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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
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

Beste lezer,
Het beroep van installateur staat onder druk. De verwachtingen die de 
eindklant stelt op het vlak kwaliteit en service, zijn niet min. De regelgeving 
wordt strenger. Daarnaast nemen het aantal technieken en de complexiteit 
ervan toe. De integratie van nieuwe technologie in elektrotechnische en 
HVAC oplossingen vergt ook nieuwe en andere kennis. Bovendien is er 
schaarste op de arbeidsmarkt: installateur is een knelpuntberoep. 
Een helpende hand is in de gegeven omstandigheden wellicht geen 
overbodige luxe. Die ‘hand’ kan ook een online rekentool zijn of een 

configurator. Het zijn hulpmiddelen die zekerheid en snelheid inbouwen. En 
commerciële argumenten bieden voor de eindklant. Deze is in veel gevallen 
sneller overtuigd om een investering te doen als zijn portefeuille erbij gebaat 
is, lees ‘de ROI van zijn investering kort genoeg is’. 
De zekerheid en betrouwbaarheid waarvan sprake is voor een vakman 
natuurlijk ontzettend belangrijk. Voorbeeldje: wie ‘pv calculator’ googelt, 
krijgt 14,8 miljoen resultaten. Begin er maar aan om de juiste te kiezen. 
De rekentools en configuratoren die Cebeo je aanbiedt, zijn betrouwbaar. 
Daar kan je vanop aan. We lieten ze ontwikkelen door experten ter zake 
en houden ze up to date. Daarnaast vind je op onze Cebeo e-shop ook 
tools van toonaangevende fabrikanten, die ze ook door specialisten lieten 
bouwen. 
Je leest er veel meer over in het dossier van deze Cebeo News.
En probeer ze vooral zelf. En zie je mogelijkheden voor verbetering? Laat het 
weten aan je Cebeo contact. 
Succes ermee!

Met vriendelijke groeten

Jo Vanackere
Communication Manager Cebeo nv.

“HULPMIDDELEN DIE ZEKERHEID EN   
 SNELHEID INBOUWEN EN COMMERCIËLE  
 ARGUMENTEN BIEDEN VOOR DE    
 EINDKLANT”
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REKEN OP DE NIEUWE TOOLS 
VAN CEBEO EN FABRIKANTEN

Daarom helpen calculatoren de 

installateur bij zijn installatie, terwijl 

ze hem nog eens bakken tijdswinst 

opleveren, en de foutenlast beperken. 

Maar bovenal leveren ze ook dé 

argumenten bij uitstek om een twijfelende 

klant over de streep te trekken. Want 

zeker wanneer subsidies wegvallen, kan 

een duidelijk rapport uit een betrouwbare 

calculatie die extra duw in de rug geven. 

Op de Cebeo website en Cebeo  e-shop 

vind je een subsidiezoeker, zes Cebeo 

calculatoren, én tools van leveranciers 

Ledvance, Legrand en Schneider Electric. 

Ontdek ze allemaal in dit dossier, 
en je zal merken dat ze je veel meer 
te bieden hebben dan louter je het 
rekenwerk besparen!

Het nut van rekentools? Zekerheid, tijdswinst, en… Klanten over de streep trekken!

Energie-efficiënte oplossingen veroveren verder de installatiemarkt. Maar alle 

conventionele installaties zullen niet van vandaag op morgen vervangen zijn. In de 

“transitieperiode” waarin nieuwe systemen de oude verdringen, zijn overtuigende 

argumenten als terugverdientijd, correcte dimensionering en ROI, allesbehalve pasklaar. 

NIEUWE
CEBEO TOOLS
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KATRIEN VAN OVERWALLE - PRODUCT MARKET MANAGER HVAC

Cebeo investeerde de afgelopen jaren in de ontwikkeling van een aantal tools, die het gratis ter beschikking 
stelt van  installateurs of particulieren. Maar waarom zich de moeite getroosten om tijd aan ontwikkeling te 
spenderen, terwijl er overal online calculatoren te vinden zijn? “Wie onze calculatoren gebruikt, is zeker van 
een betrouwbare prognose. Onze calculatoren zijn daarom ook een troef voor installateurs die een klant over 
de streep willen trekken om hen het nut van een investering, hetzij in PV, hetzij in een warmtepompboiler… te 
doen inzien”, aldus Katrien Van Overwalle.

De wereld van hernieuwbare energie is de 
afgelopen jaren veel veranderd. Niet al-
leen de prijzen van o.a. een PV-installatie, 
ook de premies en steunmaatregelen zijn 
constant in beweging. “Toen Cebeo met 
PV begon, was het voor de installateur al 
heel interessant om beroep op ons te doen 
voor een ROI (return on investment) bere-
kening”, vertelt Katrien Van Overwalle, 
Product Market Manager HVAC. “Dat ge-
beurde toen aan de hand van een eenvou-
dige berekening in Excel. Daarom leek het 
ons nuttig om een adequate PV-calculator 
te ontwikkelen.” 

PV OPNIEUW AANTREKKELIJK 
MAKEN
Bij het wegvallen van de groenestroom-
certificaten stuikte de PV-markt ineen. 
“Toen de prijzen van de installaties stil-
aan daalden, hebben we de opportuni-
teit gegrepen om via onze calculator en 
het aantoonbaar maken van een gunstige 
ROI, PV opnieuw aantrekkelijk te maken. 
Eindgebruikers en installateurs die tijde-
lijk afhaakten, moesten overtuigd worden 
om opnieuw op de kar te springen. Want 
voor particulieren bleef ROI een doorslag-
gevende factor.”

WARMTEPOMPBOILER CALCULATOR
Net zoals de PV-calculator moet onze 
warmtepompboiler calculator voor de in-
stallateur een wapen zijn om zijn klant te 
overtuigen die investering te doen. Zeker in 
de wetenschap dat er in Vlaanderen vanaf 
januari 2019 ook hiervoor een premie 
wordt toegekend. Bij elke vraag die een 
installateur krijgt voor een warmtepomp, 
zou hij een calculatie moeten toevoegen 
van de investering in een warmtepomp-
boiler, en de bijhorende ROI. De terugver-
dientijd is immers zo kort en de installatie 
zo eenvoudig, dat dit een erg interessante 
investering is. 

TOEN DE PR IJZEN VAN DE PV- INSTALL AT IES DA ALDEN, 
HEBBEN WE DE OPPORTUN ITE IT  GEGREPEN OM V IA 

ONZE CALCUL ATOR EN HE T A ANTOONBA AR MAKEN VAN 
EEN GUNST IGE RO I,  PV  OPN IEUW A ANTREKKEL IJK  TE  MAKEN.

CEBEO CALCULATOREN HELPEN INSTALLATEUR 
KLANTEN OVER DE STREEP TE TREKKEN
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Katrien Van Overwalle – Product Market Manager HVAC

HET ZWART OP WIT KUNNEN A ANTONEN
VAN TERUGVERDIENTIJD, EN WINST 

OVER 25 JA AR, IS DE BESTE MANIER 
OM EEN KL ANT TE OVERTUIGEN.

Even Googelen en je merkt meteen dat 
het online vol staat van gelijkaardige cal-
culatoren. Waarom dan voor de Cebeo-
calculatoren kiezen? “Om verder te gaan 
op de PV-calculator: vanaf het moment 
dat een subsidie- of premiestelsel wijzigt, 
wordt dit meegenomen in de berekening. 
Je bent er dus steeds zeker van dat je 
over heel betrouwbare info beschikt. 
En verder maken we bij de ontwikkeling 
steeds de oefening tussen gebruiksge-
mak en volledigheid, dat geldt trouwens 
voor al onze calculatoren.” 

REALISTISCHE CALCULATIE = 
PROGNOSE + EVENTUELE 
EXTRA KOSTEN
Een ervaren installateur is zich ook bewust 
dat geen enkele prognose die een calcula-
tor oplevert waterdicht is. “Je moet steeds 
rekening houden met factoren die niet in de 
calculator kunnen worden meegenomen, 
bijvoorbeeld bij complexe installaties, met 

meerdere omvormers of verschillende  
oriëntaties. Misschien moet het dak eerst 
gerenoveerd worden, of moet een dakdoor-
voer verplaatst worden. Men mag deze ex-
tra kosten niet uit het oog verliezen.” 

Wat niet betekent dat de calculatie aan 
waarde verliest, integendeel. “Het zwart op 
wit kunnen aantonen van een realistische 
terugverdientijd en winst over 25 jaar, is de 
beste manier om een klant te overtuigen. 
De installateur kan het door de calculator 
gegenereerde rapport toevoegen aan zijn 
offerte, en zo zijn dossier extra slagkracht 
geven.” 

GEEN OVERDIMENSIONERING 
BIJ WARMTEVERLIESBEREKENING
De Cebeo calculatoren voor warmtever-
liesberekening zijn niet genormeerd, dus 
de resultaten kunnen niet meegenomen 
worden in een EPB-verslag. “We willen 
vooral tegemoetkomen aan de installateur 
die zo op een heel snelle manier kan weten 
hoeveel kilowatt nodig is om een ruimte 
te verwarmen. Anders gebeurt dit aan de 
hand van een aantal vuistregels. Voor wo-
ningen die steeds beter geïsoleerd zijn, 
resulteert dit vaak in overdimensionering. 
Door onze calculatoren te gebruiken, krijgt 
de installateur een correcter beeld van de 
dimensionering van de installatie. Indien 
die kleiner is, zal hij een lagere prijs kun-
nen aanbieden, en zal de klant ook sneller 
tot aankoop overgaan”, besluit Katrien Van 
Overwalle. 

CEBEO CALCULATOREN HELPEN INSTALLATEUR 
KLANTEN OVER DE STREEP TE TREKKEN

DE TERUGVERDIENTIJD IS ZO KORT 
EN DE INSTALLATIE ZO EENVOUDIG, 

DAT DIT EEN ERG INTERESSANTE INVESTERING IS.

Meer info ?

Wens je meer informatie 
over het Cebeo HVAC 
assortiment ? Contacteer je 
vertrouwd filiaal of jouw Cebeo 
vertegenwoordiger.
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JORIS BRACKE – BOUW-ENERGIE

CONVENTIONEEL OF HERNIEUWBAAR? 
EEN “EN-EN-VERHAAL”!
“We zitten volop in een transitieperiode 
van gebouwen met conventionele tech-
nieken, naar hernieuwbare technieken”, 
opent Joris Bracke van Bouw-Energie. 
“Het is dus niet 100% het ene of het ande-
re, maar beide manieren worden gecom-
bineerd: bijvoorbeeld een verbrandings-
ketel in combinatie met een zonneboiler 
en een PV-installatie. Feit is dat de instal-
lateur hierdoor geconfronteerd wordt met 
bepaalde engineeringsvraagstukken.”

SNEL ANTWOORDEN OP COMPLEXE 
VRAAGSTUKKEN
“Installateurs krijgen dagelijks vragen van 
klanten rond terugverdientijden en dimen-
sionering. Dit zijn geen eenvoudige bere-
keningen, en dankzij onze calculatoren, 
kunnen ook ‘niet-ingenieurs’ adequate 
antwoorden bieden op deze complexe 
engineeringsvraagstukken.” 

Bij de ontwikkeling van dergelijke reken-
tools staan de ontwikkelaars van Bouw-
Energie telkens voor een dilemma: vol-
ledigheid versus gebruiksvriendelijkheid. 
“Om een 100% correcte voorspelling 
te bekomen, zouden we de gebruiker 
100 vragen moeten stellen”, weet Joris 
Bracke. Uiteraard is dat geen optie, dus 
daarom wordt er gekeken welke vragen 
absoluut noodzakelijk zijn, en waar in-
schattingen gemaakt kunnen worden om 
zo op een snelle manier een betrouwbaar 
resultaat te bekomen.”

SUBSIDIEZOEKER
Bouw-Energie ontwierp niet minder dan 
zeven calculatoren voor Cebeo, of ‘modu-
les’ zoals Joris Bracke ze soms liever om-

schrijft. De eerste is de subsidiezoeker. 
Deze is uniek in zijn soort, omdat ze als 
enige module gans België covert.
“Dat betreft alle Vlaamse, Waalse en 
Brusselse subsidies, en voor Vlaanderen 
ook alle gemeentelijke subsidies. Waarom 
niet de gemeentelijke subsidies uit het 
Brussels en Waalse gewest? Simpelweg 
omdat die nergens online te vinden zijn. 
Maar hiermee dekken we ruim 95% van 
alle subsidies. Bovendien is de tool ge-
koppeld aan een web scraper, die we-
kelijks alle info van de overheidswebsite 
haalt, en de informatie zo dus altijd up-to-
date is”, aldus Joris Bracke.  

