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Stuur uw reacties op om het even wat uit deze 
CebeoNews 292 naar:
Glynis Gistelinck, Eugène Bekaertlaan 63, 
8790 Waregem of fax naar (056)23 81 05  
of e-mail naar communication@cebeo.be

Beste lezer,

Spreekt u al tegen uw elektrische installatie? Een uitzondering onder u 
wellicht wel. In de toekomst wordt de uitzondering misschien wel de regel. 
Zeker is dat fabrikanten steeds meer spraakbediening integreren in hun 
oplossingen. Dat bleek op Light + Building, tot nader order het grootste 
en belangrijkste forum in onze sector voor innovaties in de residentiële en 
tertiaire sector.
De trend die in de Verenigde Staten al enige tijd opgang maakt, heeft 
de Atlantische Oceaan dus overgestoken. Een belangrijke aanleiding is 
niet dat we zo graag spreken tegen onze technische installatie, wel dat 
alle technieken met elkaar kunnen communiceren. Dankzij geïntegreerde 
oplossingen volstaat één enkel commando om verschillende technieken aan 
te sturen. En waarom niet dat commando met je stem geven. 
Light + Building had veel meer te bieden dan de trend van voice control. 
Het viel meer dan ooit op dat verlichting en automatisering onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. De verlichtingsfabrikanten bieden uitgebreide 
sturingsmogelijkheden aan, de automatiseringsfabrikanten pakken uit met 
oplossingen voor bijvoorbeeld human centric lighting.
Wordt alles daarom veel ingewikkelder? Niet noodzakelijk: het streven naar 
installatie- en gebruikscomfort zet verder de toon.
In deze Cebeo News maken we een selectie van de innovaties van 
fabrikanten die op Light + Building aanwezig waren. U ziet en leest het 
resultaat in een uitgebreid dossier.
Geniet van de zomer en in afwachting daarvan: veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten

Jo Vanackere
Communication Manager Cebeo nv.

“LUISTER NAAR WAT IK ZEG”
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Light + Building in Frankfurt is het tweejaarlijkse mekka 
voor professionelen actief in de residentiële of tertiaire 
installatiesector. Traditiegetrouw stellen toonaangevende 
fabrikanten van gans de wereld er hun nieuwste 
oplossingen voor. Sommige toepassingen moeten nog op 
de markt komen, anderen hebben al hun waarde bewezen.

IN DIT DOSSIER
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  en in een strak design.
19 BEG: De welzijnsdetector van BEG onder de loep.
20 ESYLUX: Human Centric Lighting voor betere   
  (energie)prestaties.
21 LEGRAND: Eliot verbindt audio, video, domotica 
  en meer…
22 GIRA: GDPR approved voor smart homes: 
  Gira eNet en de S1-module.
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  voor KMO’s.
27 SCHNEIDER ELECTRIC: Zorgeloos smart met ‘Wiser’.
28 SIEMENS: MINDSPHERE: Digitaliseren? Zorg dat  
  uw datastroom niet onderbroken wordt!
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30 VERGOKAN: Een nieuwe generatie kabelgoten:   
  KBSCL FUSION: Verkort uw installatietijd: gebruik 
  klikbare kabelgoten.
31 XAL: Unico, de unieke inbouw oplossing voor 
  ongeëvenaard licht op maat.

Een opvallende trend tijdens de jongste editie 
was uiteraard de steile opmars van Internet of 
Things toepassingen (zie ook Cebeo News 292). 
Connectiviteit dringt door in alle domeinen, van 
home automation over videofonie en verlichting 
tot security. Maar we zien ook dat bediening via 
een app alleen stilaan niet langer volstaat, door 
de steeds bredere implementatie van spraak-
bediening via systemen van Amazon, Google 
of Apple. Nog opvallend is dat KNX zijn promi-
nente rol behoudt, maar ook  verlichtingsfabri-
kanten steeds meer complete systemen voor 

de sturing van verschillende technieken ontwik-
kelen. Ook nieuw waren de talrijke integraties 
van andere technieken zoals HVAC en audio in 
verlichtingstoepassingen. Tot slot viel er ook op 
decoratief vlak heel wat moois te zien. 

Op de volgende pagina’s kunt u inspiratie  
opdoen. 

LIGHT+BUILDING 2018

18-23 | 03 Messe Frankfurt
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WEVER & DUCRE | Mirro

ARTEMIDE | Yanzi Suspension ARTEMIDE | Discovery

LUCEPLAN | Amisol

LUCEPLAN | Lita  

ARTEMIDE | Yanzi Floor & Suspension

CIRKELS, GOUD 
EN AKOESTISCHE 
VERLICHTING ZIJN 
DECORATIEVE 
TRENDS
Op Light + Building pakken lichtfabrikanten uit met hun toppers, uiteraard 

ook op decoratief vlak. Tussen de frivoliteiten door, vallen ook heel wat 
opvallende trends te ontdekken. Zo zijn cirkelvormige armaturen niet meer 

weg te denken, maar valt eveneens het gebruik van langwerpige buisarmaturen 

op. Wie hip is, dient zwart en goud een prominente rol toe in zijn of haar 

kleurenpallet. En dat een verlichtingstoestel enkel bestaat uit een armatuur 

en een LED, is verleden tijd. Spiegels en zelfs planten doen hun intrede 
in het design van het armatuur, en zelfs van zogeheten akoestische 
lichttoestellen wordt niet meer raar opgekeken. VIBIA | Palma

Spiegels en zelfs planten doen hun 

intrede in het design van de lamp, zoals 

in deze toestellen van Wever & Ducré, 

Luceplan of Vibia. 

En om bij de fauna en flora te blijven: 

herkent u ook vogels in kooitjes in deze 

armaturen van Artemide?

2018

gespot op
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Ook soberheid blijft het goed 

doen. Tal van fabrikanten 

grijpen naar smaakvolle ranke 

buisvormige armaturen, 

veelal in combinatie met 

cirkelvormen. Voorbeelden zijn 

legio: B.LUX, Delta Light, Flos, 

…  

2018

2018gespot op

B.LUX | Brim

DELTALIGHT | Hedra DELTALIGHT | HC SBL & MDL met Vizir en XY180

FLOS ARCHITECTURAL | The Running Magnet

FLOS ARCHITECTURAL | Super Line

FLOS ARCHITECTURAL | The Running Magnet

FLOS ARCHITECTURAL | Landlord

FLOS ARCHITECTURAL | CamouflageDELTALIGHT | Polesano

B.LUX | White House

B.LUX | C_BALL-T
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Zwart is tijdloos, weten we allemaal. 

Maar mocht u zich nog afvragen welke 

accentkleur te kiezen, hebben onder meer 

BEGA, Delta Light, Graypants en Luceplan 

het antwoord klaar… goud!

Akoestiek is een vaak voorkomend 

probleem in grote ruimtes waar veel 

mensen samenkomen of werken. Maar 

akoestische panelen mogen dan wel 

de akoestiek bevorderen, esthetisch 

zijn ze meestal minder aantrekkelijk. 

Lichtfabrikanten spelen hier met 

hun gevoel voor smaak slim op in, 

zoals deze frivole oplossing van 

Buzzispace getuigt.  

2018
gespot op

BEGA | Studio Line

BUZZISPACE | BuzziPleat Led

BUZZISPACE | BuzziHat

NEMO | Titia

FRAMA | VentusFRAMA | Ventus

ASTRO LIGHTING | 
Mini Edge Reader

KARVEN | Roest

GRAYPANTS | Chrona

DELTALIGHT | Dot.com

DELTALIGHT | Spy - Punk Sleeve

DELTALIGHT | Punk 
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Royal Botania en Wever & Ducré 

vergeten niet dat licht niet enkel een 

binnentoepassing is. Met hun draagbare 

verlichtingstoestellen op batterijen zit u 

ook buiten niet in het donker.

Van buiten naar… de buitenbeentjes, 

want die zijn er ook op elke beurs. 

Of zag u al eerder een opblaasbare 

armatuur? Fietspomp bij de hand? ‘Blow 

me up’ zeggen ze bij Ingo Maurer!

2018
gespot op

WEVER  & DUCRE | Costa ROYAL BOTANIA | Ropy

ROYAL BOTANIA | LunarVIBIA | Guise



www.luxomat.com 

DALILINK® 
De intelligente en economische oplossing voor lichtcontrole 

Starterkit-DALILINK 
93840 

PD11-DALILINK-FLAT-IB 
93068 

PS-DALILINK-IB 
92846 

PBM-DALILINK-4W-BLE 
92732 

DALI (LED) lights 
— 
Kunnen gebouwen denken?  
Uiteraard!

Een gezonder leefklimaat, meer comfort en productiviteit staan centraal,  
slimme automatiseringsoplossingen vormen de basis. Verwarming bijvoorbeeld,  
maar ook verlichting en ventilatie. Producten in een intelligente omgeving,  
voor maximaal gemak en meer vrijheid voor de gebruiker. Maar ook voor extra 
functionaliteiten zoals betere communicatie, beveiliging en optimaal facilitair  
beheer. Energiezuinig bovendien; over vooruitkijken gesproken.  
Ontdek gebouwintelligentie volgens ABB op: abb.be/lowvoltage

Het gebouw  
van de  

toekomst... 

...is gebouwd rondom  
de gebruiker.

ABB_ECHT2230_Advertenties_Duurzaam_Gebouwd_kantoren_210x297mm_NL.indd   1 24-05-18   14:01
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ONDERZOEKSCENTRUM IMEC EN UGENT – MATTHIAS STROBBE EN PIETER BECUE

Wenst u meer info over ‘HomeLab’ van het Leuvense 
onderzoekscentrum Imec en UGent ? 

www.imec-int.com/nl/homelab 

MEER INFO

HOMELAB, DE PERFECTE 
PROEFTUIN VOOR INNOVATIEVE 
SMART TOEPASSINGEN 

In het Technologiepark in Zwijnaarde staat het ‘HomeLab’, een realisatie van het Leuvense onderzoekscentrum 
Imec en UGent. ‘HomeLab’ mag je letterlijk nemen: enerzijds een laboratorium voor technologie, anderzijds ook 
een huis om in te wonen. Imec en UGent bieden innovatieve fabrikanten er de mogelijkheid om hun prototypes 
van IoT-toepassingen te testen in een zo realistisch mogelijke omgeving mét bewoners. Extra troef is dat ze er 
perfect kunnen zien hoe hun oplossingen interageren met andere toepassingen. HomeLab vult zo een belangrijke 
blind spot in tussen het laboratorium en de eindklant. 

l i gh t+bu i l d i ng  2018 |  DOSSIERDOSSIER |  l i gh t+bu i l d i ng  2018

IoT
“Door ‘gewone’ mensen in het huis te laten 
leven, krijgen fabrikanten of onderzoekers 
zoals wijzelf een heel goed beeld van hoe 
toepassingen reageren in reële situaties”, 
opent Matthias Strobbe, onderzoeker bij 
UGent. “Een prototype kan feilloos werken 
op zichzelf, maar hoe reageert het met be-
staande technologieën, in een IoT-tijdperk 
waarin alles met elkaar in verbinding staat? 
Verschillende systemen kunnen parallel 

worden opgesteld. Ervaren de bewoners 
het als gebruiksvriendelijk? En wat met de 
effectieve energiezuinigheid? Deze gecon-
troleerde thuisomgeving laat fabrikanten 
toe om tijd en kosten te winnen in de ont-
wikkelingsfase.” 

SLIMME STOPCONTACTEN
“De bedoeling is uiteraard ook om aan de 
slag te gaan met alle data die de senso-
ren en slimme toepassingen genereren, 

om finaal zelfregulerende systemen te 
ontwikkelen”, gaat collega Pieter Becue 
van UGent – Imec verder. “CO²-sensoren 
meten de luchtkwaliteit, waarop het venti-
latieniveau automatisch wordt aangepast. 
Verschillende systemen kunnen parallel 
getest worden, zoals domotica- of detec-
tiesystemen. Dankzij het monitoren van 
150 slimme stopcontacten zien we welke 
systemen het energiezuinigst zijn, en of ze 
conform zijn aan het verbruik dat ze voorop 

stellen. De boodschap voor de installateur 
is dat deze aanstuurbaarheid doorgaans 
amper extra werk inhoudt, het is veeleer 
een kwestie van gewoonwording.”

OPEN PROTOCOL
Als standaard voor de domoticatoepas-
singen kozen de onderzoekers voor het 
open protocol Velbus. “Die keuze kwam er 
omwille van de enorme openheid van het 
systeem, de kostprijs en de nabijheid van 
deze fabrikant. Dankzij ons eigen software 
platform DYAMAND kunnen we diverse 
protocollen integreren en vertalen naar één 
gemeenschappelijk formaat dat de juiste 
commando’s geeft aan de technieken. We 
kunnen ze ook laten samenwerken met 
reeds bestaande commerciële technolo-
gieën zoals Niko Home Control en diverse 
toepassingen van bijvoorbeeld Televic.” 

ZORGTECHNOLOGIE 
HomeLab werkt onafhankelijk, maar dat 
het onder meer de handen in elkaar slaat 
met Televic, het Izegems bedrijf dat sterk 
inzet op gezondheidszorg, is niet toevallig. 
“Door de vergrijzing zullen in de toekomst 
onvoldoende plaatsen zijn voor ouderen in 
rusthuizen of zorgcentra. Die mensen zul-
len langer thuis moeten wonen. Daarom 
testen we in ons HomeLab verschillende 
oplossingen om daaraan tegemoet te ko-
men. Zo is het huis rolstoelvriendelijk: met 
een in de hoogte regelbaar keukenblad, 
aanstuurbaar via spraakbediening, deuren 
die automatisch te openen zijn en zelfs val-
detectie behoort tot de mogelijkheden.” 

PROTOTYPE TESTING
Het HomeLab zit boordevol technologie, 
maar toch merk je daar op het eerste zicht 
weinig van. “Dankzij de technische pla-
fonds én vloeren kunnen we alle technolo-
gieën netjes opbergen. Om het onszelf en 
onze partners extra gemakkelijk te maken, 
paalt aan elke ruimte ook een technische 
gang, net breed genoeg voor een persoon, 
te bereiken via een heel discreet deurtje. 
Zo is het huis voorzien op fabrikanten die 
hun prototypes of toepassingen hier willen 
komen testen.”

OPLEIDINGEN
In de nabije toekomst zullen potentiële 
gebruikers of installateurs ook in het Ho-
meLab terecht kunnen voor allerhande 
opleidingen. “Trainingen in systemen voor 
people tracking, aanwezigheidsdetectie en 
voice control zullen zeker in het aanbod 
opgenomen worden. Mensen zullen hier 
ook effectief enkele dagen kunnen loge-
ren indien gewenst voor het testen van een 
optimale gebruikservaring”, besluiten de 
onderzoekers.

“EEN PROTOTYPE KAN FEILLOOS WERKEN   
   OP ZICHZELF, MAAR HOE REAGEERT 
  HET MET BESTAANDE TECHNOLOGIEËN”

Pieter Becue – UGent – Imec

Matthias Strobbe en 
Pieter Becue

Dankzij het monitoren van 150 slimme stopcontacten zien we welke systemen het 
energiezuinigst zijn, en of ze conform zijn aan het verbruik dat ze voorop stellen.
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Bij ABB wordt sterk ingezet op spraaktechnologie, zoals via hun KNX-gestuurde Busch-VoiceControl oplossing. 
“Voice Control is een heel nuttige add-on”, vindt Wouter Van Den Bos, Product Marketing Specialist Building 
Automation bij ABB. “Toch blijft een intuïtieve bediening via schakelaars of andere knoppen noodzakelijk binnen 
tertiaire toepassingen, voor als bezoekers niet weten dat bediening via spraak mogelijk is. En ook om veiligheidsredenen 
is spraak niet altijd de nummer één aangewezen techniek. Comfort daarentegen, is de absolute drijfveer.” 

WOUTER VAN DEN BOS, 
PRODUCT MARKETING SPECIALIST BUILDING AUTOMATION

VOICE CONTROL MET ÉÉN DOEL: 
COMFORT VOOR DE GEBRUIKER

Wouter Van Den Bos is een enthousiast 
gebruiker van Busch Free@Home, een 
stand alone ABB-oplossing voor home au-
tomation. De essentie van Free@Home is 
het besturen van jaloezieën, verwarming 
en airconditioning vanaf smartphone, ta-
blet of computer. Maar in juli 2018 komt er 
met Busch-VoiceControl een KNX-voice 
gestuurde oplossing.
“Het nieuwe Busch-VoiceControl systeem 
werkt zowel met de spraakassistenten 
Amazon Alexa, Apple Homepot als de 
Google Assistant”, weet Wouter Van Den 
Bos. “Het enige, maar niet onbelangrijke 
nadeel, is dat deze systemen nog geen Ne-
derlands begrijpen. Maar binnenkort zou 
de grote Duitse winkelketen Krëfel die ook 
in België sterk staat met een Nederlands-
talige Google Home starten. In dat geval 
zal ook Amazon ongetwijfeld snel volgen.”

COMFORT
De Busch-VoiceControl bestuurt verlich-
ting, verwarming, airconditioning en zon-
wering, alsook scenario’s. “Het doel van dit 
spraakgestuurd systeem is  zonder twijfel 
het comfort van de gebruiker verhogen. 

Je kijkt een spannende voetbalmatch als 
plots de zon in je TV-toestel weerkaatst? 
Met één commando zet je de zonwering 
in actie zonder dat je het TV-scherm moet 
verlaten. Maar ook voor hulpbehoevende 
of minder mobiele personen is het enorm 
nuttig als ze niet telkens hoeven recht te 
staan om lichten te dimmen of de verwar-
ming bij te regelen.” 

VEILIGHEID
Naast comfort is veiligheid een belangrijke 
reden voor de keuze van de beschikbare 
toepassingsgebieden van Busch-Voice-
Control. Zo is het niet mogelijk om appa-
raten voor toegangscontrole of alarmsys-
temen met spraak te bedienen. “Stel dat 
iemand van buiten bewust of onbewust 
het juiste commando zegt om het alarm 
te deactiveren, en dit ook wordt opgepikt 
door je systeem. Dat kan uiteraard niet de 
bedoeling zijn. 

Bij toepassingen met voice control 
moet men zich altijd de vragen stellen: 
• Is het veilig?
• Verhoogt voice control het comfort 
 van de gebruiker?

TOEPASSING
Busch-VoiceControl is vooral geschikt 
voor residentiële projecten. Men moet zich 
de vraag stellen of het risico van storende 
elementen of misbruik van het systeem niet 
te groot is. Als je bezoekers krijgt, wil je 
niet dat om de haverklap je lichten uitgaan 
of rolgordijnen neergaan omdat een flauwe 
grappenmaker daar in het passeren de op-
dracht toe geeft aan de Voice Assistant. 

ROL VAN DE INSTALLATEUR
Busch-VoiceControl is er dus ten behoeve 
van het comfort van de gebruiker. Maar 
voor een goede werking is het uiteraard 
noodzakelijk dat alles correct wordt gepro-
grammeerd, anders wordt extra comfort al 
snel ongemak. “Dat is zeker de taak van 
de installateur. Het is (weer) iets wat er bij 
komt voor de installateur, maar mits enige 
bijscholing betekent het ook een extra ser-
vice die de installateur kan bieden”, besluit 
Wouter Van Den Bos. 
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LUNA B LED 
 WATERDICHT 
 VERLICHTINGSTOESTEL

Slank armatuur, volledig uit polycarbonaat, zonder externe connector
Onverliesbare inox clips die open te maken zijn met de hand
Snelle installatie

NIEUW

IP65 IK08

BESCHIKBAAR IN
120 cm: 2800 lm en 3900 lm I 150 cm: 5400 lm en 6500 lm

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_BE17_2618_NL.indd   1 18.04.18   09:42
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BASALTE - BASALTE HOME APP OP ELLIE ON-WALL TOUCHSCREEN

Grote gebruiksvriendelijkheid, gevoel voor design en hoogwaardige materialen zijn waarden die Basalte typeren. 
Dat is ook zo in hun gloednieuwe app ‘Basalte Home’ voor KNX visualisatie. Maar wat ben je met een mooie 
app op een aftandse display, of op een smartphone of tablet die altijd zoek raakt? Juist daarom ontwierp Basalte 
met ‘Ellie’ een on-wall touchscreen dat staat voor elegantie. Zo slaat Basalte dus twee vliegen in één klap.

