzere uitvoering met een 
moderne, gebogen behuizing van aluminium. Dit design 
model is beschikbaar in vier vermogens van 1 tot 3 ki-
lowatt en heeft beschermingsgraad IP24 en bescher-
mingsklasse I.

Beide types hebben een ingebouwde elektronische re-
geling met lcd-display. De temperatuur is tot op een 
halve graad nauwkeurig instelbaar. De rege-
ling heeft verschillende energiebesparende 
functies, zoals openraamdetectie, weekpro-
grammatie en een zelflerende functie voor het 
berekenen van de opwarmtijd.

De instelling van de regeling is zeer een-
voudig. Op de website van fabrikant STIEBEL 
ELTRON vindt u een filmpje bij de respectie-
velijke producten.

De CNS Trend en CON 
Premium hebben een inge-
bouwde elektronische regeling, 
waardoor ze conform zijn aan 
de nieuwe Europese regelge-
ving inzake elektrische verwar-
mingstoestellen.
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U kunt geen spanning  
meten zonder meetsnoeren

For more information go to your local 
distributor or www.fluke.be/t6

De NIEUWE  
Fluke T6-1000 
elektrische tester
Meet voortaan spanning 
zoals u stroom meet, name-
lijk zonder dat u contact 
maakt met open spanning. 
Dankzij de FieldSense-tech-
nologie kunt u de open vork 
om een geleider schuiven 
en het spanningsniveau 
zien.1  

1 Vereist een capacitieve aardeverbinding, bij de 
meeste toepassingen verzorgd door de 
gebruiker. In sommige situaties is aarding via 
het meetsnoer vereist.

©2017 Fluke Corporation. 60098684a-benl

Fluke. Keeping your world  
 up and running.®

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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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!
ABB

Busch-Free@Home® Wireless
Toonaangevende merken, eenvoudig te integreren
Met Busch-free@home® Wireless worden sensoren, actoren en besturing in één flexibel netwerksysteem 
met elkaar verbonden. Draadloos, met volop gebruikers- en installatiegemak en eenvoudig te koppelen met 
steeds meer toonaangevende merken.

De wireless variant van het domoticasysteem tilt Smart 
Homes naar een hoger niveau. Busch-Jaeger gaat 
echter nog een stap verder en laat zien hoe licht, ge-
luid, maar ook huishoudelijke en keukenapparatuur 
snel en slim in het systeem te integreren zijn.
Na Philips Hue-ledverlichting, gooide Busch-free@
home® haar poorten open voor het Sonos Home Sound 
System. Ook het Home Connect platform van Bosch 
Siemens Huishoudelijk bleek moeiteloos te koppelen, 
evenals de apparatuur van Miele. Nu is ook Amazon 
Alexa aan dat lijstje toegevoegd. Dat alles versterkt de 
innovatie verder, waardoor een nog efficiëntere, aan-
trekkelijkere en comfortabele thuisomgeving voor de 
klant wordt gecreëerd.

www.busch-jaeger.nl
 

ATEM

Veilige USB-C + USB-A lader 
voor “smart devices”

BOSCH

Thermodetector 
GTC 400 C Professional   

Nu de USB-C connector door bijna alle producenten van 
mobiele toestellen (GSM, Tablet,…) is aanvaard als nieuwe 
standaard, worden ze ook meer en meer in de laptop 
ingebouwd. De poort is niet enkel klein en veilig, ze laat 
ook toe om sneller batterijen te laden dan met een USB-A 
connector en ze kan tezelfdertijd ook andere poorten 
vervangen voor AV toepassingen (VGA, HDMI, RJ45,…).

Op de markt zijn vele soorten USB laders 
beschikbaar, van de meegeleverde laders 
(aangepast aan hun toestel) tot hoogwaar-
dige alternatieve merken, maar helaas ook 
veel goedkope laders. In deze “low cost” 
laders worden cruciale componenten niet 
toegepast en vaak zijn ze niet juist be-
schermd tegen te hoge interne temperatuur 
of andere storingen. Heel vaak worden ze 
bij gebruik op kantoor continu aangesloten 
op een stopcontact in het bureel, en blijven 
ze er zitten tot ze stuk gaan, of erger, een 
storing (brand) veroorzaken. Diverse stu-
dies tonen de problematiek en de gevaren 
van niet goedgekeurde laders aan.
De nieuwe TUFA+C laadeenheid van OE 
Electrics (in België verdeeld door ATEM 
NV) biedt een “snel laadsysteem” tot 5A 
aan met 2 laadaansluitingen : USB-C en 
USB-A. De nieuwe module past in al hun 
bureel stopcontact toepassingen en kan 2 
toestellen simultaan opladen. De belang-

rijkste voordelen van de TUFA+C zijn: max. 
5A laadstroom, 200-240 Vac voeding, max. 
full load stroomopname 0.6 A/230Vac, en 
een efficiëntie van 90% bij een standby 
verbuik van 0.05W. De interne beveiliging 
tegen overspanning, temperatuur en kort-
sluiting zijn zelfherstellend.
Voor het laden van de verschillende merken 
is een IDR (Intelligent Device Recognition) 
ingebouwd die voor elk toestel/merk de 
beste laadcurve voorziet. De lader voldoet 
aan de vereisten van EN61204-3/CISPR22. 
Een Apple Iphone 8+ wordt (10-90%) in 
ongeveer 71 minuten opgeladen met de 
TUF-lader, en een Samsung Galaxy Note 8 
in 69 minuten. www.atem.be

