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We lichten diverse technieken toe:
hoe kunnen ze het comfort van de
eindgebruiker, gebouwbeheerder of
installateur verhogen?

Nieuw! Vanaf nu kan je ook in Doornik en
Moeskroen terecht in onze gloednieuwe
filialen. Extra haast? Ontdek de Speed
Desk-service!

Een volledig nieuw verdeelbord met
energiemonitoring en een UPS zorgt voor
een uitstekende stemming in het Waals
Parlement.
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Mei, dat betekent langere dagen en
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werkgever dit ook begrepen. Het
antwoord van lichtfabrikanten?
Human Centric Lighting (HCL). Het
comfort van de eindgebruiker is het
doel, HCL, een middel.
Maar licht is slechts één aspect.
Comfort dekt vele ladingen en
je zou kunnen stellen dat het
debat over comfort begint waar
dat over ‘veiligheid’ eindigt. De
vorige editie van dit magazine
wijdden we integraal aan het thema
veiligheid. De waarheid is dat
beiden hand in hand gaan. In een
productieomgeving zal het mentaal
welbehagen niet opwegen tegenover
het risico om aangereden te worden
door een heftruck. Zacht licht mag

We kunnen dit doortrekken naar
tal van technieken, gaande van
deurcommunicatie tot ventilatie,
maar ook het gebruikscomfort en
de veiligheid van meetapparatuur
ten behoeve van de installateur.
Fabrikanten zullen beide aspecten
altijd in overweging nemen bij
het ontwikkelen van nieuwe
oplossingen.
Dus, maak het jezelf comfortabel,
en ontdek in deze vierde editie van
Cebeo Buildings hoe we jou het leven
aangenamer kunnen maken, of hoe
jij het comfort van jouw klanten kan
dienen.
Veel leesplezier,
Gilles Honoré
Communicatie Coördinator Cebeo nv

dan comfortabeler aanvoelen, hier
zal veilig licht primeren.
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“Dankzij controle over je luchtstromen
vermijd je niet alleen overventilatie,
maar sluit je ook uit dat je zomaar de
vervuilde lucht van de ene naar de
andere ruimte voert.”

Met test- en meetapparatuur is het in eerste instantie een kwestie van te allen
tijde veilig te werken. Natuurlijk meet en weet je liever eerst of er al dan niet
spanning aanwezig is, vooraleer je aan een circuit werkt. Veilig werken betekent
in veel gevallen ook comfortabel werken, en dat weten wij bij Cebeo ook.
KNX en DALI: welke installateur kent de wereldwijde protocollen nog niet?
Dankzij hun universeel en open karakter uiterst interessant om toe te passen.
We geven je in dit dossier een blik op de nabije toekomst van de protocollen en
enkele leveranciers doen uit de doeken hoe KNX en DALI van toepassing zijn op
hun producten.
De eenvoudige bekabeling, installatie en configuratie van verscheidende
technieken biedt comfort aan de installateur. En de gebouwbeheerder? Die
hoeft geen techneut te zijn om met de gebruiksvriendelijke technieken aan de
slag te gaan.
Tot slot voegen we aan het lijstje van personen die baat hebben bij slimme

10

STEVEN MOREAU, GIRA

“Dankzij de oplossingen van Gira zijn
alle technieken veilig en dus inbraakbestendig. Zowel voor de installateur
als de eindklant een voordeel dat leidt
tot een uitzonderlijk comfort.”

34
“Meet je een spanning die er eigenlijk niet is of ben je benieuwd naar
abnormale temperatuurverschillen in
een elektrisch verdeelbord? Fluke’s
meetapparatuur helpt je op weg.”