BASALTE HOME
De Basalte Home applicatie maakt het bedienen 
van verlichting, zonwering, verwarming, camera’s 
en audio mogelijk. Ook sferen kunnen worden in-
gesteld en geactiveerd via de app. De gebruikers-
interface laat toe om dit op een hele intuïtieve en 
snelle manier te doen. Achter dit ‘fraaie plaatje’ zit 
Basalte Core, de server die alles mogelijk maakt.

BASALTE CORE
De Basalte Core server komt voort uit het multi-
room audiosysteem en verbindt muziek onlosma-
kelijk met je smart home. Verder voorziet Basalte 
Core de visualisatie, logica, custom notificaties én 
de integratie van externe fabrikanten. Voorbeel-
den hiervan: Amazon Alexa en Philips Hue.

ELLIE
Een app is erg nuttig, maar hoe vaak is je smart-
phone niet in de wagen blijven liggen, of ligt je 
device op te laden? Daarom is een (centraal) vast 
gemonteerd scherm steeds aangewezen. Met 
haar 5,5 inch is ‘Ellie’ niet groter dan de gemid-
delde smartphone, en na bevestiging komt ze am-
per een centimeter van de muur. Niet onbelangrijk 
voor de installateur: Ellie’s afwerking is identiek 
aan die van de Basalte design schakelaars en so-
ckets, zodat ze probleemloos kan worden geïn-
tegreerd.
Via Ellie heb je toegang tot de complete Home app 

voor de volledige woning. Bovendien kan dit niet 
alleen via aanraking, maar dankzij de integratie 
met Amazon Alexa ook via spraakbesturing. Extra 
handig is dat je de Home app kunt personaliseren 
door individuele beperkingen voor functies en be-
dieningen toe te voegen in bepaalde ruimtes. De 
communicatie van Ellie met de Basalte Core ser-
ver verloopt over IP en wordt gevoed via Power-
over-Ethernet.

EVE & EVE TOUCH
Beschik je al over een iPad die je graag ‘on the 
wall’ wilt gebruiken? Dan is ‘Eve’ de oplossing. Dit 
elegante iPad frame monteer je met slechts twee 
schroeven aan de muur, horizontaal of verticaal. 
De iPad kan constant worden opgeladen met be-
hulp van de Ipad lader of met de puck USB lader. 
De puck is een klein toestel dat verborgen zit in de 
inbouwdoos achter de iPad. Eve touch is dan weer 
het zusje voor de bevestiging van je iPod touch, 
even simpel in montage, even elegant.
Wil je de iPad gebruiken in commerciële toepas-
singen zoals een handelszaak, dan kan je met een 
vergrendelingssleuteltje beletten dat iemand er-
mee aan de haal gaat. 

gfdsgdsdsf

KNX-VISUALISATIE IN 
EEN OOGOPSLAG 
EN IN EEN STRAK DESIGN
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REAL-TIME
“HCL detectoren vragen doorgaans com-
plexe controlesystemen“, weet men bij 
BEG. ”Door zijn ingebouwde real-time 
klok en DALI controller hoeft dit niet voor 
deze detector. Elke ruimte kan afzonderlijk 
worden geconfigureerd. De detector on-
dersteunt vier verschillende lichtgroepen 
(zie schema), en kan met maximaal drie 
schakelaars bediend worden. Daarnaast is 
er natuurlijk nog de besturing via de app 
mogelijk.

RUIM DETECTIEBEREIK
De BEG sensor heeft een detectiebereik 
van 24 meter, waardoor tot 64 DALI-licht-
punten kunnen worden aangestuurd. Alle 
DALI-lichtpunten moeten dan wel ‘tunable 
white’ ondersteunen, i.e. de mogelijkheid 
om de kleurtemperatuur aan te passen. 
Bij de plaatsing wordt de detector het 
best gericht naar de donkerste plaats in 
de ruimte, ver weg van de ramen. Indien je 
op voorhand het licht in je ruimte wilt pro-

grammeren, kan dat via de instelbare 
offsetwaarden. Lichtpunten langs de 
vensterzijde zullen dan minder output 
geven, en lichtpunten centraal in de 
ruimte het meest. 

FLEXIBEL RELAIS
Via de DALI bus kan je tot vier extra 
slave units connecteren, om op eco-
nomisch verantwoorde wijze het de-
tectiebereik nog te verruimen. Nog 
een interessante extra is de flexibele 
relais, die bijvoorbeeld als ‘cut-off’ 

functie kan worden gebruikt, in het geval 
er helemaal geen gebruik is, en zelfs de 
installatie zelfs niet in standby mode hoeft. 

TOEPASSINGEN VAN HCL
Detectoren vinden hun toepassingen in 
tal van tertiaire toepassingen. Voor deze 
welzijnsmelder is dat niet anders, maar het 
uitgangspunt verschilt wel enigszins. 
•	 Ziekenhuizen:	zeker	patiënten	die	bedle-

gerig zijn, zien vaak te weinig daglicht. 
HCL helpt hen om het bioritme in stand 
te houden, met een betere slaap en snel-
ler herstel tot gevolg.

•	 Rusthuizen:	 ook	 hier	 leidt	 een	 vermin-
derde mobiliteit tot een verminderde 
blootstelling aan daglicht, en dus kans 
op een ontregeld bioritme en slechte 
slaap. Als oudere mensen daardoor ’s 
nachts vaker hun bed verlaten, vergroot 
dit de kans op struikelpartijen of derge-
lijke ongelukken.

•	 Kantoor:	 niemand	 is	 een	 ganse	 dag	
100% geconcentreerd. Schommelingen 
in kleurtemperatuur helpen werknemers 
op de juiste momenten fris en helder te 
zijn, of net ontspannen. 

PURE COLOUR
In de plaats van het gebruikelijke simuleren 
van daglichtcycli, detecteert een optionele 
daglichtsensor de actuele kleurtempera-
tuur. Die info gebruikt de detector om het 
HCL te controleren. Op die manier kan de 
exacte kleurtemperatuur nagebootst wor-
den.  

DE WELZIJNSDETECTOR 
VAN BEG ONDER DE LOEP

BEG - WELLBEING DETECTOR

TUNABLE WHITE? 
HUMAN CENTRIC LIGHTING? 
PURE COLOUR?

Licht is belangrijk voor het goed functioneren van de mens, en het reguleren 
van de ‘lichaamsklok’. Niet enkel lichtsterkte, maar ook kleurtemperatuur 
is daarin bepalend. BEG verdiepte zich in dit Human Centric Lighting (HCL) 
principe, en stelt de ‘wellbeing detector’ met de ‘tunable white’ functie 
voor. De detector werkt volledig autonoom, dankzij de ingebouwde klok en 
DALI-controller. En de configuratie? Dat doe je via de app!

4 LUXOMAT® net4 LUXLUXLUXOMAOMAOMATTT® netnetnet

LD I DALI  
HCL

The PD4-M-HCL is the new DALI occupancy de-
tector with “Tunable White” function for Human 
Centric Lighting (HCL). Like other DALI occupancy 
detectors, this detector regulates different ligh-
ting groups according to daylight and occupancy, 

new feature is that the detector can also control 
the colour temperature in the room if DALI lights 
with “Tunable White Function” (Device Type 8) 
are connected.

-

control the colour temperature and light level in 
the room as the day progresses. The change in 
the colour temperature from warm white to cool 
white and the change in light level conform to 
human biorhythms. This takes place very slowly, 
and is hardly apparent to the user. This kind of 
biodynamic light is proven to increase wellbeing 
and has positive effects on health. There are 
numerous applications for biodynamic lighting 

The introduction of this technology into schools 
and healthcare institutions also achieves positive 
effects. Biodynamic light is especially good in 
retirement homes, where it can help regulate 

the quality of sleep.

While other HCL controllers often require a 
complicated building-wide control system, the 
B.E.G. detector works completely independently 
thanks to its integrated real-time clock and DALI 
controller. This means each room can be indivi-

4 DALI lighting groups and 3 pushbutton inputs. 
The DALI lights are quickly and easily grouped 
using the bidirectional B.E.G. smartphone app. 

refurbishment work in buildings where there is 
no bus system. Thanks to a large detection area 
of 24m, it can be installed effortlessly in areas 
with up to 64 DALI lights.

Slave units to extend the detection area can 
easily be connected to the DALI line.

With its unique “PureColour” system, the 
PD4-M-HCL can even replicate the current day-
light with precision. A daylight colour sensor, 
available as an optional extra, transmits the 
current daylight colour temperature to the de-
tector via the DALI bus.

By using the PD4-M-HCL (  ) planners can distribute the lights 
uniformly across the ceiling, while still achieving consistent, task-

programmable offset values, the lights by the window output less 
light than those in the centre of the room (G1). 

To achieve optimal illumination, the light sensor detection range 
(LUX) is adjusted to the darkest area of the room, if possible facing 
away from the blackboard lighting.
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Maak kennis met de nieuwste standaard op het vlak van kabelgoten! www.kbscl-fusion.com

Vergokan is een absolute specialist op het vlak van metalen
kabeldraagsystemen. Sinds de oprichting in 1982 staan we dicht 
bij onze klanten en dragen we persoonlijke service hoog in het 
vaandel. Daarom denken we elke dag mee met onze klanten en 
gaan we continu op zoek naar nog betere oplossingen. Het resul-
taat van deze niet-aflatende zoektocht naar optimalisatie heeft 
geleid tot een nieuwe generatie kabelgoten.

Meersbloem-Melden 16 | 9700 Oudenaarde | België | www.vergokan.com

KBSCL FUSION.
De nieuwe generatie
klikbare kabelgoten.

Geef licht aan uw werkomgeving!

De LED-werfl amp voor alle toepassingen in elke omgeving.
50 W - 3.800 lumen - IP54

Schneider Electric nv/sa - Klantendienst: +32 (0)2 37 37 502
customer-service.be@schneider-electric.com - www.schneider-electric.be

schneider-electric.be

Het werfl ampengamma van Schneider Electric bevat 6 verschillende formaten om meer 
functionaliteiten te kunnen aanbieden en om een maximaal aantal toepassingen te dekken.
Alle producten van dit gamma zijn uitgerust met de meest recente LED-technologie die een 
betere energie-effi ciëntie, een betere verlichtingskwaliteit tot 3.800 lumen en een langere 
levensduur waarborgt.

Agenda_A4_NL.indd   1 10/08/17   10:59
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HUMAN CENTRIC LIGHTING
De Symbilogic Technologie combineert het 
beste licht met een intelligente regeling: 
het licht is biologisch werkzaam, waardoor 
er ook wel sprake is van ‘Human Centric 
Lighting’. Samengevat betekent dit:
•	’s	morgens:	een	dynamische	stijging	van	

helderheid en blauwaandeel van het 
licht voor een verfrissende activering

•	Middag:	 een	 korte	 verlaging	 van	 beide	
waarden, tegen de typische namiddag-
vermoeidheid 

•	 Avond:	 dynamisch	 donkerder	 en	 warm	
wit licht, om het menselijk organisme 
geleidelijk op de nacht voor te bereiden

AANWEZIGHEIDSSENSOR 
Op lange termijn zorgt dit voor fittere en ge-
motiveerdere werknemers, betere presta-
ties en minder verzuim en foutenlast. Maar 
dat is niet alles, want dankzij een aanwe-
zigheidssensor in combinatie met een slim 
lichtmanagement, is Symbilogic ook uiter-
mate energie-efficiënt. Esylux ontwikkelde 

enkele kantooroplossingen die afhankelijk 
van aanwezigheid en daglicht schakelen, 
en dankzij het gebalanceerd gebruik van 
dat daglicht automatisch erg veel energie 
helpen besparen. 

LICHTPROGRAMMA’S IN APP
Niet overal ter wereld is het (natuurlijk) licht 
hetzelfde, zowel qua kleur als helderheid. 
Symbilogic heeft een aantal voorgepro-
grammeerde lichtverhoudingen, waardoor 
de gebruiker door één druk op de knop 
het licht kan afstemmen op waar men zich 
geografisch bevindt. De Esylux light con-
trol-app is hiervoor het ideale instrument.

HUMAN CENTRIC LIGHTING 
VOOR BETERE (ENERGIE)PRESTATIES

ESYLUX - SYMBILOGIC

Bedrijven zijn veel meer dan vroeger begaan met het welzijn van hun 
medewerkers. Natuurlijk daglicht, of net een gebrek daaraan, bepaalt mee hoe 

werknemers zich voelen, en dus ook hun prestaties. Dankzij Esylux’ “Symbilogic”, kan je de cyclus  van het 
natuurlijk licht nabootsen in een kantooromgeving. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie van het geleverde 
werk, maar dankzij de slimme sensoren schieten ook de energieprestaties de hoogte in. 

Bluetooth-Steuerung
Android und iOS

ESY

18

4	Op een zonnige dag de lichtsterkte 
 buiten 100 000 LUX is?
4	Op een bewolkte dag de lichtsterkte  
 buiten 10 000 LUX is?
4	De norm voor bureauwerk 500 LUX 
 bedraagt?
4	Een mens 90% van de tijd in gesloten  
 ruimten doorbrengt?

WIST JE DAT ?

“Toch is de productie van geconnec-
teerde devices geen doel op zich”, klinkt 
het bij Legrand. “Steeds het welzijn van 
de gebruiker dienen, is dat wel.” Energie-
efficiëntie, veiligheid en assistentie voor 
zorgbehoevenden zijn de belangrijkste 
motieven. 

VIDEOFONIE 
Daarbij gaat Legrand steeds uit van een 
‘Design for all’ principe, wat betekent dat 
al hun toepassingen intuïtief te bedienen 

zijn. Een voor-
beeld hiervan is 
hun nieuwste vi-
deofoniesysteem 
“Classe 300”. Deze eerste geconnecteerde 
videodeurpost treedt zowel in interactie via 
spraak als beeld, en kan je vanop afstand 
via de smartphone of de tablet bedienen. 
Het systeem is bovendien compatibel met 
Samsung camera’s, voice assistants en 
Yale connected lock. Comfort en veiligheid 
voor de gebruiker in één. 

AUDIOSYSTEEM
Ook bij het nieuwe audiosysteem Nuvo 
staat gebruikscomfort centraal. Dit audio 
system maakt het mogelijk om muziek af 
te spelen van eender welke bron, smart-
phone, pc, tablet, internet, in eender welke 
ruimte. Geen nood als je met verschil-
lende personen tegelijk naar andere mu-
ziek wenst te luisteren: het systeem kan 
tot zestien zogenaamde distributiezones 
afbakenen. Gedaan dus met een radio- of 
cd-speler in elke ruimte van het huis. Met 
Nuvo heb je overal een onberispelijke ge-
luidskwaliteit, gepaard met flexibiliteit voor 
de bewoners.  

DOMOTICA
Legrands domoticasysteem MyHome_Up 
en de bijhorende MyHomeServer 1, laat 
ook interactie toe met bovengenoemde 
systemen. Op die manier krijg je, geheel in 
de Eliot filosofie, een volledig geconnec-
teerd geheel met inbegrip van onder meer 
licht, verwarming, jaloezieën, maar ook 
audio en videofonie. De app is opnieuw 
intuïtief en de installatie van de server een-
voudig. Zowel gebruiker als de installateur 
hanteren dezelfde applicatie om toepas-
singen in te schakelen of te beheren. De 
gebruiker is zo telkens snel op de hoogte 
indien zich een pro-
bleem stelt.

Het MyHome_Up 
domoticasysteem kan 
communiceren met 
andere oplossingen 
zoals bijvoorbeeld Phi-
lips Hue, Samsung en 
LG smart televisies. 

LEGRAND - ELECTRICITY EN INTERNET OF THINGS

ELIOT VERBINDT AUDIO, VIDEO, 
DOMOTICA EN MEER…
Bij Legrand gaan ze er prat op dat in de nabije 
toekomst producten die niet kunnen communiceren, 
de uitzondering zullen zijn. Vanuit die overtuiging 
dient het Eliot (Electricity en Internet of Things) 
programma om IoT-toepassingen in het eigen gamma 
maximaal te ondersteunen. Systemen voor videofonie, 
audio of domotica moeten niet enkel intelligent op 
zich zijn, maar ook slim samenwerken. Ook voor 
zogenaamde ‘third parties’ sluit Legrand zich niet af.
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GDPR APPROVED VOOR SMART HOMES: 
GIRA ENET EN DE S1-MODULE

GIRA HOME SERVER EN G1
“Met KNX alleen bouw je geen smarthome”, 
steekt Steven Moreau, sales manager bij 
Gira van wal. “Via onze Home Server, de 
hoeksteen van onze Smart Home toepas-
singen, vraag je heel simpel een schat aan 
informatie op. Hoeveel brengen mijn zon-
nepanelen op? Wat is de temperatuur van 
mijn verwarmingsketel? Wat is er op mijn 
camerabeelden te zien? Via de app of de 
Gira G1 operating device zie je alles in een 
oogopslag. Indien zich een onregelmatig-
heid manifesteert met de verwarming of 
eender welke techniek die in verbinding 
staat met de Home Server, kan je meteen 
anticiperen voor het echt een probleem 
wordt.”

ENET
Maar wat als alle bekabeling reeds aan-
wezig is, en aanpassingen moeilijk door 
te voeren zijn? Voor dergelijke renovatie-
projecten is er het nieuwe systeem ‘eNet’. 
“eNet is een ideaal draadloos protocol”, 
gaat Steven Moreau verder. “Het werkt bi-
directioneel, je kan het via de smartphone 
aansturen. De mogelijkheden zijn wat 
beperkter dan bij een KNX-systeem met 
Home Server, maar het gemak van instal-
latie en gebruik zijn grote troeven”, weet 
steven Moreau.
Gira is (samen met Jung) initiatiefnemer 
van eNet. Stilaan treden meer en meer 
spelers toe tot eNet. “Hoe meer partners 
toetreden, hoe groter de mogelijkheden 

Terwijl u een douche neemt, wordt 
het koffiezetapparaat alvast opge-
warmd en de eierkoker kookt een 
lekker eitje voor u. Zo voelt uw huis 
’s ochtends bijna aan als een hotel. 
U hoeft zich nergens meer om te 
bekommeren, want uw huis zorgt 
voor u.

Dat doet uw huis ook als u thuis-
komt van werk. Creëer scènes die 
bij uw stemming passen. U kunt 
alle apparaten die een stekker 
hebben op elkaar afstemmen 
en zodoende via de app scènes 
instellen.

Ook de keuze uit designs van 
wandzenders is comfortabel. Kies 

gewoon een design dat bij u en uw 
stijl past.

Met eNet SMART HOME wordt het 
dagelijks leven iets bijzonders.

Begin de dag comfortabel met 
eNet SMART HOME. Breng naast 
uw bed een schakelaar aan en wijs 
daaraan een scène toe, waarmee u 
de dag ontspannen kunt beginnen. 
Dat kan er zo uitzien: de jaloezieën 
gaan omhoog, de badkamer wordt 
warm, de lamellen in de badka-
mer worden zo ingesteld dat er 
niemand naar binnen kan kijken. 

01.  VEELEISEND GENIETEN
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eNet systeemhandboek

EENVOUDIG. 
ALTIJD.
BETROUWBAAR.