In een installatiewereld die steeds strenger wordt inzake energienormering, is het als installateur belangrijk om 
correct geïnformeerd te blijven over de geldende normen, eventuele subsidies, en de impact hiervan te kennen 
op je installaties. Maar “strenger” hoeft niet af te schrikken. Stel jezelf de vraag: hoe kan ik mijn klant ervan 
overtuigen om toch de investering te doen? Kan je een twijfelende klant overtuigen met een gunstige ROI en de 
winst op lange termijn? Calculatoren die het rekenwerk voor jou doen, zijn een onmisbare hulp! 
De specialisten van Bouw-Energie ontwikkelden 7 calculatoren op maat van Cebeo. 

DE SUBSIDIEZOEKER DIE BOUW-ENERGIE 
ONT WIKKELDE, IS UNIEK IN Z IJN SOORT, 

OMDAT HIJ ALS ENIGE DE SUBSIDIES 
VAN GANS BELGIË COVERT.

BOUW-ENERGIE ONTWIKKELDE 
7 CALCULATOREN OP MAAT VAN CEBEO 

Boiler Subsidie Dimensionering Ventilatie Zonnepannelen Warmteverlies
woning

Warmteverlies
ruimte
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BOUW-ENERGIE ONTWIKKELDE 
7 CALCULATOREN OP MAAT VAN CEBEO 

Wie is bouw-energie?
Softwarebedrijf Bouw-Energie uit Hasselt specialiseert zich 
reeds 10 jaar in de ontwikkeling van rekentools voor gebruik in de bouwsector. Vanuit een 
groot bewustzijn dat gebouwen in de nabije toekomst BEN of ‘bijna-energieneutraal’ moeten 
zijn (2021 voor nieuwe gebouwen), tracht hun team van ingenieurs zowel bouwprofessionals 
als particulieren te ondersteunen met gratis online rekentools, advies door specialisten en een 
gedetailleerde database aan bouwknopen. En dat doen ze met succes, met gemiddeld 1500 unieke 
websitebezoekers per dag, samen goed voor zo’n 2000 berekeningen per dag. Bouw-Energie 
werkt samen met alle grote bouwbedrijven, en is 
ook leverancier van  rekentools aan verschillende 
sectororganisaties.

bouw-energie

Op de volgende pagina’s vind je een handig 
overzicht terug van de functionaliteiten van 
deze subsidiezoeker, en de andere zes Cebeo 
calculatoren die op onze website te vinden zijn. 



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

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

www.eupen.com

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

VERSAHIT, de IP54 waterdichte en
elegante “PUSH ‘N SLIDE” oplossing
voor uw keuken.

MONO of DUAL configuratie met
stopcontacten 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



LED ARMATUREN. MODERN. EFFICIËNT.  

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

  
KRACHTIGER  
LICHT NODIG?

BENELUX.LEDVANCE.COM

WIJ HEBBEN 
EEN OPLOSSING.

UFO adv_NL210x297 mm.indd   1 2-11-2018   11:03:24
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PRIJS, 
TERUGVERDIENTIJD 
EN OPBRENGST IN 
3 STAPPEN
De calculator houdt rekening met de ligging van het gebouw, 
hellingshoek van het dak, energieverbruik, eventuele (regionale) 
subsidies… In 3 stappen bezorgt de PV-calculator je een 
duidelijk rapport, waarmee je een overzichtelijke en correcte 
offerte kan maken. 

Joris Bracke, Bouw-energie

“Het grote voordeel is dat je op het einde een mooi rapport kan 
downloaden, met terugverdientijd. Als je dat toevoegt aan je offerte, 
heb je een mooi en volledig dossier. Dat geldt trouwens voor alle 
calculatoren.”
“Bovendien kan je ingeven indien de prijs van je PV-installatie gekend is. 
Indien niet, dan maken we zelf een inschatting, indien wel, dan baseren 
we ons daarop om de terugverdientijd te berekenen.” 

DE BEREKENING IN ENKELE KLIKKEN

De calculator geeft op basis van de ingevoerde 
parameters een antwoord op volgende vragen: 

• Hoeveel panelen zijn er nodig om het energieverbruik te dekken? 
• Wat is de richtprijs voor de volledige installatie? 
• Op hoeveel jaar zal de investering terugverdiend zijn? 
• Wat is de totale (financiële) opbrengst over 25 jaar? 
• Hoeveel vermogen heeft de omvormer nodig? 
• Welke prosumentenvergoeding betaalt jouw klant?

PV
CALCULATOR 

Scherm: invoer gegevens

Scherm: Resultaten berekening

bouw-energie
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RAPPORT MET TERUGVERDIENTIJD

Je ontvangt een gepersonaliseerd rapport met daarin: 
• jouw jaarlijkse besparing op je energiekost 
• de winst op 25 jaar 
• en uiteraard de terugverdientijd.  

Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele 
overheidssubsidie.

BEREKEN JE WINST EN CO2-REDUCTIE
Geld besparen is één zaak, maar de keuze voor een 
warmtepompboiler heeft ook een ecologische kant. Een 
milieubewuste consument vindt het zeker ook interessant hoeveel 
zijn persoonlijke CO2-reductie bedraagt. 
Ook deze geven we mee in het rapport.

WARMTEPOMPBOILER 
VERSUS KLASSIEK 
SYSTEEM
In stap één kies je met welk ‘klassiek systeem’ (elektrische 
boiler, aardgasketel of stookolieketel) je de warmtepompboiler 
wil vergelijken. Daarna vul je nog parameters in zoals het aantal 
bewoners, en het merk of de inhoud van het boilervat.

Joris Bracke, Bouw-energie

“Wie de calculator gebruikt zal al snel merken dat je voor de 
warmtepompboiler met een terugverdientijd zit van 2 à 4 jaar tegenover 
een elektrische boiler, wat extreem kort is. Dat in combinatie met 
de premie van €400 die er komt vanaf 1 januari 2019, maakt dit een 
bijzonder interessante investering.”

WARMTEPOMPBOILER 
TERUGVERDIENTIJD 
CALCULATOR

Scherm: invoer gegevens

Scherm: Resultaten berekening

bouw-energie
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WARMTEPOMP EN 
PV-INSTALLATIE
Vul de relevante parameters aan, zoals het type warmtepomp, 
het aanwezige ventilatiesysteem, het type glas en de 
ruimte-oppervlakten.

Joris Bracke, Bouw-energie

“Voor deze berekening gaan we er altijd vanuit dat er ook een PV-
installatie aanwezig is, hetzij een bestaande, hetzij een nieuwe nog 
te plaatsen installatie. Waarom doen we dit? Omdat je zonder PV met 
een terugverdientijd van meer dan 20 jaar zit, en daar wordt niemand 
gelukkig van. Wees daar gewoon eerlijk in naar je klant toe, want die is 
ook niet dom.”

TERUGVERDIENTIJD EN OPBRENGST

In de analyse vind je:
• het vermogen nodig om de woning te verwarmen 
• het nodige vermogen van de PV-installatie 
• de richtprijs van het totale systeem  

(PV + warmtepomp) 
• de opbrengt en de winst op 25 jaar
• en uiteraard de terugverdientijd. Bij de berekening wordt er rekening 

gehouden met de eventuele overheidssubsidie.

WARMTEPOMP 
TERUGVERDIENTIJD 
CALCULATOR

Scherm: invoer gegevens

Scherm: Resultaten berekening

bouw-energie



CEBEONEWS 15

AANVOER- EN RETOURTEMPERATUUR

In stap één vul je enkele algemene gegevens 
in betreffende de inplanting en de oppervlakte van de 
ruimte. Indien de ruimte met radiatoren verwarmd wordt, 
vul je ook nog de aanvoer- en retourtemperatuur aan.

DIMENSIONERING ZONDER REKENWERK
Een overzichtelijk rapport toont je de dimensionering van 
de verwarming in de gewenste ruimte. 

Nieuwe Cebeo- too l s  |  DOSSIER

BEPALEN 
WARMTEVERLIES
Wil je een realistische dimensionering van de verwarming in een 
bepaalde ruimte? Dan is het cruciaal dat je het warmteverlies 
in die ruimte kent. Op basis daarvan kan je namelijk het nodige 
vermogen voor de verwarming berekenen. 

Joris Bracke, Bouw-energie

“Bij verbouwingen is een heel vaak terugkerend probleem dat 
installateurs niet goed kunnen inschatten welke extra verwarming nodig 
is om een bepaalde ruimte voldoende (en vooral niet teveel!) 
te verwarmen. Deze tool biedt geen gedetailleerde berekening, 
maar het helpt hen er zeker bij een goede inschatting te maken.” 
“Deze calculatie is, net als de volgende, niet genormeerd, omdat 
dat een veel complexere berekening vraagt dan we met deze calculatoren 
beogen.” 

RUIMTE  
WARMTEVERLIES 
CALCULATOR

Scherm: invoer gegevens

Scherm: Resultaten berekening

bouw-energie
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AAN DE SLAG

In de eerste stap beantwoord je alle relevante specificaties van je 
woning of appartement. Hoeveel verdiepingen zijn er? 
Wat is de totale oppervlakte? Welk type glas is aanwezig? Wat zijn 
de verbruikers van sanitair warm water? Enzovoort…

RAPPORT – TOTAALVERLIES – VERWARMINGSVERMOGEN

Op basis van al die data
genereren wij een rapport met daarin: 
• alle afzonderlijke warmteverliezen 
• het totaalverlies. Zo weet je meteen ook welk minimaal 

verwarmingsvermogen je nodig hebt.

BEPALEN 
WARMTEVERLIES
Het exact bepalen van warmteverliezen in een woning is 
complexer dan je denkt. Zo moet je rekening houden met 
transmissieverlies: verlies door daken, muren, ramen en vloeren, 
maar ook ventilatie- en opstartverlies.  Pas door het optellen van 
deze drie verliezen kan een correct vermogen worden bepaald 
om de woning of het appartement te verwarmen. 

Joris Bracke, Bouw-energie

“Zeker als je met een warmtepomp werkt is het interessant om in de 
voorontwerpfase een goed idee te krijgen van het nodige vermogen 
om zo een correcte offerte te kunnen maken. Want je moet immers 
kiezen tussen een warmtepomp van 8, 10 of 12 kilowatt, terwijl je 
bij verbrandingsketels een range hebt van ongeveer 5 tot 16 kW, wat 
de keuze minder cruciaal maakt. Door dit al zwart op wit te kunnen 
meegeven in een rapport, zal je je klant zeker kunnen overtuigen met je 
professionele aanpak.”

WONING/
APPARTEMENT 
WARMTEVERLIES
CALCULATOR

Scherm: invoer gegevens

Scherm: Resultaten berekening

bouw-energie
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KIES JE SYSTEEM

In stap 1 geef je aan welk type ventilatie-systeem je plaatst. 
Kies je voor een C-systeem met natuurlijke luchttoevoer en 
mechanische afvoer van vervuilde lucht? Of voor een D-systeem 
met mechanische toe- en afvoer van lucht via een gesloten systeem 
met warmterecuperatie?

BEPAAL LEEFRUIMTES EN NATTE RUIMTES

Welke zijn de leefruimtes en natte ruimtes? In de leefruimtes moet 
immers toevoer voorzien worden, en in de natte ruimtes afvoer van 
lucht. Wat is de oppervlakte van al deze ruimtes? 
Voer de gevraagde parameters zo correct mogelijk in.

RAPPORT

Je ontvangt onmiddellijk een volledig rapport met daarin:
• te voorziene toevoer voor de leefruimtes
• te voorziene afvoer in de natte ruimtes

BEREKEN 
JOUW DEBIETEN
Een ventilatiesysteem zorgt voor een gezond binnenklimaat en 
is noodzakelijk in sterk geïsoleerde en luchtdichte woningen. 
Essentieel voor de correcte plaatsing en inregeling van een 
ventilatie-systeem is het bepalen van de debieten per ruimte.  

Joris Bracke, Bouw-energie

“De ventilatiemodule berekent de minimum debieten per ruimte op 
dezelfde manier als de officiële EPB software. Voor een D-systeem is 
het belangrijk dat deze minimum debieten nog worden bijgesteld, zodat 
de toe- en afvoer debieten in balans zijn. Daarom kunnen gebruikers 
zelf de berekende minimum debieten aanpassen voordat ze een rapport 
downloaden.”