FRANÇOIS MULOT, 2N
“Eenmaal de toestellen van 2N zijn
aangesloten met een ethernetkabel,
kan je via je computer, die verbonden
is met het bedrijfsnetwerk, de toestellen configureren.”

en comfortabele technieken ook de eindgebruiker toe. Want hij is het, die
profiteert van bijvoorbeeld Human Centric Lighting. Dankzij correcte
verlichting op elk moment van de dag kan hij namelijk in alle comfort op een
aangename manier werken en leven.
CEBEO BUILDINGS
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CEBEO

ALLE TECHNIEKEN
SLIM AANSTUREN EN
LATEN COMMUNICEREN
DANKZIJ KNX EN DALI

KNX: WHAT’S NEXT?
Al iets langer dan een decennium bestaat
er dankzij “Internet of Things” (IoT)
een onderlinge koppeling tussen de
computerapparatuur in allerlei apparaten,
via het internet. Hierdoor kunnen
deze apparaten gegevens verzenden en
ontvangen. Dankzij IoT ontstaan niet
alleen efficiëntere processen; ze maken het
leven ook aangenamer en veiliger. KNX
gaat echter nog een stapje verder: naast
het connecteerbaar maken van producten,
laat KNX de toestellen ook met elkaar
spreken, ongeacht welk merk of type toestel.
“Interaction of Things”, met andere woorden.
Lees verder op pagin 8

KNX en DALI: twee wereldwijde protocollen die elke installateur
intussen vermoedelijk kent. KNX is een zegen voor elke installateur,
dankzij de compatibiliteit met installaties in het verleden en in de
toekomst, en de vrije keuze van producten en merken. DALI heeft dan
weer zijn sporen verdiend dankzij de uiterst eenvoudige bekabeling
en programmatie, alsook de vrije keuze van producten en merken.
En de eindklant geniet mee, want er zijn ontelbare mogelijkheden en
afwerkingen. Wij sommen de voordelen graag voor je op, en delen
onze blik op de (nabije) toekomst.

CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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WAAROM KNX?
WERELDWIJD
De internationale standaard die wereldwijd het meest wordt toegepast, zowel in
residentiële als tertiaire toepassingen.

COMPATIBEL
Compatibel met toepassingen uit toekomst en verleden alsook tussen verschillende merken en modules en dit
reeds jaren lang.

Vervolg van pagina 7

Een KNX-systeem programmeer en
configureer je via ETS-software. In
2021 verwachten we gloednieuwe
ETS-software, die heel wat voordelen
met zich meebrengt:

DALI IN EEN NOTENDOP
EÉN SOFTWARE

KWALITEIT
Hoge productkwaliteit door neutrale
certificering en veilige verbinding door
KNX-secure beveiligde data tussen componenten.

Eén software voor alle componenten en
dit van eender welk merk en voor eender
welke toepassing.

BEDRAAD EN DRAADLOOS
Reeds geruime tijd een waaier aan oplossingen via twisted pair, ethernet en
wireless oplossingen.

OPEN
Koppeling met andere systemen is
mogelijk, zoals Dali, BACnet, …

• Secure: er wordt verder
geïnvesteerd in de KNX secure
omgeving. Niet enkel de KNX-bus,
maar ook IP-secure componenten
en RF-componenten worden
hieraan toegevoegd.
• Smart: er komt een nieuwe
manier van licensing, waarbij
sterk wordt geïnvesteerd in
cloud oplossingen, alsook in het
toegankelijker maken van de
software.
• Open: ETS 6 geeft volledige
ondersteuning aan IoT-integratie.
Dit betekent dat de installatie
vanaf dan ook kan spreken met
andere niet KNX-gerelateerde
producten.

FLEXIBEL
EENVOUDIG
Eenvoudige bekabeling, een
twee-aderige kabel zonder
afscherming is voldoende.
Deze mag meelopen met de
voedingskabel (5G1,5). Bovendien kan je makkelijk
tot maximum 300m afstand
overbruggen.

Individueel of in groep aanstuurbaar, afhankelijk van
de programmatie. Deze is
gemakkelijk aan te passen en
uit te breiden (maximum 64
armaturen per lijn)

BETROUWBAAR
Dimmen kan naadloos van
1% tot 100% zonder flikkering. Bovendien komt er
geen relais aan te pas binnen
het schakelen, alles schakelt
op elektronische wijze binnenin de driver.

AANPASBAAR
Met Dali kan je niet alleen
schakelen en dimmen, er
kan ook terugkoppeling zijn
van percentage, scène of storing. Bovendien is het systeem flexibel aan te passen
zonder veel kap en breekwerk.