Comfort, waar ik op vertrouw.
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STEVEN MOREAU - SALES MANAGER BIJ GIRA

Smart Home – liever deskun-
digheid van de professional dan 
doe-het-zelven? Ga dan voor eNet 
SMART HOME.

Op onze homepage vindt u ser-
vicepartners bij u in de buurt 
(w w w.enet-smar thome.com). 
U kunt vrijblijvend een afspraak 
maken. Onze partners adviseren u 
en zetten uw wensen om in functies.  

De installatie wordt vervolgens 
professioneel en snel uitgevoerd 
door een deskundige. Hierbij wor-
den er geen muren opengebroken 
en er wordt geen vuil achtergela-
ten. Mocht u later uw installatie 
willen uitbreiden of als u vragen 
heeft, staan onze servicepartners 
ook na de installatie voor u klaar.

Vanaf nu geniet u van de service 
die uw huis u biedt. Stel scènes 
in waarbij u na het werk kunt ont-
spannen. Of maak uw huis onder-
weg alvast gezellig. Mocht u eens 
vergeten zijn of u alle apparaten 
heeft uitgeschakeld, kunt u dat ge-
woon op uw smartphone controle-
ren en eventueel nog ingeschakel-
de apparaten uitschakelen. eNet 

SMART HOME is service waarop u 
kunt vertrouwen.

02.  SERVICE – GEWOON OVERAL
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Gira heeft al bijna 20 jaar ervaring met technologie voor smart homes. 
De op het KNX-systeem werkende HomeServer is hun referentie in 
smart technologie, maar ook het draadloze eNet wint aan belang. 
Gira is een pionier in de uitbouw van eNet, dat door het stelselmatig 
toetreden van nieuwe partners alleen maar interessanter wordt, in het 
bijzonder in renovatieprojecten. Een belangrijke vraag in dit ganse verhaal 
is die van veiligheid of cybersecurity. Daarvoor ontwikkelde Gira hun S1, 
een eenvoudig te installeren module die in een vingerknip 
je hele home network beschermt. 

l i gh t+bu i l d i ng  2018 |  DOSSIER

“OP TWEE MINUTEN HEB JE JE NETWERK BEVEILIGD, 
ZONDER COMPLEXE VPN-VERBINDINGEN DIE MEER VOER 
ZIJN VOOR IT’ERS DAN VOOR INSTALLATEURS”

en hoe meer interacties mogelijk zullen 
zijn. Op heden zijn vooral de basis slimme 
toepassingen mogelijk, zoals verwarming, 
verlichting en blindering.” 

SLIMME THERMOSTAAT
“Stel, je wilt de verwarming ‘slim maken’. 
Het volstaat dan om de traditionele ther-
mostaatkoppen te vervangen door een 
smart exemplaar van tado°, net als de 
thermostaat. De regeling gebeurt zo via 
tado°, de aansturing via de Gira eNet ser-
ver. De opstart en bediening gebeuren via 
de smartphone. Hoe oud een radiator ook 
is, dit principe werkt altijd, want de basis-
mechanica in zo’n thermostaatkop, smart 
of niet, blijft dezelfde. De grootste uitda-
ging voor de elektrotechnisch installateur 
is eigenlijk de sanitair installateur of de 
eindklant overtuigen om de juiste compo-
nenten te gebruiken die noodzakelijk zijn 
voor een smart home.”

Als we gaan kijken naar verlichting, 
zien we drie mogelijkheden:  
•	 Er	wordt	gewerkt	vanuit	de	elektrische	

kast, vanwaar de verlichting apart wordt 
aangestuurd.

•	 Er	wordt	een	component	geplaatst	ach-
ter de schakelaar, op voorwaarde dat er 
voldoende ruimte is.

•	 Je	gebruikt	een	eNet	geïntegreerde	
schakelaar, met eNet zender en ontvan-
ger. 

“Deze schakelaars zijn iets dieper dan de 
traditionele exemplaren, maar dat vormt in 
99% van de gevallen geen probleem. Een 
extra voordeel van deze geïntegreerde 
schakelaars is dat je ze kan gebruiken om 
sferen te activeren. 

S1 MAAKT VPN OVERBODIG
Uiteraard is gegevensbescherming een 
cruciale factor in tijden waarin alles met 
elkaar in verbinding staat. “De rol van de 
installateur is hierin bijzonder belangrijk, 
want hij is verantwoordelijk voor een veili-
ge installatie. Het opzetten van een VPN is 
een optie, maar voor de installateur soms 
een brug te ver. De Gira S1-module is de 
oplossing wanneer u toch voor een KNX-
systeem kiest.”

Met de S1 stelt 
de installateur, 
in overleg en op 

maat van de 
klant, zelf 
in wat zijn 
rechten zijn. 
Vroeger kon 
dit niet, en 
was het ‘al-
les of niets’. 
“Bovendien 
is de installa-

tie kinderspel. 
Het volstaat om de 

spanning- en net-
werkkabel aan te sluiten, en vervolgens 
de code die op de S1 vermeld staat op de 
website in te voeren. 

Tot slot kan de klant een aantal gebruikers 
toevoegen, elk met hun eigen specifieke 
rechten. Op twee minuten heb je je net-
werk beveiligd, zonder complexe VPN-
verbindingen die meer voer zijn voor IT’ers 
dan voor installateurs”, besluit Steven Mo-
reau.   

Steven Moreau – sales manager bij GIRA

03. VEILIGHEID BOVEN ALLES

Met eNet SMART HOME kunt u 
niet alleen uw huis smart maken, 
maar ook uw bedrijf. Verander uw 
kantoor eenvoudig in een Smart 
Office.

Dat kunt u dan op weg naar kantoor 
al opstarten. Met slechts een tikje 
van uw vinger in de app. Dan gaan 
de jaloezieën omhoog, verwar-
ming, licht en de printer worden 

ingeschakeld, en het koffiezetap-
paraat staat al voor u klaar. Zo be-
spaart u ’s ochtends al tijd.

Als de zon feller wordt, worden 
de lamellen van de jaloezieën 
automatisch ingesteld. Als het 
weer donkerder wordt, gaat de 
verlichting vanzelf aan. Dat be-
spaart energie en kosten! En met 
het juiste verlichtingsconcept 

verblindt ook niets meer. Zo kunt 
u comfortabel werken.

Hier houdt het besparen van 
energie nog niet op. eNet SMART 
HOME meet het energieverbruik 
van uw apparaten. Zo spoort u 
stroomvreters snel op.

Met eNet SMART HOME zijn ook 
uw gegevens veilig. Want met 

secure verloopt de communicatie 
van alle apparaten volledig geco-
deerd. Vanwaar u uw kantoor ook 
bestuurt.

35eNet _ Oplossingen05. ONTSPANNEN LEVEN

Opdat u een ontspannen leven 
kunt leiden, neemt uw huis u een 
deel van de dagelijkse bezigheden 
uit handen. U hoeft bijvoorbeeld 
niet meer alle jaloezieën afzon-
derlijk te bedienen. Met een tik van 
uw vinger op uw smartphone of 
wandzender doet uw huis dat voor 
u. Als u wilt, voert eNet SMART 
HOME dit zelfs automatisch uit 

volgens schema. Daarvoor moet u 
slechts één keer de actie instellen.

Integreer ook uw tuin in het sys-
teem. Voorkom struikelblokken 
door bewegingsmelders te inte-
greren. Zodra iemand uw perceel 
betreedt, worden paden en tuin 
verlicht.

Bestuur afzonderlijke functies 
met uw smartphone. De jaloezie-
en in een ruimte moeten worden 
gesloten en de verwarming en het 
licht moeten worden ingescha-
keld? Geen probleem! Dat kan ook 
via de wandzender. Zelfs als u off- 
line bent.

U hoeft zich ook geen zorgen te 
maken dat de bediening ingewik-
keld is. De besturing van de wand-
zender en de app is geheel intu-
itief. Een ontspannen leven mag 
tenslotte niet ingewikkeld zijn.

39eNet _ Oplossingen04. COMFORT DAT MEEGROEIT

Heeft u graag een intelligent huis 
met toekomst? 

eNet SMART HOME is gebaseerd 
op een draadloos systeem en is zo 
ontwikkeld, dat u langzamerhand 
functies kunt upgraden. Gewoon 
wanneer u dat wilt en wanneer het 
in uw leven past. 

Alles wat nu en in de toekomst 
onze werkplaats verlaat, kan een-
voudig in uw bestaande systeem 
worden geïntegreerd.

Opdat u uw Smart Home kunt uit-
breiden met precies die functies 
die bij uw leven passen, gaan wij 
interdisciplinaire samenwerkin-
gen aan.

Nieuwe partnermerken brengen 
nieuwe producten en functies in. 
Daardoor groeit ons aanbod aan 
oplossingen.

Zo krijgt u een systeem dat ook 
morgen uw wensen nog vervult.

Als u nu al weet dat u binnenkort 
verhuist, hoeft dat u niet van een 

eNet SMART HOME te weerhou-
den. U kunt het namelijk gewoon 
meenemen.

Pas uw huis aan uw leven aan. 
Buitengewone omstandighe-
den vragen om buitengewone 
maatregelen.

37eNet _ Oplossingen
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Op Light + Building pakte Opple Lighting uit met een smart office oplossing. Voor een optimaal 
gebruiksgemak koos Opple voor Bluetooth Low Energie (BLE). “In de Bluetooth mesh communiceren al onze 
toestellen met elkaar, en is elke armatuur volledig uitgerust met de nodige smart technologie”, weet Bert 
Van Cauteren, Country Manager Belgium & France bij Opple. “Er komt geen extra bedrading kijken bij de 
installatie. Het levert een enorme tijdsbesparing op voor elke installateur.”

BERT VAN CAUTEREN, COUNTRY MANAGER BELGIUM & FRANCE

De energiebesparing die een goed functi-
onerend smart office oplevert, hoeft dank-
zij Opple voortaan dus ook de installateur 
maar weinig energie te kosten. “Zodra je 
de oorspronkelijke verlichting vervangt 
met de smart toestellen, gaan deze hun 
signaal uitsturen. Als je vervolgens de app 
opent, en op “search” klikt, zoekt die au-
tomatisch alle apparaten. Op de app kan 
je elk toestel aanklikken en een logische 
naam geven. Hetzelfde principe geldt voor 
de schakelaars en de bewegingsmelders.”
“En dat alles zonder enige extra bekabe-
ling of gateway”, benadrukt Van Caute-
ren. “Ook niet voor de bewegingsmelder. 
Zet hem onder 220V, en de ingebouwde  
Bluetooth technologie doet de rest. De 
mogelijkheden voor bediening via de app, 
heb je ook via de schakelaar: on/off, dim-
men en een wiel met tot vier mogelijke 
lichtscènes.”

“Op heden kunnen tot 80 lichtpunten wor-
den aangesloten op de Bluetooth mesh, 
en na de nakende upgrade gaan we over 
op multiroom, maar wel steeds binnen 
eenzelfde gebouw. In de app zijn er drie 
niveaus: voor de installateur, de hoofd-
gebruiker van het gebouw en de eindge-
bruiker. De installateur wijst vervolgens de 
rechten toe aan alle partijen.” 

RUIMTE SCANNEN VIA QR-CODE
Als je door de app scrolt, kan je een 
overzicht krijgen met alle ruimtes in een 
(kantoor)gebouw en hun aanwezige licht-
punten. Uiteraard wordt er best ook nog 
steeds een schakelaar geplaatst. Of je 2018

18-23 | 03   Messe Frankfurt

SLIMME LICHTTOESTELLEN VOOR 
EEN SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

“ ONZE ERVARING LEERT DAT ALS DE INSTALLATEUR 
 DE TWEE PAGINA’S HANDLEIDING EVEN DOORNEEMT,  
 HIJ DAARNA PROBLEEMLOOS AAN DE SLAG KAN.”

Bert Van Cauteren – Country Manager Belgium & France

kan via sensoren het licht automatisch laten 
aan- of uitschakelen. “Een heel handige extra 
optie	is	het	aanbrengen	van	een	QR-code	in	
de ruimte. Door die code te scannen met je 
smartphone kan je meteen de verlichtings-
toestellen aantikken op je scherm en inscha-
kelen of dimmen naar keuze.” 

LAAGDREMPELIG EN TIJDEFFICIËNT 
“Momenteel houden we een reeks demo-
avonden om de Cebeo-lichtspecialisten onze 
nieuwe oplossing te leren kennen”, aldus Bert 
Van Cauteren. “Maar de boodschap voor 
de installateur is dat hij dankzij Opple kan 
rekenen op een heel laagdrempelige smart 
oplossing. Onze ervaring leert dat als de in-
stallateur de twee pagina’s handleiding even 
doorneemt, hij daarna probleemloos aan de 
slag kan. Bovendien in een fractie van de tijd 
die normaal nodig is.”  

Light + Building gold voor Opple Smart Office 
als ideale testcase. “Op de beurs in Frankfurt 
waren dagen na elkaar honderden Bluetooth 
signalen tegelijk actief, maar het bracht ons 
systeem niet in de war. Het beste bewijs dat 
we over een stabiele en betrouwbare oplos-
sing beschikken”, besluit Bert Van Cauteren. 
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DIE U TIJD DOET 
BESPAREN.

DOWNLOAD GRATIS  
DE SLV APP 

SLV BELGIUM 

HET BESTE WERKLICHT
VOOR ELK BUDGET. ESY!

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

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
De eenvoudige besturingstechnologie  
voor intelligent licht

• Energie-efficiënte Human Centric Lighting
• Plug-and-play installatie
• Beste prijs-prestatieverhouding
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Voorspellend  
en zelflerend  
lichtregel- 
systeem
SylSmart Connected Building

SylSmart Connected Building is het meest 
geavanceerde voorspellende lichtregelsysteem 
voor toepassing in grote gebouwen. Het 
systeem biedt maximale energiebesparing en 
gebruiksgemak, zonder de nadelen van een 
traditioneel lichtregelsysteem.

SylSmart gebruikt de nieuwste draadloze 
technologie om lichtniveau en aanwezigheid 
te detecteren, en past het lichtniveau daaraan 
aan. Drukke zones zoals foyers en gangen 
blijven helder verlicht, terwijl in rustigere 
zones zoals vergaderruimtes het licht 
geleidelijk terugdimt om energie te besparen. 
Feedback laat het systeem continu zelf leren.

Slimmere verlichting. Een slimme keuze.

sylvania-lighting.com
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Eenmaal de geschikte componenten (op 
radiatoren, zonwering,…) zijn geïnstal-
leerd, kan je aan de slag met de Wiser app. 
De mogelijkheden zijn divers:
•	 Instellen van sferen: tv kijken? Dan dim-

men de lichten, sluiten de gordijnen en 
schakelt de verwarming een tandje bij.

•	 Instellen van routines: dezelfde tech-
nieken evolueren mee doorheen de dag 
met de bewoners van het huis: van ver-
warming die uitslaat in de slaapkamer, 
tot licht dat aangaat boven de eettafel 
en de deur die sluit na vertrek naar het 
werk.

•	 Uiteraard kan je ook ‘gewoon’ alle smart 
toepassingen individueel aansturen met 
enkele tikken op de app. 

•	 Simuleren van aanwezigheid behoort 
ook tot de mogelijke opties.

LOW ENERGIE RADIO STANDARD 
Een belangrijke voorwaarde om dit 
alles zorgeloos te laten verlopen, 
want ‘ontzorgen’ is in grote mate 
het opzet van Wiser, is een feil-
loze transmissie van de signalen. 
Daarvoor maakt Schneider Elec-
tric gebruik van de Low Energie 
Radio	 Standard.	 Deze	 standaard	
overbrugt gemakkelijk afstanden 
groter dan 100 meter, en het is erg 
gebruiksvriendelijk. 

BIDIRECTIONEEL 
Maar de ‘intelligentie’ werkt in 
twee richtingen. Niet enkel van je 
smartphone naar licht, zonwering 
of verwarming dus, maar dankzij de slim-
me sensoren gaan je gordijnen ook sluiten 
als je het huis verlaat. De verwarming zal 
ook afslaan wanneer een sensor merkt dat 

een raam geopend is. 
Hierin zit natuurlijk een 
belangrijk deel van de 
energiebesparing.  
Tot slot belooft Wiser 
de gebruiker en de in-
stallateur een simpel en 
betrouwbaar systeem. 
De installateur kan tij-
dens het opzetten van 
het Wiser systeem be-
roep doen op app sup-
port ondersteund door 
Schneider Electric. De 
installatie kan zo in een 
minimum van tijd door-
lopen worden, wat re-

sulteert in een kostenefficiënt smart home 
voor de installateur en zijn klant.

Met ‘smart’ alleen kan je niet langer uitpakken, vonden ze bij Schneider Electric. Daarom lanceerden zij hun 
gloednieuwe programma ‘Wiser’. Centraal staat de app, waarmee licht, airconditioning, zonwering en 
energiemanagement worden gemonitord en gestuurd. Resultaat? Een relaxte gebruiker die ten volle van zijn 
of haar huis kan genieten, én daar bovenop beloond wordt met een lage energiefactuur.

ZORGELOOS SMART MET ‘WISER’
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SCHNEIDER ELECTRIC, ‘WISER’ APPPHILIPS, INTERACT PRO

“Onze ervaring leert dat het gros van de 
KMO’s gebruikmaakt van een alles-of-
niets-principe, als het op verlichting aan-
komt”, klinkt het bij Philips. “Één scha-
kelaar (de)activeert alle verlichting, maar 
het licht aansturen per werkplek is zelden 
mogelijk. Om werkruimtes in te stellen of 
dimmen mogelijk te maken, moet een in-
stallateur de bekabeling aanpassen. Door 
de hoge kosten en tijdelijk onbruikbare 
werkruimtes zien KMO’s liever af van ver-
nieuwing.”

ÉÉN GATEWAY VOOR 200 LICHTPUNTEN
“Daarom hebben we bij Philips ‘Interact 
Pro’ ontwikkeld. Met Interact Pro volstaat 
het om de slimme lichtpunten op de net-
spanning aan te sluiten, uiteraard steeds 
volgens het lichtplan. Daarna installeer 
en koppel je de gateway aan het internet. 
Één gateway kan tot 200 lichtpunten aan. 
Vervolgens kan je via de app het gedrag 
van de verlichting in zones instellen. Zon-
der moeilijke extra bekabeling of configu-
raties.” 

WERKRUIMTES DEFINIËREN
“Je kan de app zelf alle lichtpunten, scha-
kelaars,… laten zoeken. Door de werk-
ruimtes adequaat te definiëren, en alle toe-
stellen aan een ruimte toe te kennen, wordt 
het bedienen via de app nadien kinderspel. 
Specifiek gedrag kan altijd nog achteraf 
worden toegevoegd, op basis van de be-
vindingen van de gebruiker.” 

INTERACT READY
De nieuwe slimme verlichtingssystemen 
van Philips gaan dus onder de naam ‘In-
teract’. Producten die ‘slim’ zijn en dus sa-
menwerken met het Interact Pro platform 
hebben	de	naam	‘Interact	Ready’.	Dat	gaat	
van armaturen en lampen, tot sensoren en 
wandschakelaars. 

ENERGIE-EFFICIËNT 
“Het mooie is, dat zowel de klant als in-
stallateur gebaat zijn bij de introductie van  
Philips Interact Pro”, weet men bij Philips. 
“Voor de klant betekent het een verhoogd 
comfort en dus ook verbeterde prestaties 
dankzij individuele optimalisatie per mede-
werker en zijn werkpost. Dankzij zelfregule-
rende verlichting wordt energieverlies tot een 
absoluut minimum gereduceerd. De bespa-
ringen op termijn zijn dan ook aanzienlijk.”

PROACTIEF INGRIJPEN
“De installateur is gebaat bij de eenvou-
dige installatie van dit intelligent lichtsys-
teem, dat bovendien geen zwaar onder-
houd vraagt. Dankzij een online overzicht 
kan hij al zijn lopende projecten monitoren, 
en zo proactief ingrijpen waar nodig, zelfs 
van op afstand.”