VENTILATIE
CALCULATOR

 

Scherm: invoer gegevens

Scherm: Resultaten berekening

bouw-energie



CAM light – de camera-sensorlamp voor een mooi en veilig huis.
Altijd weten wie er voor de deur staat – waar men zich ook maar bevindt, of men nu aan het 
winkelen of in de woonkamer is – kan dat? Met onze nieuwe slimme camera-sensorlamp CAM 
light in combinatie met de gratis app is dat inderdaad mogelijk. Door opslag op een micro 
SD-kaart in de camera komen data niet onbedoeld op het web terecht.
De aantrekkelijk vormgegeven sensorlamp verlicht hierbij niet alleen uw entree, maar levert 
dankzij de hoogwaardige camera ook nog haarscherpe beelden op uw smartphone of tablet. 
De geïntegreerde intercominstallatie maakt communicatie in real time mogelijk met degenen 
die voor uw deur staan – comfortabel en moeiteloos vanuit elke plek ter wereld of simpelweg 
vanaf de bank. Gemakkelijker en veiliger kan niet.

www.steinel.de
VSA Belgium
Hagelberg 29 | B-2440  Geel (B)
T +32 14 25 60 50
E info@vsabelgium.be
I  www.vsabelgium.be

30 jaar
Ø4,5u/dag

3000K
warm wit

Infrarood
180°

max. radius
10 m

10 - 10.000 
Lux

1/3/10/15 min.855 lm
60 lm/W

1,8 - 2 m. IP 44

Wi-Fi

Adv_Cebeo_CAMlight_B190xH132mm.indd   1 26-10-18   10:21

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



 

Maximale controle,
minimale installatie

Neem de volledige controle over  
de lichtsturing met draadloze  
aanwezigheidsdetectoren en  
draadloze wandschakelaars. 

SylSmart Standalone Room

Ideaal voor kantoren, vergaderzalen, 
klaslokalen en gangen.

Ontdek het zelf op  
youtube.com/ 

sylvania

Light your world

+ Minimale installatie

+ Eenvoudige instelling

+ Geen extra bekabeling

+ Kosten- en energie- efficiënt

+ Dynamische verlichting

+ Veilig en toekomstbestendig

11641-AZ-Sylsmart Standalone ad Louwers.indd   1 24/10/18   10:00
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DE CEBEO APP 
IS JOUW ULTIEME TOOL!

CEBEO APP

Met een subsidiezoeker en 6 Cebeo 
rekentools willen wij installateurs zo goed 
mogelijk op weg helpen, nog voor hun project 
start. Eenmaal in de uitvoeringsfase, komt het 
er soms op aan om snel ontbrekend materiaal 
ter beschikking te hebben. Daarin kan de 
Cebeo App een handige ‘tool’ zijn. 
Met de app binnen handbereik, verlies je 
geen tijd. 

20 CEBEONEWS
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DE CEBEO APP 
IS JOUW ULTIEME TOOL!

DE CEBEO APP: 
SNEL, INTUÏTIEF EN COMPLEET
Je internet laat het even afweten maar 
je wil toch ons assortiment raadplegen? 
Zijn alle filiaalmedewerkers even bezet 
en je hebt dringend technische informatie 
nodig? Met de Cebeo Mobile app heb je 
steeds alle informatie binnen handbereik.

FEATURES OP EEN RIJTJE
SNEL ZOEKEN
• Offline zoeken in 50.000 voorraadartike-

len, online in een cataloog van in totaal 1 
miljoen referenties.

• Overzicht van realtime productvoorraad 
in de filialen, met het dichtstbijzijnde fili-
aal bovenaan.

• Dringend een product nodig? Check op 
de Cebeo app de beschikbaarheid in 
jouw Cebeo filiaal en onze andere filia-
len.

ZO GESCAND EN GEVONDEN
• Scannen van productcodes voor meer 

technische productinfo en de realtime 
voorraad.

• Scannen van barcodes op colli’s voor 
meer informatie over de inhoud van de 
colli.

• Scannen van codes eigen lijsten voor 
een eenvoudiger magazijnen voorraad-
beheer. Print de barcodes van je eigen 
lijsten uit en hang ze bij het juiste pro-
duct in jouw magazijn of bestelwagen. 
Scan de code en bestel om je voorraad 
weer aan te vullen.

 

ALLE INFO OP JOUW SMARTPHONE
• Consulteer al jouw Cebeo-bestellin-

gen, offertes en leveringsbonnen via de 
Cebeo app.

• Van lopende bestellingen is de Estima-
ted Time of Arrival beschikbaar.

• Op een interactieve kaart vind je alle 
Cebeo-filialen met de contactinfo.

GEMAKKELIJK BESTELLEN
• Met de app kan je producten klaarleg-

gen in jouw winkelwagen.
• Je kan meteen bestellen of de bestel-

ling later afronden, met de app of via de  
Cebeo e-shop.

SCANFUNCTIE FILIALEN
• Naast de scanapparaten in de filialen 

kan je nu ook gewoon je smartphone 
inschakelen als scanner. Scan eerst in 
je filiaal via je smartphone applicatie de 
unieke filiaal QR-code. Daarna scan je 
jouw producten die zo worden toege-
voegd aan je winkelmandje. Afrekenen 
aan de toonbank en klaar!

 

MET DE CEBEO MOBILE APP HEB JE STEEDS 
ALLE INFORMATIE B INNEN HANDBEREIK.



Warmtepompboiler SHP-F 220/300 (X) Premium

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

www.stiebel-eltron.be/SHP-cashback

SHP-F/A (X)_Cebeo_A4_092018_NL+FR_DEF.indd   1 13/09/18   06:10
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PREMIE VOOR 
WARMTEPOMPBOILER 
VAN KRACHT

De Vlaamse regering heeft haar definitieve goedkeuring gegeven voor de premie van €400 voor warmtepomp-
boilers. De steunmaatregel gaat in vanaf 1 januari 2019. Volgens Vlaams Minister Bart Tommelein, is deze 
oplossing voor sanitair warm water zo’n 70 procent zuiniger ten opzichte van een klassieke elektrische boiler. 

PREMIE VOOR WARMTEPOMPBOILERS

De aankoop van een warmtepompboiler 
is een fikse investering. Reken toch al 
gauw op een twee- à drievoud van de 
prijs van een kwalitatieve elektrische 
boiler. Maar de terugverdientijd is met 
2 à 4 jaar dan ook bijzonder kort (lees 
ook de reacties van Joris Bracke – Bouw-
Energie, en Katrien Van Overwalle – Ce-
beo in dit dossier). De premie is er zo-
wel voor particulieren als bedrijven. Als 
installateur is de premie een extra troef 
om klanten over de streep te trekken. 

KANTTEKENING
Wie wel iets ziet in een warmtepompboi-
ler, kan vijf jaar op overheidssteun reke-
nen, maar wacht ook best niet té lang. De 
premie van €400 zakt immers in 2020 al 
naar 300 euro, en vanaf 2022 krijg je nog 
200 euro. De premie dooft uit in 2023.

• 2019  ➞ €400 
•	 2020-2021		➞ €300
•	 2022-2023		➞ €200

EFFECT OP ANDERE PREMIES?
Aanvankelijk werd er gevreesd dat door 
het invoeren van deze nieuwe premie, an-
dere premies zouden verlagen, maar dat 
is niet het geval. Zo blijft de premie van 
550 euro voor de zonneboiler behouden, 
en wordt deze dus niet verlaagd tot 375 
zoals eerder gesuggereerd werd. 

Bovendien kan je, dankzij een extra aan-
passing in de premieregeling, nu ook 
genieten van een tweede premie voor 
de vervanging van je zonneboiler of 
warmtepomp. Deze extra steunmaat-
regel komt er omdat warmtepompen en 
zonneboilers van de eerste generatie 
stilaan aan vernieuwing toe zijn, en men 
uiteraard wil vermijden dat mensen op-
nieuw zouden overstappen op een sys-
teem met fossiele brandstoffen. 

PREMIES IN BRUSSEL EN WALLONIË
De premie voor de warmtepompboiler 
is een van de geldende Vlaamse steun-
maatregels. Uiteraard bestaan er ook 
tal van subsidies in Brussel en Wallonië. 
Voor Wallonië zijn er onder meer premies 
voor: dak-, muur- en vloerisolatie, een re-
novatiepremie, warmtepomppremie,… In 
Brussel zijn er naast al deze genoemde 
premies ook nog premies voor geïso-
leerde beglazing, zonneboiler, een pre-
mie voor de verfraaiing van gevels, er is 
de Brusselse groene lening en nog veel 
meer. Gebruik dus zeker onze subsidie-
calculator voor de exacte bepalingen in 
jouw regio. 

DE PREMIE IS 
ER ZOWEL VOOR 
PARTICULIEREN 
ALS BEDRIJVEN.
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LEDVANCE CALCULATOREN 
OP DE CEBEO E-SHOP:
EEN GESLAAGD HUWELIJK

LEDVANCE - ZAKYA ALAOUI, MARKETING PROFESSIONAL TRADE & RETAIL

Op de Cebeo e-shop vind je behalve onze eigen Cebeo calculatoren ook drie Ledvance calculatoren: 
de TCO-calculator voor LED buizen, de armaturencalculator en de besparingscalculator voor lampen. 
Bij de twee eerstgenoemde calculatoren kun je het resultaat van jouw berekening meteen linken aan 
een bestelling op de Cebeo e-shop! Handig toch? 

www.cebeo.be/nl-be/tools/supplier-tools
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BESPARINGSCALCULATOR VOOR 
LAMPEN
In deze calculator kan je heel structureel 
twee willekeurige lampen tegen elkaar 
afwegen. In de praktijk zal dit vaak gaan 
om een LED versus conventioneel verge-
lijking. Als installateur kan je je klant zo 
concreet en op basis van harde cijfers 
aantonen hoeveel hij met een relighting 
op termijn kan besparen op vervang- of 
reparatiekosten en energiekosten. 

TCO-CALCULATOR VOOR LED BUIZEN
Dat LED een pak duurzamer is dan con-
ventionele lampen zoals halogeen- of 
gloeilampen, weten we. Maar het is des te 
interessant om zwart op wit te lezen hoe-
veel je nu preciés bespaart. Dat is het uit-
gangspunt van deze Ledvance calculator. 
“In de TCO-calculator geef je de waarden 
en parameters in van je bestaande instal-
latie, wat resulteert in een berekening van 
het meest geschikte LED-alternatief, in-
clusief de totale besparingen of TCO”, al-
dus Zakya Alaoui, Marketing Professional 
Trade & Retail bij Ledvance. 
Deze calculator staat ook op de Cebeo  
e-shop, en de voorgestelde toestellen kan 
je meteen aan je winkelmandje toevoegen. 

ARMATURENCALCULATOR
“Stel dat je over downlights beschikt met 
een conventionele verlichtingstechnolo-
gie, en je wil die vervangen met behoud 
van dezelfde lumenoutput, dan krijg je 
een aantal suggesties met de beste alter-
natieven. Uiteraard zijn deze dan meteen 
te vinden in de e-shop van Cebeo.” 

FAST CALCULATION
“Heb je nood aan een hele snelle situatie-
schets voor het benodigde aantal arma-
turen? Dan kan dat via de optie ‘fast cal-
culation’, ontwikkeld voor LEDVANCE in 
samenwerking met DIALux. Een 100% ac-
curate lichtberekening is dat niet, al komt 
ze toch aardig in de buurt. Je kiest zelf 
immers of je alle of slechts enkele para-
meters invult, zoals gewenste lichtsterkte, 
werkhoogte, afmetingen van de ruimte 
enzomeer. Het biedt je een hele goede in-
dicatie. Op basis van die indicatie, kan je 
dan nog steeds een lichtstudie opmaken, 
die alvast een pak sneller zal verlopen.”
“Voor de installateur is tijdswinst de 
grootste troef van dit soort tools. Daar-
naast hoeft de installateur zijn hoofd niet 
te breken over moeilijke installaties, het 
denkwerk wordt voor hem gedaan. En bij 
twijfel voor het ene of het andere arma-
tuur, word je ook meteen de goede rich-
ting uitgestuurd. Net zoals een medewer-
ker voor je zou doen bij een bezoek in een 
filiaal”, besluit Zakya Alaoui. 

ALS INSTALLATEUR KAN JE JE KLANT CONCREET EN OP 
BASIS VAN HARDE CIJFERS AANTONEN HOEVEEL HIJ MET EEN 
RELIGHTING OP TERMIJN KAN BESPAREN OP VERVANG- OF 
REPARATIEKOSTEN EN ENERGIEKOSTEN. 

TCO calculator SubstiTUBE LED buizen

LED’s Flex - the LEDVANCE Flex-Configurator



Welcome 
simplicity.

THUIS 
NETWERK

3 UITVOERINGSNIVEAUS VOOR EEN KLANKBEELD OP MAAT

NUVO® SERIES 2
Ideaal voor de kleine ruimte
Evenwichtig geluid om te luisteren op 
gematigd volume dankzij luidsprekers 
met woofer van polypropyleen voor 
een intense en diepe bas en een zijden 
tweeter voor kristalheldere hoge tonen.

NUVO® SERIES 4
Een uitmuntende geluidsweergave
Uitmuntend geluid via luidsprekers met 
glasvezel woofer en aluminium tweeter 
voor een toepassing in elke ruimte.

BEHEER
PLAYER 1 ZONEPLAYER 3 ZONES

AUTONOME PLAYER SOUNDBAR

INTEGRATIE  
MET MYHOME_UP
Het domoticasysteem MyHOME_Up laat toe  
om de muziekdistributie te integreren in scenario’s.