Meetbereik: - 10 °C tot + 400 °C
Meetnauwkeurigheid IR: ± 3°
Thermische gevoeligheid (NETD): <50 mK
Afbeeldingsgeheugen: 500 afb.
Stof- en spatwaterbescherming IP53
 

VOORDELEN GTC 400 C
• Gemakkelijk de plaats van gemeten 

waarden bepalen door de geïnte-
greerde camera die een echt beeld 
maakt waar het warmtebeeld over-
heen wordt gelegd

• Gemakkelijk documenteren en snel 
uitwisselen van gegevens met de 
Bosch Measuring Master-app

• Meer flexibiliteit door Dual Power 
Source: gebruik zowel met 12 V Li-
Ion-accu of met gewone alkalinebat-
terijen mogelijk

• Infraroodsensor met 19.200 meet-
pixels (160 x 120) voor gedetailleerde, 
informatieve warmtebeelden

• Gemakkelijk te gebruiken met duide-
lijke, gemakkelijk leesbare warmte-
beelden voor een probleemloze instap 
in de wereld van thermografie

• Oververhitte componenten in elek-
trische installaties direct opsporen: 
testen, inspecteren en onderhouden 
van systemen efficiënt gemaakt

• De plaats van vloerverwarmings-
systemen, verwarmingselementen 
en verwarmingsbuizen gemakkelijk 
bepalen om te controleren of ze cor-
rect werken
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Huisbesturing was nog 
nooit zo gemakkelijk.

De nieuwe vrijheid. 

De Busch-free@home regelt jaloezie, licht, verwarming, airconditioning  
en deurcommunicatie, perfect op elkaar afgestemd – voor maximale 
vrijheid, het hoogste comfort en merkbare energie-efficiëntie. Nieuwbouw 
of renovatie: dankzij draadloze of draadgebonden communicatie zijn alle 
mogelijkheden beschikbaar. Meer over Busch-free@home® op:  
www.BUSCH-JAEGER.be/freeathome

NU OOK

DRAA
DLOO

S

www.BUSCH-JAEGER.be

ABB_ECHT2059_AdvCebeo_BF@H_wireless_210x297mm_NL.indd   1 05-02-18   10:08

FLUKE

Fluke T6-1000 spannings-, 
stroom- en doorbeltester

B.E.G.

Bewegings- en daglichtafhankelijke verlichtingsregeling 
DALISYS ®  voor multiroom-oplossingen 

CCI

Aiphone GT-serie met NFC
De vernieuwde Aiphone GT-serie is voorzien van 
NFC (Near Field Communication). Deze vorm van 
draadloze datatransmissie wordt voor verschillende 
functies gebruikt en biedt zowel voor de installateur 
als de gebruiker een hoop voordelen.

Met unieke “OpenJaw”™ technologie

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.

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

• NIEUW! FieldSense-technologie voor AC spanning, stroom en frequentiemetin-
gen zonder contact te maken met spanningsvoerende delen

• Meet automatisch wissel- en gelijkspanning tot 1000V
• Meet stroom tot 200A AC
• Doorbeltest en weerstandsmeting
• Robuust genoeg om een val van 3m te overleven
• Referentie Cebeo: 169 T6-1000
• Ook leverbaar als 600 V model (referentie Cebeo: 169 T6-600)

• Via de Android-app kan 
de installateur draadloos 
gegevens verwerken met 
een smartphone
• Een specifieke 
NFC-badge geeft de 
installateur/beheerder een 
veilige toegang tot het 
configuratiemenu
• De bewoners genieten 
van een eenvoudige 
bediening van het deurslot 
dankzij een NFC-toe-
gangsbadge, waarvan er 
tot wel 500 stuks geprogrammeerd kunnen worden.
 
Wil je graag genieten van alle 
voordelen van NFC-technologie? 
Dan zijn volgende producten voor jou geschikt:
GTDBVN audiomodule, GTDMBN deurpost & 
GTMKBN conciërgepost
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Wieland Electric - ATEM NV
Bedrijvenpark de Veert 4
2830 Willebroek
Info.belgium@wieland-electric.com
www.wieland-electric.bea Wieland Holding company

Wieland Electric
is klaar voor de nieuwe
CPR kabelnormering
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LEGRAND

Nieuw assortiment 
verlichtingsautomatisatie

SIEMENS 

In enkele stappen naar een 
gebruiker-gedefinieerde website

Met CP Electronics biedt Legrand nu het meest 
uitgebreide assortiment systemen voor verlichtings-
automatisatie op de markt.