Prestaties van werknemers schieten de hoogte in met een aangepaste en slimme verlichting per werkplek. Thans, dat 
is de filosofie achter de nieuwe lichtoplossing ‘Interact Pro’ van Philips. Als die nodige relighting dan ook nog eens 
kan plaatsvinden zonder nieuwe bekabeling, verlaagt dit de drempel gevoelig voor de installatie. Dankzij Interact pro 
kunnen tot 200 lichtpunten worden aangesloten, en via een gateway communiceren. Een handige app doet de rest. 

How the connected lighting system comes together

Smart luminaires Smart lamps

Smart wall-switchesSmart sensors

Interact Pro gateway Interact Pro app Interact Pro dashboard

554

philips.com/interact-ready

Many business owners will go the extra mile to get the very best out 
of their most important assets – their people. The working environment 
has a direct impact on their morale and productivity. There are many 
ways to achieve a better workplace – and one of them is through the 
right lighting.

Why upgrade to connected lighting?
Connected lighting means that LED lights with integrated sensors  are 
connected to application software.  As a result, it's possible to 

building, allow users to personalize light settings  and business 
owners to collect anonymized data on energy and cost performance.

With the new Interact Pro dashboard and app,  connected lighting is 
now available to small and medium enterprises  with up to 200 light 
points – at a price that makes upgrading a no-brainer. It seamlessly 
works with our Interact Ready  CoreLine luminaires and MasterConnect  

conventional lights.

World class connected lighting that puts the power of IoT  
in your hands

Turn on a
  game-changer

Works with
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INTERACT PRO, DE SLIMME 
LICHTOPLOSSING VOOR KMO’S
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SIEMENS - MINDSPHERE

Bij het digitaliseren van gebouwen is een betrouwbare stroomvoorziening een noodzaak om een systematische 
energiemonitoring te kunnen opzetten. Maar hoe pak je dit het best aan? Laagspanningsoplossingen die interageren 
met MindSphere – het cloudgebaseerde open IoT-besturingssysteem van Siemens – bieden ongeëvenaarde 
mogelijkheden om data te registreren en evalueren. 

Op Light & Building liet Siemens zien hoe elektri-
citeitsdistributie de hoeksteen vormt van het digi-
tale gebouw. Echter, enkel zo wordt de betrouwbare 
stroomvoorziening van in netwerk geplaatste instal-
laties en toepassingen verzekerd. Het op transparan-
te wijze verzamelen en evalueren van exploitatiege-
gevens, zoals energiestromen en -verbruik, legt een 
bijkomende basis voor een energie-efficiënte, veilige 
en voortdurend geoptimaliseerde gebouwexploitatie.  

ENERGIEMONITORINGSYSTEEM 
De technische basis levert Siemens met een ener-
giemonitoringsysteem	 uit	 de	 SENTRON-reeks.	 Dit	
bestaat uit:
•	De	energiemonitoringsoftware	powermanager
•	SENTRON	PAC	meetapparatuur
Samen werd een systeem gecreëerd dat conform 
is met een energiemanagementsysteem (door TÜV 
Rheinland	 ISO	 gecertificeerd).	 Over	 het	 algemeen	
meten communicerende veiligheids- en meetappara-
tuur zoals de 3VA-vermogensschakelaars en de 7KM 
PAC-meters volgende data over elektrische energie:
•	Spanning
•	Stroom
•	Vermogen
•	Energieniveaus	en	-frequenties	

DATABEHEER IN DE CLOUD
Het open IoT-systeem MindSphere, Siemens’ cloud-
gebaseerde IoT-besturingssysteem, integreert al 
deze geregistreerde verbruiks- en energiegegevens. 
Vervolgens kunnen de data in detail worden geëvalu-
eerd. Het ultieme doel? De energie-efficiëntie in het 
gebouw optimaliseren en de toestand van de instal-
latie en de kwaliteit van het stroomnet beoordelen. 
Hieruit kan dan ook preventief onderhoud voortvloei-
en, met een verhoogde productiviteit en een vermin-
derde downtime tot gevolg. Dat zorgt dan weer voor 
een sterkere concurrentiepositie, alsook de basis 
voor duurzaam operationeel energiemanagement in 
het digitale tijdperk. 

DIGITALISEREN? 
ZORG DAT UW DATASTROOM 
NIET ONDERBROKEN WORDT!

Beweging of aanwezigheid detecteren is 
nuttig in tal van toepassingen. Denk maar 
aan het aansturen van verlichting op maat, 
detectie voor het openen van deuren... Maar 
in bepaalde situaties liggen de eisen voor 
een accurate detectie nog een stukje hoger. 
Net dan komt de sterkte van True Presence 
tot uiting. Dankzij zijn hooggevoelige sen-
sor detecteert True Presence microbewe-
gingen. Zo weet je of er effectief geademd 
wordt in een ruimte. 

100% ACCURAAT 
Hotels zijn typische gebruikers van detec-

tiesystemen. Stel, 
je kan via de infor-
matie die detecto-
ren ontvangen de 
schoonmaakploeg 
uitsturen naar ka-
mers waar geen 
beweging wordt 
waargenomen. Het 
is een typevoor-
beeld van effici-
ente werkplanning. 

Uiteraard wens je het noch de hotelgasten, 
noch het hotelpersoneel toe dat de schoon-
maker een kamer betreedt waarin een gast 
nog ligt te slapen. De microsensoren van 
True Presence zijn zo gevoelig dat zelfs een 
slapende gast wordt gedetecteerd.

DETECTIEZONES
De gevoeligheid van de True Presence de-
tectoren werkt gradueel. De absolute aan- 
of afwezigheid van personen is meetbaar in 
een straal van 4.5 meter rond de detector 
(dus een detectieoppervlak met doorsnede 
van 9m). Daarbinnen worden alle microbe-
wegingen waargenomen. Tot vijftien meter 
diameter worden alle ‘gewone’ bewegingen 
gedetecteerd (= 177m²). De detector kan ge-
plaatst worden op een hoogte van twee tot 
twaalf meter, zonder dat hij aan nauwkeurig-
heid inboet. 

HULP IN NOOD
In rusthuizen of woonzorgcentra detec-
teert het systeem of er onregelmatigheden 
optreden betreft de vitale functies van de 
bewoners, of er zich andere problemen 

voordoen. True Presence helpt zo potentiële 
noodsituaties te voorkomen. 

MULTISENSOR
De True Presence Multisensor KNX biedt tal 
van extra mogelijkheden bovenop het mo-
nitoren van aanwezigheid. Zo detecteert hij 
temperatuur, vochtigheid, VOC (= geurtjes), 
luchtdruk, helderheid en CO2. Al deze pre-
cieze informatie laat een veel slimmer ge-
bouwmanagement toe. 

GERINGE INBOUWDIEPTE
De True Presence detectoren bieden de 
installateur een oplossing voor klanten op 
zoek naar een systeem dat bijdraagt aan 
de efficiëntie en veiligheid van een gebouw, 
daarbij rekening houdend met de gezond-
heid en het comfort van bewoners of perso-
neel. Zowel True Presence als True Presence 
Multisensor meten iets meer dan 12 x 12 cm. 
De eerste heeft een inbouwhoogte van 4.5 
cm, de laatste meet 3.1 cm hoog. De con-
figuratie verloopt eenvoudig via Bluetooth.

STEINEL - TRUE PRESENCE

Met de True Presence reeks komt Steinel met 
een nieuw assortiment aan detectoren die breed 
toepasbaar zijn in bijvoorbeeld hotels of zorgcentra. 
Want dankzij de microsensoren die in staat zijn 
om ademhaling te detecteren, helpen de sensoren 
potentiële noodsituaties te voorkomen. Ook  het 
managen van een schoonmaakploeg heeft baat bij 
een precieze detectie. De True Presence Multisensor 
meet daarenboven niet enkel aanwezigheid, maar ook 
temperatuur, vochtigheid, VOC, helderheid, luchtdruk 
en CO2. Configureren doe je eenvoudig via Bluetooth, 
en de sensoren werken tot op 12 meter hoogte!
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True Presence®

True Presence®

Sensory organs for digitalisation.

Our True Presence® technology is based on detailed high-frequency measurements of the surroundings. The 
presence of humans is indicated when 3-dimensional breathing patterns (micro-movement resulting from vital 
functions) are detected. The combination of a highly sensitive antenna with unique sensor software results in a 
100% detection of humans. The distance of the person to the sensor, the movement vector and the body pos-
ture is registered as well. And all of this so quickly and so precisely that an additional stay ON time is no longer 
required. 

Sometimes it’s the little details that result in major changes. Even when most people hardly notice presence  
detectors on the ceiling: the new True Presence® detectors will leave a lasting impression. The outstanding  
design indicates a revolution on the inside. True Presence® is the flagship of the presence detector evolution  
and opens up a new era in building sensor technology.

The true presence® product family combines revolutionary technology with an enhanced sensor design on a 
digital basis. And easy to control via app and Bluetooth.

High-speed CPUs for sensor 
data evaluation.

Advanced high-frequency antenna  
with the highest resolution.

Digital configuration of the 
detection zones and the 

sensor specifications.

True Presence® detects micro-movements 
resulting from the vital functions of a human.

True Presence®

It is the first detector for identifying 
human presence. It reliably detects 
presence and absence of people in 
a 64 m² area, the “True Presence®”. 
At a previously unattainable 177 m², 
it has even been possible to triple its 
total presence detection zone over 
conventional presence detectors.

True Presence®

Multisensor KNX

True Presence® technology with  
enhanced senses for brightness, 
room temperature, humidity,  
radial object distance, approaching 
and moving away, CO2, VOC  
and air pressure – no secrets for  
this sensor.

Multisensor Air KNX

Good air makes people active and 
keeps people healthy. This exten-
sion of the True Presence® family 
concentrates on the detection of 
temperature, humidity, air pressure, 
volatile organic compounds (VOC), 
CO₂ and brightness.

Hallway

Specialists are needed for long 
hallways and aisles. Hallway detects 
the movement vector as well as if 
someone is on the left or the right 
with a detection zone of 25 m. 

TRUE PRESENCE: 
EEN REVOLUTIE IN DETECTIE
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concentrates on the detection of 
temperature, humidity, air pressure, 
volatile organic compounds (VOC), 
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Specialists are needed for long 
hallways and aisles. Hallway detects 
the movement vector as well as if 
someone is on the left or the right 
with a detection zone of 25 m. 
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9 m

True Presence®

2 - 12 m

15 m

360°True Presence
Ø 9 m

movement
Ø 15 m

presence
Ø 15 m

manufacturer’s
warranty

Detection can be digitally 
configured.

The first true  
presence detector! 

New, unique design

Mounting 
height 2 - 12 m

True Presence®

The first true presence detector.

Looking forward follows looking up. true presence® was developed to be the first true 
presence detector. It reliably indicates if a person is in the room or not. This means that reliable 
absence detection is possible for the first time. This information allows the reliable activation and 
deactivation of lighting without the need for stay ON times and without any waste of electricity.  
The detailed knowledge concerning presence and absence results in numerous other applica-
tions that can be very valuable for building management. 
This sets a new standard in advanced building automation. 

Technical specifications
Dimensions (L x W x H): 
Surface installation 122.7 x 122.7 x 45 mm
Concealed installation 103 x 103 x 50 mm
Power supply: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

COM1 / COM2:
Output COM1/COM2: max. 2000 W, max. 8 
fluorescent lamps / LED lamps C < 176 µF
Output COM2: max. 230 W / 230 V, max. 1 A

DALI:
Output DALI: 1 x 2-conductor DALI-control line / 
broadcast for 64 electronic ballast
KNX: 
Power supply: KNX bus voltage

Sensor type: high frequency
Angle of coverage: 360°
Reach: Ø 9 m true presence®, Ø 15 m presence,  
Ø 15 m motion (mounted at a height of 2.8 m)
Twilight setting: 2 - 1000 lx
Time setting: COM1 / COM2 / DALI: 
0 sec - 30 min, KNX: 0 - 255 min 
IP rating: IP20 (surface mounted) / IP54 (con-
cealed mounting)
Mounting height: 2 - 12 m
Temperature: -20 to +50 °C; 0 to +40 °C (KNX)
Material: UV-resistant plastic
Network: wireless connection via Bluetooth
KNX version - sensor detection variables: 
True Presence®, temperature, humidity, detection 
of movement vector and distance to the person

True Presence®

COM1 AP EAN 4007841 057916
COM1 UP EAN 4007841 057923

COM2 AP EAN 4007841 057930
COM2 UP EAN 4007841 057947

DALI AP EAN 4007841 057954
DALI UP EAN 4007841 057961

KNX UP EAN 4007841 056339

Distribution by STEINEL SYSTEMS only.
Further information on request.

Wireless interconnection 
and configuration via 
Bluetooth.

Surface-mounted 
installation

Concealed 
installation

Concealed  
installation (KNX)

Mounting height 2 - 12 m
True Presence®-zone Ø 9 m / 64 m²
Presence zone Ø 15 m / 177 m²
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True Presence®

brightness temperature air humidity 

CO2

CO₂air pressure VOC manufacturer’s
warranty

6 sensor detection variables:  
temperature, humidity, air pressure, 
volatile organic compounds (VOC), CO2, 
brightness

Multisensor Air KNX
Concentrating on a healthy interior climate. 

The true presence® product family sets new standards. The system is rounded off with 
sensors that provide additional information reliably. The Multisensor AIR KNX specialises in air, 
brightness and temperature detection. Without true presence® detection, but still with the modern 
unique look, it easily fits into the appearance of a modern building. The sensor with a sense for a 
good atmosphere.

Technical specifications
Dimensions (L x W x H): 123 x 123 x 31 mm
Power supply: KNX bus voltage
Sensor type: Multisensor
IP rating: IP20
Temperature: 0 to +40 °C
Sensor detection variables:
Brightness, temperature, humidity, air pressure, 
volatile organic compounds (VOC), CO2, 
Material: UV-resistant plastic
Network: wireless connection via Bluetooth

Multisensor Air KNX
EAN 4007841 056346

Distribution by STEINEL SYSTEMS only.
Further information on request.

KNX interface for easy 
integration.

Configuration via  
Bluetooth.

6 sensor detection variables for 
customised measurement
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True Presence®

max. 25 x 3 m 2 - 1000 Lux 5 sec - 15 min 0 - 255 min 
KNX-Version

360°

2 - 4 m

25 m

3 m

manufacturer’s
warranty

Hallway
The specialist for long hallways and aisles.

The better hallway sensor knows more. Movement vector (coming and going) as well as if 
someone is on the left or the right. And this with a detection zone of 25 m. Naturally, the reach 
can also be adjusted in both directions. It provides more information than any other hallway 
sensor. Bluetooth technology ensures that the Hallway can be configured and interconnected 
into existing networks conveniently. And the distinguished design makes it an important mem-
ber of the true presence® family.

Technical specifications
Dimensions (L x W x H):  
Surface mounting: 122.7 x 122.7 x 61.9 mm
Concealed installation: 102.7 x 102.7 x 66.5 mm
Power supply: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

COM1 / COM2
Output COM1/COM2: max. 2000 W, max.  
8 fluorescent lamps / LED lamps C < 176 µF
Output COM2: max. 230 W / 230 V, max. 1 A

DALI:
Output DALI: 1 x 2-conductor DALI-control line / 
broadcast for 64 electronic ballast

KNX: 
Power supply: KNX bus voltage

Sensor type: high frequency
Angle of coverage: corridor, both directions
Reach: min. 3 x 2 m, max. 3 x 12.5 m in all 
directions
Twilight setting: 2 - 1000 lx
Time setting: COM1 / COM2 / DALI:  
0 sec - 30 min, KNX: 0 - 255 min 
IP rating: IP54 concealed installation / IP20 
surface installation
Mounting height: 2 - 4 m
Temperature: -20 to +50 °C; 0 to +40 °C (KNX)
Material: UV-resistant plastic
Network: wireless connection via Bluetooth

Hallway
COM1 AP EAN 4007841 057978
COM1 UP EAN 4007841 057985

COM2 AP EAN 4007841 057992
COM2 UP EAN 4007841 058005

DALI AP EAN 4007841 058012
DALI UP EAN 4007841 058029

KNX UP EAN 4007841 058036

Distribution by STEINEL SYSTEMS only.
Further information on request.

Perfect radial detection up to 25 m 
hallway length.

Reach can be adjusted sepa-
rately in two directions.

Interfaces for  
COM 1, COM 2, 

DALI and KNX

Mounting height 2 - 4 m
Detection zone 25 m / 75 m²

Wireless interconnection 
via Bluetooth.

Surface-mounted 
installation

Concealed 
installation

Concealed  
installation (KNX)
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VERGOKAN, EEN NIEUWE GENERATIE KABELGOTEN: KBSCL FUSION
WEVER & DUCRÉ / XAL - YVES MARGINET, AREA SALES MANAGER

VERKORT UW INSTALLATIETIJD: 
GEBRUIK KLIKBARE KABELGOTEN

Trendforum op Light+Building14

MONTAGE ZONDER HULPSTUKKEN
“Onze klanten zoeken betrouwbare oplos-
singen die makkelijk en snel te installeren 
zijn,” klinkt het bij Vergokan. De producent 
van kabelgoten speelt in op deze vraag met 
de ontwikkeling van een nieuwe generatie 
klikbare kabelgoten. Voor de montage zijn 
geen hulpstukken of gereedschap nodig. 
Wil de installateur toch bouten, moeren of 
koppelplaatjes aanbrengen? Dat kan, maar 
de maximaal toegelaten belasting wordt 
reeds door te klikken bereikt. 

COMPATIBILITEIT
De bestaande hulpstukken (bochten,  
T-stukken, kruisstukken, aftakstukken, 
…) zijn compatibel met de nieuwe KBSCL 
FUSION. Op de geklikte goten is het dek-
sel voortaan ook klikbaar zonder bevesti-
gingsklemmen. 

MEER PERFORATIES  
VOOR BETERE PRESTATIES
Het belastingsdiagram van de KBSCL  
FUSION is vergelijkbaar met dat van de  

 
 

Vergokan KBSI kabelgoten met schroef-
verbinding. De diepgedrukte perforaties 
zorgen voor extra draagvermogen en 
minder doorbuiging, maar ook voor een 
betere stabiliteit. Daarnaast zijn de langs- 
en dwarsperforaties extra handig voor het 
bundelen van de kabels. 

De bevestigingsmogelijkheden op de steun 
worden verbeterd doordat er meer opties 
zijn om de hulpstukken aan de kabelgoot 
te bevestigen en die daarna aan de muur te 
monteren. De verstevigde bodemperfora-
tie met stijver dwarsprofiel zal op de gehele 
geperforeerde kabelgootfamilie (KBSCL, 
KBSI, KBSM(I) en KBS) worden toegepast.
De KBSCL FUSION kabelgoten zullen  
vanaf september 2018 verkrijgbaar zijn in 
verschillende uitvoeringen, voor een duur-
zaam resultaat in elke specifieke context. 
In eerste instantie zullen de kabelgoten 
verkrijgbaar zijn in hoogte 60 mm, breed-
tes 75 t.e.m. 400 mm en diktes 0,60, 0,75 
en 1 mm. Vanaf 2019 volgen de andere uit-
voeringen. 

Voor meer informatie, ga naar 

www.kbscl-fusion.com 

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

Nooit eerder leek een LED oplossing van 
amper 38x38mm zo’n hoge lumenoutput te 
genereren als de Unico. “De erkenning die 
de Unico kreeg op Light+Building is dan ook 
niet gestolen. De reflectoren die we samen 
met Bartenbach ontwikkelden, zijn groten-
deels verantwoordelijk voor dit enorme ren-
dement. Een kwalitatieve high-power LED 
vormt natuurlijk de belangrijke basis”, weet 
Yves Marginet.

