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Beste lezer,

Energie-efficiëntie, comfort, veiligheid en connectiviteit. Het zijn 
eigenschappen van een moderne technische installatie in woningen, 
kantoren, winkels… Als installateur zal je dit niet vreemd in de oren klinken. 
Helemaal nieuw is dit gegeven niet. Het is een marktevolutie die al een paar 
jaar aan de gang is.
Alleen wijzigt de invulling van de begrippen en zijn de installaties niet meer 
dezelfde. De evolutie die verlichting de laatste jaren onderging, illustreert dit 
perfect. De doorbraak van LED betekende aanvankelijk (alleen) een revolutie 
op vlak van energie-efficiëntie, maar creëerde niet altijd het wenselijke 
lichtcomfort. Als gevolg van de ontwikkelingen van de fabrikanten, voldoet 
LED op vandaag voor elke toepassing aan de verwachtingen inzake comfort 
en ondersteunt een LED-oplossing in combinatie met bijvoorbeeld detectie 
ook de veiligheid. 
Eenzelfde evolutie valt te verwachten voor ‘slimme en geconnecteerde’ 
oplossingen. Deze bestaan al enige tijd, maar zijn eveneens onderhevig aan 
evolutie. De diverse protocollen bieden elk specifieke mogelijkheden. Eén 
ding hebben ze gemeen: door de onderlinge communicatie is er integratie 
van technieken mogelijk en ontstaan er meer mogelijkheden. Dit komt het 
comfort, de energie-efficiëntie en veiligheid ten goede.
Is dit al dagelijkse kost voor de installateur? Wellicht niet, maar het zit er wel 
aan te komen. Daarom informeert Cebeo hier al uitgebreid over. Tijdens de 
evenementen Smart & Connected bijvoorbeeld, die Cebeo samen met een 
aantal partner-fabrikanten organiseerde. 
In deze Cebeo News gaan we verder in op het thema Smart & Connected en 
belichten we een aantal specifieke oplossingen. Een installateur getuigt ook 
dat hij er bewust voor kiest om slimme oplossingen aan te bieden. 
Ik hoop dat het dossier Smart & Connected ook jou veel boeiende 
leesmomenten brengt.

Met vriendelijke groeten

Jo Vanackere
Communication Manager Cebeo nv.
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VERKOOPSFILIALEN:
1040 ETTERBEEK  boulevard Louis Schmidtlaan 3/1 
T 02/739.47.70 • F 02/739.47.99 • etterbeek@cebeo.be
1090 BRUSSELS (Jette) avenue Carton de Wiartlaan 74 
T 02/421.39.00 • F 02/424.18.82 • jette@cebeo.be
1090 BRUSSELS (Jette)  Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407 
T 02/421.39.00 • F 02/218.50.62 • jette@cebeo.be
1130 BRUSSELS (Haren) Sint-Stevens-Woluwestraat 
T 02/247.93.30 • F 02/247.95.97 • resi-haren@cebeo.be
1301 WAVRE (Bierges)  rue Provinciale 263 
T 010/42.12.12 • F 010/41.78.21 • brabant@cebeo.be
1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU P. I. de la Vallée du Hain 3E 
T 02/366.94.61 • F 02/366.04.11 • braine@cebeo.be
1620 DROGENBOS  W.A. Mozartlaan 10 
T 02/334.12.10 • F 02/331.20.10 • drogenbos@cebeo.be
2100 DEURNE  Kruiningenstraat 14 
T 03/360.93.20 • F 03/360.93.21 • deurne@cebeo.be
2280 GROBBENDONK  Bouwelven 2A 
T 014/21.92.91 • F 014/21.92.93 • grobbendonk@claessen.be
2300 TURNHOUT  Veedijk 31 
T 014/44.84.84 • F 014/44.84.80 • turnhout@cebeo.be
2440 GEEL  Bell-Telephonelaan 3A 
T 014/56.38.10 • F 014/56.38.20 • geel@cebeo.be
2550 KONTICH  Prins Boudewijnlaan 9, Unit 10a 
T 03/877.27.27 • F 03/887.01.54 • kontich@claessen.be
2610 WILRIJK  Kleine Doornstraat 299 
T 03/450.86.00 • F 03/458.02.65 • wilrijk@cebeo.be
2630 AARTSELAAR  Leugstraat 5 
T 03/887.73.96 • F 03/877.91.44 • aartselaar@cebeo.be
2800 MECHELEN (Nekkerspoel)  Maanstraat 9 
T 015/27.06.53 • F 015/21.74.11 • mechelen@cebeo.be
3001 LEUVEN (Heverlee)  Ambachtenlaan 31A 
T 016/40.08.48 • F 016/40.00.56 • brabant@cebeo.be
3200 AARSCHOT  Nieuwlandlaan 79  
T 016/57.09.11 • F 016/57.14.10 • aarschot@cebeo.be
3500 HASSELT  Het Dorlik 3 
T 011/26.04.00 • F 011/23.66.50 • limburg@cebeo.be
3500 HASSELT  Hellebeemden 14 
T 011/27.36.90 • F 011/27.04.74 • hasselt@claessen.be
3600 GENK  Witmeerstraat 1 
T 089/35 .35.13 • F 089/35.35.17 • genk@claessen.be
3800 SINT TRUIDEN  Schurhovenveld 4308 
T 011.68.89.02 • F 011/69.17.62 • sinttruiden@claessen.be
3945 HAM  Bergstraat 38a 
T 013/66.25.41 • F 013/66.41.11 • ham@claessen.be
4040 HERSTAL  P. I. des Hauts-Sarts , Première avenue 2 
T 04/345.96.96 • F 04/345.96.89 • herstal@cebeo.be 
4460 GRÂCE-HOLLOGNE  Z. I. , rue de Wallonie 13 
T 04/239.73.00 • F 04/239.73.03 • gracehollogne@cebeo.be  
4820 VERVIERS (Dison)  avenue du Jardin Ecole 43 
T 087/56.03.74 • F 087/56.03.76 • verviers@cebeo.be   
5020 NAMUR (Suarlée)  Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15 
T 081/72.17.40 • F 081/72.17.50 • namur@cebeo.be 
5500 DINANT  Rue Saint-Jacques 325 
T 082/22.27.45 • F 082/22.50.49 • dinant@cebeo.be
6040 CHARLEROI (Jumet)  Z. I. , Première rue 1 
T 071/29.73.73 • F 071/29.73.74 • charleroi@cebeo.be 
6061  MONTIGNIES-SUR-SAMBRE  Rue du Pays Bas 20 
T 071/30.77.27 • F 071/30.72.65 • charleroi@cebeo.be 
6700 ARLON Zoning artisanal de Weyler 46 
T 063/21.29.90 • arlon@cebeo.be
6800 LIBRAMONT  Z. I. de Recogne, Le pré aux Epines 21 
T 061/21.01.80 • F 061/21.01.89 • libramont@cebeo.be
6900 MARCHE-EN-FAMENNE Z.I. du Wex, Boucle de la Famenne 23 
T 084/24.40.00 • F 084/24.48.40 • marcheenfamenne@cebeo.be 
7000 MONS  Grand Route 212 
T 065/40.24.40 • F 065/35.45.19 • mons@cebeo.be 
7500 TOURNAI  Quai des Vicinaux 24-01 
T 069/21.60.58 • F 069/21.60.59 • tournai@cebeo.be
7600 PÉRUWELZ  rue de l’Europe 14 
T 069/77.96.66 • F 069/77.65.42 • peruwelz@cebeo.be 
7700 MOUSCRON  rue de la Royenne 47B 
T 056/56.16.16 • F 056/56.16.10 • mouscron@cebeo.be
8200 BRUGGE (Waggelwater)  Tijdelijke locatie: Dirk Martensstraat 27 
T 050/45.78.78 • F 050/32.34.26 • brugge@cebeo.be
8400 OOSTENDE  Plantijnstraat 4 
T 059/56.05.60 • F 059/70.02.32 • oostende@cebeo.be
8500 KORTRIJK  Zwingelaarsstraat 7 
T 056/36.57.11 • F 056/36.57.12 • kortrijk@cebeo.be
8520 KUURNE  Industrielaan 3 
T 056/36.48.00 • F 056/36.48.10 • kuurne@cebeo.be
8600 DIKSMUIDE  Polderstraat 14 
T 051/51.06.00 • F 051/51.08.35 • diksmuide@cebeo.be
8630 VEURNE  Koksijdestraat 18 
T 058/31.51.44 • F 058/31.52.90 • veurne@cebeo.be
8790 WAREGEM  Eugène Bekaertlaan 59 
T 056/23.84.80 • F 056/23.84.81 • waregem@cebeo.be
8800 ROESELARE  Hof Ter Weze 28 
T 051/24.21.51 • F 051/24.21.53 • roeselare@cebeo.be
9000 GENt  New Orleansstraat 10 
T 09/255.76.76 • F 09/255.76.26 • gent@cebeo.be
9090 MELLE  Zwaantjesstraat 33 
T 09/225.57.54 • F 09/225.28.21 • melle@cebeo.be
9140 TEMSE  Laagstraat 25 
T 03/250.51.25 • F 03/250.51.20 • temse@cebeo.be
9160 LOKEREN  Industriezone E17/1089, Dijkstraat 19 
T 09/348.29.51 • F 09/349.05.80 • lokeren@cebeo.be
9320 EREMBODEGEM  Brusselbaan 287A - 289A 
T 053/21.27.93 • F 053/77.93.80 • erembodegem@cebeo.be
9620 ZOTTEGEM  Astridstraat 5 
T 09/360.29.81 • F 09/360.14.02 • zottegem@cebeo.be
9700 OUDENAARDE  Serpentstraat 96A 
T 055/23.22.00 • F 055/23.22.09 • oudenaarde@cebeo.be
9700 OUDENAARDE  Paalstraat 3 
T 055/31.27.07 • F 055/31.27.09 • oudenaarde@cebeo.be
9800 DEINZE  Clemence Dosschestraat 10 
T 09/381.59.00 • F 09/381.59.01 • deinze@cebeo.be

 • 
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  PROJECT, OPPLE Smart Lighting systeem bij Electro Zwijsen
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Voor de installateur betekent een smart 

oplossing vaak een snellere installatie, die 

bovendien future proof is, en zelfs door de 

eindklant kan worden geüpdatet. Dit leidt tot 

minder tussenkomsten van de installateur. 

Betekent dit dat die op termijn minder werk 

zal hebben? Niet noodzakelijk. De installateur 

zal minder kleine tussenkomsten doen, maar 

initieel meerwaarde verkopen, en dus aan 

upselling doen. Door de eindklant zelf – in 

zekere mate – de mogelijkheid kunnen bieden 

om bij te sturen, komt die gewonnen tijd vrij 

voor extra installaties. Win-win!

Smart oplossingen doen steeds meer en steeds sneller hun intrede in tal van toepassingen, 

gaande van verlichting en verwarming, tot videofonie of zelfs slimme huishoudtoestellen. 

Meerwaarde van deze slimme installaties? De gebruiker het leven zo gemakkelijk 
mogelijk maken. En er is meer dan gebruikerscomfort: denk maar aan energiebesparing, 

een verlengde levensduur van de toestellen en compatibiliteit. 
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LCN1840/05 
Wireless gateway
Specification sheet

Find out more about Interact
www.interact-lighting.com/pro

Pro

Works with

Connected lighting

AN MOORS - DIVISIEMANAGER VERLICHTING EN CONSUMER ELEKTRO BIJ CEBEO

“Nog voor Light + Building mocht Cebeo kennismaken met Philips’ nieuwe smart toepassing Interact Pro”, 
vertelt An Moors, Divisiemanager Verlichting en Consumer Elektro bij Cebeo. “Dankzij onze nauwe 
samenwerking met Philips werden wij als enige Belgische partner samen met ons zuster bedrijf in Nederland 
uitgekozen voor dit pilootproject. We zijn ervan overtuigd dat oplossingen als deze het begin inluiden van een 
revolutie in connected lighting”, aldus An Moors.  

An Moors – Divisiemanager Verlichting en Consumer Elektro bij Cebeo

WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD 
DAT OPLOSSINGEN ALS DEZE 
HET BEGIN INLUIDEN VAN EEN 

REVOLUTIE IN CONNECTED L IGHTING

Vergaderruimte uitgerust met Interact Pro bij Cebeo Waregem

COMFORT STAAT CENTRAAL
Connected lighting levert een belangrijke 
energiebesparing op voor de gebruiker 
door het gebruik van performante LED 
armaturen. Maar er is nog een tweede 
aspect, dat steeds meer aan belang wint. 
“Toepassingen als Interact Pro geven het 
comfort van de werknemers een boost. 
Eigenlijk komt het erop neer dat nieuwe 
technologische oplossingen ‘de mens’ 
centraal stellen. Een werknemer optimale 

(licht)omstandigheden verschaffen, leidt 
tot verhoogde prestaties en minder ziekte. 
Dat is dus onrechtstreeks ook een reductie 
van energieverlies.”

DATACOLLECTIE DOORSLAGGEVEND
In het hoofdkantoor van Cebeo in Waregem 
is een vergaderruimte voor zestien perso-
nen uitgerust met Philips’ Interact Pro. De 

TOEPASSINGEN ALS INTERACT PRO 
GEVEN HET COMFORT VAN 

DE WERKNEMERS EEN BOOST

voordelen zijn intussen gekend (zie ook 
Cebeo News 293): het instellen van scè-
nes en zones, flexibiliteit van het systeem,  
dimmen, bediening via de intuïtieve app… 
“Een mooi voorbeeld van het aanwenden 
van datacollectie is de volgende: wanneer 
je – via de app – merkt dat bepaalde ruim-
tes frequenter gebruikt worden op basis 
van het activeren van de verlichting, kan je 
de schoonmaakploeg die ruimtes gerichter 
laten aanpakken. Dat is behalve efficiënt, 
ook weer goed voor het comfort van de 
personen die die ruimte gebruiken.”

INNOVATIE
Dat Cebeo nog vóór de officiële lancering 
van Interact Pro op Light + Building 2018 al 
deze installatie ter beschikking had, in de 
eigen headquarters, is niet toevallig. “Dit is 
voor Cebeo een mooie erkenning als inno-
vatief bedrijf door een partner als Philips.” 
Logisch ook, want innovatie is een kern-
waarde van Cebeo, die zelfs expliciet in het 
mission statement is opgenomen. 

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST
“Onze medewerkers kregen een pre-oplei-
ding , zodat iedereen voldoende gewapend 
was met de juiste kennis voor Light + Buil-

ding, de grootste beurs in de installatie-
sector. Maar uiteraard stopte het daar niet. 
Ook nadien volgden nog opleidingen in de 
diepte. De bedoeling is dat wij die kennis 
doorgeven aan onze installateurs, via ons 
beproefd Campus opleidingsprogramma. 
Op onze Smart & Connected events kon 
men zich daar reeds voor registreren.” 

“Al de tijd die we spenderen in het oplei-
den van onze eigen medewerkers, bewijst 
dat we geloven in connected lighting en  
Interact Pro in het bijzonder, en bevestigt 
het wederzijds vertrouwen tussen Philips  
en Cebeo”, besluit An Moors.  

Wireless gateway LCN1840/05

CEBEO TEST ALS EERSTE 
INTERACT PRO VAN PHILIPS
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LIGHTINGHOME & BUILDING 
AUTOMATION
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TIM DE BIE – PRODUCT MANAGER BIJ NIKO

Niko EcodisplayNiko HomeControl 
touch display

Niko Home ocntrol II 
app

De installatie van Niko Home Control II is 
beduidend eenvoudiger geworden. Want 
daar je bij versie I nog vier verschillende 
modules nodig had voor controller, IP-in-
terface, voeding en gateway, zijn deze nu 
vervangen door één connected controller.
“Die connected controller is noodzakelijk 
in Niko Home Control II, omwille van zijn 

sterkere processor, om het nieuwe soft-
wareplatform aan te kunnen”, aldus Tim 
De Bie, Product Manager bij Niko. “Maar 
alle schakelmodules, of bedieningen aan 
de muur, zijn hetzelfde gebleven.” 

Toch is het mogelijk dat klanten die reeds 
Niko Home Control I gebruiken, en hun 
installatie willen upgraden, geen nieuwe 
hardware hoeven te laten installeren. “De 
controller was eerder ontwikkeld dan het 
software platform. Alle installaties uitge-
voerd sinds medio 2016, zouden al over 
de nieuwe controller moeten beschikken.”

NIKO HOME CONTROL II 
NOG GEBRUIKSVRIENDELIJKER
Maar wat is nu het grote verschil tus-
sen de ‘oude’ en de nieuwe versie? “Ten 
eerste is de gebruiksvriendelijkheid er 
erg op vooruit gegaan”, weet de Product  
Manager. “Zo hebben we de drie verschil-
lende apps voor configuratie, bediening 
en toegangscontrole nu samengebracht 
in één applicatie.” 