DALI: WHAT’S NEXT?
DALi werd in 2000 in het leven geroepen.
Sinds enkele jaren kennen we DALI 2,
als aanvulling op de oorspronkelijke
standaard, wat resulteert in verbeteringen en
gegarandeerde interoperabiliteit tussen de
verschillende armaturen. Sinds 2020 is het
niet langer mogelijk om producten DALI 1 te
keuren en opteer je dus bij voorkeur steeds
voor DALI 2.
In 2021 is het eindelijk zover: wireless DALI
zal zijn langverwachte intrede doen. DALI
zal hierdoor verschillende mogelijkheden
aanbieden op vlak van draadloze
communicatie, namelijk:
• Door middel van een gateway (Bluetooth
BLE en Zigbee)
• Door middel van integratie in de driver
zelf (DALI over thread)

CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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GIRA

Wie denkt aan comfort voor tertiaire gebouwen,
denkt automatisch aan intelligente gebouwen. Want
een intelligent gebouw ontlast de gebouwbeheerder
en de aanwezige individuen. Ze hoeven niet na te
denken over de sturing van verlichting, verwarming,
muziek … want het slimme gebouw doet dit voor

“Comfortabel werken en leven
is niet alleen een kwestie van
veiligheid, maar eveneens van
slimme, geautomatiseerde
bediening van technieken.”
Steven Moreau, verkoopleider België bij Gira

hen. Steven Moreau is Verkoopleider voor België
bij Gira: “Dankzij de oplossingen van Gira zijn alle
technieken veilig en dus inbraakbestendig. Zowel
voor de installateur als de eindklant een voordeel
dat leidt tot een uitzonderlijk comfort.”

TOEGANG OP AFSTAND
“Onze Gira S1 is een slimme technologie
die gebouwen beveiligt tegen
onbevoegden”, vertelt Steven, “die tegelijk
de mogelijkheid biedt om alle technieken
in een gebouw op afstand te bedienen.
Zelfs als de gebouwbeheerder zich in
het zuiden van Frankrijk bevindt, is het
mogelijk om de lichten in zijn gebouw
in België aan- en uit te schakelen, om de
verwarming te controleren … Ook de
installateur hoeft niet aanwezig te zijn in
het gebouw om eventuele aanpassingen te
doen.”
Wat dan met de gegevensbescherming
(GDPR), zou je je kunnen afvragen?
“Met ons Gira S1-systeem heeft de
eindgebruiker de touwtjes in handen: hij
kan de installateur al dan niet toegang

“DE ENIGE SPELER IN
SMART BUILDINGS DIE
ALLE GEKOPPELDE
TECHNIEKEN VEILIG MAAKT”

verschaffen. Zo ben je als installateur
meteen in orde wat privacy betreft,” aldus
Steven.
Vervolg op pagina 12
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“Gira is de enige speler
die systemen aanbiedt
waarbij alle componenten
secure zijn.”

EXTRA BRANDVEILIG?
PREFLEX SAFE!
Onze voorbedrade buizen voldoen standaard aan strenge normen.
Met Preflex SAFE brengen we een assortiment met halogeenvrije kabels
die je helpen te voldoen aan het AREI en de CPR regelgeving.

preﬂex.be
Gira KNXaanwezigheidsmelders Mini
Gira G1 is een slim bedientoestel voor verlichting,
verwarming, videofonie …

Vervolg van pagina 10

INTELLIGENTE
BEDIENINGSCENTRALE
Steven: “Comfortabel werken en
leven is niet alleen een kwestie
van veiligheid, maar eveneens
van slimme, geautomatiseerde
bediening van technieken. De Gira
G1 is een slim bedientoestel voor
verlichting, verwarming, videofonie
… De stroomvoorziening is flexibel:
via Power over Ethernet (PoE)
sluit je de G1 rechtstreeks op een
netwerkkabel aan. De G1 kan zowel
met onze X1 communiceren, als met
onze FacilityServer die bovendien
het doorgeven van IP-commando’s
en het trekken van rapporten
ondersteunt.”