UNICO OP MAAT
Maar wat de Unico net zo bijzonder maakt, 
is de enorme flexibiliteit dat het toestel biedt. 
Want de ene Unico, is de andere niet. “De 
twee belangrijkste features zijn in dat op-
zicht de zeven verschillende inbouwdozen, 
en de negen verschillende optieken. Op die 
manier kan de klant zijn toestel echt op maat 
gaan samenstellen, of het nu is voor gebruik 
in een kantoor, een gang of een museum.” 

7 INBOUWDOZEN
De keuze van het type inbouwdoos bepaalt 
hoeveel LED’s er kunnen worden geplaatst 
(van 1 tot 9). Voor hogere plafonds dan nor-
maal is het nuttig om te opteren voor een 
2x2 vierkant of zelfs een 3x3 vierkant in de 
plaats van één enkele LED, wil je dezelfde lu-
men op vloerniveau behouden. Een grotere 
inbouwdoos laat ook meer combinaties van 
optieken toe.

9 OPTIEKEN
In de inbouwdoos kunnen tot negen verschil-
lende optieken worden gecombineerd. “De 
narrow spot 12° is ideaal om één punt te ac-
centueren, bijvoorbeeld boven een kunstwerk 
in een museum. De wide flood 75° daarente-
gen licht een ruime cirkel uit. Er zijn ook vier-
kante of rechthoekige alternatieven, en met 
het ‘wallwasher’ optiek kan je een wand be-
lichten.”

UNICO, DE UNIEKE 
INBOUWOPLOSSING 
VOOR ONGEËVENAARD 
LICHT OP MAAT

“De Unico heeft zijn naam allesbehalve gestolen”, opent Yves Marginet, Area 
Sales Manager bij Wever & Ducré, zusterbedrijf van XAL. “In de eerste 
plaats is het toestel uniek omwille van zijn rendement, dat fascinerend hoog is 
voor zo’n kleine lichtbron. In de tweede plaats,” gaat Yves verder, “omwille van 
de eindeloze mogelijke combinaties.” Het Britse Lux Magazine verkoos de Unico 
zelfs tot beste innovatie van Light+Building 2018.
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Unico Q 

Unico L 



DOSSIER |  l i gh t+bu i l d i ng  2018

“ NOOIT EERDER LEEK EEN LED OPLOSSING 
 VAN AMPER 38X38MM ZO’N HOGE LUMENOUTPUT  
 TE GENEREREN ALS DE UNICO”

Yves Marginet – Area Sales Manager

DALI OF ZIGBEE
“En daar stopt het niet, want elke LED is indivi-
dueel aanstuurbaar via DIM DALI of ZigBee3.0”, 
gaat Yves Marginet verder. “Via de X-Talk app is 
ook bediening via de smartphone mogelijk. Op de 
website van XAL kan je met de Unico configurator 
je eigen Unico samenstellen, met een live demo 
van het effect als je LED’s toevoegt of wijzigt. Ex-
tra mogelijkheden zijn nog de kleurtemperatuur 
veranderen: 3000k, 4000k of tunable white. Tot 
slot heb je ook nog de keuze tussen een trim- of 
trimless versie.”

INBOUWDIEPTE
“Met een inbouwdiepte van 80 mm en een tool-
vrije montage is de Unico een droom voor instal-
lateurs. Als installateur is het enkel zaak om heel 

goed met de klant af te stemmen welke optieken 
worden gebruikt, want eenmaal die geplaatst zijn, 
kunnen deze niet veranderd worden. Dimmen is 
uiteraard wel steeds mogelijk, maar je kan van een 
wallwasher geen downlight maken en vice versa.” 
“Ook zeker architecten zien deze oplossing graag 
komen. Alle zeven Unico formaties (van 1 tot 9 
LED’s) kunnen dankzij hun uniforme look samen in 
een ruimte gebruikt worden. Verschillende muren 
uitlichten kan perfect zonder dat daarvoor haaks 
op elkaar gerichte spots nodig zijn. Alles zit netjes 
weggewerkt in het plafond.”
De Unico combineert allerhande technieken die 
afzonderlijk al bestonden tot één oplossing. “In-
bouw, de verschillende optieken, lichtkleur, stu-
ring… dat is allemaal niet nieuw, maar de inte-
gratie van dit alles in een bijzonder compact en 
verfijnd design maakt de Unico tot de revolutio-
naire oplossing die ze  vandaag terecht genoemd 
wordt”, besluit Yves Marginet.  
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Stel zelf uw UNICO samen met 
de product configurator
unico.xal.com

ADENIA REEKS
DE INDUSTRIËLE 

NORM
De ADENIA High Bays onderscheiden zich van andere High Bays op de 

markt. Geen grote en zware reflectoren en koelblokken meer, wel 

verschillende optische lenzen en ultrafijne koelelementen in aluminium 

1060. Naast het attractieve design is het ADENIA gamma leverbaar van 

100 tot 200W en kan voorzien worden van een noodfunctie om 

veiligheid en comfort van de gebruiker te waarborgen. 

Ingang spanning: 100-240V / 50-60 Hz. 

Beschikbare vermogens: 100W-150W-200W 

Gradatie via 1-10Vdc 

Kleurtemperatuur: 4000K 

Vermogensfactor > 0.95 

Beschermingsgraad: IP65 

Schokbestendigheid: IK08 

Levensduur  >50.000h 

Lichtopbrengst : 14k – 21k – 28k lumen 

Gewicht : 3,82Kg - 4,14Kg - 4,96Kg 

Afmetingen: Ø362 x H203,7mm (100W)/ Ø362 x H206mm (150W-200W) 

NOODFUNCTIE : 

Vermogen in nood modus: 20W 

Autonomie : 3 uur 

Batterijen: Li-ion：11.1V - 6600mAh 

Werkingstemperatuur: -10℃ -+85℃ 

ELightS verkoopt ATEA© en CE+T Technics© 

Meer informatie  op  http//www.elights.be 

info@elights.be 

Ontdek de LIGHTCOLLECTION 2018-2019

www.performanceinlighting.com
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De nieuwe Infi nity 2.0 LED panelen zijn nog beter geschikt voor het 
 verlichten van kantoren en commerciële ruimtes door hun  uniforme, 
 comfortabele en sterke lichtspreiding. De high lumen SMD 
LEDs werden  gemonteerd in een  stijlvolle refl ector 
met geavanceerde lens. Die technologie zorgt 
voor een verhoogd visueel comfort 
zonder verblinding en een zeer 
grote  effi ciëntie.

Product data

 I hoogwaardige SMD leds I warm wit 3000K - 3672 lm I 
I neutraal wit 4000K - 4019 lm I 60 x 60 cm of 30 x 120 cm I 

I inbouw, opbouw of pendel I plug-and-play verbinding met LED 
driver I Dali versie I 35 W I CRI>80 I UGR<19 I

 comfortabele en sterke lichtspreiding. De high lumen SMD  comfortabele en sterke lichtspreiding. De high lumen SMD  comfortabele en sterke lichtspreiding. De high lumen SMD 

Product data

INFINITY 2.0 30120

INFINITY 2.0 6060

Betrouwbaarheid, stijl en kwaliteit 
 worden gecombineerd in dit moderne 
led nood verlichtingsarmatuur.

•  Versies met lumenoutput van 150 – 500 lumen beschikbaar

•  Verscheidenheid aan toepassings- en montagemogelijkheden

• Enkel- en dubbelzijdige signalering

•  Mogelijkheid om het systeem in even en oneven groepen te splitsen, waarbij 
de duurtesten van de groepen 1 week na elkaar plaatsvinden.

•  Combi armatuur beschikbaar voor verlichting en signalering

• Inbouwmogelijkheid en IP65 kit 

NexiTech

www.coopersafety.be

LED ARMATUREN. MODERN. EFFICIËNT.  

Aan LED verlichting worden tegenwoordig hoge eisen gesteld, 
zowel qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met 
LEDVANCE® LED armaturen bieden wij een winnende combinatie 
van aantrekkelijk design, hoge efficiëntie, betrouwbare kwaliteit 
en tot 5 jaar garantie.

  
SLECHT LICHT,  
SLECHT HUMEUR?

BEZOEK BENELUX.LEDVANCE.COM

WIJ HEBBEN 
DE OPLOSSING.



BETERE HERKENBAARHEID DOOR KLEURMARKERING

G e r i b d e  b u i s

UW BETROUWBAAR
       PRODUCT

VOOR EEN 
  PERFECTE INSTALLATIE!

advA4.indd   1 12/07/17   14:04

ALSECURE® XGB VAN NEXANS NEEMT UW VEILIGHEID TER HARTE 

Wanneer de bescherming van mensenlevens en gevoelige elektronische apparatuur van belang is, 
is de keuze voor het juiste materiaal essentieel.
De halogeenvrije ALSECURE kabels van Nexans stoten bij brand minder giftige rook uit waardoor 
ze evacuaties vergemakkelijken en collaterale rookschade aan dure installaties beperken.

www.nexans.be/brandveiligheid

OVERAL 
START BRANDVEILIGHEID BIJ KABELS.
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Everyone has different needs for the type and look for their network or server 

cabinet. Will it stand in a small room with an angled ceiling? Should it have a 

glass door? With our configurator you can easily build your enclosure according 

to your needs. Step by step you customize the shape, design and accessories. 

At Enoc we are committed to find 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

CREATE YOUR OWN,  
UNIQUE NETWORK CABINET 
WITH OUR CONFIGURATOR

NOUVEAU!

Demonstratie 

Cebeo Cable adviser

bereken De Juiste kabel  
in enkele muisklikken
de nieuwe berekeningstooL van cebeo waarmee u  
binnen de minuut de juiste kabeL berekent en besteLt, 
zeLfs vanop uw werf!

de cebeo-kabeLspeciaListen steLLen 
de nieuwe cebeo cabLe adviser graag 
persoonLijk aan u voor in uw vertrouwde 
cebeo-fiLiaaL:

U ontdekt wanneer op: 
www.cebeo.be

de cebeo cabLe adviser nu aL ontdekken?
u vindt de tooL op www.cebeo.be en op de cebeo app (*)
(*) gratis verkrijgbaar in de appstore van appLe (ios) en via googLe pLay (android)

e lek t ro techn isch  mater iaa l , 
techn ische  op loss ingen en  d iens ten .
w w w.cebeo.be

matér ie l  é lec t ro techn ique ,
so lu t ions  techn iques  e t  se r v ices .
w w w.cebeo.be CEBEONEWS 1
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NEXANS

Halogeenvrije installatiekabel 
Alsecure XGB van Nexans
Wanneer de bescherming van mensenlevens en 
gevoelige elektronische apparatuur van belang is, 
is de keuze voor het juiste materiaal essentieel. De 
halogeenvrije ALSECURE XGB kabels van Nexans 
stoten bij brand minder giftige rook uit waardoor ze 
evacuaties vergemakkelijken en rookschade aan 
dure installaties beperken. Demonstratie 

Cebeo Cable adviser

bereken De Juiste kabel  
in enkele muisklikken
de nieuwe berekeningstooL van cebeo waarmee u  
binnen de minuut de juiste kabeL berekent en besteLt, 
zeLfs vanop uw werf!

de cebeo-kabeLspeciaListen steLLen 
de nieuwe cebeo cabLe adviser graag 
persoonLijk aan u voor in uw vertrouwde 
cebeo-fiLiaaL:

U ontdekt wanneer op: 
www.cebeo.be

de cebeo cabLe adviser nu aL ontdekken?
u vindt de tooL op www.cebeo.be en op de cebeo app (*)
(*) gratis verkrijgbaar in de appstore van appLe (ios) en via googLe pLay (android)

e lek t ro techn isch  mater iaa l , 
techn ische  op loss ingen en  d iens ten .
w w w.cebeo.be

matér ie l  é lec t ro techn ique ,
so lu t ions  techn iques  e t  se r v ices .
w w w.cebeo.be

Dit maakt hen uitermate 
geschikt voor de meest 
uiteenlopende omgevingen: 
overal waar veel mensen 
samenkomen zoals in 
winkelcentra of scholen, 
maar ook in industriële 
omgevingen. 

De troeven op een rij:
•	Halogeenvrije installatiekabel voor 0,6/1 kV
•	Herkenbaar aan zijn groene mantel
•	Brandprestatieniveau Cca s1,d2,a1 voor installatie in bundel en/of in BD2, 

BD3 of BD4 omgevingen
•	Mag in open lucht, in buis bovengronds (indien correct afgewaterd), in 

kabelkanaal en in kabelgoot. Mag ook verzonken in beton, cement of in 
wanden geïnstalleerd worden.

Raadpleeg de technische fiche op www.nexans.be.

UniGrip
NIEUW 

De nieuwste generatie 
kabelophangsystemen.

6
keer 
sneller

www.gripple.com
+31 (0)70 363 34 30 - bnlinfo@gripple.com
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www.tempolec.com

 � Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor 
directe ingebruikneming

 � Instellingen rechtstreeks op het apparaat

 � Nuldoorgangsschakeling van de spanning om 
het contact te beschermen in geval van hoge 
en/of capacitieve belasting

 � Detectie van menglicht, geschikt voor elk type 
verlichting

 � Impuls-, test-, inleerfunctie

 � Eveneens verkrijgbaar : compact model, met 
akoestische functie, enz.

Bewegingsmelders voor plafondmontage 

Reeks LUXA 103-100 

LUXA 103-100 DE WH 
plafondinbouw, 

aparte voedingsdoos

LUXA 103-100 AP WH 
plafondopbouw

400 W  |  360° Ø 7 m  |  IP44

LEDVANCE
LEDVANCE topproducten op LIGHT + BUILDING 2018
Een blik op de topproducten die dit jaar op Light + Building zijn gepresenteerd, laat zien hoe LEDVANCE 
haar portfolio enorm heeft uitgebreid, alleen al op het gebied van armaturen. Hierbij slechts enkele van de 
vele gepresenteerde noviteiten.

ELIGHTS / CE+T TECHNICS
ADENIA reeks

SLV
RedDot AWARD WINNER ‘18: 
SLV’s Bendo Onze ADENIA reeks, industriële hoog performante 

LED verlichtingen geschikt voor hoge industriële 
ruimten.SLV Belgium presenteert met fierheid de 

gewonnen Reddot Award met de BENDO.

De meerlaagse fijn geribde alumi-
nium (1060) koelblok heeft een op-
timale luchtcirculatie voor het koelen 
van de LED’s. Met een rendement van 
140Lm/W en voorzien van een Me-
anwell heeft de ADENIA reeks een 
levensverwachting hoger dan 50.000 
uur! 
De ADENIA high Bay is door zijn com-
pactheid en laag gewicht eenvoudig 
en snel te installeren, is schokbe-
stendig (IK08) en door de stof- en 

waterbestendigheid geschikt voor de 
meeste industriële omgevingen. 
Om de veiligheid en het comfort van 
de gebruikers te verhogen is hij ook 
beschikbaar voorzien van een noodkit 
waardoor bij stroompanne voldoende 
verlichting aanwezig blijft om het lo-
kaal veilig te kunnen evacueren. 

Meer informatie kan u verkrijgen 
via onze website http://www.
elights.be.

De hoekige, aluminium staanlamp 
BENDO is uitgerust met een groot 
aantal krachtige LED’s. Dankzij 
beschermklasse IP55 is ze geschikt 
voor gebruik buiten. De drie be-
schikbare maten worden met open 
kabeleinde geleverd voor eenvoudige 
montage. Optioneel zijn nog een 
betonanker, een verbindingsdoos en 
een T-verbindingsdoos beschikbaar. 
Deze staanlamp, uit de door Carsten 
Witsch ontworpen serie, bevat inge-
bouwde LED lampen. EEK: A - A++. 
De LED lamp in de armatuur kan niet 
vervangen worden. 

LEDVANCE DIRECT/INDIRECT PANEL 
LEDVANCE Direct/Indirect Panel is een LED Panel arma-
tuur, dat echte toegevoegde waarde biedt in kantoor-
gebouwen. Afgezien van de uitstekende verblindings-
vermindering (UGR <19) biedt het armatuur een directe 
lichtverdeling van 70% en een indirecte lichtverdeling 
van 30%. Daarnaast heeft het acrylglas van het arma-
tuur een microprismatische structuur die de lichtdiffusie 
optimaliseert. 

DOWNLIGHT 
COMFORT
Veelzijdigheid is ook 
een typerend ken-
merk van de Down-
light Comfort. Dit 
niet-verblindende 
(UGR <19, IP54) ar-
matuur is ontworpen 
in lijn met de speciale aanpak waarin vele toepassingen 
met één product kunnen worden bereikt. In het inbouw-
armatuur kunnen drie verschillende lichtkleuren (3.000, 
4.000 en 5.700K) direct worden geselecteerd om te vol-
doen aan de vereisten van de specifieke toepassing. 

TRUSYS® SYSTEEM 
LEDVANCE biedt ook een echt unieke oplossing op het 
gebied van doorlopende verlichtingsstrips met het in-
novatieve TruSys® systeem. Complete armaturen kunnen 
handig worden bevestigd aan de huidige rails. Voor het 
eenvoudige inkliksysteem zijn armaturen met verschil-
lende stralingshoeken verkrijgbaar, ideaal voor uiteen-
lopende industriële- en winkeltoepassingen. Binnenkort 
wordt tevens een DALI versie op de markt gebracht.

HIGH BAY DALI 
Het highbay armatu-
rensegment krijgt een 
nieuwe toevoeging in 
de vorm van de High 
Bay DALI. Het model le-
vert een constante hoge 
lichtstroom gedurende 
de gehele levensduur 

met een lichtrendement van maximaal 140 lm/W. Af-
hankelijk van de vereisten kan het armatuur worden uit-
gebreid met een zelfstandige bewegingssensor en kan 
de stralingshoek worden aangepast met een aanvullende 
reflector.

DAMP PROOF SPECIAL 
Het nieuwe Damp Proof Special armatuur van LED-
VANCE biedt een zeer hoog lichtrendement van maxi-
maal 150 lm/W, twee verschillende lichtstroomniveaus 
en een lange levensduur van 50.000 uur (L80/B10) en is 
daarom ideaal voor hygiënegevoelige omgevingen, zoals 
catering, speciale productiefaciliteiten of de landbouw. 
Het armatuur van acrylglas beschikt over een IP69K/IK06 
beschermingsgraad.
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VERSAHIT, de IP54 waterdichte en
elegante “PUSH ‘N SLIDE” oplossing
voor uw keuken.

MONO of DUAL configuratie met
stopkontakten en/of USB oplaadmodule. 

Standaard kleuren:
alu, wit of zwart.

Andere kleuren op aanvraag.

ATEM SA
Bedrijvenpark de Veert 4 - 2830 Willebroek
Tél. 03 866 18 00 - info@atem.be
www.atem.bea Wieland Holding company

Snel klaar.
Met de Altrex MiTOWER begint u sneller aan uw klus, 

zelfs als u er alleen voor staat. In uw eentje hebt u 
hem al na 10 minuten helemaal opgebouwd.

Ontdek de allereerste éénpersoons zelfbouw 
rolsteiger ter wereld op www.altrex.be of 

bekijk onze MiTOWER video via 
onderstaande QR-code.

25

AR

Trolley MiTOWER en MiTOWER pLUS

Scan en bekijk de MiTOWER video 
of ga naar www.altrex.com/code122013

Compact en eenvoudig 
transport met de handige 

MiTOWER trolley

Uniek ophangmechanisme 
voor opbouw door 

1 persoon

XAL
Unico / Move it / Pivot / Streak
In aanloop naar de beurs Light 
& Building Frankfurt 2018 
ontwikkelde XAL heel wat nieuwe 
producten. 