SNELLER EN EENVOUDIGER 
PROGRAMMEREN
Ook de installateur is gebaat bij de nieu-
we software. “Deze update zorgt voor een 
merkbaar versnelde en vereenvoudigde 
programmatie. Want nu kan je program-
meren in de helft van de tijd aangezien je 
voor de basisacties slechts 3 clicks no-
dig hebt en complexe acties 75% sneller 
gaan. Bovendien hebben zowel de eind-
gebruiker als installateur een eigen login. 
Als installateur heb je toegang tot alle 
functionaliteiten. De eindgebruiker moet 
met hetzelfde netwerk verbonden zijn als 
zijn installatie om wijzigingen door te voe-

ren aan sferen, routines of 
commando’s.”

INSTALLATIEACCOUNT 
“Via de software kan de eindgebruiker 
geen wijzigingen aanbrengen in kastmo-
dules of hardware componenten toevoe-
gen. Daarvoor moet je tenslotte ook de 
bekabeling manipuleren, of het elektrisch 
paneel openen, en dat is toch veeleer  
installateurswerk. De opsplitsing tussen 
gebruikers- en installateursaccount, is er 
dus om de gebruiker en zijn installatie te 
beschermen. En finaal ook de installateur, 
zodat hij achteraf geen problemen hoeft 
te komen oplossen, te wijten aan een 
overijverige klant.” 

SLIM OPEN
Tot slot is de nieuwe Niko Home Control 
nu ook ‘slim open’. “Niko Home Control 
werd tot voor kort aanzien als een ge-
sloten systeem. Dankzij enkele strategi-
sche partnerships zijn we vandaag ‘slim 
open’. Sonos is zo’n partner, net als Bose,  

Renson, VELUX, Nibe en Smappee. Als zij 
wijzigingen aanbrengen in hun software, 
dan worden wij tijdig op de hoogte ge-
steld zodat onze koppeling optimaal blijft 
werken.” 

“‘Slim’ gaat er ook over dat we enkel 
die functionaliteiten overnemen die een 
toegevoegde waarde bieden aan Niko 
Home Control, zoals in het geval van  
Sonos audio toevoegen aan een sfeer, of 
je audio meenemen in de alles-uitfunctie.  
Het creëren van afspeellijsten bijvoor-
beeld, hoort daar niet bij. Zomaar alle  
mogelijkheden overnemen zou de app al-
leen maar nodeloos complex maken. En 
laat dat nu net zijn wat we willen vermij-
den”, besluit Tim De Bie. 

NIKO HOME CONTROL II
IS ‘SLIM OPEN’ 
De ‘II’ in de nieuwste versie van Niko Home Control is meer dan een cijfertje. Ze staat voor meer 
gebruikscomfort, een uitgebreider aantal mogelijkheden en voor de ‘slimme’ toepassingen die Niko heeft 
toegevoegd. Tegelijk is er gewaakt over de compatibiliteit met de originele Niko Home Control.

www.niko.eu/nikohomecontrol MEER INFO

       WE BRACHTEN DRIE 
VERSCHILLENDE APPS 

      SAMEN IN ÉÉN APPLICATIE.

    SL IM OPEN BETEKENT ENKEL DIE    
   FUNCTIONALITEITEN KOPPELEN DIE      
    TOEGEVOEGDE WA ARDE BIEDEN.
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PROJECT OPPLE SMART LIGHTING SYSTEEM BIJ ELECTRO ZWIJSEN 

Bij Electro Zwijsen zijn ze niet over één 
nacht ijs gegaan voor de relighting van 
de eigen kantoren. “Uit een hele reeks 
voorstellen maakten we twee testop-
stellingen”, vertelt Wim Maerevoet van  
Zwijsen. “De OPPLE smart oplossing liet 
ons toe om de bestaande bekabeling te 
behouden, terwijl het beste alternatief 
veel meer intensieve arbeid vroeg, met 
meer componenten en bijgevolg veel 
meer installatietijd. Voor een bureel met 
negen armaturen liep het verschil al snel 
op tot een halve dag installatietijd.”

BLUETOOTH LOW ENERGY
“Het ganse systeem is gebaseerd op 
Bluetooth Low Energy (BLE) technolo-
gie. Doordat alle toestellen in een mesh 
zitten, zijn geen extra routers of andere 
hardware nodig. Onder spanning zetten 
en configureren, meer is niet nodig om zo 
een gesloten netwerk te creëren. 

“Het niet van buitenaf kunnen ingrijpen 
op de verlichtingsinstallatie, kan meteen 
ook als de enige beperking gezien wor-
den”, geeft Wim Maerevoet toe.

PLUG & PLAY
“Het plaatsen van de OPPLE-toestellen 
was ‘plug and play’: oude toestellen er-
uit, nieuwe toestellen erin, één op één, 
met uitzondering van enkele extra over-
bruggingen voor de schakelaars. Alle 
technieken zitten in de LED driver van 
het armatuur. Voortbouwen op onze be-
staande Wieland bekabeling was simpel, 
want OPPLE kan hun apparaten gewoon 
aanleveren met Wieland stekkers.”

64 TOESTELLEN PER PROJECT
“Het is belangrijk om niet meer dan 64 
toestellen toe te wijzen per project. Meer 
kan, maar is niet aangewezen. Voor een 
groot kantoorgebouw zoals dit werk je 
best in relatief kleine zones. Concreet 
hebben we hier vijf projecten. Project 

OPPLE SMART LIGHTING
EEN LICHTEND VOORBEELD 

De voordelen 
van Bluetooth Mesh
1. Het garandeert een zeer stabiel 

netwerk. 
2. Het belast je lokale datanetwerk 

niet. 
3. Het is veilig want je kunt het niet 

van buitenaf bedienen, waardoor 
hackers ook niet via de verlich-
ting op je netwerk terecht kun-
nen komen.

‘Zwijsen1’ bevat bijvoorbeeld 3 burelen, 
een vergaderruimte, de HR- en security-
afdeling. In dat ene project zitten alle 
zones gedefinieerd met hun respectieve 
deelnemers. Om het helemaal tastbaar 
te maken: mijn kantoor (= een zone) telt 9 
armaturen en een aanwezigheidsdetector, 
dus tien deelnemers in totaal.” 

DAGLICHTSTURING
“Eens alle toestellen zijn toegewezen aan 
hun zone, herkennen ze elkaar. Wat je dan 
nog rest is de gewenste lichtsterkte instel-
len, bijvoorbeeld op zestig procent bij het 
binnenkomen. Maar met een daglichtsen-
sor hoeft zelfs dat niet meer. De OPPLE-
detectoren hebben zowel aanwezigheids- 
als daglichtdetectie, en zelfs tempera-
tuur- en vochtigheidsmeting”, aldus Wim 
Maerevoet.

OPPLE SMART RELAIS
In de grote vergaderzaal werd één OPPLE 
smart relais geplaatst. “Hiermee kunnen 
ook niet-smart armaturen aan het systeem 
gekoppeld worden. Het is momenteel ook 
de enige ruimte waar we reeds enkele  
scènes programmeerden, zoals een  
presentatie- en vergaderscène. Maar de 
mogelijkheden gaan nog veel verder dan dat.”

APP OP DE WERKVLOER
Uiteraard kunnen gebruikers via de OP-
PLE Smart App de verlichting schakelen 
of dimmen middels Bluetooth. “We kozen 
ervoor om de medewerkers hier geen toe-
gang toe te verschaffen. Er is ook geen 
vraag naar bij de collega’s. het licht gaat 
automatisch aan als ze hun bureau nade-
ren, de lichtsterkte is overal egaal, zijnde 
ingesteld op 60%. Behalve op één plek, 
waar op vraag van de collega’s de verlich-
ting op 80% is ingesteld.”

IEDEREEN WINT
“Wij zijn zeer tevreden dat Cebeo ons in 
contact bracht met OPPLE. De flexibiliteit 
en de snelheid waarmee we deze religh-
ting konden doen, is fenomenaal. Zonder 
bekabeling te vervangen, te kappen of te 
breken, heb je de allernieuwste installatie. 
Het scheelt uren installatietijd vergeleken 
met andere oplossingen. Het is dan ook 
onze bedoeling om OPPLE Smart Lighting 
bij onze relighting projecten te gaan toe-
passen. En dan kan Cebeo ons opnieuw 
helpen met het logistieke gedeelte. Want 
met een goede oplossing, een secure lo-
gistiek en een korte installatietijd wint zo-
wel de eindklant als wij, de installateur”, 
besluit Wim Maerevoet.  

Wim Maerevoet – Electro Zwijsen

HET GANSE SYSTEEM IS 
GEBASEERD OP BLUETOOTH LOW 
ENERGY (BLE) TECHNOLOGIE

vlnr: Marc Willocx (Cebeo), Wim Maerevoet 
(Zwijsen), Stefan Jansens (Zwijsen) en Tim 
Leyers (Opple).

Liefst 300 toestellen, waaronder downlights, panels, drukknoppen en sensoren. Zoveel en niet minder was er 
nodig om de kantoren van Electro Zwijsen in Duffel grondig te relighten. Het gebouw had immers nog een 
oude TL-installatie, en er konden dus grote stappen gezet worden op vlak van energiebesparing, lichtkwaliteit 
(ergonomie) en levensduur van de toestellen. Een werk van lange adem zou je denken? Niet dankzij het 
verregaande installatiegemak van het OPPLE Smart Lighting systeem, gebaseerd op Bluetooth Low Energy.

Downlight Performer HG en MW

Opple Zenith 
panel suspended 

Opple Slim panel 
Performer

Opple Smart relayOpple Smart sensor

SMART  LIGHTING.



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 

PA-860-01www.niko.eu

Niko Home Control
Comfortabeler wonen, veiliger leven en tegelijkertijd een pak energie besparen. Als installateur heb je met Niko Home Control alles 
in handen om aan de wensen van je klanten tegemoet te komen. Een intelligente en flexibele elektrische installatie die met de bewoner 
meegroeit en het comfort geeft dat hij vandaag in zijn woning verwacht. En die tegelijk eenvoudig en snel te installeren is.

Met Niko Home Control kan je ook externe systemen van partnermerken als Renson, Reynaers, VELUX, Sonos en Bose centraal 
aansturen. Je dak- of schuifraam openen en sluiten, de luchtkwaliteit in huis checken en bijregelen, je muziekinstallatie aansturen: met Niko 
Home Control doe je dat met het grootste gemak. En dankzij de flexibiliteit van Niko Home Control kan je je elektrische installatie in de 
toekomst ook blijven uitbreiden. 
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VANUIT ÉÉN CENTRALE PLAATS 
VERLICHTING IN GROOT 
SPORTCOMPLEX STUREN

Het sportcomplex in Ternat werd afgelopen jaar volledig gerenoveerd. Er werd nagedacht over een 
lichtinstallatie die zowel economischer als kwalitatiever en gebruiksvriendelijker moest worden. 
Een Dalisys-sturing bood een deel van de oplossing. Voortaan kan de verlichting in diverse sportzalen centraal 
gestuurd worden, en wordt het licht automatisch ge(de)activeerd dankzij de aanwezigheidsdetectoren van 
BEG Luxomat. Cebeo was de onmisbare logistieke schakel in de aanlevering van bijna alle materiaal. 

competitie was 500 Lux vereist. Vanaf de balie 
kan men de keuze maken voor 250 of 500 Lux 
per zone of voor de hele zaal.”  

AL 20 JAAR VERTROUWENSBAND 
MET CEBEO
“Op de verlichting na, werd alle installatiema-
teriaal, van schakelaars, kabel en kabelgoten 

tot sensoren geleverd door Cebeo. Omdat het 
project toch over een relatief lange termijn liep, 
gebeurde dat op afroeporder, zodat we tel-
kens alle materiaal kregen op het moment dat 
we het nodig hadden. Wij zijn al 20 jaar klant 
bij Cebeo, en halen zo’n 80% van ons elek-
trotechnisch materiaal bij Cebeo”, aldus Tom 
Mertens, operationeel directeur bij Megavolt. 

DOSSIER |  Smar t  &  connec ted

Tom Mertens, operationeel directeur bij 
Megavolt, Hans Bouclier, zaakvoerder NV 

Bouclier,  Thierry Lucas, Sales engineer bij 
BEG Luxomat

PROJECT BEG LUXOMAT INSTALLATIE DOOR NV BOUCLIER 
IN SAMENWERKING MET MEGAVOLT

“Wat dit project bijzonder maakt, is dat 
men een deel van de verlichting via een 
centraal punt wou beheren, en een deel 
op zichzelf (stand alone) moest staan”, 
opent Thierry Lucas, Sales engineer bij 
BEG Luxomat. “Daar waar geen melders 
aanwezig zijn, wordt de verlichting cen-
traal aangestuurd vanaf de receptie.”

AANWEZIGHEIDSMELDERS VOOR 
KORT EN FREQUENT GEBRUIK
“In de inkomhal, de gangen, kleedruimtes 
en de toiletten, plaatsten we aanwezig-
heidsmelders, omdat dit ruimtes zijn die 
frequent en kortstondig gebruikt wor-
den. Dit zijn stuk voor stuk stand alone 
circuits. Voor de ‘verblijfsruimtes’ zoals 
de gevechtssportzaal, de danszaal, het 
zwembad en het café, wou men vanaf de 
receptie het licht kunnen schakelen. Een 
controle-LED op de drukknoppen toont 
aan of het licht geactiveerd is of niet. Er 
is ook een ‘Alles uit’ knop voorzien.” 

DALISYS
In die ruimtes die vanaf de receptie be-
diend kunnen worden, zijn ook druk-
knoppen aanwezig. “Omdat we met een  
Dalisys-sturing werkten, kan de lichtinten-
siteit geregeld worden naar voorkeur van 
de gebruiker, via een ‘long press’ op de 
drukknop. Standaard staat de intensiteit 
op een door de lichtstudie bepaald opti-
maal niveau.”
“Voor de grote sporthal kregen we de 
vraag om twee zones in te stellen. In zone 
A, het recreatieve deel, wou men het licht 
op 250 Lux, in zone B die dienst doet voor 

B.E.G. LUXOMAT®

NV Bouclier haalde 
het project binnen, en 
werkte voor de uitvoering 
samen met Megavolt. De 
aanwezigheidsmelders 
(een zestigtal) die 
gebruikt werden zijn van 
BEG Luxomat. 

Thierry Lucas – Sales engineer bij BEG Luxomat

EEN DEEL VAN DE VERLICHTING WOU MEN 
BEHEREN VIA EEN CENTRAAL PUNT, EN EEN DEEL 

MOEST OP ZICHZELF STAAN (STAND ALONE)
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BSH - LEEN CARLIER

Bij BSH vertrekt men van het idee dat een 
slim huis rond zijn gebruiker gebouwd 
kan, of zelfs moet worden. Een draadloos 
wifi thuisnetwerk is de enige vereiste voor 
het systeem. “De meerwaarde van Home  
Connect ligt echt in het feit dat we ver-
schillende productcategorieën bedienen, 
en dat het een open platform is. We sluiten 
niet uit dat in de toekomst ook andere mer-
ken bij ons kunnen aansluiten. In de hoofd-
zetel in Duitsland is men ook actief op zoek 
naar partners in de keukenindustrie.”

IFTTT
“Ook de (IFTTT) If This Then That app werkt 
met Home Connect. Zo kan je bijvoorbeeld 
je Philips Hue lamp laten aangaan in de 
eetkamer wanneer je oven op temperatuur 
is. Alexa, de spraakassistent van Amazon 
trad ook toe tot het partnership.” 

WAT ZIT ER IN DE KOELKAST? 
Een andere mogelijkheid is de aanwezig-
heid van een digitaal fototoestel in je koel-
kast, die je kan bedienen via je smartpho-
ne. “Zo kan je terwijl je in de winkel staat, 
kijken of je alle ingrediënten in huis hebt 
voor het avondmaal. Het komt telkens op 
hetzelfde neer: toegenomen comfort voor 
de gebruiker.”

“Onze positie binnen de Bosch groep, met 
Bosch Smart Home, is een absolute troef. 
In een smart kitchen omgeving waar veilig-
heid van groot belang is, biedt de koppe-
ling met bijvoorbeeld rookdetectoren heel 
wat mogelijkheden. Ons platform is hier 
klaar voor. De uitrol in België volgt binnen-
kort. De consument van de toekomst zal 
met al zijn smart toepassingen echt gebaat 
zijn bij één centrale app, de Home Connect 
App, waarin alles vervat zit, anders wordt 
zijn smartphone een doolhof aan duizend 
en één applicaties.”  

CONNECTED GAMMA BREIDT UIT
Momenteel beperkt het gamma aan ge-
connecteerde toestellen zich nog eer-
der tot het hogere segment, geeft Leen  
Carlier toe. “De markt is op vandaag nog 
vrij beperkt, maar we merken dat de mind-
set nu snel aan het veranderen is bij de  
consument. Bij BSH gaan we ervan uit dat 
binnen de vijf jaar alle toestellen gecon-
necteerd zijn via Home Connect.”

Voor de installateur vraagt dit geen extra 
inspanningen. “Bij elk toestel wordt zoals 
steeds een handleiding meegestuurd, in 
dit geval met een extra handleiding voor 
Home Connect. Meer dan vijf eenvoudige 
stappen over hoe je de koppeling maakt 
tussen toestel en thuisnetwerk, is dit niet”, 
besluit Leen Carlier.BINNEN VIJF JAAR ZIJN 

ALLE HUISHOUDTOESTELLEN 
GECONNECTEERD MET 

HOME CONNECT.