Op weg naar huis de verwarming inschakelen? Het 
alarmsysteem op afstand activeren? Op de camera 
controleren of de kat weer thuis is? Geïnterconnec-
teerde componenten en online toegang tot apparaten 
is de nieuwe trend. Met LOGO! 8 combineert u de 
talloze toepassingen moeiteloos.

KARAKTERISTIEKEN:
• Aan- en afwezigheidssensoren in 

diverse uitvoeringen voor verschil-
lende hoogtes

• Bereik tot 30 m ver, 15 m hoog en  
40 m diameter

• Uiterst gevoelige PIR en HF (hoge 
frequentie)

• Aan/uit, DALI/DSI en 1-10V
• Met enkele of dubbele kanaal out-  

en input
• KNX productassortiment
• Uitvoeringen voor montage op of in 

de verlichtingselementen
• Voor speciale toepassingen: gang-

paden, IP65, -30°C, parkeergarages
• 1 type draagbare afstandsbediening 

voor instelling van alle versies
• 5 jaar waarborg

Met het aanbod CP Electronics heeft 
Legrand voortaan oplossingen voor elk 
gebouw, elke ruimte en elke lichtbron.

CP Electronics kan op wereldvlak een 
indrukwekkend palmares voorleggen 
op gebied van systemen voor ver-
lichtingsautomatisatie. In het Verenigd 
Koninkrijk is het marktleider in deze 
specifieke activiteit.

ENOC

W3-muurkasten
De W3-muurkasten zijn geschikt voor kleinere netwerkinstallaties en passieve netwerkcomponenten. 
De afneembare wanden langs voor- en zijkanten garanderen een snelle en kostenefficiënte plaatsing.

EIGENSCHAPPEN:
• Gebogen plaatstaal
• Oppervlakte: beige of zwarte structuur-

verf (RAL 9005)
• Deur uit veiligheidsglas
• Deur opent tot 110°
• Afneembare zijkanten (plaatstaal)
• Dak- en bodemplaat beschikken over 

uitdrukpoorten voor kabeldoorvoer.  
Een randbeschermingsstrip wordt mee-
geleverd. 

• Passieve ventilatie boven- en onderaan
• Twee vaste 19”-profielen voorzien aan 

achterkant voor 19” toebehoren 
• 1 paar reeds gemonteerde 19” profielen 

vooraan op 80mm diepte. Deze kunnen 
per 25mm in diepte verplaatst worden.

• Optioneel: extra paar 19”-profielen
• Sleutelgaten voor muurmontage
• Optioneel: rugwand
• maximale laadkracht (statisch): 40 kg.
• IP20

BESCHIKBARE AFMETINGEN
Hoogtes: 6, 9, 12, 15 en 21 HE 
(hoogte-eenheden)
Dieptes: 400, 500 of 600mm

MAXIMALE LAADKRACHT 
(STATISCH)
W3 6 : 30 kg
W3 9 : 30 kg
W3 12 : 35 kg
W3 15 : 35 kg
W3 21 : 40 kg

Dankzij de geïntegreerde webser-
ver maakt u via de standaardsoftware 
zelf-geconfigureerde alarmteksten aan. 
Functieknoppen worden vervolgens ge-
bruikt om schakelfuncties te triggeren. 
Met de recentste versie van deze logi-
sche module kunt u zelfs zonder enige 
HTML-kennis websites ontwerpen, 
eigen achtergrondbeelden en zelf-ge-
definieerde schakelelementen creëren. 
En dit alles stelt u in met de geschikte 
weergaveresolutie voor smartphone, 
tablet of pc. De LOGO! webeditor kunt u 

trouwens gratis online downloaden.
Om snel aan de slag te kunnen gaan, zijn 
eenvoudige bedienings- en weergave-
elementen opgenomen in een biblio-
theek. Extra elementen en ontwerpen 
kunnen worden toegevoegd en worden 
opgeslagen op een micro-SD-kaart 
in het basisapparaat. De gebruiker kan 
vervolgens machines, apparaten of 
bouwfuncties voor de toepassing kop-
pelen, bewaken en sturen, waardoor de 
bediening veel eenvoudiger wordt.
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WANDGOOT SIGNA STYLE IN ALUMINIUM
Hetzelfde, maar toch net anders

Elegantie 
 

met een nieuwe 

naam

ESYLUX

Instap aanwezigheidssensoren en –bewegings-melders 
met groot bereik: PD en MD BASIC 360i/24 van ESYLUX
ESYLUX heeft de aanwezigheids- en bewegingsdetectoren van de BASIC-serie ontwikkeld om de keuze 
voor energiezuinige lichtsturing te vergemakkelijken, met name bij grote, kostenintensieve projecten. 
Als instapoplossing voor vraag-gestuurde gebouwautomatisering zijn ze geschikt voor alle locaties waar 
eenvoudig bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de verlichting belangrijk is.