UNIBRIGHT
Infinity 2.0 LED panelen
De nieuwe Infinity 2.0 LED panelen zijn nog 
beter geschikt voor het verlichten van kantoren 
en commerciële ruimtes door hun uniforme, 
comfortabele en sterke lichtspreiding.

Ze bieden een extra voordeel wanneer een meer directe verlichting gewenst is. 
De high lumen SMD LED’s werden gemonteerd in een stijlvolle reflector met 
geavanceerde lens.  Die technologie zorgt voor een verhoogd visueel comfort zonder 
verblinding en een zeer grote efficiëntie.

 

PRODUCT DATA:
• high lumen SMD LED’s
• 3000K – 3672 lm
• 4000K - 4019 lm
• afmetingen 60 x 60 of 30 x 120 cm
• Inbouw, opbouw of pendel
• Plug-and-play met LED driver
• DALI versie
• 35W
• CRI>80
• UGR<19

UNICO De krachtige en zeer flexibele UNICO 
combineert tot negen individueel regelbare kleine 
2x2cm LED-insets met gevarieerde lichteffecten en 
kleurtemperaturen voor het maken van verschei-
dene lichtscenario’s. De hoogwaardige en veelzijdige 
reflectortechnologie zorgt voor een perfecte anti-
verblinding. De zes types hebben een inbouwdiepte 
van slechts 58 mm en zijn geschikt voor een snelle 
installatie in een plafonddikte van 2 tot 25 mm. De 
insets kunnen bestuurd worden via Zigbee 3.0.

MOVE IT Daarnaast hebben we ook een uitbreiding 
op de bestaande MOVE IT collectie.

PIVOT is het nieuwe decoratieve licht dat 
beschikbaar is in 5 lengtes en zacht in het profiel 
glijdt. Het ultraplatte systeem kan snel en makkelijk 
vervangen worden dankzij het magnetische oppervlak 
en zorgt voor een homogene verlichting. 

STREAK Ook STREAK past perfect in het magneti-
sche MOVE IT profiel en bestaat in twee versies: een 
verspreiding van licht van 180° of een verspreiding 
van 360°. Afhankelijk van de wensen kan de muur of 
het plafond belicht worden. 

Wever & Ducré teamed up with renowned designer 
Marcello Ziliani, who created an eclectic collection of  

luminaires. The lapels of men’s jackets served as a model  
for the diffusers’ shape. The lamp body is composed of a  

single piece of injection-moulded polycarbonate. Inspired by 
delicate linens, the surface texture is achieved by a complex,  

cutting-edge laser technology. Available in a variation of 
colours and metal finishes, REVER provides every  

room with an elegant yet warm atmosphere. 

Follow us on

A SYNERGY
OF SHAPES

AND COLOURS

Ad_W&D_190x132(+3mm)_RZ.indd   1 30.05.18   15:26
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...nu verbinden tot 6 mm².

De 221 familie groeit...

www.wago.com/221

6mm² 

EATON
Ongekende betrouwbaarheid: Eatons NexiTech

DELTA LIGHT
Hedra

NexiTech is een veelzijdig armatuur dat zowel 
geschikt is voor vluchtwegverlichting als enkel- en 
dubbelzijdige vluchtwegsignalering. De armaturen 
kunnen zowel aan muren als plafonds gemonteerd 
worden. Daarnaast heeft u de keuze om ze in- of op 
te bouwen. Hoewel NexiTech uitermate geschikt is 
voor het gebruik binnen, kan de armatuur met behulp 
van een IP65 kit eenvoudig tot buitenarmatuur worden 
getransformeerd. Daarnaast is er sinds kort een 
compleet IP65 armatuur beschikbaar. NexiTech kan 
hierdoor ook goed toegepast worden in vochtige en 
stoffige omgevingen zoals ondergrondse parkeer-
plaatsen of in lichte industrie.  

ENERGIE BESPAREN 
IN PERMANENTE MODE
Alle decentrale modellen kunnen permanent en 
niet-permanent geschakeld worden. In permanente 
modus is de lichtoutput 60lm voor alle modellen. Dit 
garandeert een perfecte uitlichting van het pictogram 
volgens de NEN-EN1838 met een zo laag mogelijk 
energieverbruik. In noodbedrijf zal de lichtoutput 
afhankelijk zijn van de maximale lichtoutput van de 
armatuur (bijv. 250lm of 400lm).
Bij de combinatie armaturen zijn de high power LED’s 
voor de vluchtwegverlichting enkel aan in nood, wat 
een extra energiebesparing oplevert.

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

Kijkt u voor meer informatie over deze reeks armaturen 
op www.eaton.be/noodverlichting.   

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

Het gefacetteerde uiterlijk van de Hedra-reeks creëert 
een intrigerende esthetische uitstraling.  

Overdag versterkt het natuurlijke licht zijn 
vorm door de lichtreflectie op de verschillen-
de vlakken, met een subtiel verlichtingseffect 
tot gevolg. ’s Nachts zorgt het licht voor een 
gezellig, intiem kader, waar de Hedra-reeks 
ook toegepast werd. De gefacetteerde look 
van de Hedra bestaat zowel als een geheel 
nieuwe reeks – inclusief spots, gemonteerde 

armaturen en pendels – of als een afwerking 
voor de bestaande Delta Light klassiekers 
zoals de Spy-reeks. De nieuwe Hedra-pen-
dels worden geleverd als een volledige LED-
oplossing of met een E27-fitting, waardoor u 
de elegante facetvorm kunt combineren met 
klassieke of decoratieve lampen.
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AEG KOOKPLAAT IKE95474FB 
INDUCTIE MET MAXIMALE FLEXIBILITEIT

PowerSlide®
Met één druk op een knop wordt de FlexiBridge-
zone omgevormd in drie voorafingestelde 
temperatuurniveaus (hoog, medium en laag) 
zodat u uw pan gewoon kunt verschuiven van 
het kookgedeelte naar een zacht vuurtje.

Handenvrije dampkap
Laat Hob2Hood de ventilatie regelen terwijl u zich 
concentreert op het koken om een perfect gerecht 
op tafel te zetten. De technologie zal uw dampkap 
en uw verlichting automatisch bedienen. Als u 
de afzuigsnelheid liever zelf aanpast, dan kan dat via 
de handmatige bedieningsknoppen op uw dampkap.

2018ELX040_AEG_MASTERYRANGE_AD_CEBEO_NL_DEF.indd   1 27/04/18   13:09

Handig aan een ventilatietoren in de kookplaat is dat de 
dampen onmiddellĳijk afgezogen worden aan de bron. 
Opmerkelĳijk bijĳ de ventilatietoren van Novy is dat deze 3 
verstelbare hoogtes heeft. Door de keuze tussen 10 cm, 20 

cm of 30 cm hoogte kan voor de meest optimale afzuiging 
aan de bron gekozen worden, afhankelĳk van de hoogte van 
de kookpot. Na het koken verdwĳijnt de ventilatietoren bo-
vendien weer in de kookplaat. Zo wordt snel visuele rust 

in de keuken gecreëerd en kan de kookplaat in een wip 
schoongemaakt worden. 

Panorama heeft een krachtige inductiekookplaat met vier 
octagonale kookzones naast elkaar, in panoramaopstel-
ling dus. Deze kookzones kunnen uiteraard apart bediend 
worden. Daarnaast kunnen dankzĳij de bridgefunctie ook 
grotere kookzones gecreëerd worden. De inductiekook-
plaat van Panorama wordt verder gekenmerkt door een 
discreet design. Hijĳ is gemaakt van opaak glas, waarbijĳ de 
witte sliderbediening oplicht bijĳ gebruik. Hijĳ kan bovendien 
naadloos geïntegreerd worden in het werkblad. Voor de 
afvoer van de dampen en geurtjes zĳijn er twee mogelĳkhe-
den: afvoer naar buiten of recirculatie. 

PREMIUM INNOVATION PRODUCT 
Dit product valt onder de noemer Premium Innovation Pro-
duct. De beschikbaarheid en verkoop van dit product is aan 
voorwaarden onderworpen. Informeer bij uw Cebeo filiaal 
of Cebeo contactpersoon.

NOVY

De nieuwe werkbladdampkap One Panorama
De nieuwe werkbladdampkap One Panorama, 004 D1821, vervoegt het assortiment van Novy. Bij deze 
inductiekookplaat en dampkap in één zitten de ventilatietoren handig achteraan het werkblad gepositio-
neerd. Novy licht toe: «Deze constructie zorgt niet alleen voor een bijzonder efficiënte afzuiging aan de 
bron, tegelijk ontstaat er zo meer bewegingsvrijheid tijdens het koken en meer bergruimte in de onderkast. 
Er kunnen immers lades tot 40 cm diep in de onderkast gemonteerd worden.» 

ELECTROLUX

Elke vezel gereinigd en beschermd
In een traditionele wasmachine bereikt uw wasverzachter minder dan een derde van de vezels. In 
de ÖKOMix wasmachine L8FEC96S van AEG worden het wasmiddel en de wasverzachter vooraf 
vermengd met water zodat ze volledig oplossen en geactiveerd worden nog voordat ze in de 
trommel terechtkomen. Het is de eerste technologie ooit voor wasmachines die wasmiddelen en 
wasverzachters helemaal gelijkmatig verdeelt, zodat ze elke vezel kunnen bereiken, reinigen en 
verzorgen.

EFFICIËNTER DAGELIJKS WASSEN
ÖKOPower is het dagelijks wasprogramma dat u alles 
biedt wat u nodig heeft. Was uw kleding in slechts 
59 minuten met fantastische resultaten en minder 
energieverbruik. Het ideale programma voor dagelijks 
gebruik. Duurzaam en met de beste resultaten.
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Het brilliantShine system creëert, dankzij de Zeolith technologie en drie perfect 
gesynchroniseerde innovatieve functies, de ideale voorwaarden voor een droge, 
glanzende en streeploze vaat. siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances

brilliantShine system. 
Een vaatwasser met Zeolith voor  
perfect droge en schitterende glazen.

SIEMENS_Dishwashing2018_297x210_FR_NL.indd   2 27/04/2018   10:28:48

BSH-SIEMENS
Vaatwas brilliantShine met 
Zeolite®-droogtechnologie en varioSpeed Plus

•  BrilliantShine®: draag zorg voor uw fijnste glazen dankzij de perfecte combinatie 
van de was- en droogtechnologieën Zeolith®, Shine&Dry, Glasspaarsysteem en 
Glas 40°C

•  Tot 66 % sneller schitterende 
afwas- en droogresultaten 
dankzij varioSpeedPlus.

•  EmotionLight voor een 
optimale verlichting van de 
volledige binnenruimte van de 
vaatwasser.

•  Home Connect: met de 
eenvoudig te bedienen 
Home Connect App heeft u 
toegang tot, en beheert u de 
instellingen van de vaatwasser 
waar en wanneer u maar wilt.

•  Optimale flexibiliteit en 
belandingsconfort dankzij de 
varioFlexPro-korven en de 
vario Pro besteklade.

•  BrilliantShine®: draag zorg voor uw fijnste glazen dankzij de perfecte combinatie van 
de was- en droogtechnologieën Zeolith®, Shine&Dry, Glasspaarsysteem en Glas 40°C

•  Tot 66% sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeed Plus
•  TimeLight projecteert afwisselend de resterende tijd en het programmaverloop 

duidelijk leesbaar op elk vloertype.
•  Optimale flexibiliteit en 

belandingsconfort dankzij de 
varioFlexPro-korven en de vario 
Pro besteklade.

•  Met één druk op de knop reguleert 
het Auto programma de gehele 
wascyclus met een perfect 
resultaat als gevolg.

Vaatwas brilliantShine met Zeolite®-droogtechnologie voor schitterend glanzende glazen en 
varioSpeed Plus voor een verkorting van uw wascyclus met 66%.

SN278I36TE - “IQ700” - VAATWASSER 60 CM
VRIJSTAAND - INOX / INOXLOOK

SN658X03TE - VAATWASSER 60 CM
VOLLEDIG INTEGREERBAAR



WANDGOOT SIGNA STYLE IN ALUMINIUM
Hetzelfde, maar toch net anders

Elegantie 
 

met een nieuwe 

naam

De eerste aanpasbare technologische oplossing
Vandaag met Socomec reeds het energie-beheer van morgen. 
Selecteer en combineer onze nieuwe producten en software  
oplossing waaronder VirtualMonitor, AutoCorrect en PreciSense 
technologie, om te voldoen aan al uw noden.
Ontdek onze technologie:
www.socomec.com/energy-efficiency_en.html

Systeem voor meting, monitoring en energie-beheer 

The future  of power monitoring is inside
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siemens.com/powermonitoring 

Eenvoudige energiebewaking 
In een tijd waarin men zich meer en meer bewust is van kosten en het milieu, wordt energie
bewaking een belangrijke succesfactor. U kunt tot 30% op uw energiekosten besparen en de tech
nische fundering voor uw energiebeheersysteem eenvoudig creëren met gecertificeerde hardware 
en softwarecomponenten uit het SENTRONportfolio. Twee nieuwe elementen in dit portfolio zijn 
de compacte 7KM PAC1600 en het SEM3 meerkanaalsenergiemeetsysteem.

POWER MONITORING_ad 210 B x 147 H.indd   1 12/04/18   11:24

w w w. s p e l s b e r g . d e / n l

s a f e . i n s p i r i n g . g r e e n .

Lege behuizingen voor industriële toepassingen | TK PS / TK PC

Eén aanspreekpunt voor uw project: vanaf 
het ontwerp tot de ontwikkeling en 
fabricage. Op basis van de plannen van
onze klanten kunnen we snelle proto-
types maken in 3D, dit om de integratie
te controleren van uw in te bouwen materiaal.
In serie productie kunnen we onze be-
huizingen ook met accessoires uitrusten.

 14 standaard maten te combineren 
 met 3 verschillende dekseldieptes

 Grijze of transparante deksels
 Materiaal: glasvezel versterkt 

 polycarbonaat (TK PC)
 Basis met voorgestanste of 

 gladde vlakken

 Modulaire en flexibele matrijzen 
 die economisch maatwerk 
 mogelijk maken

 Meerdere oplossingen voor 
 wandmontage

 Breed assortiment accessoires

BEG - LUXOMAT

DALI LINK
De intelligente en economische oplossing van B.E.G. 
voor een lichtbeheersysteem

ATEM

RST®MICRO

FLUKE

Fluke 1736 driefasen 
Power Logger RST®MICRO voldoet aan de hoogste eisen qua flexibiliteit, 

ontwerp en duurzaamheid.Omdat bij moderne en 
innovatieve armaturen één enkele druppel water 
kan zorgen dat het licht uitgaat, moet de bijhorende 
elektrische installatie ook aan hogere eisen voldoen. 
Wieland Electric brengt hiervoor een miniatuur connector 
met een diameter van minder dan 15 mm op de markt.

Met de komst van de LED-technologie, is 
de verlichtingswereld compleet veranderd, 
inclusief het belang van buitenverlichting. 
De vroeger donkere gevels stralen nu in 
speciaal licht. Parkeergarages hebben in-
telligente en energie-efficiënte lichtcon-
cepten. Nieuwe creatieve mogelijkheden 
ontstaan voor evenementen en reclame 
verlichting. 
Om ervoor te zorgen dat in deze moderne 
en innovatieve armaturen geen enkele 
druppel water insijpelt, moeten de con-
nectoren voldoen aan verhoogde eisen qua 
waterdichtheid en ook aan de hoogste ei-
sen van flexibiliteit, ontwerp en duurzaam-
heid. Wieland beantwoordt aan deze nieu-
we eisen en brengt met de RST ® Micro 
een miniatuur connector op de markt, die 
speciaal is ontworpen voor LED verlichting 
en sturingen. De 2- of 3-pins connector 
met een diameter van 15 mm is geopti-
maliseerd voor gebruik als interface tussen 
spannings- en stroombronnen en de LED-

modules. Hij is ook ideaal om te dimmen of 
bij DMX toepassingen. 
Het ontwerp speelt ook een steeds belang-
rijkere rol in de keuze van de connector 
voor moderne armaturen. Klein en onop-
vallend, eenvoudig te bedienen en liefst 
zonder storende vergrendelingen. Alle RST 
® Micro systeem componenten zijn ook 
leverbaar met een optionele interne wa-
terstop die indringende vochtigheid (intern 
in de kabels) verhindert door een verze-
gelend systeem aan de contactpinnen. Zo 
voorkomt men schade aan de volledige 
installatie. Voor LED armaturen, met hun 
gevoelige elektronica, is dit in het bijzonder 
extra belangrijk. 

De productgroep "DALI System" omvat veel afzonderlijke 
producten, die afhankelijk van de behoefte, tal van functies 
kunnen vervullen. Als oplossing biedt B.E.G. een DALI LINK 
starterkit aan. Naast de vlakke aanwezigheidsmelder PD11, 
bevat deze het nodige voor een doeltreffend verlichtings-
systeem: een DALI-voedingsadapter en een Dali-drukkno-
pinterface met Bluetooth, voor een gemakkelijke program-
mering en gebruik.

VOORDELEN:
• Programmatie, onderhoud, afstandsbediening (sferen) via  
 smartphone/tablet en Bluetooth-interface.
• 100mA-DALI-voeding voor max. 25 DALI-EVSA’s van 
 willekeurige fabrikanten en max. 6 B.E.G. DALI-stuur-
 eenheden (multisensoren en drukknopmodules).
• B.E.G.-relaismodule DALI (niet in de starterkit) kan  
 EVSA‘s in de stand-by modus afschakelen.
• 1 DALI-lijn, max. lengte 300m.
• Automatische adressering.

De Power Logger registreert en logt 
spanning, stroom, vermogen, harmoni-
schen en waarden gerelateerd aan de 
netvoedingskwaliteit. Op deze manier 
leveren zij uitgebreide gegevens voor 
belastingstudies, energieanalyses, het 
meten van harmonischen en het on-
derzoeken van spanningsverschijnselen. 
De meegeleverde Energy Analyze Plus-
software van Fluke maakt een gedetail-
leerde analyse van het energieverbruik 

en de netvoedingskwaliteit mogelijk en 
genereert automatisch rapporten.

DE INSTRUMENTEN 
BESCHIKKEN OVER: 
• Belangrijkste meetfuncties 
• Handige aansluiting van het instru-

ment, wordt rechtstreeks gevoed 
vanuit het gemeten circuit

• Hoogste veiligheidsclassificatie in 
deze industrie

• Meet alle drie fasen en nulleider: Met 
4 flexibele stroomtangen inbegrepen

• Uitgebreide logfunctie
• Registreer dalingen, stijgingen en 

inschakelstromen
• Energy Analyze Plus toepassings-

software

Bekijk de video: ‘Ontdek hoe Fluke 
Power Loggers uw veiligheid en het 
gemak verbeteren’: https://youtu.be/
ncAsWrfRI3Q
Meer unieke functies en specificaties: 
www.fluke.be/powerlogger
Deze instrumenten zijn vanaf nu lever-
baar via uw Cebeo filiaal.

Meer inzicht, minder onzekerheid en betere beslissingen 
nemen over netvoedingskwaliteit en energieverbruik
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BUILDING CONNECTIONS

VBS. Verbinding en bevestiging

TBS. Transiënten- en bliksembeveiliging

KTS. Kabeldraagsystemen 

BSS. Brandwerende systemen

LFS. Wandgoten en kabelkanalen

EGS. Inbouwapparatuur, Module 45

UFS. Ondervloersystemen

Een volledig gamma 
elektro-instal lat iesystemen:

LEGRAND

Legrand lanceert 
Keor Multiplug en Keor SP

SIEMENS

Low Voltage & Products (LP)
Low Voltage & Products (LP) heeft op Light+Building 
2018 twee nieuwe producten uit zijn portfolio SENTRON 
PAC energietellers voorgesteld: het SEM3 multikanaal-
metersysteem en de 7KT PAC1600 energietellers. 