NUVO® SERIES 6
Perfect voor grote ruimtes
Speciaal voor de meest veeleisende 
muziek-liefhebber dankzij de luidsprekers 
met kevlar woofer en titanium tweeter, 
die zorgen voor een puur en ongeëvenaard 
geluid.

MUZIEKDISTRIBUTIE
INTERNET

MyHOME_Up

ad_CebeoNews_NUVO_210x297mm_def.indd   1 19/10/18   10:38
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WANDGOOTCONFIGURATOR
De wandgootconfigurator staat je toe om 
op eenvoudige wijze een wandgootsys-
teem met toebehoren samen te stellen. 
Na selectie van een bepaald type goot, in 
kunststof (DLP) of staal (GWO), waarvan je 

ook telkens een afbeelding te zien krijgt, 
passen de andere parameters zich aan. 
Op basis van je gekozen type, krijg je een 
aangepaste lijst met keuzeonderdelen. 
Zo ben je zeker dat je:
• niets over het hoofd ziet bij je bestelling
• de onderdelen die je bestelt, ook effec-

tief op elkaar passen 

P31 KABELGOOTCONFIGURATOR
Hetzelfde “trechterprincipe” geldt voor de 
P31 kabelgootconfigurator. Hier is de be-
langrijkste parameter de breedte van de 
goot, omdat die in belangrijke mate ook het 
gewicht zal bepalen. Dat heeft een invloed 
op de ophanging, en de keuze om met één 
of meerdere tussenschotten te werken. 
Voorbeeld: kies je voor de breedste kabel-
goot (500 - 600mm) met wandmontage, dan 
elimineert de calculator het lichtste type 
ophanging (750 – 1500N). Immers, hoe bre-
der de goot, hoe zwaarder, en hoe zwaarder 
ook de totale lading allicht zal zijn. Maar ook 
de afwerking, zoals het al of niet kiezen voor 
een deksel heeft tot gevolg dat bepaalde 
ophangsystemen niet passen. 

INTEGRATIE MET DE CEBEO E-SHOP
Alles zorgvuldig gekozen? Wanneer je 
daarna op de bereken-knop drukt, krijg je je 
prijsofferte voorgeschoteld. Via “toevoegen 
aan mandje” komt je bestelling rechtstreeks 
in je Cebeo e-shop winkelmandje terecht. 

Daar kan je meteen de stockvoorraad 
controleren, en je productfiches nog eens 
downloaden.

NIEUWE INTEGRATIE: 
VIDEOFONIE CONFIGURATOR
Het is duidelijk: dankzij de integratie van 
de Legrand configuratoren en de Cebeo 
e-shop wordt de foutenmarge bij bestellen 
tot een absoluut minimum beperkt, net als 
de tijd die over het bestelproces gaat. Met 
maximale informatie voor de installateur 
er bovenop. Naar dit voorbeeld volgt heel 
binnenkort ook de videofonie configurator, 
waarmee je in enkele clicks een indicatieve 
offerte met technische specificaties, een 
stuklijst en een visualisatie van de instal-
latie krijgt. 

Nieuwe Cebeo- too l s  |  DOSSIER

LEGRAND KABEL- EN 
WANDGOOTCONFIGURATOREN:
SNEL, SLIM EN COMPLEET

LEGRAND - KABEL- EN WANDGOOTCONFIGURATOREN

Bij Legrand weten ze hoeveel tijd je als installateur besteedt aan het zoeken en berekenen, tot het maken van 
offertes en het uiteindelijk ook bestellen van producten. Om nog maar te zwijgen van de verloren tijd en geld 
door foutieve calculaties. Dankzij de wandgoot- en P31 kabelconfigurator kies je snel en slim de geschikte 
onderdelen en toebehoren. Keuze gemaakt? Offerte naar wens? Ontdek hoe meteen bestellen kan, rechtstreeks 
via de Cebeo e-shop! 
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Heb je soms moeite om een bepaalde oplossing te vinden in een zee van producten? Schneider 
Electric ontwikkelde een aantal tools die de installateur helpen een zo specifiek en compleet mogelijke 
bestelling te plaatsen. “Elke vorm van twijfel over compatibiliteit, of de onzekerheid of een bepaald 
product wel geschikt is, wordt hiermee weggenomen. Dit gecombineerd met de enorme levercapaciteit 
van Cebeo, maakt deze tools zo krachtig”, weet Mark De Munck, Channel Development Manager bij 
Schneider Electric. 

SCHNEIDER ELECTRIC 
SELECTOREN OP CEBEO E-SHOP:

KIES EN BESTEL 
DE JUISTE PRODUCTEN

SCHNEIDER ELECTRIC - MARK DE MUNCK, CHANNEL DEVELOPMENT MANAGER
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HET IS NIET DE 
BEDOELING OM ELKE 
TOOL SYSTEMATISCH VAN 
BOVEN NAAR ONDER TE 
OVERLOPEN. VEEL BETER 
IS OM TE VERTREKKEN 
VANUIT DE WAARDEN DIE 
JE ZEKER WEET.

Mark De Munck – Channel Development Manager

Momenteel zijn er 6 selectietools be-
schikbaar op de Cebeo e-shop, één per 
productcategorie: Motorbeveiliging + 
contactoren, Drukknoppen, UPS, Soft-
starters, Snelheidsregelaars en Signaal-
kolommen. In de toekomst zal het aan-
bod nog uitgebreid worden. 
Schneider Electric, en bij uitbreiding  
Cebeo heeft zo’n groot assortiment, dat 
je niet kan verwachten dat een instal-
lateur alle productreferenties, noch alle 
specificaties van elk onderdeel kent. Dat 
heeft niets te maken met onvoldoende 
kennis, maar is gewoon de realiteit. 
Evenmin zal hij altijd een papieren cata-
logus bij de hand hebben. 

FILTER 
Deze Schneider selectoren komen daar-
aan tegemoet. “Als je de gekende pa-
rameters invult, dan elimineert of vult 
de tool automatisch een aantal andere 
kenmerken aan dankzij een ingebouwde 
filter. Het is dus niet de bedoeling om 
elke tool systematisch van boven naar 
onder te overlopen. Veel beter is om te 
vertrekken vanuit de waarden die je ze-
ker weet.” 

IN DE PRAKTIJK
Een concreet voorbeeld: stel, je ge-
bruikt de selector “Motorbeveiliging 
Contactoren”. Je krijgt initieel 8 criteria 
met daaraan gelinkte keuzemogelijkhe-
den. Dan vertrek je best vanuit de no-
minale gebruiksspanning, want die is 
meestal gekend. Kies je voor bijvoor-
beeld 220/230V, dan worden meteen 6 
andere criteria automatisch ingevuld. Je 
ziet ook dat er 3 extra criteria bijkomen. 
Jou rest dan enkel nog een waarde voor 

nominale netstroom, motor- of uitscha-
kelvermogen te selecteren. Het woordje 
“of” is belangrijk, want de keuze voor 
een bepaalde waarde op één criterium, 
bepaalt mogelijks ook weer de andere 
criteria, afhankelijk van de gemaakte 
keuze. 

ALTIJD COMPATIBEL
Nog een handigheid van deze selecto-
ren is dat ze als het ware met je meeden-
ken: als de installateur op zoek is naar 
product ‘X’, dan is hij misschien ook ge-
baat bij de aanschaf van een of meerde-
re hulpcontactblokken (verdergaand op 
het praktijkvoorbeeld), of andere acces-
soires. Ook hier geldt hetzelfde principe: 
vul de gekende waarden in, en de tool 
doet de rest. “Dit biedt de installateur 
het voordeel dat hij niets over het hoofd 
ziet bij zijn bestelling. Vanuit de Schnei-
der selector kan je de producten toevoe-
gen aan je bestelmandje op de Cebeo e-
shop. Bovendien ben je er zeker van dat 
wat in je winkelmandje legt, ook compa-
tibel is”, weet Mark De Munck. 

STOCKVOORRAAD EN 
PRODUCTFICHE 
Eenmaal je bestellijst compleet is, klik je 
door naar je winkelmandje. “Hier komt 
opnieuw de sterkte van Cebeo naar voor, 
met name dat je meteen de voorraad kan 
raadplegen, eventueel de gewenste aan-
tallen nog kan bijsturen én per product 
nog eens alle details en zelfs een volle-
dige productfiche in PDF kan afprinten. 
Zo ben je optimaal geïnformeerd voor je 
tot je aankoop overgaat.”

GERICHTERE DIENSTVERLENING 
“Mocht de installateur alsnog met vra-
gen zitten over de toepassing van een 
bepaald product, zal hij zijn vraag met-
een heel gericht kunnen stellen. De  
Cebeo specialisten kunnen op die manier 
ook veel sneller en concreter hulp bieden 
aan de installateur. Op die manier profite-
ren beide partijen van het systeem”, be-
sluit Mark De Munck. 

Cebeo e-shop: selector motorbeveiliging contactorenCebeo e-shop: Schneider selectoren Detail geselecteerd product



Ontdek in onze catalogus Verlichting voor huis en tuin   
de perfecte verlichtingsoplossingen voor bij u thuis.   bega.com/house

Das gute Licht.  
Voor mijn thuis.

cebeo_EV_BE20_5118_NL.indd   1 10.10.18   08:39



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

Belgium
YEARS10

ESYLUX_Ad_ELC_SmartDriver_210x297_BE_nl_CEBEO_News_294_180718.indd   1 26.10.2018   14:54:29



LUCIOLE 30NPA-DUO

Eindelijk een toestel dat 
(bijna) alles kan : 
Nieuwe ontwikkeling van CE+T Technics : 
LUCIOLE 30NPA-DUO

- Verwisselbare lenzen: Antipaniek en vluchtweg 

verlichting standaard bijgeleverd 

- In- of opbouw mogelijk met hetzelfde toestel 

- LED 4,3W, 300 Lumen 

- Niet Permanent 

- 1,5 uur autonomie 

- Beschermingsgraad: IP40 

- Automatische test en manuele test met drukknop 

- Bescherming tegen over- en diepte ontlading batterij 

- Afmetingen: Ø125 x 58 mm 

- Conform normeringen: EN 60598-1, EN 60598-2-22, 

ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3

Meer informatie op www.elights.be

for professionals

LED Matrix (3300K)LED Glow (1800K)

Same technology, different look  
bailey.nl
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ESYLUX
ESYLUX OFL/AFL BASIC-serie 
Met de LED-schijnwerpers van de serie OFL/AFL BASIC presenteert 
ESYLUX een instapoplossing voor intelligente buitenverlichting. 

Garages, straten en pleinen verlichten, gevels en 
borden gericht verlichten – schijnwerpers voor 
buiten kunnen voor tal van toepassingsdoeleinden 
worden ingezet. Ook een hoge energie-efficiëntie is 
van belang. De nieuwe instapserie OFL/AFL BASIC 
van ESYLUX voldoet zelfs in diverse opzichten aan 
deze vereiste. 

BEWEGINGSMELDERS MET 
DRAAI- EN KANTELBAAR SCHARNIER
Ze beschikken continu over een goede lichtop-
brengst van 100 lm/W. Bovendien zijn de AFL-vari-
anten uitgerust met een geïntegreerde bewegings-
melder, die voor een energie-efficiënte regeling 
zorgt. Hij zorgt ervoor dat de verlichting alleen 
brandt wanneer er mensen in de buurt zijn en het 
aanwezige daglicht niet voldoende is. Zo verbruikt 
hij alleen energie wanneer het echt nodig is, terwijl 
hij de levensduur van de geïntegreerde LED’s opti-
maal benut. Het detectiebereik bedraagt 130°, zijn 
bereik 8,5 m in diameter. Beide afmetingen kunnen 
door middel van het draai- en kantelbare schar-
nier eenvoudig aan de plaatselijke omstandigheden 
worden aangepast.
Het compacte, vlakke ontwerp van de aluminium 
behuizing zorgt ervoor dat de schijnwerper onop-
vallend in verschillende omgevingen kan worden 

geïntegreerd. Daarnaast heeft de beschermings-
klasse IP 65 een gunstig effect op de levensduur 
van de schijnwerpers. Bovendien garandeert de 
montagebeugel een hoge mate van flexibiliteit: Hij 
maakt niet alleen een eenvoudige bevestiging op 

vlakke oppervlakken 
mogelijk, maar ook op 

binnen- en buitenhoeken. De 
OFL/AFL BASIC-schijnwerpers zijn 

leverbaar in drie verschillende afmetingen 
en de daarbij behorende vermogens van 10, 30 

en respectievelijk 50 W. Alle uitvoeringen beschik-
ken over 3000 of 4000 K en zijn verkrijgbaar met 
een witte of zwarte behuizing. De nominale le-
vensduur van de geïntegreerde LED’s bedraagt ca. 
50.000 uur (L80B50).