NAUWKEURIGE DETECTIE IN GROTE RUIMTES 
OF OP HOGE PLAFONDS
Met de PD en MD 360i/24 BASIC breidt ESYLUX de 
serie uit met aanwezigheidssensoren en bewegings-
melders met een bereik van 24 meter bij een pla-
fondhoogte van 3 meter. Zo kan één enkele sensor 
een grote ruimte op zichzelf detecteren. De sensoren 
zijn ook geschikt voor ruimtes met hoge plafonds. 
Indien gewenst maakt de impulsgeveringang ook 
semi-automatische bediening mogelijk; in bijzonder 
grote ruimtes zoals parkeergarages kunnen meerdere 
sensoren via parallelle verbinding met elkaar gecom-
bineerd worden. ESYLUX’ favoriete stralingsvrije pas-
sieve infraroodtechnologie wordt gebruikt voor bewe-
gingsdetectie.

NULDOORGANGSSCHAKELING VOOR 
LED-ARMATUREN
Aangezien steeds meer gebouweigenaren en ge-
bouwbeheerders overschakelen op LED, werken de 
BASIC-sensoren met een nuldoorgangsschakeling 
welke het relais betrouwbaar beschermt tegen hoge 
inschakelstromen. De lichtsturing kan ook eenvoudig 
worden aangepast aan de lokale eisen: De lichtwaarde 
kan worden gewijzigd van 5 tot 2000 lux, de nalooptijd 
van 15 seconden tot 30 minuten. Beide zijn mogelijk 
via het bedieningselement op de sensor of via de afs-
tandsbediening. Als alternatief bevat  het portfolio ook 
sensoren  zonder afstandsbediening met de PD of MD 
360/24 BASIC.

Alle nieuwe versies zijn ontworpen voor montage 
aan plafonds, maar zijn ook geschikt voor montage 
met accessoires. Ze zijn beschermd tot IP 40, en hun 
detectiehoek van 360 graden kan indien nodig wor-

den beperkt met de meegeleverde lenskap. De sen-
soren hebben een geïntegreerde pulsfunctie voor het 
aansturen van trappenverlichtingsmachines, signaa-
linrichtingen of een programmeerbare logische bes-
turing (PLC).

NIKO

Er zit muziek in Niko Home Control: 
Niko integreert Sonos en Bose
Niko tilt de huisautomatisering naar een nieuw, muzikaal niveau. Nadat Niko eerder al de handen in elkaar 
sloeg met kwaliteitsmerken VELUX, Renson en Reynaers, wordt Niko Home Control verder uitgebreid door 
de integratie van Sonos en Bose. Zo kan je met Niko Home Control nu naast je verlichting, verwarming, 
zonwering, … ook je geluidsinstallatie slim aansturen.

Niko Home Control is een betaalbare comfortinstallatie 
waarmee je makkelijk alle elektrische functies thuis 
beheert. De verlichting in het hele huis aan- of uitzet-
ten, je energieverbruik checken, de zonwering vanuit 
je luie zetel bijregelen, … Met Niko Home Control kan 
het allemaal via een display op een centrale plek in je 
woning. Of via je smartphone, overal ter wereld.
 
LICHT EN MUZIEK MET ÉÉN KLIK
Het handige en energiebesparende systeem krijgt 
nu een uitbreiding: geluidsinstallaties van Sonos en 
Bose kunnen voortaan bediend worden via Niko Home 
Control.
’s Ochtends gehaast en geen tijd om overal de ver-
lichting en muziek uit te schakelen? Geen probleem: 
één klik volstaat. Niet gehoord dat er iemand aan de 
deur belt omdat je muziek te luid staat? Verleden tijd: 
Niko Home Control draait de volumeknop automatisch 
wat zachter als er gebeld wordt. Zit je op het werk te 
twijfelen of je de radio wel hebt uitgezet? Even op je 
smartphone kijken en je weet het.
 

JUISTE MUZIEK, JUISTE SFEER
Maar er is meer: Niko Home Control laat namelijk toe 
bepaalde sferen te creëren in je huis of in een kamer. 
En iedereen weet dat het juiste streepje muziek meteen 
de toon kan zetten. Een romantisch avondje na een 

drukke werkweek? Met Niko Home Control kon je al 
met één klik de verlichting dimmen en de verwarming 
een paar graden hoger zetten. Door de integratie van 
een Sonos- of Bose-installatie, zorg je er nu met 
dezelfde klik voor dat Barry White zijn zoetgevooisde 
stem door de speakers klinkt.
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Gemakkelijke 
montage  

en demontage

Brede rand

Flexibel,  
maar stevig 
bevestigd

Drievoudige 
greep

Innovatief 
openingssysteem  
(zonder gereedschap)

Markerings-
punten

LUCHTDICHTE INBOUWDOZEN* 
VOOR HOLLE WANDEN

ENERGIE-EFFICIËNTE OPLOSSING 
VOOR ELKE WONING!