Is een slimme keuken eentje die weet wat je wilt koken? Neen, maar de geconnecteerde dampkap weet 
wel wanneer de kookplaat geactiveerd wordt. Bosch en Siemens Huishoudapparaten bieden een assortiment 
ovens, koelkasten, vaatwassers, espressotoestellen, wasmachines en droogautomaten,…  die allemaal 
via de applicatie Home Connect kunnen worden bediend. “De meeste toestellen werken individueel, maar 
sommige staan ook met elkaar in verbinding”, aldus Leen Carlier van BSH. “Al deze toepassingen hebben 
als doel bij te dragen tot het comfort en de veiligheid van de gebruiker.”

HOME CONNECT 
MAAKT WONING KLAAR 
VOOR DE TOEKOMST

JE KAN TERWIJL JE IN DE WINKEL STAAT, 
KIJKEN WAT ER THUIS IN JE KOELKAST ZIT.

Leen Carlier – BSH
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CTRL DELTA EN CASAMBI 
BUNDELEN DE KRACHTEN IN FITNESSZAAK  

PROJECT CTRL DELTA EN CASAMBI TOEPASSING 
GEREALISEERD DOOR DAC SYSTEMS IN FITNESSZAAK

Tom De Backer – Eigenaar van fitness Healthpoint

Tom De Backer, eigenaar van fitness  
Healthpoint is geen ‘die hard’ domotica 
adept. “Ik vind het comfort dat deze in-
stallatie met CTRL Delta me biedt ge-
weldig. Hoewel ik weet dat ik nog veel 
meer uit mijn installatie zou kunnen ha-
len dan ik vandaag doe, hoeft dat op dit 
moment niet.”
Installateur Pieter-Jan Garrez van DAC 
Systems uit Gullegem legt uit: “Het is 
perfect mogelijk om verschillende sfe-
ren in te stellen, of meerdere routines 
te programmeren, en erg eenvoudig bo-
vendien. Maar de eigenaar verkiest een 
minimum aan automatisering. Hij dimt 
zijn verlichting afhankelijk van het zon-
licht dat binnenvalt.”
 

VERLICHTING, VERWARMING, 
SCREENS EN AUDIO BEDIENEN VIA 
ÉÉN TOEGANGSPUNT
“Dat doe ik het vaakst en het liefst via 
het touchscreen, dat centraal geïnstal-
leerd is bij de balie. Als ik in de fitness-
zaal rondloop, heb ik mijn smartphone 
vaak niet op zak. Het touchscreen is ex-
treem gebruiksvriendelijk. Ik dim er niet 
enkel mijn verlichting mee, maar bedien 
ook mijn verwarming, screens en audio, 
én we geven er de bestellingen van onze 
klanten op in.”
Natuurlijk is remote control een troef. “Ik 
gebruik de app op mijn smartphone wel 
hoor”, gaat Tom verder. “Van thuis uit 
activeer ik de verlichting boven de balie 
en in de kleedkamer, net voor ik naar de 
zaak vertrek. Dat heeft een aantal voor-

delen: ik kom niet aan in het donker, wat 
een gevoel van veiligheid creëert, de 
vroege klanten zien dat de fitness bin-
nenkort opent, en het bespaart me wat 
tijd bij aankomst. De eerste sporters die 
met mij binnenkomen gaan dikwijls di-
rect naar de kleedkamer, en zo komen 
ze niet in een donkere kamer terecht.”

COMFORT EN CONTROLE
“Voorts biedt de app me vooral comfort 
en controle. In principe gebruik ik bij 
vertrek steeds de handige alles-uitknop, 
maar het overkomt me wel eens dat ik 
het vergeet, of ’s avonds plots begin te 
twijfelen. Even checken op mijn smart-
phone-applicatie, en ik ben zo weer 
gerust. Of er rijdt een kennis voorbij de 
zaak na sluitingstijd, en hij merkt op dat 
er nog licht brandt. Ook dan hoef ik niet 
speciaal terug te rijden, maar via de app 

“VAN THUIS UIT ACTIVEER IK DE VERLICHTING 
BOVEN DE BALIE EN IN DE KLEEDKAMER, 
NET VOOR IK NAAR DE ZAAK VERTREK.”

schakel ik alles uit vanuit mijn luie zetel.”

GROOT INSTALLATIECOMFORT
Het installatiegemak van CTRL Delta is groot: 
er komt geen kap- en breekwerk aan te pas. 
Gezien er voor deze grondige renovatie so-
wieso gesloopt moest worden, was dit com-
fort voor  de installateur niet essentieel. “Het 
klopt alleszins dat de installatie heel gemak-
kelijk gaat”, vertelt Pieter-Jan Garrez. “De 
modules zijn zo compact dat ze in principe 
achter de wandschakelaars geplaatst kunnen 
worden. Maar gezien we hier niet (of nauwe-
lijks) met schakelaars werken, en wel met het 
touch-screen, plaatste ik de modules gewoon 
in de verdeelkast.”

SPELEN MET INTUÏTIEF DASHBOARD
“Ook de configuratie verliep heel vlot”, gaat 
Pieter-Jan verder. “Eenmaal alles geïnstal-
leerd, vindt de software de geconnecteerde 
armaturen vanzelf. Dan is het enkel nog een 
kwestie van naamgeving toekennen, en naar 
lieve lust de gewenste groeperingen of routi-

nes in te stellen, allemaal heel intu-
itief. Als installateur vind ik het mijn 
plicht om de klant op weg te helpen, 
door bijvoorbeeld de alles-uitknop toe te voe-
gen. Voor de rest laat ik de gebruiker er zoveel 
mogelijk zelf mee ‘spelen’. Er kan toch nooit 
iets verkeerd lopen, want er is altijd de moge-
lijkheid om de instellingen te resetten.”  

Tom De Backer - zaakvoerder Healthpoint
 en Pieter-Jan Garrez - DAC Systems

Casambi app

“Vanaf de eerste dag was ik overtuigd van het gemak dat CTRL Delta 
bood”, aldus de tevreden zaakvoerder van ‘Healthpoint’ uit Brugge. 
In de fitnesszaak drong zich een relighting op, als gevolg van een 
grondige renovatie. Voor de installateur én de eigenaars meteen ook een 
opportuniteit om te kiezen voor de voordelen van automatisering. CTRL 
Delta van Delta Light, dat werkt op de Casambi app, maakt voortaan de 
werkdagen van uitbaters Tom en Hélène net dat tikkeltje zorgelozer.

“ALS INSTALLATEUR VIND IK HET MIJN PLICHT OM DE KLANT 
OP WEG TE HELPEN, DOOR BIJVOORBEELD DE ALLES-UIT-
KNOP TOE TE VOEGEN. VOOR DE REST LAAT IK DE 
GEBRUIKER ER ZOVEEL MOGELIJK ZELF MEE ‘SPELEN’.”

Pieter-Jan Garrez – DAC Systems



HomeTouch is het nieuwe 7” touchscreen van BTicino.
Voortaan beschikt de gebruiker over één toestel voor domotica 
en videofonie, intuïtief te beheren en makkelijk te personaliseren 
vanuit de app op smartphone en tablet. HomeTouch maakt deel 
uit van het MyHOME_Up domoticasysteem en kadert volledig in 
het ELIOT- programma van BTicino, waarin de ontwikkeling van 
geconnecteerde apparaten centraal staat.
 
App “Door Entry for HomeTouch” (AppStore / GooglePlay)

HomeTouch

MyHOME_Up
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start de toekomstmuziek
ArtCore, het eerste en enige volledig geïntegreerde multiroomsysteem 

 Installeer moeiteloos
 je speakers vinden jou

 Bedien elke zone
 je smartphone als dashboard

 Vang van overal muziek op
 één app voor alle bronnen

 Kies geluidskwaliteit
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 van je budget
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 opslag en hulp in de cloud

 Stel haarfijn in
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ELECTRO PERSYN – MATHIAS PERSYN

“75% VAN MIJN PROJECTEN 
 ZIJN MET AUTOMATISERING      
 GESTUURD”

Mathias Persyn, zaakvoerder van Electro Persyn, zag “smart” enkele jaren terug zijn intrede maken, en gelooft 
volop in de mogelijkheden ervan. Een boodschap die hij ook overbrengt op zijn klanten. Hoe slaagt de installateur 
erin om telkens opnieuw het vertrouwen van zijn cliënteel te winnen?

ENERGIEBEHEER EN COMFORT-
FUNCTIES
“Driekwart van mijn residentiële pro-
jecten hebben een toepassing van Niko 
Home Control of Qbus. Ik kan daarmee 
alles doen wat 90% van mijn klanten 
verwacht: rolluiksturing, energiebeheer, 
alles-uit, remote control, ventilatie stu-
ren…” Mathias weet waar zijn klanten van 
wakker liggen, en wat ze verwachten van 
hun ‘slim huis’. “Energiecontrole en com-
fortfuncties zoals je garagepoort openen 
vanop afstand zijn de basis. Via een ge-
koppeld weerstation kan je als uitbrei-

ding je rolluiken neer laten 
bij een bepaalde tempera-
tuur, wat opnieuw goed is 
voor je energiefactuur.”
“Sinds ik een zestal jaar 
geleden voor het eerst een 
intelligent Niko systeem 
plaatste, installeerde ik er 
inmiddels ruim zestig.” Ma-
thias Persyn mag zich dus 
gerust een ervaringsdes-
kundige noemen. “Eerst 
was het nog Nikobus, nu 
is het Niko Home Control. 
Nikobus kan je nog steeds 
gebruiken of herstellen, 
mits koppeling aan een 
Home Control, of via de 
wisselstukken. Al heb ik die 
nog nooit nodig gehad.” 

GEEN DOMOTICA, WEL 
STUURPROGRAMMA 
VAN NIKO
Om zijn klanten te overha-
len automatisering in hun 

woning of project te integreren, heeft 
Mathias zo zijn eigen aanpak. “Als ik voor 
het eerst bij mijn klant ga, dan spreek ik 
niet over ‘domotica’. Ik heb het over een 
stuurprogramma van Niko. Ten eerste 
klinkt dat veel minder ‘afschrikwekkend’, 
en ten tweede is Niko een grote naam die 
veel vertrouwen geniet.”

QBUS SCHAKELAARS MET 
WARMTESENSOR
Recenter plaatste Mathias ook enkele 
Qbus installaties. “Wat me daar in het 

bijzonder aan bevalt, is dat hun scha-
kelaars zijn uitgerust met een tempera-
tuursensor, zodat je je verwarming vanaf 
de tablet kan bijregelen per kamer. Het 
bespaart je dus de moeite om per kamer 
een afzonderlijke module te voorzien.”
“Wanneer je het hebt over meer complexe 
principes, zoals een contactsturing naar 
de verwarming in een bepaalde kamer 
wanneer je het raam opent, dan is KNX 
meer aan de orde”, is Mathias’ ervaring. 

FLEXIBEL SYSTEEM
Naast energiebeheer en comfort is flexi-
biliteit een derde grote pluspunt van do-

motica. Mathias Persyn: “Veel klanten willen 
bij aanvang van een project niet meteen vol 
voor domotica gaan, vooral om budgettaire 
redenen. Stel dat je na enkele jaren je tuinver-
lichting wil aanpakken, volstaat het om een 
tweevoudige schakelaar te vervangen door 
een viervoudige, een kwartiertje programme-
ren, en meer is het niet. Zonder te herkableren 
en twee uur zoet te zijn.”

SERVICE NA VERKOOP
Hoewel domotica er is om het leven van de 
gebruiker eenvoudiger te maken, kan het voor 
de gebruiker in het begin soms wennen zijn.  
Mathias is zich hier van bewust: 

“NA TWEE MAAND 
GA IK TERUG NAAR 
MIJN KLANT, EN 
OVERLOPEN WE SAMEN DE 
GANSE INSTALLATIE. DOOR 
HUN DAGELIJKS GEBRUIK 
KOMEN ZO SOMS ZAKEN 
AAN HET LICHT DIE VOOR 
VERBETERING VATBAAR ZIJN.”

Een schakelaar die vaak per ongeluk wordt 
ingedrukt voorzie ik dan van een vertraging, 
zodat je die bijvoorbeeld één seconde moet 
indrukken om het rolluik te activeren. Ik 
help hen bepaalde sferen te activeren of te 
wijzigen.”

CONFIGURATIETIJD WIN JE SNEL TERUG
Niet elke installateur wil zijn kostbare tijd 
spenderen aan configureren. 

“CONFIGURATIE VERGT WAT 
TIJD, DAT KLOPT, MAAR 
ANDERZIJDS SPAAR JE TIJD 
UIT OMDAT JE MINDER MOET 
KABLEREN. 
De tijd die je investeert in bijscholing, win 
je weer terug als je van meet af aan met 
een flexibele smart toepassing werkt, en zo 
naderhand niet hoeft te kappen, breken en 
herkableren. 
Volgens mij tel je op het einde van de rit de-
zelfde werkuren, maar met een betere instal-
latie die veel meer mogelijkheden biedt.” 
“Cebeo biedt opleidingen voor elke installa-
teur die zich wil bijscholen in deze technieken. 
Zelf heb ik daar helaas weinig tijd voor, maar in 
de twaalf jaar dat ik klant ben bij Cebeo kon ik 
al heel vaak bij mijn Cebeo-vertegenwoordiger 

Mathias Persyn – zaakvoerder van Electro 
Persyn
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QBus QDBC025A

Niko Home Control toepassing

QBus Ubie Cloud
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VAN STATISCH NAAR EVOLUTIEF
“De traditionele toepassingen van vóór 
IoT, impliceerden dat eenmaal deze bij de 
klant geïnstalleerd waren, ze niet meer 
gewijzigd werden”, opent Jurgen Van 
Zaelen, Product Manager bij Legrand 
Group Belgium. “Tenzij in het geval een 
klant bijvoorbeeld een extra binnenpost 
wenste voor zijn videofoon, in het ge-
val van een bouwuitbreiding. Maar daar 
stopte het. Dankzij Internet of Things kan 
een toepassing veel diepgaander blijven 
evolueren.” 
Een concreet voorbeeld is de geconnec-
teerde videofoon Classe 300. “Eind dit 
jaar komt er via de cloud een upgrade 
van de firmware, waardoor de eindklant 
zelf via de app een deurslot van Assa 
Abloy zal kunnen koppelen. De instal-
lateur hoeft hiervoor niet tussenbeide te 
komen.” 

OPLOSSINGEN PUSHEN VIA DE 
CLOUD
Een evolutie die steeds meer aan belang 
zal winnen, is voice control. “Op heden is 
onze smart toepassing MyHOME_Up niet 
klaar om gestuurd te worden via spraak-
herkenning. Maar in 2019 wordt een in-
tegratie voorzien met Google Assistent 
en Apple Home Kit, zodat je woning via 
Siri kan gestuurd worden. Opnieuw hoeft 
de installateur hier geen enkele actie te 
ondernemen. Wij ‘pushen’ deze oplos-
sing via de cloud tot in de huizen van de 
eindklant, die dan in de elektrozaak om 
de hoek zijn voice assistent kan halen. 
Compatibiliteit gegarandeerd.” 

VALT DE INSTALLATEUR UIT DE 
BOOT?
Maar valt de installateur dan niet uit de 
boot? Hij lijkt hierdoor toch opportuni-
teiten te missen? “Feit is dat de markt 
evolueert, en de installateur moet zich 

daarvan bewust zijn”, weet Jurgen Van 
Zaelen. “Onze challenge als fabrikant is 
om toepassingen te ontwikkelen die nog 
steeds installeerbaar zijn. De installateur 
daarentegen moet beseffen dat hij door 
te kiezen voor deze toepassingen, hij aan 
‘upselling’ kan doen bij zijn klanten. De 
verkoop en installatie van een oplossing 
met deze meerwaarde, is veel interes-
santer voor hem, dan (te) vaak te moeten 
terugkeren naar een klant om – meest-
al kleine – adaptaties te doen aan een  
bestaande installatie.”

ELIOT BIEDT DE INSTALLATEUR 
EVOLUTIEVE TOEPASSINGEN

LEGRAND GROUP JURGEN VAN ZAELEN, PRODUCT MANAGER

Dankzij slimme toepassingen kunnen gebruikers voortaan zelf hun installatie, hetzij videofonie, verlichting, 
thermostaat, etc. upgraden, zonder dat hiervoor de tussenkomst van een installateur nodig is. Mooi meegenomen 
voor de eindklant, die op die manier zelf een stukje ‘installateur’ wordt, maar vormt dit dan geen bedreiging 
voor de installateur? Kan dit niet beter onder zijn verantwoordelijkheid blijven? We willen toch niet dat Smart 
oplossingen zijn rol overbodig maken? Wees gerust. “Dankzij evolutieve oplossingen kan de installateur net 
meerwaarde creëren”, aldus Jurgen Van Zaelen, Product Manager bij Legrand Group.
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JE HOEFT GEEN NETWERK- 
OF IP-SPECIALIST TE ZIJN
“Vandaag kan elke installateur een IoT-
systeem installeren”, is Jurgen Van Zaelen 
overtuigd. “In een recent verleden vroegen 
dergelijke zaken netwerk- en IP-kennis… dat 
schrok sommige installateurs af. Nu kan men 
dankzij IoT de installatie op punt zetten via de 
smartphone. Inmiddels is elke installateur het 
gebruik van een smartphone machtig, en de 
apps zijn bovendien zeer laagdrempelig.”