TECHNOLUX
New Manga

3700 lm, 4950 of 6200 lm
Tot 125 lm/W
Levensduur: 70.000u (L80B20)
Dimbaar (1-10V, Dali)
Opale PMMA diffuser
Afmetingen: 60 x 60cm of 120 x 30cm

CRI82

Plafondinbouwtoestel voor systeemplafonds, geschikt voor kantoren (UGR<17)



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

A4 - CEBEO NEWS 295.indd   1 31/10/2018   13:36
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Sylvania lanceert ToLEDo™ Mirage, een reeks innovatieve en uiterst decoratieve ledlampen. De nieuwe 
lampen stralen stuk voor stuk klasse en sfeer uit, perfect voor gebruik in woningen, restaurants, bars en 
winkels waar een warme, gezellige sfeer belangrijk is, zodat mensen zich op hun gemak voelen.

FEILO SYLVANIA
NIEUWE ToLEDo™ MIRAGE-reeks van sylvania zorgt 
voor meer sfeer in woon-, horeca- en winkelomgevingen 

De ToLEDo™ Mirage lampen hebben een 
innovatief gepatenteerd ontwerp met eenzelfde 
optisch effect als een klassieke multi-filament 
gloeilamp. Dankzij een laag stroomverbruik, een 
levensduur van 25.000 uur, een schakelcyclus 
van maar liefst honderdduizend schakelingen en 
een snelle terugverdientijd is de ToLEDo™ Mirage 
het ideale alternatief voor traditionele decoratieve 
filamentlampen. De Sylvania ToLEDo™ Mirage 
lamp heeft een lichtopbrengst van 125 lumen 
en een warme kleurtemperatuur van 2000K, 
dat zorgt voor een stijlvolle en elegante sfeer in 
iedere woon-, winkel- of horecaruimte.

De nieuwe reeks is beschikbaar in acht 
verschillende varianten (B75, ST64, G120, G200, 
A165, T45, T60 en E110) en heeft standaard drie 
jaar garantie. De lampen leveren een omni-
directionele lichtdistributie van 300 graden. 
Dankzij dit brede aanbod aan lampvormen kan 
een klant de verlichting kiezen die aansluit bij zijn 
specifieke eisen. 

Deze nieuwe range LED lampen is ontwikkeld als vervanging voor traditionele 250W en 400W HQL of HQI 
lampen. Ze zijn beschikbaar in twee lumenpakketten: 13.000 lm en 20.000 lm. Ideaal voor indoor highbay 
toepassingen in open armaturen. De HQL LED HIGHBAY lampen zijn echte retrofits: directe vervanging voor 
traditionele HQL lampen dankzij de C-VSA compatibiliteit en als HQI vervanging is werking op netspanning 
tevens mogelijk. Vergeleken met conventionele HQL lampen is een energiebesparing tot 65% te realiseren. 
Met een zeer hoge efficiëntie tot 143 lm/W en beschermingsklasse IP40. De lamp leent zich uitstekend voor 
applicaties in industriële faciliteiten en magazijnen met hoge plafonds. LEDVANCE biedt een garantie van 5 jaar.

LEDVANCE introduceert de OSRAM HQL LED HIGHBAY. 

LEDVANCE
Nieuw: HQL LED HIGHBAY lampen 



OPPLE.COM

OPPLE Smart Lighting
Eenvoudig en snel overstappen naar LED-verlichting

LED Downlight Performer HG/MW UGR19 LED Panel Suspended Zenith LED Panel Performer Smart Relay                          Smart Sensor
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www.indigo- l ight ing.com

EXTRA 2019

DELTA

CLIC RX MINI

SIRA R SENSOR

LONGA

CLAC 2 MINI

VARA

BRAMA 1

RAMA

LOWY RDX

ELIGHTS / CE+T TECHNICS

Waarom een nieuw model in het Luciole gamma? 
Noodverlichtingen van dit type (een hoog vermogen 
LED en afmetingen overeenkomstig aan een 
halogeen lamp) zijn alomtegenwoordig op de markt 
en hebben een groot succes… Hun tekortkoming? 

Voordat een project effectief wordt 
uitgevoerd is het meestal niet 
zeker hoeveel verlichtingstoestellen 
ingebouwd of als opbouw op muur of 
plafond geïnstalleerd worden. Ook is 
het moeilijk te voorzien of en hoeveel 
toestellen als vluchtwegverlichting in 
een gang nodig zijn of gebruikt zullen 
worden om een volledige ruimte te 
verlichten.

Het nieuwe model LUCIOLE 30NPA-
DUO laat u toe met één toestel aan 
al deze noden te voorzien want één 
product kan zowel in- als opbouw 
gemonteerd worden, en is voorzien van 
een set verwisselbare lenzen. Waarom 
het uzelf dus moeilijk maken? 

ElightS heeft het antwoord met een 
toestel 4 in 1! Bovendien geeft dit 
toestel 300 Lm gedurende 1,5 uur… 
Zoiets doet nadenken!
Meer informatie: www.elights.be

Nieuwe model 
LUCIOLE 30NPA-DUO

ONS ASSORTIMENT 
LETTERLIJK BINNEN HANDBEREIK

DE CEBEO APP

ONTDEK 
DE HANDIGE UPDATES



Grote hoogten? Meer licht nodig! 
3200 lumen met één enkele verlichting! 

- Vermogen: 13W 
- Batterij: Pb 12V/7Ah 
- 1,5 uur autonomie 
- Lichtopbrengst: 3200 Lumens 
- Beschermingsgraad: IP65  
- Gewicht: 4,25Kg 
- Afmetingen: 307 x 100 x 350 mm 
 
Meer info op www.elights.be

- Bescherming tegen overladen en
diepontlading batterij 

- Lichtregeling mogelijk in nood modus om
autonomie te verlengen.  

- Beschikbaar met autotest   
- Conform normeringen EN 60598-1,  

EN 60598-2-22,ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, 
ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 

Indos 320NP

T6 slimme 
programmeerbare 
thermostaat.
Gemaakt voor 
comfort.

Controle via smartphone/tablet

Ingebouwde wifi  verbinding

Touch screen technologie

Geofencing technologie

7-daags klokprogramma, 6 perioden

Zelfl erend, optimaliserend

©Resideo Technologies, Inc. Honeywell is a trademark of Honeywell International Inc. uses under license to Resideo Technologies, Inc.

Kijk voor meer informatie op: 
www.honeywellenergiebesparen.be

programmeerbare 

Uw Haupa 
catalogen zijn nu 
beschikbaar bij 
Cebeo



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



Het productportfolio van Cebeo is uitgebreid 
met het aanbod van Vanas Beyond Tools. 
De gespecialiseerde groothandel uit Kruibeke is nu 
geïntegreerd bij Cebeo. Nu kan u bij Cebeo ook voor 
Tooling rekenen op de meest kwalitatieve producten van 
betrouwbare topmerken. Wij garanderen u eveneens de 
gepaste technische ondersteuning.

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

tooling
•  MACHINES
•  PROFESSIONELE GEREEDSCHAPPEN
•  HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
•  SNIJ- EN SLIJPGEREEDSCHAPPEN
•  VERBRUIKSGOEDEREN
•  BEDRIJFSTERREIN- EN WERKPLAATSUITRUSTING

16-Adv Cebeo Tooling NL.indd   1 14-01-16   16:12
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Belgische
CE drager

Delta Force
gekeurd

RESIDENTIEEL

INDUSTRIE

TERTIAIR

CPR
COMPLIANT

Construction Products Regulation

EN 50575

PARTNER IN 
DATA & ENERGY CABLES

NEXANS

De halogeenvrije ALSECURE XGB kabels 
van Nexans stoten bij brand minder 
giftige rook uit waardoor ze evacuaties 
vergemakkelijken en rookschade 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. 

Halogeenvrije installatiekabel 
ALSECURE XGB van nexans

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 
verzonken in beton of cement.

Raadpleeg de technische fiche op 
www.nexans.be.

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

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

 cebeolightstudio

Totaalconcept voor 
verlichtingsoplossingen

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

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



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.

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





PA-876-01

Klemvast zonder zorgen
Niko insteekklemmen  
Kwaliteit in geen tijd, daar zorgen de nieuwe stopcontacten en schakelaars met insteekklemmen van Niko voor. 
Dankzij de hoge kwaliteit van onze insteekklemmen zitten je draden altijd stevig vast. De ontgrendeling van de 
geleiders zit bij alle mechanismes vooraan. Zo duwt de bedrading niet op de ontgrendeling wanneer je ze in de 
inbouwdoos steekt en komen de draden niet los.

En Niko maakt het je gemakkelijk, want je kan altijd kiezen voor insteekklemmen. Of het nu gaat om schakelaars, 
stopcontacten of drukknoppen, zowel voor inbouw, opbouw als Niko Hydro. Zo kan je gaan voor één manier 
van werken voor de hele installatie.

www.niko.eu/plug-in

PA-876-01_Adv Insteek.indd   1 22/08/18   13:33
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RENSON 
Renson Healthbox 3.0 ventilatie-unit: 
Een nieuwe stap in installatiegemak
Healthbox 3.0 van Renson zorgt op een slimme en volautomatische manier voor gezonde lucht in huis. 
Deze geconnecteerde vraaggestuurde ventilatie-unit 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 
beheren, van voorbereiding tot opvolging. 

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

configuratie en alle parameters zoals drukval, ingesteld 
debiet, … worden gevisualiseerd. Ook het instellen en 
bijstellen van de debieten gebeurt voortaan via de app. 
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.

Healthbox 3.0 is standaard amper 20 cm hoog en is 
daardoor compact in te bouwen en gemakkelijk weg te 
werken. Healthbox 3.0 is ook uitgerust met een nieuwe, 
extra energiezuinige en stille ventilator. Met behulp van 
collectoren kunnen tot maar liefst 11 ruimtes geventileerd 
worden. 

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

Ontdek het snel op 
www.stiebel-eltron.be/toolbox

STIEBEL 
NIEUW: De STIEBEL ELTRON toolbox
STIEBEL ELTRON biedt u als installateur heel wat online tools. 
Deze staan nu overzichtelijk gegroepeerd in de “Toolbox”, te vinden op www.stiebel-eltron.be/toolbox

ALLE PRODUCTDATA IN EEN OOGOPSLAG
Op de startpagina van de toolbox vindt u het “productdata 
overzicht”. Geeft u daar het artikelnummer of de naam 
in van een product, dan vindt u alles wat beschikbaar 
is rond dat artikel: technische fiche, documentatie, 
afbeeldingen, tools of video … 

TOOLS WARMTEPOMPEN
U zoekt hydraulische of elektrische schema’s, energie-
labels, installatievideo’s? Ga snel naar de toolbox! 
U vindt er ook tools voor het dimensioneren van 
warmtepompen en warmtebronnen, voor het berekenen 
van warmteverliezen en terugverdientijden en om 
offertes op te stellen.

TOOLS ELEKTRISCHE VERWARMING 
EN WARM WATER
Wil u een legplan voor elektrische vloerverwarming? De 
benodigde boilercapaciteit berekenen? Of een reserve-
onderdeel vinden? Eén adres!

UW PERSOONLIJKE PROJECTEN
Met uw professionele login van de STIEBEL ELTRON 
website kan u zich ook aanmelden op de toolbox. Dan 
kan u al uw projecten bewaren om ze later opnieuw te 
consulteren.



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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WHIRLPOOL

UITSTEKENDE RESULTATEN DANKZIJ 
DE 6TH SENSE TECHNOLOGIE 
Whirlpool biedt een gamma slimme droogkasten die 
kleding met zorg en respect behandelen. De innovatieve 
sensor, aangedreven door de intelligente 6TH SENSE 
technologie detecteert en controleert het vochtig-
heidsniveau en past temperatuur en tijd aan, zodat het 
wasgoed met uitzonderlijke zorg efficiënt gedroogd wordt.

AUTOCLEANING: VERLIES GEEN TIJD MEER 
MET HET SCHOONMAKEN VAN DE FILTER
Dankzij het zelfreinigingssysteem neemt de FreshCare+ 
droogkast u de taak om de filter schoon te maken 
uit handen. Door recirculatie van het verzamelde 
condenswater in de plint, wordt de warmtepompfilter 
automatisch gereinigd. U hoeft zelf de pluizen niet meer 
te verwijderen en kunt altijd rekenen op een efficiënte en 
energiezuinige droogkast.

SENSEINVERTER MOTOR: 
STIL EN BETROUWBAAR
Een duurzame, extreem stille en geavanceerde motor 
die een lange levensduur van uw droogkast garandeert. 
Deze geavanceerde motor is betrouwbaar en biedt steeds 
uitstekende resultaten. Daarom biedt Whirlpool 10 jaar 
garantie op de SenseInverter motor.