*  Italiaanse standaard:  
2, 3, 4, 6/7 en 3+3 modules

Eenvoudige en snelle montage

ad_CebeoNews_190x132mm.indd   1 19/01/18   15:07

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

Ontdek alle voordelen van nfc technologie
dankzij de nieuwe aiphone gt deurpostenGTDMBN GTMKBN

TEMPOLEC

De nieuwe digitale schakelklokken TOP3

REHAU

SIGNA BASE
Eenvoudig, verrassend, inspirerend

TIJDEN VERANDEREN : TOP2 WORDT TOP3
Theben vervangt de populaire top2-apparaten door de nieuw ontwikkelde top3-serie digitale 
schakelklokken. De nieuwe digitale schakelklokken top3 bieden maximale flexibiliteit en zijn zowel op pc 
en laptop als per app op een tablet of smartphone en natuurlijk direct op het apparaat programmeerbaar. 
De gemaakte programma’s kunnen eenvoudig met de Bluetooth OBELISK top3 naar het top3-apparaat 
worden geüpload. 

SIGNA BASE valt op door haar perfecte functionaliteit en vormgeving: nauwkeurige, heldere vormen in een 
uniek en tijdloos design. Het uiterst slijtvaste polymeermateriaal van de oppervlakken vermindert de kras-en 
vuilgevoeligheid. 

Om een programma over te zetten naar een 
top3-toestel moet u de OBELISK top3 in-
terface (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 aansluitklem-
men. De top2 toebehoren kunnen verder 
worden gebruikt en de TOP2 programma’s 
kunnen overgedragen worden naar de 
top3-schakelklokken. Dankzij een nul-
doorgangsschakeling 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

VERRASSEND IN FUNCTIONALITEIT EN VORM
Het deksel is eenvoudig te bevestigen met een duimdruk- zelfs 
wanneer de goot op oneffen wanden zit. Dit is kwaliteit die 
men niet alleen ziet, maar ook voelt.

EENVOUDIGE EN TIJDBESPARENDE MONTAGE
De inbouwdoos kan makkelijk bedraad worden buiten de goot 
en bevestigd worden met een simpele klik, zonder gereed-
schap.
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Soudal n.v. • Everdongenlaan 18-20  • B - 2300 Turnhout • België

Tel.: +32-(0)14 42 42 31  • www.soudal.com

EXPERTS IN SEALANTS, FOAMS AND ADHESIVES
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1 OPLOSSING
VOOR HET WATERDICHT AFDICHTEN 

VAN DE BINNEN- EN BUITENZIJDE VAN DOORVOEREN

WATERDICHT SYSTEEM1
NEW
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STAGOBEL

Nieuw in het JUNG gamma

SOUDAL

Last van waterlekkages in en rondom buisdoorvoeren? 
Soudal heeft de oplossing!

Altijd een aangename temperatuur dankzij de JUNG 
KNX kamerthermostaat Fan Coil

Eén complete oplossing voor het waterdicht maken van ondergrondse doorvoeren? Soudal heeft 
de totaaloplossing voor u. In het laatste kwartaal van 2017 werd een one-stop-shop pakket met drie 
producten samengesteld door onze technische medewerkers. Een pakket dat enerzijds een waterdichte 
oplossing garandeert, en tegelijk een mooie afwerking voorziet.

VANDER ELST

Ready Box ip 68 van Raytech
Deze met gel gevulde kabeldoos heeft 4 ingangen 
en wordt compleet geleverd met klemmenblok en 
kabelwartels, geschikt voor vijfaderige kabels t/m een 
diameter van 16mm.

KENMERKEN:
•  Klaar voor gebruik, in alle weersomstandigheden te  

installeren
•  Ook geschikt voor natte of vochtige omgevingen
•  Heropenbaar, ook na langdurig gebruik
•  Voorgevuld met gel. Niet giftig en niet geclassificeerd  

als gevaarlijke stof volgens de CLP-verordening (Classification, Labelling and 
 Packaging)
•  Ingangen met schroefdraad voor het monteren van de kabelwartels
•  Schroefloze kliksluiting
•  Inclusief montagesysteem voor muur- of plafondmontage
•  Halogeenvrij & UV-bestendig
•  Geen houdbaarheidsdatum

Door de Aquaswell, Soudaplug ST en het nieuwe product 
Soudapack WST op de correcte manier toe te passen, biedt 
Soudal een zekerheid tegen waterproblemen in en rondom 
buisdoorvoeren. Daar de Aquaswell, met een zwelvermogen 
tot maximum 450%, de afdichting verzorgt rondom de buis-
doorvoer, is de Soudapack WST ideaal voor gebruik binnenin 
diezelfde buisdoorvoer. Bovendien heeft de Soudapack WST 
als extra voordeel dat de pasta nooit uithardt, én bijgevolg te 
allen tijde extra kabels en buizen door de buisdoorvoer ge-
trokken kunnen worden. De Soudaplug ST, een snel zettende 
mortel, zorgt voor een egale afwerking tussen het product en 
de muur.
 