WORKS WITH LEGRAND
Legrand wil niet enkel het voortouw nemen in 
de ontwikkeling van eigen IoT-toepassingen, 
ook in de interactie met andere spelers zijn ze 
pionier, via het Works with Legrand program-
ma, een onderdeel van Eliot. “Wij bieden onze 
Application Programming Interfaces (API) aan 
andere fabrikanten aan. Zowel grote spelers 
als start- ups en derde partijen kunnen via de 
Legrand API’s communiceren met de toepas-
singen van Legrand. Op vandaag betreft dat 
de slimme thermostaat en Celiane with Ne-
tatmo. In de toekomst moeten de API’s van 
alle Eliot producten daarop verschijnen, zodat 
deze met systemen van andere fabrikanten 
kunnen communiceren van cloud tot cloud”, 
besluit Jurgen Van Zaelen. 

VANDAAG KAN ELKE 
INSTALLATEUR 

EEN IoT-SYSTEEM 
INSTALLEREN

Legrand Connected objects concept met 
MyHome_Up smart toepassing

ZOWEL GROTE 
SPELERS ALS START- 
UPS EN DERDE 
PARTIJEN KUNNEN VIA 
DE LEGRAND API’S 
COMMUNICEREN MET 
DE TOEPASSINGEN 
VAN LEGRAND. 



Uw partner in toegangsautomatisering
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Interact Pro
Slimme verlichting voor kmo’s
Met Interact Pro kunnen kmo‘s van alle voordelen van slimme
verlichting genieten, inclusief aansturing van een mobiele app,
zonder extra bekabeling en zonder lastige configuraties.

Voordelen voor installateur:
• Meer klanten helpen in dezelfde tijd
• Status van alle projecten in beeld
• Meerwaarde bieden bovenop LED     

Verlichting

Philips CoreLine downlight 
Interact Ready

Philips CoreLine panel 
Interact Ready

Philips CoreLine waterdicht 
Interact Ready

Philips MASTERConnect 
LEDtubes EM/Mains

Interact Systeem Accessoires

Interact Pro Wireless Gateway Philips aanwezigheidssensor 
Interact Ready

Philips schakelaar 
Interact Ready

Pro

Works withWorks with

Connected lighting

SIG0718059654_Interact_Pro_Software Advert_210x148_BENL_Cebeo News_v3.indd   1 13/07/2018   11:15

N E W
E S S E N T I A L
R A N G E
by Delta Light

Het complete basisgamma Essentials biedt u een functioneel design met de juiste 
kwaliteit tegen een betaalbare prijs, voor elk residentieel of commercieel project.
Ontdek het nieuwe gamma op
www.deltalight.be/essentials

Advertentie Essentials A4.indd   1 09/08/2018   13:59
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Tom Vanden Bussche – Managing Director bij Qbus NV
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VAN INSTAPDOMOTICA TOT 
VOLLEDIGE AUTOMATISERING 
MET QBUS
Bij Qbus is de installatiemarkt steeds 
hét uitgangspunt voor de ontwikkeling 
van nieuwe oplossingen. 
“We merken dat op de residentiële 
markt steeds meer verschillende 
standaarden opduiken, en dat 
gebruikers over alsmaar meer 
verschillende IoT devices beschikken. 
Onze ‘Ubie’ is de perfecte oplossing 
om al deze toepassingen aan elkaar te 
koppelen”, aldus Tom Vanden Bussche, 
Managing Director bij Qbus NV. 

UBIE
In de residentiële markt duiken meer en 
meer verschillende standaarden op. “Er is 
niet één allesbepalende standaard”, merkt 
Tom Vanden Bussche. “Daarnaast kiezen 
gebruikers massaal voor plug & play devi-
ces, zoals deze van Nest, Sonos, Bose of 
Hue. Maar men wil al die verschillende IoT 
toestellen wel met elkaar gaan koppelen, 
om niet voor elke toepassing een andere 
app te hoeven bedienen. De Ubie gateway 
detecteert automatisch alle ondersteunde 
smart devices, en linkt deze niet enkel aan 
elkaar, maar ook aan de aanwezige Qbus, 
KNX of Modbus systemen.” 

QBUS STAND ALONE 
Voor wie in een nieuwbouw of renovatie 
een toekomstgerichte elektrische instal-
latie wil aanbieden aan instapprijs is er het 
Qbus Stand-Alone (SA) gamma. “Via onze 
stand alone oplossingen geven we de ge-
bruikers de kans om verlichting te scha- 
kelen of te dimmen, zonwering en rollui-
ken aan te sturen, en stopcontacten te  

(de)activeren. De Qbus SA modules zijn 
eenvoudig te plaatsen in de elektriciteits-
kast, en werken met standaard drukknop-
pen die rechtstreeks op de Qbus SA mo-
dules worden aangesloten.  Ideaal voor 
installateurs die het niet zo begrepen heb-
ben op programmatie en configuratie. Bo-
vendien is de installatietijd beperkt, en kan 
je wat extra hardware aan de man brengen, 
wat dus een win-win betekent.”

SLIMME LICHTSTURING
Over de jaren heen heeft Qbus naam ge-
maakt met zijn uitgebreid gamma aan 

slimme modules voor lichtsturing. “Elke 
installateur krijgt vandaag te maken met 
verschillende technologieën rond het 
dimmen van verlichting”, stelt Tom Van-
den Bussche. “We hebben verschillende 
Stand-Alone modules die alle soorten ver-
lichting kunnen dimmen: universele 230V 
dimmers, analoge 0-10V, 1-10V of PWM 
dimmers, DALI dimmers en binnenkort de 
hoogfrequente LED-strip dimmer die LED-
strips zeer mooi en zonder stroboscopisch 
effect dimt zonder nood aan extra drivers.” 

PANIEKKNOP
Voor de gebruiker biedt het Qbus Stand-Alone 
gamma al verschillende home automation func-
ties. “Enkele basisfunctionaliteiten zoals een al-
les-uit knop, timers of een paniekknop zijn reeds 
in deze modules geïntegreerd.”

FULL QBUS
Voor ‘echte’ home automation richten we ons 
op het Full Qbus verhaal. “Deze installatie inte-
greert naadloos verwarming, koeling, ventilatie, 
veiligheid, verlichting, screens, poorten, audio 
en meer. De gebruiker kan tal van sferen instel-
len via de intuïtieve software. De bediening kan 
via schakelaars, of de app op tablet en smart-
phone of via de pc. Hier komt wat configuratie 
bij te pas voor de installateur, maar wie het daar 
niet zo op begrepen heeft, kan steeds een be-
roep doen op één van onze servicetechniekers.” 

QBUS CONTROLLER
“Een gebruiker die al enkele stand alone mo-
dules heeft, kan mits eenvoudige toevoeging 
van de centrale Qbus Controller zijn installatie 
upgraden naar een volledige automatiserings-
installatie. Alle verschillende technieken worden 
verbonden met een 2-draads buskabel, de in-
stallatie is heel gemakkelijk. Via de controller zijn 

de installatie en de gebruiker nu ook verbonden 
met de Qbus Cloud. Hiermee kan de klant van 
overal ter wereld zijn installatie visualiseren, be-
dienen, berichten ontvangen, verbruiken zien en 
nog veel meer.” 

INSTALLER DASHBOARD
Eind dit jaar komt Qbus met een nieuwe  
ontwikkeling op de markt voor de installateur. 
“Het Installer dashboard zal de installateur een 
overzicht bieden van zijn projecten, en de moge-
lijkheid om – mits toestemming van de gebruiker 
– de configuratie aan te passen. 
Voor Tom Vanden Bussche is automatisering, 
hoe beperkt ook, op vandaag bijna een must in 
elke elektrotechnische installatie. “Een klant die 
vandaag een puur ‘klassieke’ installatie vraagt, 
moet je wakker schudden. Binnen de kortste tijd 
zal de klant zijn installatie verder willen aanpas-
sen – al was het maar om vanop een bepaalde 
schakelaar een andere lichtkring te bedienen. 
Het zou zonde zijn om dan te moeten kappen 
en breken. Het gaat er om van meet af aan te 
gaan voor een flexibele oplossing die toekomst-
gericht wonen mogelijk maakt.”

“EEN KLANT DIE VANDAAG EEN PUUR 
KLASSIEKE INSTALLATIE VRAAGT, 

MOET JE WAKKER SCHUDDEN.”

QBUS NV - TOM VANDEN BUSSCHE, MANAGING DIRECTOR

De Ubie gateway detecteert automatisch alle 
ondersteunde smart devices, en linkt deze niet 
enkel aan elkaar, maar ook aan de aanwezige 
Qbus, KNX of Modbus systemen.
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COMELIT BELGIUM  LUC RENDERS, MANAGING DIRECTOR

Luc Renders – Managing Director bij Comelit Belgium.

OPEN DE DEUR, 
WAAR JE OOK BENT

Een oude schoolvriend is in de buurt en belt bij je aan. Net nu er niemand thuis is. Hij stuurt een berichtje, maar 
jij hebt inmiddels een gsm van het werk en een nieuw nummer. Je vriend druipt af, en jij hebt nooit geweten 
dat hij er was. Gelukkig kan je vanaf nu zien wie er voor je deur staat, waar je ook bent. Beter nog: je kan je 
bezoeker toespreken, en de deur openen, allemaal dankzij de Comelit app. Zo kan hij al het aperitief klaarzetten 
voor als jij terugkomt! Het enige wat jij nog hoeft te doen, is met één druk de juiste sfeer activeren en 
jullie avond kan beginnen! 

zijn screens omlaag gaan, lichten dimmen 
en van kleur veranderen, de temperatuur 
twee graden stijgt en zijn muziekvolume 
verdubbelt. De interface op de binnen-
post en de smartphone app zijn identiek, 
en erg intuïtief.”

OPPORTUNITEITEN 
VOOR DE INSTALLATEUR
“Vaak is een installateur verrast dat meer 
en meer gebruikers bereid zijn om de ex-
tra kost voor al deze technieken te beta-
len. Het loont dus echt voor de installateur 
om hier voldoende kennis rond te verwer-
ven, en daarbij kunnen ze uiteraard een 
beroep doen op onze opleidingen.” 

TECHNISCHE HULP VANOP 
AFSTAND
“Toch ontwikkelen wij onze producten 
steeds zo dat de gebruiker niet voor 
de minste wijziging zijn installateur 
hoeft te bellen. We willen de installateur 
hierdoor geen werk ontnemen, maar 
het is niet in die tussenkomsten dat zijn 
opportuniteiten liggen. Wanneer echt 
technische assistentie nodig is, dan kan 
de installateur vanop afstand ingrijpen. 
Uiteraard is dit paswoord-beveiligd”, 
besluit Luc Renders. 

WIL JE ENKEL VIDEOFONIE? DAT KAN. 
OF LAAT JE SCREENS OMLAAG GAAN, 

LICHTEN DIMMEN EN VAN KLEUR VERANDEREN, 
DE TEMPERATUUR TWEE GRADEN STIJGEN EN 

HET MUZIEKVOLUME VERDUBBELEN. 
MET ÉÉN TIK IN DE APP.

De Icona en Maxi zijn gekenmerkt door een 
groot (resp. 4.3” en 7”) touchscreen met 
swipe-technologie, zodat alle toepassingen 
overzichtelijk kunnen worden weergegeven.

“WE BESTEDEN HEEL VEEL 
AANDACHT AAN VEILIGHEID, 
ZODAT NIEMAND ZOMAAR 
JE DEUREN KAN OPENEN, 
ALARM KAN DEACTIVEREN OF 
CAMERA’S KAN OVERNEMEN 
VANOP AFSTAND”

“We vertrekken steeds vanuit een klassiek 
bus systeem”, opent Luc Renders, Mana-
ging Director bij Comelit Belgium. “Vervol-
gens is het aan de klant om te beslissen 
welke (2-draads) monitor hij wil: met of 
zonder hoorn, klein, groot, met of zonder 
touchscreen,… de mini handsfree monitor 
kan nu dankzij een wifi-verbinding wor-
den doorgeschakeld naar de smartphone 
of tablet. Wie al over een bus installatie 
beschikt zonder wifi-connectiviteit, maar 
wil upgraden, kan zijn originele muurplaat 
behouden, en het nieuwe geconnecteerde 
toestel er simpelweg op klikken. De instal-
latie is bijzonder eenvoudig.” 

JE DEURSTATION IN JE BROEKZAK 
“Wie pas later van de wifi-connectiviteit 
gebruik wenst te maken, kan in afwach-
ting zijn toestel gewoon gebruiken, zoals 
hij voorheen deed.” De Comelit app laat 

nu dus toe om deurstations van op afstand 
te beheren. Zo kan je via smartphone of 
tablet oproepen vanaf het deurstation  
beantwoorden, videobeelden weergeven, 
en zelfs deuren of poorten openen.” 

ICONA EN MAXI
Maar er is meer. “Via het ‘Icona’ en ‘Maxi’ 
binnentoestel kan je naast videofonie ook 
het Comelit automatisatiesysteem inte-
greren, en zo camera- en alarmsystemen 
over IP, en muziek bedienen. En wat je op 
die monitoren kan,  gaat evengoed via de 
smartphone. Zelfs de bediening van het 
alarm, wat volgens de norm voorafgaan-
delijk enkel lokaal kon gebeuren. De zeer 
strikte Incert-certificering is hierin wat te-
gemoetgekomen, uiteraard met de nodige 
extra beveiligingsmaatregelen.”

GROTER IS HET NIEUWE KLEINER
De Icona en Maxi zijn gekenmerkt door 
een groot (resp. 4.3” en 7”) touchscreen 
met swipe-technologie, zodat alle toe-
passingen overzichtelijk kunnen worden 
weergegeven. “We hebben de trend mee-
gemaakt dat alles steeds kleiner kon en 
daarom ook kleiner moest. Maar omwille 
van de vergrijzing en dus steeds meer  
videofonie-toepassingen in ouderencen-
tra, zien we nu opnieuw een evolutie naar 
grotere displays”, weet Luc Renders.  

“De sterkte van onze toestellen is zonder 
twijfel hun eenvoud: we bieden bewust 
slechts een beperkt aantal toestellen aan, 
en de eindgebruiker beslist volledig zelf 
welke toepassingen hij eraan toewijst. Wil 
hij enkel videofonie, dan kan dat. Maar 
evengoed kan hij een sfeer instellen waarbij 
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Siemens Home Appliances

Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel.  
siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect
 
Breng de toekomst binnen.

Home Connect -
Home is where your app is.
Bedien uw Siemens huishoudtoestellen  
met Home Connect – waar en wanneer u wilt.

Home Connect

Live update vanuit  
uw koelkast.

Neem snel een kijkje in uw koelkast – wanneer 
u maar wilt en waar u ook bent. Dankzij onze 
innoverende interne camera’s kunt u in één 
oogopslag zien wat er in uw koelkast zit, 
gewoon via de Home Connect app op uw 
mobiele toestel.

Meer info op www.bosch-home.be

BO_SIE_HomeConnect_CebeoNews294_297x210_FR_NL.indd   2 23/07/2018   16:42:01

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

Novy_Ad_Panorama_A4_portrait_BE_RedDot_v2.indd   1 28/05/2018   13:27:40



KNIPEX  
Twistor16

www.knipex.com

KNIPEX Quality – Made in Germany

Artikel-nr. 97 53 18
Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen

 > Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
 > Vierkantig krimpprofiel, hoge capaciteit van 0,14 tot 16 mm²
 > 360° draaibaar crimpinzetstuk; met 8 voelbare insluitposities
 > Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhuls: geen crimpfouten 

door gebruik van het verkeerde crimpinzetstuk of door een foutieve instelling

NIEUW

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
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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 zonder enig 
toebehoren aan de nieuwe Europese regelgeving 
(ErP) voor elektrische verwarmingstoestellen. 
Dankzij de ingebouwde elektronische regeling is 
een laag energieverbruik gegarandeerd. 

18-02_ADV_ET-plus_Cebeo_NL-FR_092018_A4.indd   1 13/09/18   16:01

BSH-SIEMENS BOSCH

HOME CONNECT
Slim vandaag. Slim in de toekomst.

Zo kunt u dankzij onze innoverende interne camera’s in één oogopslag zien wat er in uw 
koelkast zit, EasyStart van de vaatwasser raadt u moeiteloos het meest geschikte pro-
gramma aan en via de app krijgt je een melding wanneer uw was klaar is. 

Ook de oven kan u op afstand voorverwarmen of helpt u met allerlei recepten en tips en 
via de app kiest u uw favoriete koffiecreatie voor uw inbouwespresso. Het kan allemaal 
dankzij Home Connect.
Daarnaast krijgt u ook continu toegang tot alle digitale gebruiksaanwijzingen en tot han-
dige tips die u het dagelijkse leven een stuk makkelijker maken – met uiteraard perfecte 
resultaten.
Meer info op www.bosch-home.be

Door je huis en je keuken uit te rusten met slimme Siemens toestellen bespaar je tijd 
en maak je je leven nog makkelijker. Via de Home Connect app beheer en bedien je je 
Siemens toestellen vanop afstand. 