WOOLMARK BLUE: 
BEHOUD DE SCHOONHEID VAN WOL
De FreshCare+ droger heeft een wolprogramma dat 
de fijnste wollen truien met het label ‘handwas’ op een 
zachte wijze en met het grootste respect droogt, zodat ze 
als nieuw blijven. Dit programma is goedgekeurd door de 
Woolmark Company: de FreshCare+ droogkast kreeg de 
prestigieuze Woolmark Blue-certificering op basis van een 
test van het verviltingspercentage. 

*  FreshCare+ houdt tot 6 uur na het einde van de droogcyclus de 
 verspreiding van de belangrijkste oorzaken van slechte geurtjes (in de droogkast) tegen. Niet combineerbaar met 

programma’s voor delicaat wasgoed en met de droogniveaus Extra droog en Kastdroog.

FreshCare+ droogkasten 
UW WASGOED BLIJFT FRIS TOT WEL 6 UUR NA HET EINDE VAN DE CYCLUS*

Perfect droge kleding in alle omstandigheden? Daarom houden we van de flexibiliteit van een droogkast. Maar 
drogen is plannen: het wasgoed moet na het drogen uit de de trommel, anders kreukt de was en ontstaan 
er geurtjes. Dankzij de Whirlpool FreshCare+ droogkast behoort dit nu tot het verleden. Deze drogers zijn 
voorzien van het unieke FreshCare+ systeem dat ervoor zorgt dat het wasgoed tot  
6 uur na het einde van de cyclus nog fris is, alsof het nog maar net droog is.

www.tempolec.com

Universele inbouwdimmer voor LED's, DIMAX 542 plus S

 � Geoptimaliseerd voor het dimmen en 
schakelen van LED's 

 � Universele dimmer voor R-, L- en 
C-lasten met automatische lasther-
kenning voor LED's

 � Flexibele instellingen via potentio-
meter (minimumlichtsterkte voor 
LED-lampen, enz.)

 � Geheugenfunctie 

 � Eenvoudige montage in inbouwdoos 

Compacte behuizing   

44,4 x 44,5 mm !



NEW!

A BASIC VERSION OF THE PREMIUM F1 FLOOR CABINET

ENOC F3

F3 is an all new series of floor standing 19" cabinets.  

F3 “borrows” many functions from the high end F1 

cabinet but in a more basic form. Meaning most corner 

post-based and 19" profile-based accessories will fit 

both F3 and F1. The new F3 floor cabinet has a unique 

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

F3 SIZE RANGE
Height: 24HU & 42HU
Width: 600 & 800 mm
Depth: 600, 800 & 1000 mm

COLOR 
Black
Other RAL-colors 
on request

EASY ASSEMBLY
Modular design
Easy to assemble and dismantle
Most accessories from F1 fits F3

STRONG & STURDY 
800 kg load capacity

STABLE & VERSATILE  
cable entrance and
accessory fixing

design and is built with a hybrid between aluminum 

and steel. Our modular thinking offers most versions 

on request. At Enoc we are committed to finding  

the solution that best fits you. That is what we call  

“The Enoc Way”.



NIEUWE 
OPLEIDINGEN
Ontdek het volledig aanbod op 

www.cebeo.be/opleidingen

KALENDER

2019



360°

ZELFS VOOR BOUWVAKKERS
DIE NIET KUNNEN  FLUITEN
en loodgieters met smetvrees, stoere 
mannen die zorg dragen voor hun materiaal, 
schrijnwerkers die meer kunnen dan alleen 
maar zagen, tuinmannen in marcellekes, 
vertegenwoordigers die al eens graag de 
handen uit de mouwen steken, aannemers 
met een eigen mening, gebronzeerde 
dakwerkers, …

Zo zie je maar, GT7 is een multispray van topkwaliteit
Deze veelzijdige krachtpatser schakel je in als vochtverdringer, kruipolie, 
roestbestrijder, smeermiddel, contactspray, beschermingsmiddel of 
reiniger. Onmisbaar voor vakmannen, maar net zo handig voor thuis.

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 
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ATEM

ASA PLASTICI
QI draadloze oplader 
Draadloos inductief opladen is het verlengde 
van draadloos bellen!

Waarom zou je nog een kabel gebruiken als je draadloos kan opladen op je bureau? 
In de standaard aanwezige ronde 80 mm opening kan je de nieuwe ASA PLASTICI 
Versacharger eenvoudig inbouwen in je bureau of keukenblad. Het fraaie ronde design 
in zwart of wit is bruikbaar in elk interieur of toepassing. 

QI-STANDAARD
Naast vele modellen van Samsung 
kunnen nu ook de nieuwste iPhone-
modellen sinds de iPhone 8 (plus) en 
X(S en R) draadloos worden geladen 
volgens de QI-Standaard. Dat betekent 
dat opladen volgens deze technologie nu 
voor alle toonaangevende fabrikanten 
geschikt is.

FUNCTIONEEL EN MODERN
De nieuwe Versacharger past zowel in 
hotels, horecagelegenheden, kantoren 
of gewoon thuis. De draadloze lader 
moet natuurlijk wel nog op het 
230V-net worden aangesloten via het 
meegeleverde snoer en een adapter 
(die zijn inbegrepen). Je legt gewoon je 
telefoon op de lader en een korte “biep” 
met blauwe led aanduiding geven aan 
dat hij werkt!

B.E.G.

De nieuwe familie melders voor grote hoogte

Het bijzondere: deze nieuwe GH-familie biedt 
een externe lichtsensor met telescoopfunctie, 
die een constante lichtregeling tot op een mon-
tagehoogte van 16 m waarborgt en daarmee net 
zo betrouwbaar werkt als de bewegingsdetectie.  
Het detectiebereik van de lichtsensor wordt door het 
simpelweg uittrekken van de telescooplichtsensor 
ingesteld op de desbetreffende montagehoogte, zodat  
storende lichtinval vanaf bijvoorbeeld stellingen, gro-
tendeels is uitgesloten. Hierdoor is een daglichtafhan-
kelijke regeling tot een hoogte van 16 m mogelijk.

De bewegingsdetectie is speciaal ontwikkeld voor 
toepassingssituaties zoals magazijnen met hoge stel-
lingen en montagehoogten van meer dan 10m. Door 
rekening te houden met de natuurlijke lichtinval en de 
geïntegreerde dimfunctie, wordt het energieverbruik 
tot een absoluut minimum beperkt.

Met de functie voor oriëntatieverlichting, 
die in alle DALI- en KNX aanwezig-
heidsmelders standaard ingebouwd is, 
wordt het licht in de gangen niet volledig 
uitgeschakeld, maar teruggebracht tot 
bijvoorbeeld 10% van het lichtvermogen. 
Dit bevordert de veiligheid aanzienlijk. Met 
de functie “Guided Light” van DALISYS kan 
een proactief volglicht worden gerealiseerd.

Bij gebruik in magazijnen met hoge stellin-
gen moet ervoor worden gezorgd dat de melders 
worden ingebouwd aan de kopse kanten van de gan-
gen met stellingen en, gebruik makende van de ge-
leverde afdeklamellen of een gepaste montageplaats, 
uitsluitend in het gewenste stellingsgebied beweging 
kan gedetecteerd worden.

OBO

Nieuwe overspannings-
modules MCF 75 
en MCF 100 bij OBO:
Ernstige schade aan elektronische apparatuur en 
systemen wordt niet alleen veroorzaakt door directe 
blikseminslag, maar ook door overspanningen ten 
gevolge van blikseminslag in een straal tot twee 
kilometer rond het inslagpunt. 

De nieuwe combi-afleider MCF Compact type 1 + 2 biedt een efficiënte bescherming 
tegen de gevolgen van blikseminslagen en overspanningen. Hij is geschikt voor 
gebruik in gebouwen met bliksembeveiligingsklasse 1 tot 4 en hoeft niet apart 
beveiligd te worden in een bord met een hoofdbeveiliging tot 315 A. De afleider is 
standaard voorzien van een potentiaalvrij wisselcontact voor afstandssignalisatie en 
een lekstroomvrije functie-aanduiding.

De MCF Compact is 
25 procent kleiner dan 
conventionele apparaten 
en dus ruimtebesparend 
in de schakelkast. Een 
QR-code op de voorzijde 
helpt om snel technische 
informatie op te halen van 
de OBO-website.

De sinds jaren beproefde PD4-M-GH-familie met een detectiebereik tot 44 m in doorsnede (bij een 
montagehoogte tot 16 m) wordt uitgebreid met een aantal nieuwe varianten. Naast een DALI-Compact-
variant, die hele lichtbanden direct via DALI-Broadcast kan regelen, is er een variant voor DALISYS,
een DALI-2-BMS variant en een KNX versie. 
De DALI-2-BMS variant is geoptimaliseerd voor externe systemen, 
waarin DALI-stuureenheden kunnen worden opgenomen.



new vega

Ruim
en doordacht
De nieuwe residentiële kast
die perfect beantwoordt aan de 
behoeften van de Belgische installateurs.

Te ontdekken op hager.be

Annonce_New-Vega_Belge_NL_A4.indd   1 07/04/2017   15:09
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EATON

CEAG’s ExLin: de nieuwe LED standaard 
voor de explosieveilige markt
Eaton Crouse-Hinds heeft zijn jarenlange ervaring in explosieveilige lichtoplossingen gebundeld in één LED 
armatuur: de ExLin. De ExLin is een explosieveilig (zone 1, 2, 21 en 22) LED armatuur met een zeer hoge 
efficiency van 120 lm/W. Het zeer hoge lumenbehoud van L90@+25°C bij 100.000 uur garandeert 
een onderhoudsvrije lichtinstallatie.

Het vooruitstrevende modulair opgebouwde LED 
armatuur is geschikt voor toekomstige aanpassingen 
en heeft door de verschillende LED modules (2750 lm, 
5300 lm, 8120 lm), optieken en lenzen een groot scala 
aan lichtoplossingen.

De LED module in de ExLin is ‘sealed for life’ en 
explosieveilig (onderling) uitwisselbaar, waardoor 
optimalisatie van de lichtinstallatie ook achteraf met 
gemak en kostenefficiënt kan worden aangepast.

Door het grote temperatuurbereik van -40°C tot +55°C 
en een spanningsbereik van 110-254V AC/DC is de 
ExLin in iedere explosiegevaarlijk situatie wereldwijd 
inzetbaar.

www.crouse-hinds.de/en/  -  www.eaton.com 

ENOC 

ENOC F3 a basic version of the premium F1 floor cabinet

TECHNICAL INFORMATION
• F3 is built with aluminum profiles and steel.
• Screw assembled frame with aluminum profiles, steel sheet profiles and die-cast zinc corners.  

The frame has two integrated vertical screw pockets in each corner profile.
• The 19” profiles can be steplessly repositioned through the depth of the enclosure. The depth profiles 

have markings for precise positioning of the 19” profiles. The 19” profiles are numbered in height units.
• F3 contains one pair of 19” profiles (600 and 800 mm deep) or two pairs of 19” profiles  

(1000 mm deep). One pair is preinstalled at a depth of 100 mm from the front of the enclosure  
and the other pair is pre-installed 740 mm further in.

• M10 thread in each corner both in the bottom and top for accessory fixing.
• 1 central earthing point M5 in corner upright. www.enocsystem.com

SIZES
Height: 24HU & 42HU. 
Width: 600 & 800 mm
Depth: 600, 800 & 1000 mm. Other sizes 
available on request

PROTECTION CLASS
IP20

COLOR
Black RAL9005
Other colors on request

MAXIMUM STATIC LOAD
800 kg, divided on 4 19” profiles

FRONT DOOR
• Front door is made of 4 mm clear safety glass glued into an 

aluminum profiles left and right. 
• LS 19 locking wing with C101 safety cylinder. LS 85 can be 

installed as accessory. Integrated quick lock system allows 
door to be removed without use of tools. 

• Door opening angle >180 degrees in single enclosure con-
figuration. Right hinged, can be rehung to be left hinged.

BACK DOOR
• Back door is made of 1 mm sheet steel. 
• LS 39 lock with C101 safety cylinder. LS 85 can be instal-

led as accessory. Integrated quick lock system allows door 
to be removed without use of tools.

• Door opening angle >180 degrees in single enclosure con-
figuration. Right hinged, can be re-hung to be left hinged.

SIDE PANELS
• Sheet steel side panels, easy to detach and one lock 

lockable from inside and one slotted lock.
• LS 29 with C101 safety cylinder available as accessory.

ROOF
• Roof with cutout cable entrance in rear, left and right on 

800 mm wide cabinet and only rear on 600 mm wide 
cabinet. One cutout to fit FPME or VPE accessory.

• Brush list available as accessory.



met de plaatstalen verdeler
 xEnergy Basic BP-O

Nog meer 
  pluspunten

In grote en complexe (bedrijfs)panden waar een 
diversiteit aan veiligheidsrisico’s, van brand tot 
terrorisme, toeneemt, is evacuatieplanning meer 
dan ooit van cruciaal belang. 