Voor meer informatie omtrent deze 
producten, en het correct toepas-
sen, raden wij u aan de technische 
datafiches grondig te raadplegen via 
onze website www.soudal.com

INTUÏTIEF 
EN ENERGIEBESPAREND
Een klimaatregeling in een mooi de-
sign. Dankzij de JUNG KNX kamer-
thermostaat kan de hotelgast de ka-
mertemperatuur en de ventilatie snel 
aanpassen om zo het gewenste comfort 
te creëren. Dit is comfortabel voor de 
gasten en energiebesparend voor de 
hoteleigenaar.

Het glasbeeldscherm is voorzien van 
8 capacitieve sensortoetsen met dui-
delijke symbolen die zorgen voor een 
uiterst intuïtieve bediening.

Het gewenste klimaat wordt manu-
eel of automatisch geselecteerd via 4 
verschillende modi.  Zo biedt bijvoor-
beeld de “Eco” modus een lager ener-
gieverbruik bij afwezigheid, en zorgt 
de “Standby” modus ervoor dat het 
gebouw beschermd is tegen vorst of 
oververhitting.

Daarenboven licht het display op bij 
gebruik en dimt het nadien zodat het 
niet storend werkt voor de slapende 
hotelgasten.
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Multifunctioneel tijdsrelais
Universele Impulsschakelaars 
Pulsar AC & DC 
Relais Contax R
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* De analoge meter kan ook nog ingebouwd worden

25D60 
De nieuwe elektriciteitsmeterkast 
voor digitale meters*

GE imagination at work

voor digitale meters

25D60-NL-cebeo 16/02/18.indd   1 16/02/18   11:17
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PROJECTPROJECT  Smart class rooms met AVIDAnet van Televic Education

Erwin Welleman – Project Director Africa bij Televic Education

““ Televic slaagde erin een oplossing samen 
te stellen die alle hinderpalen wist te omzeilen, 
    en volledig op de Afrikaanse markt is afgestemd.
.

AVIDANET
“Voor de smart class rooms gebruikten we het 
software platform AVIDAnet, een ontwikkeling van 
Televic Education”, opent Erwin Welleman, Project 
Director Africa. “Het systeem is volledig controleer-
baar door de leraar, en kan niet door de leerlingen 
gemanipuleerd worden. De leraar heeft te allen tijde 
zicht op wat de leerlingen doen op hun pc. De mo-
gelijkheid om one-to-one, one-to-few en one-to-all 
te communiceren via een systeem met headsets, 
is een enorme kracht in heterogene klasgroepen, 
waarmee we in Ghana te maken hadden. Er kunnen 
werkgroepen gecreëerd worden of simultane les-
sen in real time gegeven worden. En uiteraard staat 
het hele systeem in connectie met de cloud.”

UITDAGINGEN
De toepassing van Televic moest afgesteld worden 
op de omstandigheden in Ghana. “De uitdagingen 
waarmee we geconfronteerd werden in Ghana, wa-
ren niet min”, herinnert Erwin Welleman zich. “Het 
meest voor de hand liggende, is uiteraard de hitte. 
Die bemoeilijkt niet alleen het werk van de technici, 
ook de apparatuur heeft te lijden onder temperatu-
ren die de 35°C overstijgen.”
“Ook het typische stof, dat je niet kunt vergelijken 
met het stof dat we hier kennen, maar door de jaren 
gevormd is tot minuscule kristallen, kan er enorme 
schade aanrichten. Het kruipt overal tussen met alle 
gevolgen van dien op de apparatuur. De extreme 
vochtigheid is nog zo’n factor waartegen we onze 
kasten moesten beschermen.”

SPANNING
“Een ander heikel punt was dat het plaatselijke 
stroomnet sterk leed onder harmonische vervuiling. 
Om die schommelingen op te vangen, ontwikkelden 
we met Televic een power management system. 
Cebeo begeleidde ons met hun technische exper-
tise ook in onze keuze voor de juiste overspan-

ningsbeveiliging. De Cebeo-specialisten raadden 
ons Dehnguard aan, een oplossing die garant stond 
voor dat toch wel cruciale element in ons project.”
Televic slaagde erin een oplossing samen te stel-
len die alle bovengenoemde hinderpalen wist te 
omzeilen, en volledig op de Afrikaanse markt is af-
gestemd.

LOGISTIEKE OPERATIE
Om 242 elektrische kasten in Ghana te krijgen, was 
ook de logistieke operatie niet te onderschatten. 
“Dankzij de enorme stock van Cebeo en de fabri-
kant, kwam de aanlevering nooit in gevaar. Cebeo 
leverde alle componenten met de precieze beno-
digde kabellengte aan maatwerkplaats Waak in 
Kuurne, waar men op basis van een instructiekaart 
242 “bouwpakketten” voor evenveel elektrische 
kasten samenstelde. Gedurende het ganse project 
werden alle nodige componenten ook door Cebeo 
voorradig gehouden, en konden we op veel flexibili-
teit rekenen”, besluit Erwin Welleman.
 