Handig, want zo verwarm je je oven vast voor als je in de file staat en kijk je tijdens het 
boodschappen doen wat er nog in je koelkast ligt. De app staat ook vol recepten. Kies 
je favoriete recept en stuur de juiste instellingen naar je oven. Of maak allerlei nieuwe 
koffiespecialiteiten met je espresso-automaat… 

Je hebt altijd toegang tot alle relevante informatie en kunt ook bijvoorbeeld je wasmachi-
ne, droogautomaat of vaatwasser zowel binnen- als buitenshuis bedienen en monitoren. 
Niet alleen uit- of aanzetten behoort tot de mogelijkheden, maar ook programma’s se-
lecteren en alle functies van het toestel gebruiken, gebruiksaanwijzingen raadplegen etc. 

Vanaf nu biedt uw woning u geavanceerde nieuwe mogelijkheden – dankzij de Home Connect-functie. 
Bedien uw huishoudtoestellen moeiteloos op afstand, en hou te allen tijde een oogje in het zeil. 

HOME IS WHERE YOUR APP IS.

BEDIEN JE SIEMENS HUISHOUDTOESTELLEN MET 
HOME CONNECT – WAAR EN WANNEER JE WIL

Meer informatie vind je op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.

AEG NEWSTAR
Intelligente ‘connectivity’ 
in de keuken: 
AEG dampkappen en kookplaten met Hob²Hood

AEG dampkappen met Hob²Hood zorgen automatisch voor een effectieve luchtreiniging. 
Wanneer u begint met koken en de kookplaat inschakelt, treedt de dampkap in werking 
en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. 
Zo blijft uw keuken vrij van onaangename etensluchtjes en hebt u uw handen vrij voor de 
voorbereiding en verfijning van uw gerechten. 

U kan natuurlijk op elk moment overschakelen op de manuele bediening. De meeste AEG 
dampkappen en kookplaten beschikken over deze intelligente Hob²Hood functie.

Investeren in ergonomie 
loont!
Voor een juiste kijkhouding en ruimtebesparing op het bureau is een in hoogte 
verstelbare monitorarm het perfecte product om te plaatsen in de werkomgeving. 
Lichamelijke klachten hebben een groot aandeel in het ziekteverzuim bij bedrijven 
en de bijbehorende kosten kunnen flink oplopen. Het creëren van een ergonomische 
werkplek waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende behoeftes van 
werknemers gedurende de dag is van essentieel belang. 

Kies daarom uit een breed assortiment steunen voor monitoren, notebooks, PC’s 
en tablets van NewStar. 

Kijk op www.cebeo.be voor het complete NewStar assortiment!
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Warmtepompboiler SHP-F/A (X)

Warm water,
geruisloos en zuinig

›  Met 4 luchtkanaal-
aansluitingen voor 
flexibele plaatsing

›  Werking op buiten-  
of binnenlucht

›  Tot 65°C in zuivere 
warmtepompwerking

›  Geïntegreerde elektrische 
nood-/bijverwarming

›  Onderhoudsvrije 
gelijkspanningsanode

›  200 liter versie laagste 
op de markt

›  X-versie voor combinatie 
met 2e warmtebron

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

SHP-F_A(X)_Cebeo_A4.indd   1 16/02/18   15:52

STIEBEL 
De nieuwe generatie DEL doorstromers

NIEUW: DEL PLUS – ENERGIE BESPAREN MET EEN DRUK OP DE KNOP

De DEL Plus doorstromer is de energie-efficiënte opvolger van de populaire Stiebel 
Eltron doorstromer DEL SLi. 

Dankzij een nieuwe vormgeving en een modern multifuncti-
oneel display is de bediening van de DEL doorstromer nu een 
stuk comfortabeler. Ook bij de montage scoort de nieuwe 
uitvoering: dankzij de draaibare kap kiest de klant zelf de 
inbouwwijze, als onder- of bovenbouwtoestel. Ook de ener-
gie-efficiëntie is verbeterd: de eco-modus zorgt voor een 
minimaal energieverbruik.

De aanwezige boringen en aansluitingen van een vorige 
doorstromer van Stiebel Eltron gebruikt u probleemloos op-
nieuw. Het nominaal vermogen (18, 21 of 24 kW) stelt u zeer 
eenvoudig in met een jumper bij de installatie in het toestel. 

De gebruiker kan de temperatuur tot op de graad nauw-
keurig instellen en opslaan onder twee geheugentoetsen. Door 
de ingebouwde temperatuurbegrenzing worden brand-
wonden vermeden.

De DEL Plus is uitgerust met de 3i-technologie en daardoor 
“intelligent”: hij controleert permanent de relevante para-
meters. Op deze manier is een constante uitvoertemperatuur 
bij maximaal vermogen gegarandeerd, zelfs bij druk-
schommelingen in de waterleiding.

NOVY

One Panorama, inductiekookplaat en dampkap in één
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 
gepositioneerd. 
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.» 

HANDIG AAN EEN VENTILATIETOREN 
IN DE KOOKPLAAT IS DAT DE DAMPEN 
ONMIDDELLIJK AFGEZOGEN WORDEN 
AAN DE BRON. 

Opmerkelijk bij 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 af-
zuiging aan de bron gekozen worden, afhankelijk van de 
hoogte van de kookpot. Na het koken verdwijnt de venti-
latietoren bovendien 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 dankzij de bridgefunctie ook 
grotere kookzones gecreëerd worden. 

De inductiekookplaat van panorama wordt verder geken-
merkt door een discreet design. Hij is gemaakt van opaak 
glas, waarbij de witte sliderbediening oplicht bij gebruik. 
Hij kan bovendien naadloos geïntegreerd worden in het 
werkblad. Voor de afvoer van de dampen en geurtjes zijn 
er twee mogelijkheden: afvoer naar buiten of recirculatie. 

Dit product valt onder de noemer premium innovation 
product. De beschikbaarheid en verkoop van dit product 
is aan voorwaarden onderworpen. Informeer bij uw cebeo 
filiaal of cebeo contactpersoon.
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SUNNY BOY 3.0-5.0
NU AAN NOG BETERE VOORWAARDEN VOOR 
UW KLANTEN EN VOOR U ALS INSTALLATEUR
De omvormer Sunny Boy 3.0-5.0 met SMA Smart Connected is een compleet 
pakket voor eigenaars, dat zorgt voor optimale tevredenheid. Het 16 kg lichte 
toestel is in een handomdraai te installeren en kan eenvoudig via een smart-
phone of tablet in bedrijf worden gesteld. Dankzij automatische updates bij 
een bestaande online verbinding is de meest actuele versie voor de omvormer 
altijd gegarandeerd.

Ga voor meer informatie naar
www.SMA-Benelux.com/summer-promotion

RENSON 
Renson Healthbox 3.0 ventilatie-unit:  
Een nieuwe stap in installatiegemak

TIJDSWINST IN INSTALLATIE EN IN HET BEHEER EN DE OPVOLGING VAN WERVEN

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

En dat is niet alles want daarnaast heb je ook toegang tot 
de ‘My Lio’-webportal waarin je al je installaties kan be-
heren, van voorbereiding tot opvolging. Via die portal krijg 
je met andere woorden in één oogopslag een duidelijk 
overzicht van de status van je projecten en alle adminis-
tratie die daaraan vasthangt.

Even een viertal jaar terug in de tijd: toen kwam Ren-
son op de proppen met Healthbox II, die dankzij de in-
gebouwde sensoren in staat was om per (natte) ruimte 
in huis  het vochtgehalte, het CO2- en/of VOC-niveau 
continu te monitoren. Ook Healthbox 3.0 past het ven-
tilatieniveau net zo aan op basis van die metingen waar 
en wanneer dat nodig is. Met dat verschil dat de Smart-
Connect-aansluiting van Healthbox 3.0 een geconnec-
teerd ventilatiesysteem maakt dat niet alleen klaar is 
voor smart homes, maar vooral voor jou als installateur 
heel wat tijdswinst bij installatie en opvolging oplevert. 
De speciaal ontwikkelde installateurs-applicatie bij 
Healthbox 3.0 gidst je doorheen het installatieproces. Dit 

maakt het nog gemakkelijker om de ventilatie-unit op 
een kwalitatieve manier geïnstalleerd en gekalibreerd te 
krijgen. De configuratie en alle parameters zoals drukval, 
ingesteld debiet, … worden gevisualiseerd. 
Ook het instellen en bijstellen van de debieten gebeurt 
voortaan via de app. Healthbox 3.0 past zich meteen aan. 
Ook handig is bovendien dat na de kalibratie automatisch 
de nodige documenten voor de EPB-aanvraag digitaal 
opgemaakt worden in de My Lio webportal. Weer papier-
werk gespaard.

Naast de connectiviteit werd bij het ontwerp van de nieu-
we ventilatie-unit ook rekening gehouden met akoes-
tiek, energiezuinigheid en compacte inbouwmogelijk-
heden. Healthbox 3.0 standaard amper 20 cm hoog en 
is daardoor compact in te bouwen en gemakkelijk weg 
te werken. Healthbox 3.0 is uitgerust met een nieuwe, 
extra energiezuinige en stille ventilator. Met behulp van 
collectoren kunnen meer ruimtes (tot maximum 11) ge-
ventileerd worden dan de beschikbare 7 aansluitingen op 
de ventilatie-unit. 

SMA SMART CONNECTED INBEGREPEN
De Sunny Boy 3.0-5.0 is de eerste omvormer met SMA 
Smart Connected, een nieuwe geïntegreerde service. 
SMA Smart Connected is de gratis bewakingsservice 
door SMA via Sunny Portal. SMA informeert proactief de 
eigenaar van de installatie en de installateur over even-
tuele storingen van de omvormer, waardoor kostbare tijd 
en geld wordt bespaard. Als installateur ontvangt u on-
middellijk de storingsanalyse die door SMA werd vastge-
steld. Problemen kunnen bijgevolg snel opgelost worden 
en het biedt de klant een extra interessante dienst. Zowel 
de eigenaars als de installateurs van zonnestroom-in-
stallaties genieten van een totale gemoedsrust.

EEN SLIM SCHERM VOOR EEN 
INTELLIGENTE OMVORMER 
Naast de moderne communicatiefuncties en het intelli-
gente netwerkbeheer is de Sunny Boy 3.0 - 5.0 omvor-
mer ook een innovator op het gebied van gegevensweer-

gave. Het oude LCD-scherm heeft plaatsgemaakt voor 
een nieuw concept, nl. een mobiel “smart screen”. Han-
dig: de gebruiker heeft snel toegang vanaf een smart-
phone, pc of tablet tot alle nuttige informatie over zijn 
zonnestroom-installatie.

SNELLE INSTALLATIE 
EN INBEDRIJFSTELLING 
Dankzij het compacte en lichte ontwerp bespaart u 
kostbare tijd tijdens de installatie. Hetzelfde geldt voor 
de ingebruikname van de gebruiksvriendelijke Webuser 
Interface. 

Healthbox installer film NL: https://youtu.be/in-ZvsYQbbA

SMA 
SUNNY BOY 3.0-5.0 

Compact. Verbonden. Intelligent.
De Sunny Boy 3.0 - 5.0 is de nieuwste toevoeging in het SMA portfolio van residentiële omvormers. 
Het is de opvolger van de Sunny Boy TL waarvan meer dan één miljoen toestellen zijn verkocht. Dankzij een 
hogere maximale DC/AC-verhouding kunt u aan de omvormer meer panelen toevoegen. Hij is bovendien 
kleiner en lichter en biedt nieuwe functies die het de meest intelligente omvormer op de markt maakt. 
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De nieuwe THOMAS CentraClean

   Met radiografische  
afstandsbediening met  
zender met zuigkrachregeling

   Met nafiltering van de  
uitgeblazen lucht

   Zuigleiding in buis PP 50 mm

   5 jaar garantie op de motor

   10 jaar garantie op accessoires 

   Zeer uitgebreide accessoirelijst

   Klantendienst en over- 
koepelende service-instanties

Mijn huis kan 
stofzuigen!

Centrale stofzuigsysteem met  
radiografische afstandsbediening

Centrale stofzuigsysteem met 
radiografische afstandsbediening

entra   lean

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

Radiografische  

afstandsbediening

 Met Power Control

 Draadloos

 Zuigslang  

extreem licht  

en flexibel

NIEUW

Made in 
Germany

30571_ZSA_Anz_NL_105x297.indd   1 19.02.18   16:13

EXCLUSIEVE VERDELER VAN 
ROLL..PROFI IN BELGIË

Roll..Profi  is dé referentie in cable handling systemen.
We zijn beide onbetwiste ‘originals’ die kwaliteit leveren zonder 

gelijke. Daarom hebben we elkaar gevonden.

www.prefl ex.com

De Roll..Profi  Original is bestemd voor intensief gebruik.
Robuust metaal en stalen rollers maken het toestel geschikt voor 
industriële omgevingen, zowel binnen als buiten. Dankzij de 
stabiliteit, de rondingen en de antislip is het tevens een bijzonder 
betrouwbare tool.

Roll..Profi : een originele partner van Prefl ex® in veiligheid, kwaliteit 
en installatiegemak.

Exclusief
bij Prefl ex®!

www.sanutal.be
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Uw partner in kanalen
en accessoires in galva

220311
Montagekoffer  « Extreme »
Hardschalen koffer met stevige spuitgegoten behuizing 
van copolymeer polypropyleen, zwart, met geïntegreerde 
wielen en intrekbare telescopische handgreep in de 
bodem van de behuizing voor trolley-functie.

• 2 zijdelingse draaggrepen
• 4 robuuste en stille wielen
• telescopische handgreep voor trolleyfunctie
• ladesysteem aan de voorzijde
• verwijderbare schaal in het bovenste compartiment
• centrale vergrendeling met sleutel
• labelvlakken om de inhoud te labelen• labelvlakken om de inhoud te labelen
• 2 stevige dekselsluitingen
• 2 robuuste vergrendelingen voor voorklep
• laden vrij configureerbaar
• stapelbaar

ROBERT-THOMAS
Centrale stofzuigsysteem

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

Op de ref 15-301 PowerControl en 18-451 
PowerControl is het nu mogelijk om de zuigkracht via 
afstandsbediening elektronisch te regelen. 

Zo kan u beslissen te stofzuigen aan 50%, 75% of 
100% van het beschikbare vermogen. Ideaal voor het 
stofzuigen van gordijnen of andere delicate stoffen.



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

Infi nity 2.0
LED Panels
Infi nity
LED Panels
Infi nity
LED Panels
Infi nity
LED Panels

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 ver-
blinding en een zeer grote effi ciëntie.

I hoogwaardige SMD leds I warm wit 3000K - 3672 lm I neutraal wit 4000K - 4019 lm I 60 x 60 cm of 30 x 120 cm I inbouw, opbouw of pendel I 
 I plug-and-play verbinding met LED driver I Dali versie I 35 W I CRI>80 I UGR<19 I

INFINITY 2.0 6060

INFINITY 2.0 30120INFINITY 2.0 

INFINITY 2.0 INFINITY 2.0 

Pub infinity 2.0 A5.indd   1 31/07/2018   12:44
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Das gute Licht.

mijn huis | mijn tuin | mijn verlichting

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

cebeo_EV_BE16_17_NL.indd   1 10.07.17   14:17

ESYLUX
ESYLUX COMPACT-serie : 
update naar nieuw bereik van 32 meter diameter
ESYLUX geeft een van zijn meest succesvolle series een aanzienlijke update. De aanwezigheidssensoren 
en -bewegingsmelders van de COMPACT-serie worden namelijk aangevuld met varianten met een bereik 
van ø 32 meter – bijvoorbeeld voor het gebruik in kantoortuinen. 

UNIVERSAL IMPORTS

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 LEDs werden gemonteerd in een stijlvolle reflector 
met geavanceerde lens.  Die technologie zorgt voor een verhoogd visueel 
comfort zonder verblinding en een zeer grote efficiëntie. 

ELIGHTS / CE+T TECHNICS
Het PICTOLIGHT gamma breidt uit met een 
nieuwe telg, de PICTOLIGHT 2! 

Niet enkel het design is herwerkt, het 
nieuwe toestel is geschikt voor ge-
bruik in quasi elke situatie. Met de 
inbouwkit en verschillende accessoi-
res kan het toestel eenvoudig en snel 
overal waar een signalisatienood-
verlichting gewenst is gemonteerd 
worden. Met een zichtbaarheids-
afstand van 26 meter en een modern 
en discreet uiterlijk, is het een ideale 
oplossing voor toepassing in bureaus, 
hotels, restaurants en scholen. 

Door zijn hoge beschermingsfactor 
tegen vocht, stof, en schokken (IP44 
en IK09), beantwoordt het toestel aan 
de meeste lastenboek vereisten. 

Het nieuwe model bestaat ook met 
auto test functie wat het onderhoud 
in grotere installaties vereenvoudigd. 