Eaton heeft een Adaptieve Evacuatiesysteem 
ontwikkeld om mensen sneller naar de veiligste 
uitgang te leiden. De kortste vluchtroute hoeft 
namelijk niet altijd de veiligste te zijn. 

Met Eaton’s Adaptieve Evacuatiesysteem wordt 
niet alleen de kortste maar ook de veiligste 
vluchtroute aangegeven. Door middel van digitale 
technologie kan dit innovatieve evacuatiesysteem 
wisselen tussen een aantal vooraf gedefi nieerde 
vluchtroutes, zogenaamde scenario’s. Dit in tegen-
stelling tot statische vluchtwegsignalering. Een 
evacuatie kan hierdoor veel sneller en veiliger 
worden uitgevoerd.

Altijd de veiligste vluchtroute

www.eaton.be/noodverlichting

Adaptieve Evacuatie

181112_A4 Advertentie Evacuatie BE_NL.indd   1 12-11-18   10:58
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HAGER

De nieuwe IoT-controller TJA560 van Hager 
verbindt het internet der dingen...
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, 
Netatmo, Philips hue, ...) en wordt voortdurend bij-
gewerkt.

De IoT-controller opent zo nieuwe perspectieven 
en bereidt de weg voor naar een interessante en 
veelbelovende 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.

www.hager.be

PANDUIT

Net-Verse™ netwerkkasten 
voor een veelzijdig netwerk 
FLEXIBEL  &  VEILIG

Panduit introduceert de nieuwe Net-Verse™ 
netwerk-kasten. Ideaal voor de datacentermanager 
en systeemintegrator die op zoek is naar een 
flexibele oplossing voor colocatie-, datacenter- en 
enterprise implementaties. Deze netwerkkasten zijn 
geschikt voor netwerk- en servertoepassingen en 
hebben een aantal bijzondere kenmerken: 

• Afmetingen van de kasten voldoen aan de gangbare eisen van het datacenter
• Verstelbare rails (met kooimoeren) aan  

voor- en achterzijde voor een juiste plaatsing van IT-apparatuur
• Verticale blindpanelen voorkomen recirculatie van hete lucht
• Meerpuntssluiting voor deuren en afsluitbare zijpanelen voor betere beveiliging
• Grote kabeldoorvoeropeningen met borstels voorkomen lekkage van hete lucht 
• Vingers voor kabelbeheer 
• 2 multifunctionele PDU-beugels over de  

volledige hoogte van de kast

www.panduit.com  

SIEMENS

Nieuwe verliesstroom-
automaten besparen 
50 procent ruimte  in 
elektrische verdeelkasten

De compacte apparaten beschermen 
mensen tegen gevaarlijke elektrische 
schokken en beveiligen elektrische 
systemen en belastingen in gebouwen, 
infrastructuur en de industrie 
tegen overbelasting en kort-
sluiting. In geval van storingen 
zorgen ze voor een veilige en 
betrouwbare verbreking van 
alle stroomkringen van het net.

In vergelijking met conven-
tionele apparaten nemen de 
5SV1 verliesstroomautomaten 
slechts de helft van de ruimte 
in beslag! Hierdoor kunnen er 
meer beveiligingsapparaten in 
een verdeelkast worden geïn-
stalleerd en kunnen bestaande 
installaties eenvoudig worden 
uitgebreid met nieuwe bevei-
ligingsfuncties in een ruim-
tebesparende oplossing. De 
beveiligingsapparaten kunnen 

ook met een 5SM6 Arc Fault Detection-
blok gekoppeld worden en bieden zo 
persoons-, lijn- en preventieve brand-
beveiliging.

De nieuwe 5SV1 verliesstroomautomaten van 
Siemens combineren voor het eerst verliesstroom- 
en overbelastingsbeveiliging in één modulebreedte. 



Nieuwe Hardware 

KNX Generatie 6 

www.luxomat.com 

De nieuwe generatie KNX melders: 
 
 3 varianten: 
 

BASIC: goedkope oplossing voor 
eenvoudige toepassingen 

STANDARD: uitgebreide oplossing 
voor gangbare toepassingen 

DELUXE: premiumoplossing voor 
veeleisende toepassingen 

 Interne en externe lichtsensor 

 Afstandsbediening en bidirectionele 
smartphone app 

 Gevoeligheid van de sensoren afzonderlijk 
instelbaar 

 Richtingsdetectie 

PD2N-KNX 

Met montage sokkel 

PD4N-KNX 

Nieuwe hard–  
en software 

Super vlak 

PD11-KNX-FLAT Indoor 180-KNX-DX 

Akoestische 
sensor 

Pico-KNX-DX-IB 

Mini 
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Een kleine investering tegen een grote schade

www.obo.be

180822_TBS_Anzeige_Ueberspannungsschutz_Cebeo_BE.indd   1 08.11.18   07:30

STAGOBEL

AMTRON: thuislaadstation 
voor elektrische voertuigen

VANDERELST

SIMON 24

MENNEKES stelt u AMTRON® voor: 
het wandlaadstation voor elek-
trische voertuigen voor garages, 
carports en parkeerplaatsen nabij 
woningen of appartementen. AM-
TRON® combineert technologie, 
functionaliteit met design en biedt 
een unieke mix aan bedieningscom-
fort, efficiëntie en veiligheid. 

AMTRON® biedt comfort van de 
nieuwste generatie dankzij de 
(gratis downloadbare) MENNEKES 
Charge App, die alle info geeft over 
de geladen energie, de bedrijfs-
toestand van het voertuig en het 
energieverbruik. AMTRON® is in het 
thuisnetwerk integreerbaar via ka-
bel (LAN) of draadloos (WLAN).

Dankzij AMTRON® kunnen ener-
gie-kosten aanzienlijk verminderd 
worden door stroom te tanken 
wanneer het tarief het gunstigst is 
of door gebruik te maken van zelf 
opgewekte zonne-energie. AM-
TRON® wandlaadstations heb-

ben een modern design waarbij de 
behuizing tevens functioneert als 
kabelophanging. MENNEKES levert 
AMTRON® wandladers met vaste 
laadkabel met laadkoppeling Type 
1 of Type 2, en wandladers met een 
laadcontactdoos.

Bij de collectie Simon Harmonie 24 
slaan esthetiek en functionaliteit de 
handen in elkaar. De drie gamma’s 
van de reeks (Essence, Rainbow en 
Radiant) zorgen voor uiteenlopende 
mogelijkheden in elke ruimte. Dankzij 
het strakke design vormen de frames 
uit de collectie één geheel met de muur 
en creëren ze een sfeer van totale 

integratie. Het geïntegreerde Push & Go 
systeem vereenvoudigt de installatie 
van het schakelmateriaal in alle soorten 
inbouwdozen en maakt schroeven 
overbodig. Het systeem is voorzien van 
bevestigingsklauwen die garant staan 
voor een perfecte bevestiging.
Kortom Simon Harmonie 24, een keuze 
zonder compromissen.

ESTHETISCH ÉN FUNCTIONEEL
Een praktisch voorwerp kan ook mooi zijn. 
Vanuit deze overtuiging ontwikkelde Simon het 
schakelmateriaal Simon Harmonie 24.



TM

Net-Verse™ netwerkkasten 
FLEXIBEL     |     VEILIG 

• Colocatie-, datacenter- en 
   enterprise implementaties
• Geschikt voor server- en 
   netwerktoepassingen 
• Meerpuntssluiting voor deuren 
   en afsluitbare zijpanelen voor 
   betere beveiliging



OPPLE.COM

LED Areaflood
IP66   |   IK08   |   1-10V 
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PROJECT Siemens PLC toepassing bij drinkwaterbedrijf FARYS  

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

CEBEO ONMISBARE SCHAKEL IN DE WATERVOORZIENING VAN FARYS

SIEMENS TECHNOLOGIE 
REGELT ONS DRINKWATER

Farys drinkwatersite 
in Brakel

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

SIEMENS TECHNOLOGIE 
REGELT ONS DRINKWATER

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

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

VERTROUWENSRELATIE MET CEBEO
“Cebeo is onze huisleverancier van elektrotechnisch 
materiaal. Elke vier jaar sluiten we een nieuwe 
raamovereenkomst af conform de wetgeving op 
overheidsopdrachten. Hier komt Cebeo als beste 
naar voor en dat al gedurende een vijftiental jaar. We 
kopen amper elders aan, want waarom zouden we 
ook? Bij Cebeo weten we dat we verzekerd zijn van 
een vlotte service en een correcte samenwerking”, 
besluit Johan Peirens. 

“

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

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

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

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



DL Vario Quattro PRO LED détecte exactement où vous le voulez.
Le plafonnier LED avec une détection précise. Détectez exactement où vous le voulez. Les 
4 capteurs infrarouges peuvent être réglés mécaniquement dans n’importe quelle direction 
entre 2 et 8 m La détection 360 ° tous azimuts est idéale pour une adaptation optimale aux 
conditions locales, par ex. carports et toits en surplomb. Le diff useur de lumière fonctionne 
également comme un objectif de détection - une première mondiale brevetée. Le plafonnier 
s’allume à 1430 lm avec une puissance de 14W et peut être monté jusqu’à une hauteur de 6 m,
avec une fonction d’éclairage de base pratique (10%) au crépuscule.

Plus d’info: www.steinel.beVSA Belgium
Hagelberg 29 | B-2440  Geel (B)
T +32 14 25 60 50
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4 capteurs infrarouges peuvent 
être réglés séparément.
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Op zoek naar een veilige en intelligente oplaadoplossing voor uw elektrische wagen? 
Dan biedt MENNEKES e-Mobility met haar uitgebreid gamma thuislaadstations dé ideale oplaadoplossing.

e-Mobility: Laadstations voor elektrische voertuigen.

www.Stagobel.be
s u p p o r t  m a t t e r sr s

AD_eMobility_Stagobel_Profi_A5_NL_20181004.indd   1 04.10.2018   14:32:14
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Het gastenverblijf bestaat uit een confe-
rentiezaal, een kleine eetzaal, en één of 
tweepersoonskamers met eigen sanitair, 
of studio’s met gedeeld sanitair voor stu-
denten. De architect van het ganse project 
was  Ir. Architect. Van Aerschot.

DALI-DIMBAAR
De volledige LED-verlichting in het gas-
tenhuis is DALI-gestuurd. “De relighting 
naar LED was een absolute noodzaak”, 
weet projectleider Chris Wellekens van 
Indulek Projects uit Zottegem. “Omdat 
de buitenmuren bleven staan, om het au-
thentieke karakter van de site te bewaren, 
was het belangrijk om dit energieverlies 
zo goed mogelijk te compenseren met de 
andere technieken, zoals de verlichting. 
Cebeo hielp ons bij de lichtstudie.” 

CONFERENTIEZAAL
In de conferentiezaal koos men voor de 
“Nobody 300” van Delta Light. 
• Verschillende sferen mogelijk: presen-

tatie, vergadering,… 
• Ook regelbaar per armatuur
• Bedienbaar via schakelaar of het tou-

chscreen, waarmee ook de audio wordt 
aangestuurd 

• KNX-sturing

HAL EN GEMEENSCHAPPELIJKE 
RUIMTES
In alle gemeenschappelijke ruimtes, zoals 
gangen en de eetzaal, werkt de verlichting 
op daglichtsturing. Dit komt niet alleen de 
energiezuinigheid ten goede, maar ook de 
levensduur van de toestellen. “Bovendien 
bespaart het gebruik van daglichtsenso-
ren ons een pak modules in de elektrici-
teitskast. Alle modules zijn overigens van 

ABB.” Verder is ook sprake van een nacht- 
versus dagmodus.

• Nachtmodus: de meeste lampen zijn 
uit, uitgezonderd enkele op strategische 
plaatsen die op 30% branden

• Dagmodus: op het ritme van de broe-

PROJECT DALI-gestuurde LED verlichting in Abdij gebouwen

Wist je dat er achter de statige muren van de Abdij van Westmalle gastenverblijven voor zo’n 40 personen zijn? 
En dat Cebeo als het ware ‘verbroederd’ is met de Trappisten voor dit en andere projecten? Want zonder alle 
schakelmateriaal, verlichting én de bij benadering 20 kilometer kabel, geleverd door Cebeo, zouden de logees in 
de abdij niet alleen in volledige rust, maar ook in complete duisternis vertoeven. 

Projectleider Chris Wellekens en zaakvoerder Hans Dupont

CEBEO VERLICHT 
GASTENKAMERS ABDIJ 
VAN WESTMALLE

“HET GEBRUIK VAN DAGLICHTSENSOREN
  BESPAART ONS EEN PAK PLAATS IN DE   
                             ELEKTRICITEITSKAST.”