Onderwijs wordt steeds meer digitaal, denk maar aan smartboards en online leerplatformen. Ook de Ghanese overheid wil 
prioritair inzetten op onderwijs, en wees het Izegemse Televic daarom het omvangrijke project toe om 242 secundaire scholen 
uit te rusten met hun oplossing AVIDAnet. Geconfronteerd met specifieke infrastructurele uitdagingen, zoals een weinig 
performant elektrisch net, zocht Televic naar de gepaste oplossingen. De ontwikkeling van een power management system 
kon stroomuitval vermijden. De elektrische verdeelkasten werden als “bouwpakketten” samengesteld in België, en Cebeo 
was een belangrijke schakel in de complexe logistieke organisatie van dit project.

CEBEO IS MEER DAN LOGISTIEKE PARTNER

“TELEVIC UIT IZEGEM 
 MAAKT 242 GHANESE 
 SCHOLEN ‘SMART’ ”

One-to-one, one-to-few en 
one-to-all communicatie via 
het software platform AVIDAnet, 
een ontwikkeling van Televic 
Education.

Ict-bedrijf Televic uit Izegem gaat 242 middelbare scholen in Ghana helpen bij de realisatie van digitaal onderwijs. 



www.tempolec.com

LED-straler 
theLeda S  

Compact

Sterk

Flexibel

Duurzaam

Met of zonder bewegingsmelder 

Wit of zwart    10 W of 2x 10 W    IP55    4000 K of 3000 K
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Karrewegstraat 50
9800 Deinze

T 09 381 85 00
F 09 381 85 01

E info@stagobel.be
W www.stagobel.bes u p p o r t  m a t t e r sr s

Pemsa draadgoot
BLACK C8

DRAADGOOT MET HOGE BESCHERMING TEGEN CORROSIE IN VOCHTIGE EN AGRESSIEVE MILIEUS

������������������

• hoge corrosiebestendigheid: Class 8 volgens 
NBN EN61537.

• beter resultaat dan thermisch verzinkte uitvoering.

• esthetisch hoogstaande afwerking dankzij de 
gladde, egale coating zonder scherpe randen.  

• de elektrische continuïteit is verzekerd volgens 
NBN EN61537.

• volledig vrij van zinkbramen.

• grote buigzaamheid en groot zelfherstellend 
karakter van de beschermlaag.

• milieuvriendelijk.

siemens.com/afdd 

Renovatie gepland? Veiligheid boven alles met  
de innovatieve 5SM6 brandbeveiligingsschakelaar

Meer dan 100.000 branden worden er elk jaar gerapporteerd in Europa. Meer dan 25% van deze branden zijn terug te
voeren op fouten in elektrische kabels en hun verbindingen, waarbij gevaarlijke vonkenbruggen ontstaan. Vonkenbruggen
kunnen in een vroeg stadium worden gedetecteerd en uitgeschakeld met deze innovatieve 5SM6 brandbeveiligings
schakelaar. Grijp bij een renovatie meteen uw kans en beveilig uw installatie conform de IEC 60364442 norm.

5SM6_renovatie_ad 210x147.indd   1 16/01/18   16:03
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PROJECT Restaurant Kaai 22 in Temse PROJECT

“Toen ik de plannen van de interieurar-
chitect in handen kreeg, had ik meteen 
een goed beeld van welke oplossing ik 
zou gebruiken”, herinnert Karen Bertels, 
Cebeo-lichtspecialiste, zich. “Om de 
‘ruwbouw-look’ te behouden, maar toch 
de mogelijkheid te hebben om een zekere 
intimiteit te creëren, kozen we voor sobere 
rails, met richtbare spots. De keuze viel op 
de LED-armaturen Sqube on Track, 12 watt 
– 818 lumen van Wever en Ducré. Dankzij 
de richtbare spots ontstaat boven elk tafel-
tje een coconsfeer, en baadt niet de ganse 
ruimte in het licht. De spots zijn bovendien 
ook dimbaar.”

FLEXIBEL  
Voor een startende horecazaak kan het 
nuttig zijn om nog niet 100% vast te han-
gen aan bepaalde gemaakte keuzes. “De 
lichtinstallatie kan nog perfect aangepast 
worden op de wijzigende behoeftes van 
de klant of zijn zaak. Alle spots kunnen 
verschoven worden, er kunnen spots bij-
geplaatst of weggehaald worden, in functie 
van het aantal en de schikking van de ta-
fels”, duidt Karen Bertels.

ZONES
“Dankzij het gebruik van 3-fasenrails, kan 
de verlichting in 3 zones worden onder-
verdeeld met behulp van evenveel schake-
laars. Helemaal aanpasbaar naar de bezet-
tingsgraad in het restaurant.”
Boven de twee zithoeken werd gekozen 
voor de Super-Oh 70 van Delta Light. “Deze 
elementen creëren een gezellige sfeer, en 
zijn wat meer een eyecatcher vergeleken 
met de rest van de verlichting, al ademt het 
design ook hier vooral eenvoud. Dit was de 
keuze van de eigenaar.”