Niets zo vervelend als het WiFi-netwerk dat uitvalt of 
je betalingstransactie aan de kassa dat mislukt door 

KEOR MULTIPLUG
Legrand biedt deze multi-outlet UPS aan 
in 600 VA en 800 VA. Beide zijn ideaal 
voor toepassing thuis, winkels en hotels. 
Deze UPS is een ‘line interactive’ UPS die 
een veilige en hoogkwalitatieve ener-
gietoevoer garandeert voor een feilloze 
werking van de modem, router, smart TV, 
het home entertainment system, POS en 
kassa’s. De zekering in het toestel kan 
eigenhandig vervangen worden. Deze 
UPS is extra uitgerust met een USB-
oplader voor smartphone of tablet.

KEOR SP
Keor SP is de perfecte UPS voor IT-toe-
passingen thuis, maar ook in kantoren 
en kassasystemen. Een geïntegreerde 
AVR zorgt ervoor dat de spanning altijd 
op de goede hoogte blijft. Ook deze UPS 
is ‘line interactive’ en geeft complete 
bescherming tegen het wegvallen van 
spanning, overbelasting, kortsluiting en 
oververhitting.
Legrand biedt vijf types aan; 600, 800, 
1000, 1500 en 2000 VA. Een innovatie-
ve LED-strip geeft in groen, oranje en 
rood aan wat de actuele status van de 
UPS is. Via de aanwezige USB-com-

municatiepoort kan de UPS 
bovendien vanop afstand 
gemonitord worden.
Het ‘Design by Legrand’ 
geeft een gestileerde look 
in modern zwart-wit aan 
deze nieuwe UPS’en.

VOORDELEN:
• Snelle montage 
• Vuilafstotend oppervlak 
• Geïntegreerde DIN-rail 
• Apparatuurinbouw 45x45
• Kleuren: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7030

REHAU

SIGNA BASE: Eenvoudig, verrassend, inspirerend
Bij de nieuwe PVC wandgoot SIGNA BASE zijn vormen en materialen exact op elkaar afgestemd. Door een 
doordachte vormgeving resulteren alle onderdelen in één geheel. Een tijdloos en uniek design: strak en 
rechtlijnig. Een wandgoot met ware klasse en een hoog installatiegemak. 

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 gereedschap.

De systemen zijn eenvoudig te instal-
leren en registreren en vergelijken het 
energieverbruik van alle verbruikers 
in het gebouw met tijd- en kosten-
nauwkeurigheid. Daardoor wordt het 
stroomverbruik transparant en worden 
energieverslinders geïdentificeerd en 
piekbelastingen vermeden, zodat ge-
bruikers meer specifieke maatregelen 
kunnen nemen om energie te besparen 
en de kosten te drukken. 

SEM3 METERSYSTEEM 
Het SEM3 multikanaal-metersysteem 
wordt gebruikt in het hoofdschakelbord 
en bestaat uit stroomtransfo’s, meet-
modules en een centrale sturing. Het 
volledige schaalbare systeem kan tot 
45 meetpunten in het gebouw behe-
ren. Energiegegevens zoals spanning, 
stroom en vermogen kunnen worden 
gevisualiseerd in een webinterface of 
in de energiebewakingssoftware SEN-
TRON powermanager. 

7KT PAC1600 ENERGIETELLERS 
De nieuwe compacte 7KT PAC1600 
energietellers worden gebruikt in scha-
kelborden en verdeelborden wanneer 
de ruimte beperkt is. Ze registreren 
elektrische basisvariabelen en tonen de 
waarden direct op het display van het 
meetapparaat. Verschillende commu-
nicatieprotocols worden ondersteund en 
bepaalde varianten zijn ook getest in het 
kader van de Europese MID-richtlijn.



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

NIEUW!  
OptiCam™ 2 aansluitgereedschap
aansluiting van OptiCam-connectoren
“in één keer goed”

• Tool berekent het verlies
• LCD-scherm voor stapsgewijze
   visuele begeleiding
• Smartphone-app via Bluetooth met
   projectmanagement software
• Zelfuitlijnende connectorhouder

 meer info: 02 714 31 42

© 2017 Panduit Corp.    ALL RIGHTS RESERVED.    9/2017 
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Meer info over de voordelen van de ET.. Plus: www.stiebel-eltron.be/accumulatoren

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

Een plus voor  
efficiëntie en comfort

Accumulatieverwarming ET.. Plus
 › Laadtijd van 8 uur voor 24 uur verwarming
 › Drie modellen: standaard, laag en vlak
 › Vermogens van 1,2 tot 7 kW
 › Elektronische regeling met lcd-display 
 › Energiebesparende functies zoals openraamdetectie

 › Zelflerende regeling bepaalt de benodigde tijd  
om de gewenste kamertemperatuur te bereiken

 › Kwaliteitsvolle isolatie voorkomt warmteverliezen
 › Geruisloze ventilator
 › Pluizenfilter

De ET.. Plus accumulatoren voldoen aan de nieuwe 
Europese regelgeving (ErP) voor elektrische 
verwarmingstoestellen. Dankzij de ingebouwde 
elektronische regeling is een laag energieverbruik 
gegarandeerd.

18-02_ADV_CNS_Cebeo_NL-FR_A4.indd   1 5/02/18   11:47

VANDERELST

Yokis Pro & Yokey
Eenvoudig, snel en zeer 
efficiënt!

SPELSBERG 

Eén aanspreekpunt voor uw 
project: vanaf het ontwerp tot 
de ontwikkeling en fabricage.

De app YOKIS PRO en de USB-stick YOKEY, een heuse 
oplossing voor de professional, maken de installatie van 
de radiogestuurde modules van Yokis nog eenvoudiger 
en sneller en waarborgen een technisch hoogstaande 
installatie gebaseerd op een BUS-bedrading. 

Op basis van de plannen van onze klanten kunnen we 
snelle prototypes maken in 3D, dit om de integratie te 
controleren van uw in te bouwen materiaal.

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

In serie productie kunnen we onze behuizingen ook met accessoires uitrusten.
• 14 standaard maten te combineren met 3 verschillende dekseldieptes
• Grijze of transparante deksels
• Materiaal: glasvezel versterkt polycarbonaat (TK PC)
• Basis met voorgestanste of gladde vlakken
• Modulaire en flexibele matrijzen die economisch maatwerk mogelijk maken
• Meerdere oplossingen voor wandmontage
• Breed assortiment accessoires

De app Yokis Pro herkent automatisch 
de modules, creëert de BUS-bedrading 
en maakt de programmering van de 
modules, het programmeren en kopi-
eren van de afstandsbediening en de 
realisatie van centrale besturingen en 
scenario’s eenvoudig. De app verzendt 
alle configuraties van de installatie naar 
Yokis Hub, slaat een kopie ervan op in 
de Yokis Cloud en produceert het in-
stallatierapport in .pdf-formaat dat aan 
de eindklant moet worden overhandigd.

MET YOKISPRO KUNT U 
EENVOUDIGER :
• Yokis-installaties creëren, wijzigen 

en opslaan op tablet of in Yokis Cloud 
bestaande installaties bijwerken en 
uitbreiden

• installaties op veilige wijze delen met 
uw werknemers

• tijd besparen door met één klik een 
reeds bestaande installatie te dupliceren

• de werking van uw installaties testen 
(met of zonder Yokis Hub) en een instal-
latierapport voor uw klanten opstellen

• zowel eenvoudige als complexe in-
stallaties programmeren
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Bewegings- en     
aanwezigheidsmelders

 Twee 
 in Eén!

De juiste combinatie van beweging en aanwezigheid    
in opbouw- en inbouwversies

hager.be

Annonce_Detecteur_mvmt-presence_NL_A4.indd   1 24/04/2018   09:48

TEMPOLEC

Efficiënte lichtintelligentie: de nieuwe Theben theRonda 
DALI-aanwezigheidsmelders
Theben maakt met de nieuwe theRonda DALI-aanwezigheidsmelders de intelligente lichtregeling via het 
DALI-bussysteem mogelijk. theRonda DALI-aanwezigheidsmelders kunnen op conventionele drukknoppen 
worden aangesloten en bieden klanten de keuze uit alle gangbare schakelaars.

Ook na de installatie kan de toewijzing van de 
toetsen aan de lichtgroepen altijd en zonder kostbare 
aanpassingen van de bedrading worden uitgevoerd. 
Met slechts één DALI-kabel kunnen maximaal drie 
lichtgroepen worden aangestuurd. Dat bespaart tijd 
en geld bij de installatie. Moet een DALI-apparaat 
worden vervangen, dan herkent de aanwezigheids-
melder het nieuwe apparaat automatisch en voert 
zelfstandig de configuratie uit. Met theRonda DALI 
P360-330 kunnen alle aangesloten DALI-armaturen 
eenvoudig per toets of met de afstandsbediening 
SendoPro in zeer korte tijd worden gegroepeerd.

https://youtu.be/uSiOd_EG9J8

VERGOKAN

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

“Onze klanten zoeken betrouwbare oplossingen die 
makkelijk en snel te installeren zijn,” klinkt het bij 
Vergokan. De firma speelt in op deze vraag met de 
ontwikkeling van een nieuwe generatie, klikbare 
kabelgoten. Voor de montage zijn geen hulpstukken 
of gereedschap nodig. Wil de installateur toch bou-
ten, moeren of koppelplaatjes aanbrengen? Dat kan, 
maar de maximaal toegelaten belasting wordt reeds 
door te klikken bereikt. 
De bestaande hulpstukken (bochten, T-stukken, 
kruisstukken, aftakstukken, …) zijn compatibel met 
de nieuwe KBSCL FUSION.  Op de geklikte goten is 
het deksel voortaan ook klikbaar zonder bevesti-
gingsklemmen. 
Het belastingsdiagram van de KBSCL FUSION is ver-
gelijkbaar aan dat van de Vergokan KBSI kabelgoten 
met schroefverbinding. De diepgedrukte perfora-
ties zorgen voor extra draagvermogen en minder 
doorbuiging, maar ook voor een betere stabiliteit. 
Daarnaast zijn de langs- en dwarsperforaties extra 
handig voor het bundelen van de kabels. De beves-
tigingsmogelijkheden op de steun worden verbeterd 
doordat er meer opties zijn om de hulpstukken aan 
de kabelgoot te bevestigen en die daarna aan de 

muur te monteren. De verstevigde bodemperforatie 
met stijver dwarsprofiel zal op de gehele geperfo-
reerde kabelgootfamilie (KBSCL, KBSI, KBSM(I) en 
KBS) worden toegepast.
De KBSCL FUSION kabelgoten zullen  vanaf septem-
ber 2018 verkrijgbaar zijn in verschillende uitvoerin-
gen: voorverzinkt staal (sendzimir), thermisch ver-
zinkt staal, poedercoating, duplex en roestvast staal. 
Stuk voor stuk garanderen die een duurzaam resul-
taat in elke specifieke context. In eerste instantie 
zullen de kabelgoten verkrijgbaar zijn in hoogte 60 
mm, breedtes 75 t.e.m. 400 mm en diktes 0,60, 0,75 
en 1 mm. Vanaf 2019 volgen de andere uitvoeringen.
 

Voor meer informatie, ga naar 
www.kbscl-fusion.com 
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WAGO

Serie 221: nu ook tot 6 mm²
VOOR MEER VERMOGEN: WAGO BREIDT DE MOGELIJKE TOEPASSINGEN VAN 
ZIJN COMPACT UNIVERSELE VERBINDINGSKLEM UIT. 

Serie 221 kan nu nog meer: WAGO breidt uit met 
een variant voor geleiders tot 6 mm².

Tot nu toe konden met de serie 221 een aansluitbe-
reik van 0,2 tot 4 mm² massief en meeraderig en van 
0,14 tot 4 mm² fijnaderige geleiders worden verbon-
den. Het enige wat men moet doen is, de klem ope-
nen met de karakteristieke oranje hendel, de gestripte 
geleider tot aan de aanslag in de klem schuiven en de 
hendel weer sluiten. De transparante behuizing maakt 
de visuele controle van de verbinding mogelijk. 

In de gebouwinstallatie zijn er echter ook toepassin-
gen waarbij de maximaal verbindbare geleiderdoor-
snede van 4 mm² onvoldoende is. Bijvoorbeeld de 
aansluiting van permanent geïnstalleerde apparaten 
met hogere vermogensvereisten of het aansluiten van 
grotere geleiderdoorsneden - met als doel het ver-
minderen van spanningsvallen in het geval van lange 
kabellengten. Met het nieuwe formaat biedt WAGO 
een oplossing voor deze toepassingen en brengt het 
installatiegemak en de veiligheid van de veerklem-
technologie naar een nieuwe prestatieklasse.

Accuhydraulisch
wisselkopsysteem

Art.nr. 216760-1.
Accuhydrauliek voor uitwisselbare perskoppen,
perskop 180° draaibaar, handmatige terugkeer na
voltooiing persproces. 
• voor 4 verschillende wisselkoppen
(art.nr. 216761, nr. 216762, art.nr. 216763,
art.nr. 216764)
• koppen gemakkelijk uitwisselbaar
• vergrendeling door 2 uittrekbare stiften
• in Syscon-Stapelbox 220372
• met nieuwe HAUPA accu art.nr. 215523 en
oplader art.nr. 215527
• perscapaciteit kN: 60
• werkdruk in bar: 700
• Batterijlaadtijd in min.: ca. 30
• Leverbaar vanaf september 2018

Extreem snel, 
netjes en eenvoudig
3M™ Extreme Sealing Tape 4411 & 4412 
voor het afdichten van:

 � Ventilatie
 �  Dakgoten en regenpijpen
 �  Dakramen
 �  Daken van o.a. vrachtwagens, trailers, caravans
 �  Randen en lekken
 �  Signalisatieborden
 �  Algemene herstellingen

De Extreme Sealing Tapes zijn UV-bestendig, overschilderbaar en vormen 
zich rond elke rand, schroef, contour, …voor een perfect waterdichte afdichting.
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PROJECT Performant datanetwerk in College O.-L.-V.-ten-Doorn in Eeklo PROJECT

Ook Hassan Maach van P-Multitech die 
naast de elektriciteitswerken ook de ver-
lichting en de databekabeling uitvoerde, 
was lovend over de knowhow van onze Ce-
beo-specialist. “Afgaande op de plannen 
die het studiebureau maakte, zouden er 7 
verdeelkasten nodig geweest zijn”, herin-
nert Hassan zich. “Cebeo analyseerde de 
aanbesteding en deed zelf een voorstel: 
met twee kasten in de plaats van zeven! Vijf 
kasten minder betekent uiteraard een grote 
besparing, zowel betreft de kost, als instal-
latietijd en -complexiteit.” 

D-LINK NETWERKSWITCH 
DGS-1510 FAMILIE
“Een tijd terug verzorgde Cebeo de eerste 
fase van het datanetwerk in deze school”, 
vertelt Luc Myny, Cebeo dataspecialist. 
De switchen die we toen installeerden, wa-
ren uitgerust met slechts twee 10-gigabit 
poorten. Deze werden aangewend voor het 
opzetten van een onderlinge high speed 
verbinding tussen de diverse switchen (= 
stacking*). 

Voor deze tweede fase kozen we voor 
de nieuwste D-Link Switch van de DGS 
1510-series. Deze beschikken per switch 
over vier poorten met een volledige 10GB 
connectiviteit. Hiermee was het mogelijk 

om tussen de gebouwen en racks een ver-
binding van 2x10 gigabit te creëren.”
“Dankzij dit design zijn zowel de switchen 
in de stacks, als de stacks onderling en 
tussen de gebouwen/racks volledig 10gig 

redundant. Wanneer één verbinding uitvalt, 
blijft de andere wel behouden, waardoor de 
datastroom verzekerd blijft. Hiernaar wordt 
ook verwezen als ‘uptime’. Het principe van 
stacking ligt hieraan ten grondslag.”

STACKING
“Bij stacking worden meerdere switchen 
onderling aan elkaar gelinkt, zonder dat de 
individuele switchen hun autonomie verlie-
zen. Daarvoor worden specifieke kabels, 
zogenaamde stacking cables gebruikt. De 
volledige stack werkt dus als één switch, 
maar het grote voordeel is dat je over veel 
meer poorten beschikt, wat de netwerkca-
paciteit vergoot.” 

TRUNKING 
Bij trunking worden datalinks in koper en/
of fiber samengevoegd zodat een grotere 
hoeveelheid data in een keer kan worden 
overgebracht. “In dit design gaat het om 
specifieke 10gigabit links”, aldus Luc Myny.  
Als de leerlingen van OLV Ten Doorn bin-
nenkort zorgeloos kunnen surfen op het 
internet via een supersnelle dataverbin-
ding, dan hebben ze dit zeker aan Cebeo 
te danken!

Het College O.-L.-V.-ten-Doorn in Eeklo is een “machine”, met liefst 2500 leerlingen in ASO, TSO 
en BSO. De school strekt zich uit over een enorm domein, en bestaat uit verschillende gebouwen. 
Na de voltooiing van de laatste nieuwbouw zal er zelfs plaats zijn voor 900 extra leerlingen. Omdat 
de leerkrachten en leerlingen optimaal gebruik moeten kunnen maken van de digitale 
leerplatformen, was een snel en performant datanetwerk cruciaal. De school deed daarvoor een 
beroep op de expertise van Cebeo. Door eerdere samenwerking was de vertrouwensband gesmeed. 

Hassan Maach, Luc Myny, Koen Besaen

“ De volledige stack werkt dus als één switch, maar het 
grote voordeel is dat je over veel meer poorten beschikt,      
                      wat de netwerkcapaciteit vergoot.

 
”Luc Myny – Cebeo dataspecialist

SUPERSNEL DATANETWERK 
IN SCHOOL DANKZIJ 
EXPERTISE VAN CEBEO 

gebouw 
fase 1

gebouw 
fase 2

Stacking
DGS-1510-28X / 28XMP

Trunk 
2*10Gb

Trunk 
2*10Gb

Trunk 
4*1Gb

Stack B

Stack A DGS-1510 DGS-1510 Stack G

Netwerkschema O.-L.-V. Ten Doorn - Eeklo

Trunk 6*1Gb Trunk 6*1Gb

Stack F

Stack E

Trunk 
4*1Gb

Trunk 
2*10Gb

Computerlokaal en onthaal in O.L.V. Ten Doorn Eeklo

D-Link netwerkswitch 
DGS-1510 familie

Cebeo
•	Samen met de installateur de noden van de 

klant detecteren
•	Opmaken van een design (switching / Wifi), 

in samenspraak met de installateur, en in 
functie van de noden en het beschikbare 
budget van de klant 

•	Opmaken van een definitief netwerkschema 
en bijhorende materiaallijst

•	Aanvang van de basisconfiguratie per ge-
bouw/rack, aan de hand van vooraf opge-
stelde configuratiesheets

•	De configuraties on-site afwerken tot één 
operationeel geheel. Bv. Fiberoptic links 
fysiek inpluggen tussen de gebouwen

•	Finale test om na te gaan of de netwerk-
structuur goed functioneert

COLLEGE O.-L.-V.-TEN-DOORN IN EEKLO 
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PROJECT Relighting bij Wattiaux Peinture & Décoration PROJECT

“Je zou niet zeggen dat dit vroeger een 
Peugeotgarage was, hé”, rondt Antonio 
Valentino ons bezoek aan verf- en deco-
ratiewinkel Wattiaux af. En gelijk heeft de 
Cebeo vertegenwoordiger, die met veel 
plezier zijn schouders onder dit mooie pro-

ject zette. “Waar vroeger het carrosserie-
gedeelte was is nu de winkelruimte met het 
technisch materiaal. Een verdieping hoger, 
de vroegere autoshowroom, doet nu dienst 
als textielshowroom voor vloer- en raam-
bekleding. Beide ruimtes geven een bijzon-

der heldere indruk, dankzij het doordachte 
gebruik van de verlichtingsarmaturen van 
Euro-Luce.” 