CEBEONEWS 65

PROJECT

OOK VOOR DE KABEL EN SCHAKELMATERIAAL BEROEPEN DE TRAPPISTEN ZICH OP CEBEO 

 “  Elke kabel die toekomt in de elektriciteitskast 
eindigt op een lus: een stukje reserve voor 
mocht er ergens een kabel breken. Je mag het 
gerust onze signatuur noemen. 

Ook voormalig nonnenklooster ondergaat 
makeover: kamers worden kantoren
Op een boogscheut van de abdij staat het voormalig nonnenklooster, dat 
nu fungeert als administratieve basis van het Katholiek Onderwijs van het 
Bisdom Antwerpen (KOBA). 

ders: van 4 uur ’s morgens tot 20 uur ’s 
avonds. Ook de daglichtsturing is dus 
actief. 

• Daglichtsensoren van Jung
• Verlichting eetzaal en hal: Integratech

GASTENKAMERS
De monniken willen niets minder dan een 
afwerking die tot in de puntjes klopt. En 
daar ging deze installateur graag op in. 
“Omdat dit een heel oud gebouw is, meet 
geen enkele kamer precies gelijk. Maar 
er moesten wel LED-strips komen over 
de ganse lengte van de kamer, boven het 
hoofdeinde van het bed. We hebben die 
LED’s dus allemaal op maat gemaakt.” Het 
is slechts één van de voorbeelden van het 
precisiewerk dat Indulek Projects leverde.   

KILOMETERS KABEL
Om al die verlichting en schakelaars, maar 
ook andere gebouwtechnieken met elkaar 
te laten communiceren, is uiteraard kabel 
nodig. Veel kabel. “Ik kan het niet tot op 
een meter juist zeggen, maar we legden 
hier tot dusver zeker niet minder dan twin-
tig kilometer kabel”, weet Chris Wellekens. 

“Al nemen wij qua technieken enkel de 
verlichting en sturing voor onze rekening, 
toch leggen we ook kabels voor andere 
technieken klaar. Dat is niet ongewoon, 
want als alle kablage door dezelfde partij 
gedaan wordt, zijn latere ingrepen gemak-
kelijker uit te voeren.”

VERTICALE KABELOPHANGING 
Zelfs over het trekken van de kabels, 
hadden de Trappisten specifieke wen-
sen. “Waar het technisch mogelijk was, 
moesten we onze kabelgoten verticaal 
ophangen en niet horizontaal zoals ge-
bruikelijk. Dit om stof bovenop de bedra-
ding te voorkomen, en te vermijden dat 
ongedierte zoals muizen de kabelgoten 
als “autostrades” zouden gebruiken.” 
Een kolfje naar de hand van Indulek, zo 
bleek. “Wij leren onze installateurs van 

dag één een nette manier van kableren 
aan. Zelfs al gaat het slechts om drie ka-
bels, getorste kabels zijn bij ons uit den 
boze. Elke kabel die toekomt in de elek-
triciteitskast eindigt ook op een lus: een 
stukje reserve voor mocht er ergens een 

Dezelfde installateur voerde er de elektrotech-
nische werken uit, dezelfde principes werden 
gehanteerd: overal DALI-gestuurde LED-ver-
lichting en daglichtsturing in de hal, het gan-
gencomplex en de kantoren. 

Het gebouw beschikt over een grote conferen-
tiezaal net onder het dak. Hier gebruikte men 
in lijn met de conferentiezaal in de abdij Dali-
gestuurde LED profielen op maat. De Streamli-
ner 70S van Delta Light om precies te zijn. 

“

“HET GEBRUIK VAN DAGLICHTSENSOREN
  BESPAART ONS EEN PAK PLAATS IN DE   
                             ELEKTRICITEITSKAST.”



Boren, 
afschuinen, 
tappen. 
Zo gebeurd!



W6 Collection, ontdek een tijdloze klassieker
W Collection, een complete collectie van intelligente apparaten die het dagelijkse leven van uw gezin zal 
veranderen. W6 Collection combineert minimalistisch design met intuïtieve en geavanceerde technologieën 
die zich aan verschillende levensstijlen aanpassen. Naast het hedendaagse design van deze nieuwe collectie 
inbouwapparaten kunt u genieten van de exclusieve 6TH SENSE technologie die u stapsgewijs naar perfecte 
gerechten begeleidt. Dat wordt genieten in de keuken!

W Collection

www.whirlpool.be
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PROJECT Samenwerking Cebeo en Stad Gent

Stad Gent is een grote afnemer van elektrotechnisch materiaal bij Cebeo. Wat het aantal facturen betreft, ruim 
1000 per jaar, is Cebeo zelfs de 9e grootste leverancier van de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad. Maar dankzij 
de implementatie van een elektronische flow hoeft dit niet in een enorme papierberg te resulteren. Bovendien 
betekent de e-flow ook een enorme versnelling van de financiële transacties tussen beide partijen. 

E-INTEGRATIE OPTIMALISEERT 
ORDERPROCES TUSSEN 
CEBEO EN STAD GENT 

“Als je al een tijdlang samenwerkt met 
eenzelfde leverancier, en de papierstroom 
alsmaar ziet groeien, dan stel je je logi-
scherwijs op een bepaald moment de 
vraag: kunnen we dit niet digitaliseren?”, 
opent Jos Feyaerts, projectleider ERP 
bij Digipolis. “Zo kwam een verregaande 
E-integratie tussen Cebeo en Stad Gent 
tot stand.” 

Bij Stad Gent is er sprake van drie 
types facturen: 
• facturen per post (papier) en per mail 

(PDF), waarop nog veel manuele hande-
lingen gebeuren

• gestructureerde e-facturen die verwij-
zen naar een bestelbon en bestellijnen

• gestructureerde e-facturen voor speci-
fieke contracten van nuts- en telecom-
bedrijven, met specifieke verwijzingen 
naar bv. energiemeters of klantennum-
mers

“De Cebeo-facturen vallen onder de twee-
de categorie”, verduidelijkt Alexander 
Geldhof, beheerder uitgaveprocessen 
bij Stad Gent. “Algemeen gezien wordt 
van die facturen een veel groter aandeel 
tijdig betaald, tegenover de ‘papieren’ 
facturen. Bovendien resulteert de three-
way-match controle bij de e-flow veel 
vaker in een volledig afgewerkte factuur 
op het moment dat we die in het systeem 
aanmaken.” 
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Freddy Spanhove, E-Business Manager bij Cebeo

“Natuurlijk spelen menselijke factoren 
nog steeds een rol, zoals het tijdig en 
correct registreren van de ontvangstbe-
vestiging door de goederen- of dienst-
ontvangers. Vooral bij bestellingen die 
niet geplaatst zijn via het proces van de 
e-orders, zorgen de manuele stappen 
voor mogelijke fouten en afwijkingen. 
“Deze minderheid aan niet elektronische 
bestelflows en andere eerder toevallige 
factoren, zorgen ervoor dat de tijdige be-
taling 86% is en geen 100%”, nuanceert 
Kjell Vanmechelen, SAP – Business 
Analist bij Digipolis.

OCI CATALOOG ESSENTIEEL 
“Voor ons is de OCI (Open Catalog In-
terface) een essentieel startpunt”, aldus 
Elke Naert van de dienst Aankoop en 
Logistiek bij OCMW Gent. “Want zo 
kunnen onze planners het materiaal (en 
hun artikelinfo) rechtstreeks importeren 
in ons systeem, zonder dat ze telkens 
prijzen moeten opvragen en manueel de 
producten moeten toevoegen. Dankzij 
de voorraad van Cebeo én de snelle le-
vering, hebben wij onze eigen stock tot 
een minimum kunnen reduceren, wat ons 
toelaat om onze magazijnruimte dras-
tisch te verkleinen.” 

E-ORDER 
“Het ideale scenario is dat onze werklie-
den van op hun werkpost via de app hun 
bestelling plaatsen, zodat er een e-order 
is, alvorens ze die komen afhalen in het 
filiaal. Doen ze dat niet, en bestellen ze 
pas aan de toonbank, dan is er van een 
e-flow geen sprake. Uiteraard proberen 
we zoveel mogelijk op voorhand te plan-
nen, maar er zijn altijd omstandigheden 
waardoor er toch nog zaken ontbreken 
die niet voorzien waren.” 

PUNCH-OUT
Freddy Spanhove, E-Business Mana-
ger bij Cebeo, vult aan: “Doordat Ce-
beo naast de e-shop en de e-integratie 
ook de Mobile App intern ontwikkelt, kan 
deze ook deel uitmaken van een holisti-
sche benadering van de e-flow. Zo komt 
een productaanvraag van de werklieden 
in de field via de mobile app op een ge-
structureerde manier in de e-flow, die 
via de OCI-interface van de e-shop in 
de SAP e-procurement software wordt 
ingebracht.” 

KORTE DIGITALE KETTING
“We zijn al een heel eind ver gekomen”, 
concluderen Kjell en Alexander. “Als er 
vroeger technisch materieel nodig was 
op een werf, dat eigenlijk niet op zich kon  
laten wachten, duurde dat toch een aan-
tal dagen vooraleer een bestelbon was 
opgemaakt, goedgekeurd, opgestuurd, 
en finaal geleverd. Nu is die ketting erg 
kort geworden dankzij interne workflow, 
gepersonaliseerde webcatalogen en e-
ordering.”

HOGE TRACEERBAARHEID
Dankzij deze doorgedreven digitalisering 
is er een veel lagere error rate, en worden 
onze eigen medewerkers ook veel minder 
vaak gecontacteerd omwille van foutieve 
orderprocessen. Ook de traceerbaarheid 
van al die processen, lost vaak heel wat 
mogelijke problemen op bij twijfel”, aldus 
Freddy Spanhove.  

“ Een productaanvraag van de werklieden in de field 
komt via de mobile app op een gestructureerde manier 
in de e-flow, die via de OCI-interface van de e-shop in 
de SAP e-procurement software wordt ingebracht. 

“

Alexander Geldhof (beheerder uitgaveprocessen bij Stad Gent), Jos Feyaerts (projectleider ERP bij Digipolis), Kjell 
Vanmechelen (SAP – Business Analist bij Digipolis),  Elke Naert (dienst Aankoop en Logistiek bij OCMW Gent) en Freddy 
Spanhove (E-Business Manager bij Cebeo).



 Your partner for cordless tools and solutions

LiHD – De krachtigste accu-technologie ter wereld!
Met de nieuwe LiHD-technologie biedt Metabo als enige producent ter wereld het totale vermogensaanbod van 
elektrisch gereedschap in accu-versie aan – van 400 tot 3.200 Watt. 
Werkzaamheden die tot nu toe alleen met zeer krachtige machines op stroom mogelĳ k waren, zĳ n nu snoerloos 
haalbaar – en dat zowel bĳ  standaard- als speciale machines. Het is het  samenspel van allerlei componenten, 
welke u meer prestatie, een langere levensduur en looptĳ d biedt. 
De nieuwe LiHD accu-packs zĳ n er nu met 4.0 Ah, 5.5 Ah en 8.0 Ah.

4.0 Ah

Compact en sterk

5.5 Ah

Maximale prestatie

8.0 Ah

Maximale prestatie en 
maximale looptĳ d

Langere levensduur
en extreme robuustheid:

 n Optimale bescherming tegen 
inwendige verontreiniging door 
complete beschermingslaag en 
volledig beschermende lak van de 
elektronica en optimale 
afdichting in de dekselconstructie

 n De cellen worden ontzien door 
rubberen buffer

 n Minder vaak opladen dankzij meer 
bruikbare cellenenergie

 n Externe rubber bekleding van de 
accu-pack zorgt voor een veilige, 
stevige stand en dient ook als 
stootbescherming

Meer prestaties
door de nieuwe LiHD-cellentechnologie 
in combinatie met een nieuw ontwikkelde 
accu-pack

 n stroomrails voor hoge spanning 
en vergrootte contacten

 n 3-voudig betere geleidbaarheid 
door cellenverbinder van een 
speciale koperlegering

Langere looptĳ d
 n Meer actief materiaal in de cel

 n Gebruik van hoogwaardige materialen (zilver en koper)

Cordless Alliance System:

Eén accu voor alles.

Producentoverkoepelend

NIEUW – NIEUW -  NIEUW

   =   
Cebeo biedt 36 maanden GRATIS All-In-Service op alle Metabo accu-machines

De 36 maanden all-in-service biedt u volledig transparante 
kosten voor uw geregistreerde Metabo accu-machines 
(inclusief accu-pack en lader). Dat betekent dat alle 
reparaties, zowel veroorzaakt door slijtage alsook 
door een productdefect, voor u in het kader van de 
all-in-service-periode gratis zijn. 

Meer informatie over de all-in-service 
en de servicevoorwaarden vindt u op
www.metabo.com/all-in-service.

All-in-service: 36 maanden
Garantie

Gratis slijtagereparaties

Transportservice

Haakse slijper
WB 18 LTX 125 Quick
(2x LiHD 5.5 Ah + 1x LiHD 4.0 Ah)
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REKEN 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