Voorzien van een NiMh battterij  heb-
ben alle PICTOLIGHT2 modellen onder 
andere een autonomie van 3 uur in 
nood mode. 

Meer informatie op: http://www.elights.be.

In totaal gaat het om 6 nieuwe varianten voor verschil-
lende bedrijfstechnologieën: 

De aanwezigheidssensor PD-C 360i/32 schakelt de 
verlichting, afhankelijk van aanwezigheid en daglicht, op 
230V. De aanwezigheidssensor PD-C 360i/32 plus biedt 
bovendien een afzonderlijk HVAC-schakelcontact aan. 
Een PD-C360i/32 slave tenslotte, vergroot het detec-
tiebereik met extra 32 meter. 

De plafondbewegingsmelder MD-C360i/32 is geschikt 
voor locaties met slechts weinig of geen daglicht en 
minder lange verblijfsperioden.

Ook voor de aansturing via digitale interfaces intro-
duceert de COMPACT-serie nieuwe oplossingen. De 
plafond-aanwezigheidssensor PD-C360i/32 DUO DALI 
stuurt twee individuele lichtkanalen per DALI Broadcast 
aan en kan – gecombineerd met de DALI-switch van 
ESYLUX – ook conventionele apparatuur zoals bijvoor-
beeld de ventilatie aanwezigheidsafhankelijk schakelen. 
Voor KNX-systemen wordt de aanwezigheidssensor 
PD-C 360i/32 KNX UP met meerdere - voor KNX typi-

sche - extra functies ingezet. Daartoe behoort bijvoor-
beeld het verzenden van een afzonderlijk aanwezig-
heidssignaal naar een centrale detectie.

Op het vlak van bewegingsdetectoren houdt ESYLUX 
het bij de stralingsvrije passieve infraroodtechnologie. 
De PIR-techniek maakt gebruik van piëzo-elektrische 

halfgeleiderkristallen die reageren op de lichaams-
warmte van mensen. “Waar mensen langere tijd ver-
blijven, zoals op een werkplek, willen we elke vorm van 
elektrosmog voorkomen”, legt het hoofd van het ESYLUX 
productmanagement uit. 

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

Infinity 2.0 LED
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Volgens Feilo Sylvania moet een goed lichtregelsysteem niet voorbehouden zijn voor grote projecten.  
Dus in het SylSmart concept biedt Feilo Sylvania naast het Connected Building lichtregelsysteem voor grote 
gebouwen ook het SylSmart Stand-Alone Rooms systeem. Dit is een lichtregelsysteem voor kleine ruimtes, 
voor een MAXIMALE controle bij een minimale installatie.

Met SylSmart zijn de voordelen van een volledig lichtsturingssysteem NU binnen ieders bereik!

ÉÉN ARMATUUR, DRIE OPTIES
De LEDVANCE Downlight Comfort behoort tot de highlights in het nieuwe assortiment kan-
toorarmaturen van LEDVANCE. Dit LED armatuur kan worden gebruikt als directe vervanging 
van CFL downlights (1 × 18W, 2 × 18W, 2 × 26W). Door zijn antiverblindingseigenschappen 
(UGR < 22) en lage flikkerniveau – dankzij speciale driver – is dit model perfect geschikt voor 
kantoren. Nog een voordeel is dat de Downlight Comfort beschikt over drie verschillende 
kleurtemperaturen (3.000/4.000/5.700K), die rechtstreeks op het armatuur zelf kunnen wor-
den geselecteerd. Dat betekent dat groothandelaren en verlichtingsprofessionals niet langer 
armaturen met verschillende kleurtemperaturen op voorraad hoeven te hebben. 
Ze kunnen opslagkosten besparen door maar één armatuurmodel op voorraad te hebben en 
de kleurtemperatuur vlak voor de installatie eenvoudig in te stellen. Ander voordeel: dankzij 
de snel aan te sluiten terminal is er geen gereedschap nodig om dit armatuur te installeren.

Deze en nog veel meer innovaties in het nieuwe assortiment kantoorarmaturen van LEDVANCE 
leggen de basis voor een positieve werk-lichtbalans in allerlei soorten kantooromgevingen. 

Kijk voor meer informatie over kantoorverlichting van LEDVANCE op 
www.benelux.ledvance.com. 

FEILO SYLVANIA
SylSmart Stand-Alone rooms & Connected Building

STAND-ALONE ROOMS - LICHTREGEL-
SYSTEEM VOOR KLEINE RUIMTES.
Het systeem werkt autonoom, zonder extra sturings-
kabels, met een uiterst eenvoudige installatie.  Bovendien 
is het flexibel aan te passen bij een eventuele gewijzigde 
layout van de ruimtes.  Er is geen training vereist en er is 
geen gateway in de oplossing, wat een totale integriteit 
van het systeem garandeert.

Het resultaat: een discreet, nauwkeurig en kosteneffi-
ciënt systeem dat grote energiebesparingen oplevert en 
programmaties van scènes toelaat – zelfs in één enkele 
ruimte.

De toegepaste armaturen zijn Plug & play, want de 
draadloze sturing reeds geïntegreerd in het armatuur!  
U optimaliseert de energie-efficiëntie door een ui-
terst compacte aanwezigheids- en daglichtsensor.  Via 
draadloze schakelaars heeft u een flexibele lichtcon-
trole zonder nood aan onderhoud.  Via een App heeft u 
daarenboven 100% armatuurcontrole en creëert u eigen 
profielen met scènes en timings.

CONNECTED BUILDING – LICHTREGEL-
SYSTEEM VOOR GROTE GEBOUWEN
Voor grote installaties biedt Feilo Sylvania het SylSmart 
Connected Building systeem aan.  Ook hier geniet u van 
een eenvoudige  installatie, simpelweg aansluiten op de 
netspanning en klaar.  
Het systeem werkt met een Auto setup, en vereist dus 
geen programmatie.  Ook hier is de sensor geïntegreerd 
in de armaturen en heeft het een draadloze bediening.  
De App is handig voor verdere personalisatie of optima-
lisatie.
  
Het Connected Building systeem werkt met een Mesh 
netwerk, door middel van draadloze Bluetooth Low 
Energy communicatie , met een tussenafstand tot 7m 
tussen de armaturen, onafhankelijk dus van gereflec-
teerde signalen.  

Bovendien is het lichtregelsysteem voorspellend en zelf-
lerend, wat uitermate handig is in de praktijk en extra 
energiebesparing oplevert.

Het LEDVANCE kantoorverlichtingsassortiment bevat LED armaturen 
in een groot aantal diverse uitvoeringen – paneelarmaturen, 
lijnarmaturen en inbouwspots, met vele voordelen zoals eenvoudige 
installatie, lage gebruikskosten en minimaal onderhoud, waardoor ze 
zichzelf snel terugverdienen. Met automatische bediening worden 
de armaturen alleen ingeschakeld wanneer dat echt nodig is.

LEDVANCE
Het nieuwe assortiment kantoorarmaturen van LEDVANCE



BIOLOGISCH WERKZAAM
LICHT MET HOGE ENERGIE-
EFFICIENTIE: ESY!

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

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
De eenvoudige besturingstechnologie 
voor intelligent licht

•  Energie-effi ciënte Human Centric Lighting
•  Plug-and-play installatie
•  Beste prijs-prestatieverhouding

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Belgium nv  |  info@esylux.be  |  esylux.be
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Complete oplossing
voor lijnverlichting

Ledstrips Profielen Controllers Voedingen

www.Integratech.beinfo@integratech.be

Bij de ontwikkeling van de nieuwe IQ Wave-serie heeft Thorn zich geconcentreerd op drie essentiële factoren 
voor uitstekende kantoorverlichting die aan alle eisen van de gebruiker voldoet. De factoren die bepalen of de 
kantoorverlichting een succes is: taak – ruimte – gezicht.

ZUMTOBEL
Verlichting van topkwaliteit voor kantoren en scholen 

De gepatenteerde MV-Tech-optiek van IQ Wave produ-
ceert uniform, pixelvrij licht - zonder dat de afzonderlijke 
led-punten direct zichtbaar zijn. Door de directe/indirecte 
lichtverdeling met een speciale reflector ontstaat de per-
fecte verlichting voor de verschillende taken, de gehele 
ruimte en voor de persoonlijke communicatie tussen col-
lega’s.

DE IQ WAVE-SERIE BIEDT VOORTREFFELIJKE LICHTKWALITEIT EN UITSTEKEND 
COMFORT VOOR DE GEBRUIKER
Met de verschillende ingebouwde regelsystemen, zoals 
daglicht-, aanwezigheids- en afwezigheidsdetectoren 
met PIR- en microgolfsensoren en een draadloze sensor 
die werkt op radiofrequentie, kan de gebruiker de ver-
lichting zelf beheren, wat zal resulteren in meer ener-
giebesparingen. De verblindingswaarde van de IQ Wave 

is <19, waarmee het armatuur voldoet aan de norm EN 
12464 voor de verlichting van werkplekken. De IQ Wave 
is verkrijgbaar in inbouw-, opbouwmontage of als pen-
delarmatuur. Al deze versies produceren hetzelfde aan-
gename, niet-verblindende licht en hebben een strakke 
en eenvoudige uitstraling.



SOEPELHEID AANGEPAST AAN UW EISEN
 
Het LINEAX® kabelgamma omvat onze flexibele rubberkabels voor laagspanning met een uitstekende 
mechanische weerstand. Ze zijn alomtegenwoordig in industriële toepassingen. Net zo goed vindt u ze 
op werven, in mobiele werkomgevingen, in havengebieden, in landbouwtoepassingen...  
de lijst toepassingen is eindeloos!  
Vraag ernaar bij uw distributeur!

www.nexans.be

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

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

PICTOLIGHT 2P - PICTOLIGHT 2PA

Het gamma Pictolight  vergroot : Autotest én nieuwe design !

- LED 3,5W 

- Permanent 

- zichtbaarheidsafstand 26 meter 

- 3 uur autonomie  

- Beschermingsgraad: IP44 

- Schokbestendigheid: IK09 

- Automatische test of test via drukknop 

- Muur- of plafond montage  

   of verzonken via een inbouwkit  

- Haakse montage mogelijk d.m.v. accessoire 

Meer informatie op www.elights.be
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ABB

Busch-aanwezigheidsmelder - 230 V

BEG

DALI LINK

ATEM

WLAN Access Point 
router voor din-rail De intelligente en economische oplossing van B.E.G. 

voor een lichtbeheersysteem.

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 verlichtingssysteem: een DALI-voedingsadapter en een Dali-drukknop-
interface met Bluetooth, voor een gemakkelijke programmering en gebruik.

COMPACTE APPARATEN VOOR VRIJWEL 
IEDERE TOEPASSING. 
De nieuwe Busch-Wächter® Present ProfessionalLINE is 
speciaal ontworpen voor gebruikers die de hoogste eisen 
stellen aan hoogwaardige techniek en elegant design. 
Met de drie lensgeometrieën en drie uitgangsvarianten 
beschikt het brede assortiment over de juiste producten 
voor alle denkbare toepassingen. Comfortabel op afstand 
bedienbaar en in twee aantrekkelijke designlijnen.

MOOI GEVORMD EN FUNCTIONEEL
Met het ultradunne en aantrekkelijke design combineren 
de nieuwe melders; Busch-Wächter® Present Professio-
nalLINE, elegante vormgeving met functionaliteit. Klassiek 
wit of modern met antracietkleurige lens en een afdekking 
in aluminiumzilver. Met de optioneel verkrijgbare lakbare 
decorkap ontstaan veelzijdige vormgevingsmogelijkheden 
bijvoorbeeld in de kleuren van uw huisstijl.

BETROUWBAAR EN STERK 
Uitstekende detectiekwaliteit van de Busch-aanwezig-
heidsmelders met 640 schakelpunten, naar keuze een 
highperformancerelais, ‘e-contact’ – een stille elektro-
nische schakeluitgang speciaal voor led of DALI sturing. 
Alle apparaten beschikken over een intelligente neven-
postingang en een master-slave-communicatie.  De aan 

de voorkant toegankelijke bedieningselementen vereen-
voudigen het instellen van de belangrijkste apparaat-
parameters. 

COMFORTABEL EN INNOVATIEF 
Alle aanwezigheidsmelders Busch-Wächter® Present 
ProfessionalLINE kunnen eenvoudig met de afstands- 
bediening worden bestuurd. Met een IR-handzender of com-

fortabel met de smart-app via Bluetooth. Dit biedt nieuwe 
opties: parametrisering inclusief energie monitor, nieuwe 
“Comfort automatic” modus, individuele gevoeligheids-
instelling van de vier individuele sensoren. Voor toepassingen 
buitenshuis is er de variant hogere IP-beschermingsgraad 
(spatwaterdicht).  DALI-apparaten bieden verdere inno-
vatieve kenmerken zoals een timer gestuurde basis- en 
nachtlichtfunctie of een 2-traps uitschakelautomatiek. 

Wieland Electric heeft zijn productreeks 
wienet industriële switches met din rail montage 
verder uitgebreid. 

De WLAN/WIFI routers kunnen ingesteld worden als WIFI access point (IEEE 802.11 
n/g/b) of als WLAN router module. Hiermee kan je ofwel aanloggen op een bestaand 
wifi netwerk en via de aanwezige LAN poort(en) toestellen aansluiten of kan je met 
hetzelfde artikel ook je eigen WLAN netwerk opzetten. 

Configuratie van de router is mogelijk via een gebruiksvrien-
delijke web-interface. Wens je enkel je netwerk te ver-

groten dan kan je de router ook gebruiken als 
versterker van het aanwezige WLAN.  Alle 

klassieke beveiligingen voor WLAN zijn 
voorzien (WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK).

De behuizing van de router is in 
kunststof en ze bestaan met een 

ingebouwde antenne of met de 
mogelijkheid voor een externe 
antenne. Er is een versie met 1 
RJ45 poort (10/100) of met een 
ingebouwd switch met 3 RJ45 
poorten. Door hun industrieel 
design kunnen ze ook in indus-
triële installaties worden toe-
gepast (bxhxd : 22.5x98.6x91.5 
mm), de voeding is op 24 
Vdc(9….28Vdc / 1W).

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-stuureenheden (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.
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Slimme energiebesparing met ongeëvenaarde detectiekwaliteit  
in een ultra plat ontwerp. De  nieuwe aanwezigheidsmelders  
van Busch-Jaeger zijn ontworpen om aan de hoogste eisen te 
voldoen. Dankzij innovaties als “e-contact”, een geluidloze 
elektronische schakeluitgang  voor led, en besturing van de 
Busch-aanwezigheidsmelder via de smart-app op basis van 
Bluetooth. Er zijn volledig nieuwe opties beschikbaar:  
parametisering inclusief energie monitor, een nieuwe “Comfort 
automatic” uitvoeringsmodus, individuele deactivatie en de 
gevoeligheidsinstelling van de individuele sensoren. Kortom:  
een toonaangevende oplossing in twee aantrekkelijke designs. 
www.busch-jaeger.de/nl

Busch-Jaeger 
Aanwezigheids-
melders  
-

Eenvoudig energie besparen.

ABB_ECHT2308_CebeoNews_adv_Presentatiemelders_190x278_NL.indd   1 09-08-18   16:10

THERMOGRAFIECAMERA MET TOUCHSCREEN:
•  Resolutie Shot 32.136 pixels, resolutie ShotPRO 76.800 pixels
• SeekFusionTM regelen tussen zichtbare en thermische beelden/

video’s
• Breed kleuren aanraakscherm met resolutie van 640x840
• Langere werkende oplaadbare accu (4 uur ononderbroken)
• Analyses op de camera (3 vergelijkingsboxen, punt en vaststelling 

hoge en lage punten)
• Temperatuurbereik -40°C tot 330°C
• Fixed focus
• Thermische gevoeligheid < 70 mK

DRAADLOOS - FAAC XKP W 868 INOX (404038)
Dankzij zijn 868Mhz frequentie is de XKP W compatibel met alle recentste 
FAAC 868Mhz ontvangers.  Bij de wireless versie worden standaard 2 
CR2450 3V batterijen meegeleverd. 

BEDRAAD – FAAC XKP B INOX (404039)
De FAAC XKP B maakt gebruik van een BUS-ingang. Indien u niet over een  
sturing met BUS-ingang beschikt kunt u volgende interface gebruiken:
- 2 kanaals BUS-relais interface (790064), in te bouwen in stuurkast, IP20.
- 4 kanaals BUS-relais interface (790065), extern - opbouw huizing, IP 44.

Mogelijke toebehoren
- Kolom H1 in aluminium - h. 1115mm (401034)

BASALTE 

Nieuwe iPad dock van Basalte binnenkort verkrijgbaar
Op ISE in Amsterdam kregen we al een voorproefje van Eve Plus, de nieuwe docking station van Basalte 
voor iPad 9.7”. Vanaf deze herfst is het ook beschikbaar bij Cebeo. 

Met Eve Plus houd je je iPad overal binnen hand-
bereik: altijd opgeladen en klaar om mee te nemen 
voor allerlei toepassingen, thuis en op het werk. Je 
kan overal in huis je domotica en muziek bedienen, 
hem gebruiken bij vergaderingen of bestellingen 
opnemen in je handelszaak. 