SOBER
Geen vals plafond, dat betekent dat de 
elektronica als het ware ‘uitgekleed’ is. “De 
bekabeling werd gebundeld in de centrale 
goot die aanwezig was voor de aircolei-
dingen, die net als het plafond, en de vol-
ledige lichtinstallatie (rails + spots) in mat 
zwart gespoten werd. Zo bekwamen we 
een uniform en eenvoudig geheel,” vertelt 
Bob Boon, installateur bij Verno Elek-
trotechniek.
Sinds de opening van het filiaal in Temse 
zo’n acht jaar geleden, werken we samen 
met Cebeo”, gaat Bob verder. “Omdat we 
ook heel wat industrieprojecten uitvoeren, 
hebben we dikwijls dringend vervangon-
derdelen nodig. Dankzij hun enorme stock 
en vlotte service, is Cebeo daarom voor 
ons een betrouwbare partner”, besluit Bob 
Boon van Verno Elektrotechniek.

VERLICHTING CREËERT 
INTIEME SFEER IN RESTAURANT 
MET INDUSTRIËLE LOOK
Een horecazaak industrieel en tegelijk intiem inrichten? Het was de wens van eigenaar Tony Nai van Kaai 22, 
een gloednieuw restaurant in Temse. Omdat er zonder vals plafond gewerkt werd, was de materiaalkeuze voor 
de verlichting onderworpen aan een aantal beperkingen. Interieurarchitect Bloco visualiseerde het idee, en 
Cebeo ontfermde zich over het lichtvraagstuk, met een subtiele en richtbare oplossing als uitkomst. Vervolgens 
ondersteunde Cebeo installateur Verno Elektrotechniek, die zorgde voor de concretisering van de installatie.  

““ De flexibil iteit van de l ichtinstallatie laat 
de uitbater toe om verlichting aan te passen 
naar de behoeftes van zijn zaak.

Bob Boon, installateur bij Verno Elektrotechniek en Tony Nai,  eigenaar van Kaai22.

Dankzij het gebruik van 3-fasenrails, kan de 
verlichting in 3 zones worden onderverdeeld 

met behulp van evenveel schakelaars

LICHTSTUDIE VAN CEBEO SPEELT IN OP DE VRAAG VAN DE UITBATER
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Twist
• Geschikt voor burelen, leefruimtes 
   en keukens
• Compact design
• Kleine inbouwdiepte (ca. 40 mm)
• Beschikbaar in verschillende kleuren
• Snelle en eenvoudige montage

PFERD biedt de combinatie van 
kwaliteitsgereedschappen, aan-
drijvingen en individueel advies 
die u nodig hebt om uw taken 
op het gebied van oppervlakte-
behandeling en materiaalschei-
ding optimaal op te lossen.

Het assortiment omvat meer dan 
7.500 gereedschappen  voor de 
verschillende toepassingen van 
grof tot hoogglans gepolijst en 
voor het doorslijpen.

Informatie over onze innovatieve pro-
ducten en diensten kunt u terug vinden 
op onze website.

PFERD-Rüggeberg bvba  
Waterranonkelstraat 2a · 1130 Brussel 
Tel: +32 (0)2 2470593 · info@pferd.be

VERTROUW BLAUW

Uiterst comfortabel
en energie-efficiënt

Meer info over de voordelen van de CNS Trend: www.stiebel-eltron.be/convectoren

Wandhangende convector CNS Trend
 › Zeer vlak model (10 cm) met witte metalen 
behuizing

 › Beschikbaar in zeven vermogens, van 0,5 tot 3 kW
 › Bedieningspaneel met verlicht lcd-scherm
 › Zelflerende regeling met weektimer voor 
individuele programmatie 

 › Temperatuur instelbaar tot op 0,5 °C nauwkeurig
 › Energiebesparingsfuncties zoals 
openraamdetectie

 › Aan-/uitknop, vorstbeschermingsstand en 
kinderslot

 › Aansluitkabel met stekker
 › Ook beschikbaar in versie met pilootdraad 
(zonder stekker) (CNS Trend U)

STIEBEL ELTRON bvba | Tel. +32 2 423 22 22 | E-mail info@stiebel-eltron.be | www.stiebel-eltron.be

De CNS Trend is een zeer vlakke convector. Ondanks zijn geringe diepte 
van 10 centimeter, biedt hij een uitstekend warmtecomfort. De CNS Trend is 
uiterst energie-efficiënt dankzij een intelligente, zelflerende regeling met 
weektimer en verschillende energiebesparende functies. De temperatuur is 
tot op 0,5 °C nauwkeurig instelbaar, voor een optimaal comfort voor uw klant.

17-12_ADV_CNS_NL-FR_A4.indd   1 10/11/17   09:38



ONS ASSORTIMENT 
LETTERLIJK BINNEN HANDBEREIK

DE CEBEO APP

ONTDEK 
DE HANDIGE UPDATES

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