SOBERE VERLICHTING ZET 
KLEUREN IN DE VERF IN 
SCHILDER- EN DECORATIEWINKEL 

VERLICHTING IN EEN SCHILDER- EN DECORATIEWINKEL Installateur Cappadonna rustte de showroom 
uit met daglichtregeling, wat de klant een 
     economisch voordeel oplevert.

Installateur Cappadonna, lichtspecialiste Jessica Collignon en zaakvoerder dhr. Wattiaux. 

Lichtlijnen in een cirkel met aanvulling van enkele downlights 
van Integratech binnenin de cirkel voor voldoende licht.

Enkele gerichte spots zorgen voor accenten op de toonbanken.

4000 KELVIN
“Op het gelijkvloers is de verlichting, net als 
het productgamma, eerder technisch van 
aard”, vertelt Jessica Collignon, extern licht-
specialiste. “De evenwijdige rails van Euro-
Luce zorgen voor de algemene verlichting 
die vooral sober oogt. De lichtlijnen gaan 
volledig op in de industriële draagstructuur 
van het dak. Enkele gerichte spots zorgen 
voor accenten op de toonbanken. Dankzij 
de LED’s met lichttemperatuur van 4000k 
en de volledig wit geschilderde muren en 
dakconstructie oogt het geheel erg helder.” 

ZONES CREËREN GEZELLIGHEID 
In tegenstelling tot beneden wordt boven 
meer in zones gewerkt, wat een soort war-
me gezelligheid creëert, zonder dat het in-
dustriële karakter verloren gaat. “Bovendien 
is deze ruimte in het zwart geverfd, tegen 

over het wit beneden. Ook hier heeft instal-
lateur Cappadonna de verlichting helemaal 
geïntegreerd in de dakstructuur.” 

De klant wou echt dat de winkel heel zicht-
baar was voor de voorbijrijdende automo-
bilisten. Die opdracht lukte dankzij de hel-
dere kleurtemperatuur van 4000k van de 
algemene verlichting. Enkele zones worden 
geaccentueerd door een iets warmer licht 
van 3000k. “Het klopt dat hier al heel veel 
natuurlijk licht binnenvalt door de grote glas-
partij, maar op donkere winterdagen is dat 
geen garantie voor voldoende licht. Instal-
lateur Cappadonna rustte de showroom uit 
met daglichtregeling, wat de klant een eco-
nomisch voordeel oplevert.” 

“We hebben we onze lichtoplossing afge-
stemd op de keuzes van de architect. In 
essentie komt het erop neer dat we heel 
handig gebruik hebben gemaakt van de be-
staande structuren. In de showroom koos 
de decorateur voor een cirkelvormig deco-
ratief element rond de centrale steunpilaar. 
We hebben onze lichtlijnen in een cirkel 
daarrond gebracht, met aanvulling van en-
kele downlights van Integratech binnenin de 
cirkel voor voldoende licht.”

“De eerste stap is altijd de algemene ver-
lichting geweest, daarna brachten we hier 
en daar ook decoratieve lichttoestellen aan. 
Daarvoor viel de keuze op oplossingen van 
Wever & Ducré en SG Lighting. Door de juis-
te verlichting en zowel het witte interieur be-
neden als het zwart boven, komt het kleur-
rijk product- en verfgamma overal goed tot 
uiting”, aldus Jessica Collignon. 

”

”

Jessica Collignon – extern lichtspecialiste.

Hoe tover je een autogarage om in een winkel met showroom van schilder- en decoratiematerialen 
voor binnenbekleding? Met veel goede smaak en een perfect uitgekiende lichtoplossing! Cebeo hielp 
Wattiaux Peinture & Décoration dankzij de expertise van lichtspecialiste Jessica Collignon 
twee compleet verschillende ruimtes te creëren, die het kleurrijke assortiment gepast in de verf 
zetten. Resultaat? Een sobere, industriële lichtinstallatie met een enorme helderheid, die toch de juiste 
accenten weet te leggen.

© Ann Coppens Photography

© Ann Coppens Photography

© Ann Coppens Photography

© Ann Coppens Photography
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PROJECT  UPS-oplossing bij HistoGeneX te Wilrijk PROJECT

Joris Bernaerts, Geert Stuer, Luc De Clercq, 
Rudy Willebrords

Joris Bernaerts – installateur Bernaerts Elektro 

“Voor dit project vertrokken we van een 
blanco bouwkundig plan en zonder las-
tenboek,” herinnert installateur Joris 
Bernaerts zich. “Via gesprekken met de 
klant over de functionele invulling van 
alle ruimtes en de benodigde toestellen, 
hebben we een technisch plan ontwor-
pen voor alle databekabeling, sturing, 
verlichting, enzovoort. Op basis van de 

som van vermogens nodig voor de cru-
ciale(*) apparatuur, konden we het ver-
volgens ook het vermogen van de UPS 
gaan berekenen.”

CONTINUÏTEIT GARANDEREN
“Bij HistoGeneX wordt een enorme hoe-
veelheid data gegenereerd en verwerkt”, 
vult	 Rudy	 Willebrords,	 EHS	 &	 Facility	

HistoGeneX voert onderzoek uit naar oplossingen voor kankerbestrijding. Hoeft het gezegd dat in dergelijke laboratoria 
de beschikbaarheid van elektrische stroom – bijna letterlijk – van levensbelang is? Als bij een netuitval het verwerken en 
analyseren stil valt en stalen te lang aan ongecontroleerde condities worden blootgesteld, gaan dagen kostbaar onderzoek 
verloren. In samenwerking met Cebeo zorgde Bernaerts Elektro voor de installatie van een cruciaal element in dit 
verhaal: een (93PM – 150kW) UPS (Uninterruptible Power System) van Eaton. Die UPS moet een overbruggingstijd van een 
kwartier stroom garanderen alvorens de noodgenerator aanslaat. Maar in de praktijk kan de UPS zelfs nog veel meer… 

HISTOGENEX OPENT NIEUW LABORATORIUM VOOR KANKERONDERZOEK

UPS-OPLOSSING VAN EATON 
GARANDEERT STROOM IN LABO 
VOOR KANKERONDERZOEK

Nieuw laboratorium van HistoGeneX te Wilrijk.

Manager bij HistoGeneX aan. “Voor ons ging het er 
om dat we onze partners continuïteit kunnen garan-
deren, en dus zochten we een oplossing in het geval 
van stroomuitval.”
“Tijdens het onderzoek doorlopen de stalen een 
reeks manipulaties. Ze passeren onder toestellen 
die onder meer instaan voor kleuring, microscopen 
die automatisch beelden opslaan, en dat alles onder 
een heel strikte timeline... Dat gaat over enorm veel 
data, als je weet dat hier zo’n twintigtal pathologen 
continu de bewerkte stalen analyseren.”

CRUCIAAL DATACIRCUIT
“De kern van het verhaal is dan ook dat net die ket-
ting niet mag stilvallen. Eens de datastroom op gang 
is, moeten die apparaten ten allen tijde blijven draai-
en, of heel veel informatie gaat verloren. Het zijn dan 
ook al de toestellen in die ‘ketting’ verantwoordelijk 
voor de data die op de UPS zijn aangesloten(*).” 
Want in tegenstelling tot de noodgenerator neemt 
een UPS niet alles over. “Het heeft weinig zin om 
vriezers of koelcellen aan de UPS te koppelen”, weet 
Joris Bernaerts. “Op tien minuten tijd zal een vriezer 
die op -80°C staat misschien naar -79°C gaan, maar 
ook niet meer dan dat. Ook de verlichting hangt niet 
vast aan de UPS.” 
“Bij een volledige belasting van alle toestellen die 
momenteel zijn aangesloten, kan de UPS gemakke-
lijk 15 minuten voldoende vermogen leveren”, pikt 
Luc De Clercq, Sales Manager Power Quality bij Ea-
ton in. “Mocht de noodgenerator het dan nog niet 
hebben overgenomen, wat echt een heel onwaar-
schijnlijk scenario is, dan kunnen bepaalde circuits 
nog steeds manueel worden losgekoppeld om de 
andere cruciale(re) circuits te kunnen blijven bevoor-
raden.” Een blik op de monitor van de UPS tijdens 
ons bezoek, leerde dat bij de belasting op dat mo-
ment – een reguliere werkdag met veel activiteit – de 
UPS het ruim een uur (!) kon overnemen.

REGELMATIGE TESTING UPS
“Maandelijks wordt de UPS getest, zonder dat we 
daarom stroomloos zijn. Daartegenover is er vol-
gens ons kwaliteitssysteem wel een jaarlijkse test 
met een effectieve stroomuitval gepland om niets 
aan	het	toeval	over	te	laten”,	aldus	Rudy.	“Dat	is	niet	
wettelijk verplicht, maar we leggen onszelf die ver-
plichting op als kwaliteitsgarantie tegenover onze 
klanten. In onze sector draait alles om geloofwaar-
digheid	en	transparantie”,	aldus	Rudy	Willebrords.

DRIEVOUDIGE SAMENWERKING
“Dit project is het resultaat van een mooie samen-
werking tussen drie partijen”, weet Geert Stuer, ver-
tegenwoordiger bij Cebeo. In de eerste plaats zeker 
en vast de installateur Elektro Bernaerts, die hun 
expertise hebben bewezen door het volledige tech-
nisch ontwerp te maken en uiteraard de installatie 
uit te voeren.” Luc De Clercq van Eaton vult aan: 
“Het voordeel om rechtstreeks met de installateur 
en niet via een studiebureau te werken, is hun grote 
flexibiliteit tijdens het ganse proces, terwijl dat in het 
andere geval toch vaal loggere instanties zijn.” “Wij 
van onze kant werken al lang samen met Cebeo, en 
ook nu verliep dit uiterst professioneel en stipt, zo-
als we van hen gewoon zijn,” besluit Joris Bernaerts, 
zaakvoerder van Elektro Bernaerts. 

““ Voor dit project vertrokken we van een 
 blanco bouwkundig plan, zonder lastenboek.

Een blik op de monitor van de UPS tijdens ons bezoek, 
leerde dat bij de belasting op dat moment – een 
reguliere werkdag met veel activiteit – de UPS het ruim 
een uur (!) kon overnemen.

Zo’n twintigtal pathologen analyseren in het labo continu de bewerkte stalen.

Bij een volledige belasting van alle 
toestellen die momenteel zijn aange-
sloten, kan de UPS gemakkelijk 1 uur 
voldoende vermogen leveren.
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Geschikt voor: Type verbinder Krimpbereik Krimpprofiel Serie matrijzen

Buiskabelschoenen en verbinders - CU standaard 0.75 - 10 mm² R50

Buiskabelschoenen en verbinders - CU standaard 6 - 25 mm² R50

Gecomprimeerde koperen kabelschoenen en verbinders 6 - 25 mm² D50

Gelaste kabelschoenen, stiftkabelschoenen 0.5 - 10 mm² Q50

Adereindhulzen 0.14 - 50 mm² AE50

Geïsoleerde vlakstekker (Enkele en dubbele*) 0.1 - 16 mm² IS50

Niet-geïsoleerde vlakstekker 0.25 - 6 mm² CR50

BNC connectoren voor coax kabels RG 58,59,60 en 71 BNC50

Technische specificaties:

Perskracht 15 kN (max.)

Persbereik 0.14 - 50 mm²

Krimpcyclus < 1.5 sec. (Afhankelijk van kabeltype)

Aantal verpersingen ± 300 voor 10 mm² Cu DIN 46234

Spanning batterij 10.8 V

Capaciteit batterij 1.5 Ah, Li-Ion

Oplaadtijd ± 40 min.

Gewicht incl. batterij  0.96 kg

Omgevingstemperatuur -10 °C tot +40 °C

KRIMPGEREEDSCHAP EK50-ML 
Elektrohydraulische perstang 0.14 - 50 mm² 

Deze uiterst lichte "Klauke Micro" combineert snelheid en efficiënte 
aandrijftechnologie met het gemak van batterij-aangedreven krimp-
gereedschap in één tool. Door zijn compacte design is dit gereed-
schap ideaal voor het snel krimpen van grote volumes waar een 
handige en snelle actie noodzakelijk is. 

Niet alleen in schakelkasten maar ook in veel andere sectoren van 
de industrie is dit gereedschap bijzonder aangewezen door zijn  
bediening met één hand. De "Klauke Micro" is de ideale oplossing 
voor een maximale efficiëntie en gebruiksvriendelijk werken.
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De Fluke warmtebeeldcamera’s 
met Fluke Connect™ 

Gebouwd voor prestaties, met functies waarmee u 
gemakkelijk en snel problemen kunt identificeren  
voordat ze kostbare storingen worden. 
•  Verbeterde resolutie, tot 2,5 keer meer pixels.

Kijk voor meer unieke functies  
en specificaties op onze website 
www.fluke.be/TiS

Nieuw
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PROJECTPROJECT Relighting bij Schoenen- en kledingwinkel Molders 

Bij fashionzaak Molders drong een grondige herin-
richting zich op, omdat het haar aanbod dat voor-
dien voornamelijk uit schoenen bestond, gevoe-
lig	 uitbreidde	 met	 kledij.	 Interieurarchitect	 Ronny	 
Blommaert van Bloco tekende de plannen uit, en 
stapte vervolgens naar Cebeo voor het lichtadvies. 
“Kledij die op een andere manier wordt uitgestald, 
vraagt om een andere belichting”, weet ook zaak-
voerster Veronique Molders. “Paspoppen bijvoorbeeld 
moeten echt ‘in de spotlight’ komen te staan. Boven-
dien wilden we meer een ‘boetiek’ sfeer creëren.”

ORIËNTEERBARE SPOTS 
= MEER DYNAMIEK
“Dit is een grote zaak”, bemerkt Thomas Van  
Brantegem, Lighting Consultant bij Orbit, produ-
cent van de lichttoestellen. “Als je de ganse ruimte 
egaal zou verlichten, krijg je een heel onaangename 
sfeer. Daarom kozen we ervoor om in de zijbeuken 
het klassieke downlight principe te behouden, maar 
het middengedeelte in te richten met oriënteerbare 
spots, wat voor veel meer dynamiek zorgt. Bepaalde 
items kunnen zo extra uitgelicht worden. De specia-
listen van Cebeo hielpen ons bij het bepalen van de 
juiste sferen.” 
Ook de energie-efficiëntie werd niet vergeten. “Voor 
de herinrichting hingen hier nog grote gasontla-
dingslampen van 70 watt. Nu is alles vervangen 
door een LED-oplossing. De LED’s die er nu hangen 
verbruiken slechts 30 watt. De zaak telt wel meer 
lichttoestellen dan toen want ze hebben ook meer 
te verlichten nu. De LED armaturen hebben ook een 
veel langere levensduur. Het is dus moeilijk om uit te 
drukken hoe groot de werkelijke besparing is, maar 
wat de zijbeuken betreft moet het toch rond de 50% 
liggen.”  

AANGEPASTE LED VOOR BETERE 
KLEURWEERGAVE
Ook aan het installatiegemak werd gedacht: In de 
zijbeuken wilde men het bestaande plafond behou-
den.	Daarom	werden	‘de	Rondo’	armaturen	aange-
past zodat installateur Smet Kamiel Elektro ze een-
voudig in de bestaande behuizing kon plaatsen. 
 “Voor de LED viel de keuze op een speciaal type, de 
RA9:	die	laat	het	rode	spectrum	extra	tot	uiting	ko-

men. In een zaak met veel schoenen en handtassen 
in bruin leder, zorgt dit voor een kwalitatieve kleur-
weergave. Bovendien heeft deze LED het hoogste 
rendement op de huidige markt”, weet Cebeo licht-
specialiste Karen Bertels. 

Recent	 werd	 ook	 een	 gloednieuw	magazijn	 bijge-
bouwd, dat uiteraard ook verlicht moest worden. 
“Hiervoor konden we rekenen op de uitstekende 
diensten van VP Elektrotechniek”, aldus Karen. 
“Door hun weloverwogen materiaalkeuzes kan het 
personeel hier in alle comfort werken. De verlichting 
moest immers voldoende sterk zijn om alle etiket-
ten voldoende leesbaar te maken. Maar omdat in 
dit hoge magazijn ook dikwijls op een ladder moet 
geklommen worden, mocht het licht ook niet ver-
blinden. Het gebruik van de Philips Maxos Industry 
met opaal kap, zorgt voor een goede verspreiding 
van het licht over de ganse ruimte.” 
Dit project is een typevoorbeeld van een doorgedre-
ven samenwerking tussen de fabrikant, de interieur-
architect, Cebeo en uiteraard de eindklant. Het laat-
ste woord is dan ook voor zaakvoerster Veronique 
Molders. “Alle artikelen komen nu veel beter tot hun 
recht. En de klanten? We horen dat hun shop-erva-
ring er flink op vooruit is gegaan. Mensen die hier 
komen, ervaren de sfeer als aangenaam, en blijven 
ook langer in de winkel rondkuieren.”

Net als modellen op een catwalk, verdienen pasmodellen in 
een kledingwinkel “in de spotlight” te staan. Schoenen- en 
kledingwinkel Molders onderging een herinrichting waardoor de 
bestaande lichtinstallatie onvoldoende de juiste accenten legde. 
Daarom werd besloten een volledige relighting uit te voeren, en 
onder meer de klassieke klokarmaturen in het centrale gedeelte te 
vervangen door een flexibele oplossing met richtbare spots. In één 
moeite werd ook het gloednieuwe magazijn van een functionele 
LED-verlichting voorzien. Cebeo coördineerde de hele makeover.  

RELIGHTING BIJ SCHOENEN- EN KLEDINGWINKEL MOLDERS

RELIGHTING 
ZET SCHOENEN EN 
PASMODELLEN IN DE 
SPOTLIGHT 
 

De lichtspecialisten van Cebeo hielpen bij het bepalen van de juiste sferen.

Decoratieve LED pendel-
armaturen van Orbit.

Karen Bertels en 
Thomas Van Brantegem

Philips Maxos Industry armaturen 
in gloednieuwe magazijnruimte.

Veronique Molders – zaakvoerster

““ Kledij die op een andere manier 
           wordt uitgestald, vraagt om een 
                      andere belichting.



Panorama,
in lijn met uw levensstijl.

De keuken is en blijft de populairste plek in huis. Onze leefruimte en kookplek 

versmelten tot één. Om optimaal te kunnen genieten van deze multifunctionele 

ruimte, is er nood aan slimme keukenventilatie. Novy verlegt haar grenzen en gaat 

een stapje verder met Panorama. Deze dampkap en kookplaat in één heeft niet enkel 

een zuiver en tijdloos design, maar past zich dankzij haar technisch vernuft ook aan, 

aan uw levensstijl. www.novypanorama.be
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VEILIG, GEMAKKELIJK EN SNEL 
INSTALLEREN. DIT IS ONZE 

BELOFTE.

Onze verpakkingen spelen daarbij een essentiële rol. Het begint 
bij het herkennen van het juiste product in een oogopslag. 
Hiervoor worden ze voortaan voorzien van een gekleurde 

wikkelfolie per productcategorie.

www.preflex.com

PREFLEX® MET INSTALLATIEDRAAD 
1,5 MM2

PREFLEX® MET INSTALLATIEDRAAD 
2,5 MM2

PREFLEX® MET COAXKABEL EN 
LUIDSPREKERKABEL

PREFLEX® MET DATAKABEL

PREFLEX® MET  
COMMUNICATIEKABEL

PREFLEX® MET ALARMKABEL

EASY  
UNROLLING

INSTANT 
RECOGNITION

STRAIGHT 
EDGES
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ONS ASSORTIMENT 
LETTERLIJK BINNEN HANDBEREIK

DE CEBEO APP

ONTDEK 
DE HANDIGE UPDATES

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