Eve Plus heeft hetzelfde minimalistische design als 
de vaste Eve frames en is met precisie vervaardigd 
uit hoogkwalitatief aluminium. Bijgevolg heeft Eve 

Plus zowel de dunste case als de kleinste base we-
reldwijd. Schuif de iPad in de case en bevestig hem 
magnetisch op de Eve Plus wall-base om op te laden. 
Op die manier past de iPad perfect in high-end wo-
ningen, kantoren en andere gelegenheden.

Eve Plus cases zijn verkrijgbaar in satijn wit, gebor-
steld zwart en geborsteld aluminium. De wall-base 
heeft dezelfde vorm en afmetingen als de Basalte 
schakelaars en sockets. Hij is bovendien beschik-

baar in dezelfde aluminium afwerkingen van de case, 
alsook in messing, brons, koper en zoveel meer: een 
perfecte match met de Basalte design schakelaars!

Later dit jaar presenteert Basalte ook de Eve Plus 
table-base: perfect voor op het keukenaanrecht, in 
de thuisbioscoop of in een vergaderruimte. 

Meer informatie volgt. 

CCI

Shot (PRO)

FAAC

XKP
Het nieuwste FAAC codeklavier
De nieuwe FAAC codeklavieren XKP zijn verkrijgbaar 
in 2 modellen, beiden bestaande uit INOX met 
backlight verlichte blauwe toetsen. Er kunnen tot 
255 codes in geprogrammeerd worden, het heeft 
een eenvoudig installatie en programmatie en is 
daarnaast IP54. 



CEBEONEWS 57

     e l ek t ro techn iek  |  PRODUCTNIEUWS

Met behulp van de  
GTTLIIPA-interface en de  

bijhorende Aiphone app kan men 
oproepen ontvangen op één of 

meerdere smartphones (Android 
of iOS). De GTTLIIPA-interface kan 
zowel op bestaande als op nieuwe  

installaties worden toegevoegd. 

GECONNECTEERDE  
APPARTEMENTEN

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

ADV_A5_GTTLIIPA.indd   1 06/08/2018   12:08

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

ENOC 

W3-muurkasten

EATON

Eaton’s 5P & 5PX UPS 
de line-interactive back-up oplossingen 

Eaton’s power quality portfolio omvat een uitgebreid pakket aan powermanagementoplossingen, inclusief un-
interruptible power supplies (UPSs), overspanningsbeveiligingsapparaten, power distribution unites (PDUs) remote 
monitoring, software, powerfactor correctie, luchtstroommanagement, dataracks en services. 
Met al onze producten, streeft Eaton er voortdurend naar technische innovaties te stimuleren om de volgende 
generatie oplossingen te ontwikkelen.

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

5P
De Eaton 5P UPS levert hoogwaardige en betrouwbare back-upstroom in toren- en rack-
formaat met een efficiëntie van maximaal 99%. De  met een ENERGY STAR gekwalificeerde 
5P serie levert meer vermogen dan vergelijkbare UPS-systemen en het grafische display stelt 
u in staat om in één oogopslag de status van de UPS te zien.Gecombineerd met de Intelligent 
Power Manager software van Eaton, stelt de 5P u in staat om uw verbonden apparatuur naad-
loos te managen, zelf in virtuele omgevingen. 

• Gebogen plaatstaal
• Oppervlakte: beige of zwarte structuurverf (RAL 9005)
• Deur uit veiligheidsglas
• Deur opent tot 110°
• Afneembare zijkanten (plaatstaal)
• Dak- en bodemplaat beschikken over uitdrukpoorten voor kabel-

doorvoer. 
• Een randbeschermingsstrip wordt meegeleverd. 
• Passieve ventilatie boven- en onderaanTwee 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

Ga voor meer informatie naar www.eaton.be/powerquality

5P 5PX

NOMINAAL 
VERMOGEN 650-1550 VA 1000-3000 VA

SPANNING 120V en 208/230V 120V en 208/230V

BOUWVORM Rack, tower en wall-mount Rack, tower

5PX
De Eaton 5PX UPS combineert langere 
runtime capaciteiten en exceptionele ef-
ficiëntie en is hierdoor een krachtige en 
hoogwaardige back-up oplossing. De 
door de 5PX, een UPS met ENERGY STAR-
classificatie, beheerde uitgangen stellen 
u in staat het energieverbruik te monito-
ren tot op uitgangsniveau op het intuïtieve 
LCD-display, terwijl handige bundels die 
geschikt zijn voor virtualisatie en Intelligent 
Power Manager-software naadloos beheer 

in gevirtualiseerde om-
gevingen mogelijk 
maken.

www.enocsystem.com

Beschikbare afmetingen
• Hoogtes: 6, 9, 12, 15 en  

21 HE (hoogte-eenheden)
• Dieptes: 500 of 600mm
• NIEUW: 400mm 

Maximale laadkracht (statisch)
W3 6  30 kg 
W3 9  30 kg 
W3 12  35 kg 
W3 15  35 kg 
W3 21  40 kg 



NIEUW
 Luchtdichte Hollewand dozen

N.V. PLASTIC COLOR | A KAISER COMPANY 
Puursesteenweg 363 ∙ B-2880 Bornem Belgium 
TEL. +32(0)3.899.40.40 ∙ FAX +32(0)3.899.40.50
www.helia-elektro.be ∙ info@helia-elektro.be
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U kunt geen spanning  
meten zonder meetsnoeren

Ga voor meer informatie naar  
www.fluke.be/t6

De NIEUWE  
Fluke T6-1000 
elektrische tester
Meet voortaan spanning zoals 
u stroom meet, namelijk 
zonder dat u contact maakt 
met open spanning. Dankzij 
de FieldSense-technologie 
kunt u de open vork om een 
geleider schuiven en het 
spanningsniveau zien.1  
1 Vereist een capacitieve aardeverbinding, bij de 

meeste toepassingen verzorgd door de gebruiker. 
In sommige situaties is aarding via het meetsnoer 
vereist.

©2017-2018 Fluke Corporation. 6011056a-benl

Fluke. Keeping your world  
 up and running.®

HERFSTACTIE
Koop een Fluke T6-1000 en ontvang 
GRATIS een Fluke holster én een 
krokodillenklemmenset 

www.basalte.be  

Dankzij deze stijlvolle docking station is jouw iPad 
steeds binnen handbereik: direct opgeladen  en  
mee te nemen dankzij de ingebouwde magneten.

Zo kan je gemakkelijk je domotica bedienen, 
muziek kiezen of gewoon iets opzoeken op je iPad: 
als touchscreen aan de wand of in de zetel.

Eve Plus is binnenkort verkrijgbaar bij Cebeo 
in dezelfde afwerkingen als onze schakelaars.

eve plus
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PRODUCTEN VOOR EEN OPTIMAAL  
BEKABELD THUISNETWERK

ÉÉN ADRES VOOR UW  MULTIMEDIA NETWERK

Hirschmann Multimedia ontwikkelt slimme  
multimedia oplossingen en producten voor uw 
datanetwerk in huis. Wanneer u meerdere  
kamers in een thuisnetwerk moet voorzien van 
een werkende internetverbinding is een switch 
onmisbaar. 

PLUG & PLAY SWITCH - CAS 8
De CAS 8 is een 8-poorts Gb switch met 4 x PoE.

Hiermee bent u klaar voor een netwerkuitbreiding 
wanneer de beschikbare poorten op de router niet 
voldoende zijn. 

De CAS 8 regelt volautomatisch u internetverkeer, 
waarbij prioriteit kan gegeven worden aan bepaalde 
applicaties als VoIP en streamingsdiensten (o.a. Net-
flix, Spotify, Belgacom TV). Handig voor thuis, waar 
gaming en online streaming gangbaar zijn. De CAS 8 
is plug and play. 

Kijk voor meer informatie op:  
www.hirschmann-multimedia.com

180711-Advertentie-Cebeo-News-CAS8-DEF.indd   1 30-7-2018   11:19:16

Het nieuwe ergonomisch 
handgereedschap voor installatie van 
kabelbinders van Panduit
Weinig schokken, weinig kracht = comfortabeler en productiever.  
Daar is het nieuwe handgereedschap voor kabelbinders van 
Panduit voor ontworpen. Uw installateurs willen comfort, uw 
bedrijf krijgt betere prestaties, efficiënter werken en een lange 
levensduur.

MAAK MEER TIJD

GTS-E

GTH-E

GS2B-E

GS4H-E

GS4EH-E

©2018 Panduit Corp. All Rights Reserved.

·   15% minder kracht nodig dan 
vergelijkbare gereedschappen, dus 
minder kans op RSI-letsel

·   Consistente prestaties, minder 
aanpassingen

·   De spanning snel, eenvoudig en 
nauwkeurig instellen door de spanknop  
uit te trekken en te draaien

·   Robuust ontwerp voor een langere 
levensduur met minder onderhoud  
en lagere vervangingskosten

Ga voor meer informatie over het handgereedschap voor kabelbinders naar Panduit.com/CTHT
Of stuur een e-mail naar: EMEA-CustomerServices@panduit.com

HAGER

De nieuwe IoT-controller van Hager verbindt de IP- en 
KNX-werelden ...
De nieuwe IoT-controller TJA560 van Hager verbindt de wereld van dingen (Internet of Things of IOT) en 
digitale diensten met het KNX-gebouwbeheer.

U verlaat uw woning en wenst de afwezigheidsmodus 
te activeren via de spraakbediening … 
Alles wordt mogelijk dankzij de IoT : het verlaagt de 
verwarming, schakelt het licht uit en zet automatisch 
de muziek uit.

Met de mogelijke integratie van maximaal 1000 
functies is de IoT-controller in combinatie met KNX 
klaar voor deze onderling verbonden toekomst.
De IoT-controller bevat al veel vooraf geïnstalleerde 
productinterfaces (Sonos, Amazon-echo, IFTTT, Ne-
tatmo, Philips hue, ...) en wordt voortdurend bijge-
werkt.
De IoT-controller opent zo nieuwe perspectieven en 
bereidt de weg voor naar een interessante en veel-
belovende sector.

Met de nieuwe IoT-controller van Hager biedt u uw 
klanten een snelle en eenvoudige oplossing om uw 
KNX-gebouwbeheersystemen uit te breiden met 
nieuwe functies, en dit alles zonder transformaties.
Zo creëert u een echte toegevoegde waarde voor uw 
klanten, wat ook nieuwe zakelijke perspectieven voor 
u zal openen.

De toekomstige Smart Home zal veel meer verbonden 
zijn dan we ons vandaag kunnen voorstellen ...
Laat ons vandaag voorbereid zijn met de nieuwe IoT-
controller van Hager !

Mail : info@hager.be

INTERNETPRODUCTEN
Wifi wordt steeds sneller en ook het 
aantal devices in huis dat gebruik 
maakt van het wifi-netwerk neemt 
toe.  Probleem met wifi is dat de door-
voersnelheid erg afhankelijk is van de 
omstandigheden thuis. Zo zal een 
houten vloer het wifi-signaal mak-
kelijker doorlaten dan een vloer van 
beton. Maar niet alleen de signaal-
sterkte is een probleem, ook het feit 
dat meerdere apparaten van dezelfde 
verbinding gebruik moeten maken, 
werkt vertragend en levert sneller 
storingen op. Voor het creëren van een 
stabiele en betrouwbare verbinding is 
het daarom verstandig om voor een 
bekabeld netwerk te kiezen. 

SLIM EN EENVOUDIG
Hirschmann Multimedia biedt alle 
componenten om eenvoudig een 
thuisnetwerk te creëren dat doet wat 
het beloofd. Met deze IP producten 
biedt Hirschmann Multimedia u de 
kwaliteit en voordelen die u gewend 
bent. Flexibiliteit, eenvoud, kwaliteit, 
betrouwbaarheid en een naadloze 
uitwisseling met andere producten 
van Hirschmann Multimedia is wat u 
kunt verwachten. 

OOK EEN OPTIMAAL BEKABELD THUISNETWERK?
Het productaanbod van Hirschmann Multimedia is voortdurend in ontwikkeling. 
Wil je meer weten over onze internet producten? 
Kijk voor meer informatie op: www.hirschmann-multimedia.be. 

FLUKE

Fluke 1663/1664 FC 
MULTIFUNCTIONELE INSTALLATIETESTER

HIRSCHMANN 

Producten voor een optimaal 
bekabeld thuisnetwerk

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

• Meet spanning tot 500V AC 
• Isolatietester 50V/100V/250V/500V/1000V
• Doorbeltest op L-N, L-PE, N-PE ingangen (fase-nul, fase-aarde, nul-aarde)
• Testen van aardlekschakelaars (inclusief type B) – uitschakeltijd en -stroom
• Kring- en lusimpedantie
• Te verwachten kortsluitstroom
• Draaiveldindicatie
• Aardingsmeting (met de optionele ES165X kit)
• Pre isolatietest voor waarschuwing van aangesloten apparatuur om schade te 

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

PROMOTIE: 
Bij aanschaf van een Fluke 1663 of Fluke 1664 FC 
GRATIS stroomtang én DMS software  

Hirschmann Multimedia ontwikkelt slimme multimedia 
oplossingen en producten voor thuis: voor uw coax 
installatie, uw hybride- of datanetwerk. 
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X-TREEM
De X-Serie Kabeldozen

IK
09

Eenvoudig en veelzijdig 
gebruik

Robuust en slagvast

Geschikt voor buitengebruik 
en extreme belasting

Geprüft nach DIN EN 60670 Teil 1 und 22

Getest volgens 
DIN EN 60670 deel 1 en 22

www.obo.be

Met de nieuwe X-Serie biedt OBO Bettermann een 
reeks kabeldozen en behuizingen die de meest extre-
me belastingen doorstaan. Door het gebruik van hoog-
waardig polycarbonaat, heeft de X-serie een zeer hoge 
slagvastheid van IK09. Hierdoor kan de elektrische in-
stallatie de zwaarste mechanische belasting aan.

Eenvoudig

HOUSE OF MUSIC

ArtSound Crazy Pack XS

LEGRAND 
ALLES ONDER CONTROLE!

LEGRAND introduceert 
STOP & GO CONNECTEDMuziek is meer dan ooit deel van ons leven, altijd 

en overal. Maak kennis met onze betaalbare 
oplossing: Crazy Pack XS.

Met Stop & Go Connected stelt Legrand een volgende 
oplossing voor binnen Eliot, het Legrand-programma 
voor geconnecteerde elektrische apparatuur. 

Een toilet, een zithoek, het terras of badkamer, jouw bureau... nergens ontsnap 
je eraan. Luister naar het prachtige muzikale duet van de oerdegelijke 
luidsprekers en de 
Art1.1. De Art1.1 is een krachtige, 
geïntegreerde versterker met 
ingebouwde blue-tooth-
module. 

Deze Crazy Pack van 
ArtSound biedt je 
een toekomstgerichte 
oplossing 
voor een 
knotsgekke 
prijs!

Stel, door een onverwachte elektrische 
storing op het net, is de differentieel-
schakelaar in de woning afgesprongen 
en is uw volledige installatie spannings-
loos. Niet alleen zal Stop & Go Con-
nected u dan op de hoogte brengen van 
het probleem, het systeem zal tevens 
de isolatietoestand van de elektrische 
installatie testen om te checken of er 
sprake is van een permanente storing. 
Is deze controle gebeurd, dan krijgt u via 
de Legrand Power On app een signaal 
op uw smartphone. Geen permanente 
storing? Dan kan u de afgesprongen 
differentieelbeveiliging vanop afstand 
opnieuw inschakelen. 

CONTINUÏTEIT
Stop & Go Connected kan naar keuze 
worden gebruikt voor koppeling met de 
differentieelbeveiliging van de woning, 
of met één enkele kring zoals bijvoor-

beeld een verlichtinskring of de elek-
trische kring waar je diepvries op staat. 

Stop & Go Connected is uitgerust met 
een wifi-module met geïntegreerde an-
tenne. Hierdoor kan via het internet met 
elke smartphone, waarop de app Le-
grand Power On is geactiveerd, worden 
gecommuniceerd. 

TEMPOLEC VANDERELST
APPSOLUUT COMFORTABELE PROGRAMMERING: 
met de nieuwe theSenda Plug app voor 
aanwezigheids- en bewegingsmelders

Yokis Pro & Yokey
EEN EENVOUDIG, SNEL EN ZEER EFFICIËNT PROFESSIONEEL INSTRUMENT!

Theben presenteert met theSenda Plug een gratis app voor iOS en Android 
smartphones voor de comfortabele programmering van aanwezigheids- 
en bewegingsmelders. Alle melders zijn vooraf in de app geïnstalleerd en 
worden automatisch geactualiseerd. Melders worden automatisch, met de 
filterfunctie of via opgeslagen parametersets opgezocht. Voor hergebruik 
kunnen parametersets klant specifiek of in bibliotheken worden opgeslagen. 
De parameters worden via Bluetooth naar de theSenda B afstandsbediening 
gezonden en daar via infrarood naar de melder overgedragen. theSenda B 
heeft een geïntegreerde luxmeter, waarmee de lichtmeting eenvoudig en 
comfortabel kan worden vergeleken c.q. gecompenseerd.

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 instal-
latie gebaseerd op een BUS-bedrading. 

• Ontwerp eenvoudig en snel het schema van 
uw installatie door de vingers over de tablet 
te bewegen

• Start de automatische herkenning van de 
modules en breng ze op het schema aan

• Configureer de modules: een schema van 
de parameters zorgt ervoor dat u de details 
niet vergeet

• Verzoek de applicatie Yokis Pro om auto-
matisch de BUS-bedrading te creëren die 
de modules met elkaar verbindt

• Voeg controlepunten toe, stel deze in en 
dupliceer deze met de begeleidende pro-
cedure

• Verzend de instellingen van de installatie 
naar Yokis Hub, druk het installatierapport 
af en overhandig de installatie aan uw klant

• Sla de installatie in Yokis Cloud op en deel 
deze voor latere ingrepen of uitbreidingen.

De app Yokis Pro herkent automatisch de 
modules, creëert de BUS-bedrading en 
maakt de programmering van de modules, 
het programmeren en kopiëren van de af-
standsbediening en de realisatie van cen-
trale 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 installatierapport in .pdf-formaat dat 
aan de eindklant moet worden overhandigd.
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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

NIEUW!

NIKO

Het slimme huis van morgen is er vandaag al dankzij 
NIKO HOME CONTROL
Een slim huis wordt pas echt intelligent als alle verschillende systemen met elkaar communiceren. Niko Home 
Control is voor installateurs een gemakkelijk te installeren en rendabele huisautomatisering die toelaat om van 
elk huis een geconnecteerde woning te maken. 
Niko gaat daarom op zoek naar sterke en betrouwbare partners en ontwikkelt samen met hen kwalitatieve 
oplossingen die het dagelijkse leven verbeteren. Bovendien is de installatie en programmatie ervan nu een 
stuk eenvoudiger.

GROEIENDE BRAINS, EENVOUDIGERE LOOKS
Niko Home Control is volledig hertekend met de lancering van Niko 
Home Control II. Het systeem heeft een veel groter installatiegemak. 
Zo reik je aan de klant een nog slimmere oplossing aan, die 50 
procent sneller geprogrammeerd is.

Het configuratiesysteem is eenvoudig, duidelijk en intuïtief. Basis-
acties installeer je in drie kliks, complexere acties zijn tot 75 pro-
cent sneller geprogrammeerd, dankzij een uitgebreide wizard. Door 
het handige drag & drop-systeem voeg je de acties heel gemak-
kelijk toe aan een locatie.

STERKE EN BETROUWBARE PARTNERS
De integratie van externe partnerships in de installatie gebeurt au-
tomatisch. Zo kan je snel kwaliteitsmerken als VELUX, Renson, Rey-
naers, Sonos en Bose aan Niko Home Control koppelen. Dankzij de 
flexibiliteit van Niko Home Control, kan het systeem verder groeien 
met de jaren. 

Hierdoor kan deze draadgoot, met 
behulp van een speciale bevesti-
gingsklem, op een eenvoudige én 
snelle manier ook op consoles en/of 
profielen geplaatst worden.  
Deze nieuwe aanwinst in het PEMSA 
gamma is dus dé ideale oplossing 
als kabeldraagsysteem voor een 
beperkt aantal kabels.

Prijsgunstig en bovendien snel én 
eenvoudig te plaatsen.
Dit nieuwe gamma is verkrijgbaar in 
diverse uitvoeringen (elektrolytisch 
verzinkt  staal, al dan niet gebichro-
matiseerd,  thermisch verzinkt staal, 
Black C8, roestvast staal AISI 304 of 
316L). 

SIEMENS 

SIE 10000 - Siemens – 
Perfect licht - ALE NL TGv1

STAGOBEL 

PEMSA REJIBAND 
draadgoot 60 x 60-2

ZOEKLICHT OF SFEERLAMP?
De oplossing om met dezelfde licht- 
installatie verschillende sferen te cre-
eren, zijn dimbare lichten. Het Gamma-
systeem van Siemens geeft de gebruiker 
de volledige controle over de verlich-
ting in uw gebouw. Zo zet u de techno-
logie van morgen in voor het comfort van 
uw bewoners vandaag.

DIM OOK BESTAANDE 
VERLICHTING
Met de nieuwe universele Gamma-
dimmer (N 554) in de elektriciteitskast 
kan de bestaande verlichting gedimd 
worden. Deze nieuwe dimmodule werkt 
zowel met traditionele gloeilampen, 
als ook met energiezuinige ledlampen.

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
De universele N 554-dimmodule biedt 
heel wat technische voordelen:
• geen nieuwe bekabeling nodig,
• zowel gloei- als ledlampen (ook bij kleine wattage),
• makkelijk te installeren en te programmeren,
• toegang via ETS (software) of op de module zelf,
• bundeling van kanalen voor verlichting tot 1000 VA

Verdere technische informatie vindt u op www.siemens.com/knx

HET PERFECTE LICHT OP UW MAAT 
We brengen 90% van onze levens binnenshuis door. 
Daarom willen we voor iedereen de perfecte levens-
omgeving creëren en verlichting speelt daar een 
belangrijke rol in. Met de nieuwe dimmodule van Siemens 
bepalen de bewoners zelf hoeveel licht ze willen, en zo 
kunnen ze potentieel ook besparen op energie.

De draadgoot 60x60 is 
vanaf heden ook beschikbaar 
in een uitvoering die onderaan 
voorzien is van een dubbele draad.



siemens.com/logo

LOGO!
Gewoon geniaal voor kleine  
automatiseringstaken

Realiseer met LOGO! snel en comfortabel kleine auto
mati serings projecten voor eenvoudige machines of 
installaties, in gebouw automatisering of in privé
toepassingen:

•  Geïntegreerde webserver voor individueel aanpas
bare gebruikersinterfaces

•  Ethernetpoort in alle LOGO! 8basistoestellen
•  Draadloze communicatie via GSM netwerk
•  Integratie in KNX gebouwenbeheersysteem
•  Neerwaarts compatibele configuratiesoftware met 

projectering door middel van drag&drop

LOGO!V8_ad A5_L.indd   2 9/07/18   15:51

Eltako Wireless

SERELEC NV • Gasmeterlaan 207 • 9000 Gent
 09/223.24.29.    info@serelec-nv.bewww.eltako.com/vl

Hét domotica alternatief!

www.eltako.com/vlwww.eltako.com/vl
SERELEC NV SERELEC NV •• Gasmeterlaan 207  Gasmeterlaan 207 

09/223.24.29.  09/223.24.29.  

 Draadloos
 Zonder batterijen
 Zowel drukknoppen als sensoren
 Betaalbaar
 Makkelijk te installeren
 Betrouwbaar
 Flexibel

met de plaatstalen verdeler
 xEnergy Basic BP-O

Nog meer 
  pluspunten

De BP-O opbouw wandverdelers zijn onder-
deel van een uitgebreid kastenprogramma van 
xEnergy Basic. xEnergy Basic verdelers zijn 
beschikbaar als opbouw- en inbouw wand-
verdelers en als staande verdeler. Er is gratis 
software beschikbaar voor het ontwerpen van 
xEnergy verdelers, inclusief een uitgebreide 
bibliotheek met schakel- en beveiligings-
componenten. De BP-kasten zijn uitermate 
geschikt voor het toepassen van het 
Profi  + inbouwsysteem. 

Uitgebreid kastenprogramma met veel plussen

www.eaton.be

BP-O pluspunten:

 Geaarde kasten met afneembare wanden

 Installatiegemak door grote inwendige ruimte

 Hoge warmtedissipatie door grote diepte van de kast

 Beschermingsgraad IP30 (optioneel IP31)

Profi+ inbouwsysteem:

 Hoge vulgraad voor DIN-modulaire componenten

 Grote voedingsmodulen voor vermogensautomaten t/m 630 A

 Eenvoudige compartimentering voor hoofdrails t/m 630 A

met de plaatstalen verdeler

180709_Advertentie BPO kasten BE_NL.indd   1 11-07-18   14:20
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NEXANS THESLA

De halogeenvrije ALSECURE XGB ka-
bels van Nexans stoten bij brand 
minder giftige rook uit waardoor ze 
evacuaties vergemakkelijken en rook-
schade aan dure installaties beperken. 
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. 

Wanneer de bescherming van mensenlevens en 
gevoelige elektronische apparatuur van belang is, is 
de keuze voor het juiste materiaal essentieel. 

ELFLEX : 
een compleet gamma van 
voorbedrade geribde buizen 
voor de vakman.

Halogeenvrije installatiekabel 
ALSECURE XGB van nexans

Sinds meerdere jaren zorgt het huismerk Elflex voor een volledig gamma 
voorbedrade buizen van professionele kwaliteit voor de vakman. Dat deze 
vakman  tevreden is over de kwaliteit en het aanbod blijkt uit de steeds 
groeiende omzet in dit segment. Het gamma is dan ook zeer groot, en met de 
jaren enorm uitgebreid. 

Dit uitgebreid aanbod vergt natuurlijk ook een grote opslagcapaciteit, wat bij 
Cebeo nooit een probleem is geweest. Alle courante producten zijn steeds 
uit voorraad leverbaar. Ook voor alle maatwerk kan u steeds terecht bij uw 
commercieel afgevaardigde van Cebeo.DE TROEVEN VAN DE ALSECURE 

XGB VAN NEXANS 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/BD4 omgevingen

• Mag in open lucht, in correct 
afgewaterde buis boven- en 
ondergronds, in kabelkanaal en in 
kabelgoot. Mag ook los in de wand of 
worden verzonken in beton of cement.

Raadpleeg de technische fiche op 
www.nexans.be.



www.wago.com/221

4 mm² versie

6 mm² versie

SERIE 221 The way to connect! 
Hendel open, geleider invoeren, hendel dicht - klaar.

NIEUW nu tot  
6 mm²

www.tempolec.com

Bewegingsmelder  
voor buiten of binnen 

theLuxa R180

 � Voor vrij toegankelijke plaatsen zoals schoolpleinen, 
sportvelden, garages, openbare plaatsen en sociale 
inrichtingen, enz.

 � Betrouwbare bescherming tegen mani pulatie door 
een robuuste behuizing

 � Verborgen instellingen onder de beschermde kap

Betrouwbaar, 
compact, robuust

500 W
wit 

zwartIP55180°  
→ 12 m

Verbindt 
de wereld van digitale 
objecten en diensten 

met KNX

IoT Controller

IoT

Annonce_IoT_A4_NL.indd   1 15/03/2018   16:36



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

JB0805_SYL_SylSmart_Connceted_ 220x307_Advert_NL_01.indd   1 23/04/2018   16:50

AANTREKKELIJK. ONDERSCHEIDEND.  
FUNCTIONEEL.

Van winkels en hotels tot industriële productiehallen, 
de uitgebreide reeks armaturen van LEDVANCE biedt 
de juiste oplossing voor een breed scala aan toepas- 
singen. Ons assortiment kent een sterke combinatie 
van uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, vereen-
voudigde installatie en een garantie tot vijf jaar.

VOLLEDIG  
ASSORTIMENT,  
TALLOZE 
VOORDELEN. 

ONS NIEUWE LED  
ARMATUREN  
pRODUcT-  
pORTfOLIO.

BENELUX.LEDVANCE.COM
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ACTIEF www.cebeo.be ruimt plaats voor… www.cebeo.be ! ACTIEF

WELKOM OP CEBEO.BE, 
NIEUWE SITE OP ZELFDE ADRES
Als distributeur en servicebedrijf wil Cebeo inzetten op ál haar services: logistiek, technisch en commercieel, 
service in het filiaal en onder de vorm van opleidingen. Maar ook digitale service. Deze laatste presenteren we 
onder de vorm van een gloednieuwe website. Met gepaste fierheid nodigen we je uit op www.cebeo.be. 
Hetzelfde adres, een totaal andere surfervaring!

WWW.CEBEO.BE RUIMT PLAATS VOOR… 
WWW.CEBEO.BE !

Wat is nieuw?

NU OOK PRODUCTEN OPZOEKEN
Vroeger had je een Cebeo e-shop account 
nodig om toegang te krijgen tot onze on-
line productcatalogus. Dat is nu verleden 
tijd. Onder ‘Aanbod’ klik je eenvoudig op 
de productcategorie die je wenst (kabel, 
verlichting, HVAC,…). Specifieer vervol-
gens je keuze, en je krijgt meteen alle pro-
ducten, met een uitgebreide omschrijving, 
een foto én de stockvoorraad.  Ook in de 
zoekresultaten op de website vind je de 
producten uit onze Cebeo e-shop terug. 
www.cebeo.be/nl-be/aanbod/
assortiment

CALCULATOREN WAAR JE KAN OP 
REKENEN!
Warmteverliezen berekenen? Een correcte 
PV-offerte opstellen? De terugverdientijd 
voor een warmtepompboiler achterhalen? 
Of je wil een ventilatiesysteem plaatsen 
maar kent de ventilatiedebieten niet? Ge-

bruik dan voortaan onze online rekentools 
op op de ‘Calculatoren’ pagina! Deze nut-
tige tools werden speciaal ontworpen om 
op al deze vragen een accuraat antwoord 
en analyse te verschaffen. 
www.cebeo.be/nl-be/tools/
calculatoren

DOSSIER GEMIST?
Onze nieuwe website wil ook inspireren. 
Daarom brengen we voor elke markt pro-
jecten die klanten samen met Cebeo ge-
realiseerd hebben. Zeker ook de moeite 
is de rubriek ‘Dossier’, die je onder ‘Inspi-
ratie’ vindt. Actuele dossiers uit onze ma-
gazines Cebeo News en Cebeo Industry 
News worden hier digitaal gepubliceerd. 
Zoek je leesvoer voor op je laptop, smart-
phone of tablet? Dan is onze nieuwe web-
site de ‘place to read’. 
www.cebeo.be/nl-be/inspiratie/
dossiers

REVIEWS
De mening van anderen  vinden we erg 
belangrijk! Iedere bezoeker mag ook de 
score van onze klanten kennen.  De klan-
tenreviews helpen ons om onze service 
te optimaliseren en leren ons ook wat we 
moeten behouden. Wil jij ook jouw mening 
kwijt?  We horen het graag!
www.cebeo.be/nl-be/reviews/
geef-uw-mening

www.cebeo.be/nl-be/inspiratie/
testimonials

EEN FRIS JASJE
Één blik op www.cebeo.be is voldoende 
om te weten wat we bedoelen. De logische 
structuur, een rustige user interface en 
een modern design zorgen voor een op-
timale surfervaring. Neem snel een kijkje, 
en oordeel vooral zelf!

vanaf  
15 OKTOBERREKEN 6X OP 

ONZE NIEUWE TOOLS

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

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

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

KOSTPRIJS EN 
TERUGVERDIENTIJD 

PV-INSTALLATIE

VIND ALLE 
SUBSIDIES VOOR JE 

BOUWPROJECT

BEREKENING 
WARMTEVERLIEZEN

BEREKENING 
VENTILATIE- 

DEBIETEN

DIMENSIONERING EN 
TERUGVERDIENTIJD 

WARMTEPOMP

TERUGVERDIENTIJD 
WARMTEPOMP- 

BOILER
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BETERE HERKENBAARHEID DOOR KLEURMARKERING

G e r i b d e  b u i s

UW BETROUWBAAR
       PRODUCT

VOOR EEN 
  PERFECTE INSTALLATIE!

advA5liggend.indd   1 25/07/18   10:20

SCAN JE AANKOPEN 
MET DE CEBEO APP
UW VOORDELEN:
 Productinfo onmiddellijk beschikbaar
 Raadpleeg uw prijs
 Vul uw winkelmandje en reken af aan de kassa*

*Ga tewerk als volgt (nog niet actief in alle filialen)   

1  Gebruik de scanfunctie van de Cebeo App om de QR code van het filiaal te scannen.   
2  Scan uw producten en voeg ze toe aan uw winkelmandje. U kunt steeds productinformatie opvragen en uw prijs raadplegen.   
3  Stuur uw winkelmandje door en reken af aan de kassa. 

Scan de QR code om 
de Cebeo App te downloaden

NieuweFunctie!

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.



TECHNISCHE & 
ARCHITECTURALE VERLICHTING
De cataloog Technolux LED 12.0 Nieuwigheden bevat nieuwe 
toestellen en updates van bestaande producten. De 74 pagina’s 
tellende cataloog is dus een waardevolle toevoeging aan de versie 
Technolux LED 12.0, het onmisbare naslagwerk voor al jouw 
verlichtingsprojecten.

LED-verlichting voor algemene en gespecialiseerde 
toepassingen en markten

Binnen- en buitenverlichting

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Foto en technische kenmerken van alle producten

12.0
LEDnieuwigheden

TECHNOLUX

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

Cataloog  

Technolux LED 

nieuwigheden

beschikbaar 

in uw vertrouwde 

Cebeo filiaal

LED ARMATUREN. MODERN. EFFICIËNT.  

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

SLECHT 
LICHT,
SLECHTE
PRESTATIES.

BENELUX.LEDVANCE.COM

WIJ HEBBEN  
EEN OPLOSSING.
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