DECENTRALE
AANSTURING VAN
TECHNIEKEN
Gira biedt ook KNX-aanwezigheidsmelders aan. Steven: “Onze Gira
KNX-aanwezigheidsmelders
Mini hebben een subtiel design

“Gira is overigens de enige speler

waardoor ze eenvoudig kunnen

die systemen aanbiedt waarbij alle

worden weggewerkt in kantoren

componenten secure zijn, van de

en andere gebouwen. Ze maken

bewegingsmelders tot de dimmers,

het niet alleen mogelijk om

zowel binnen als buiten. Hierdoor,

verlichting of verwarming aan- of

en daarnaast ook door onze

uit te schakelen bij de registratie

verregaande support, onderscheiden

van aanwezigheid. De verwarming

wij ons van andere leveranciers,”

kan namelijk ook decentraal

eindigt Steven.

worden aangestuurd: wanneer er ‘s
avonds laat op kantoor nog enkele
mensen aanwezig zijn op de tweede
verdieping, zal de verwarming daar
aangeschakeld blijven. Op de overige
etages zal de verwarming echter
worden uitgeschakeld. Energie- én
kostenbesparend!”

CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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MODULAR
Heb je het ook gemerkt? De lente en de overschakeling op het zomeruur brachten zoals elk jaar
voor heel wat mensen nieuwe energie. Niet onlogisch: dag- en zonlicht zijn cruciaal voor ons
welzijn, en dankzij Human Centric Lighting (kortweg HCL) is correcte verlichting op kantoor
mogelijk, zelfs als je werkplek zich niet naast het raam bevindt.

VAN BUITEN NAAR BINNEN
Bart Maeyens (General Manager bij Modular
Lighting Instruments): “Het staat als een
paal boven water dat licht de krachtigste
regulator van de mens is. Terwijl de mens
tot voor de industriële revolutie 90% van
zijn tijd buiten doorbracht, is dit percentage
nu teruggeschroefd tot 10%. Artificieel licht
kennen we intussen bijna 150 jaar, maar heeft
helaas nog steeds ongewenste bijwerkingen

“HCL BRENGT
DE VISUELE EN
BIOLOGISCHE
VOORDELEN
VAN VERLICHTING
IN EVENWICHT”

zoals hoofdpijn en vermoeidheid tot gevolg
bij verkeerd gebruik. Welnu, Human Centric
Lighting brengt de visuele, emotionele en
biologische voordelen van verlichting voor de
mens in evenwicht.”
Vervolg op pagina 16

Bart Maeyens, General
Manager bij Modular Lighting
Instruments

CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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Vervolg op pagina 15

KEN JIJ MEDI AL?
Bart: “Nieuwe wetenschappelijke
inzichten tonen aan de

TIJD DIE WE
BINNENSHUIS
SPENDEREN:

VROEGER VERSUS NU

klassieke norm voor
binnenwerkplekverlichting
EN12464-1 voorbijgestreefd is.
Want inzake Human Centric
Lighting is het onvoldoende
om enkel rekening te houden
met de vereiste 500lx op het
werkvlak. De recente MEDI-factor

10%

90%

daarentegen kwantificeert ook
het welzijnseffect van licht op de
mens. Deze nieuwe lichtgrootheid
(CIE S 026/E:2018) drukken we

Heb je advies nodig? Onze Cebeolichtspecialisten weten dat een
mooi armatuur niet alles is. Ze
begeleiden jou en je eindklant in
de keuzes en sturen je op pad met
een lichtplan. Zij adviseren jou,
en vallen tegelijk terug op onder

GOEDE VERLICHTING
VRAAGT EEN GOED
RECEPT

andere de collega’s bij Modular L.I.

uit in minimum aanbevolen
luxwaarden afhankelijk van het
tijdstip van de dag. Modular L.I.
en Cebeo kunnen helpen om deze
inzichten te integreren in jouw
verlichtingsproject.”

DAGOVERGANG VOOR EEN WERKPLEK

Verlichting: Duell (wandarmatuur) en
SLD50 (lineaire verlichting).

SCHOONHEID EN
KWALITEIT PRIMEREN
Modular Lighting Instruments

En voor alle duidelijkheid: dit

ontstond 41 jaar geleden uit

recept is allesbehalve ‘one size fits

de frustratie dat architecturale

all’. Bart: “HCL is geen kant-en-

verlichting technisch wel bestond,

klare oplossing voor alle gebouwen.

maar zelden mooi was. “Intussen

Belangrijk om eerst af te stemmen

is dit uiteraard het geval niet meer,

zijn de verwachtingen en het

maar dit blijft desalniettemin

budget uiteraard. De ingrediënten

het credo van Modular L.I. Wij

waarmee we aan de slag gaan, zijn

ontwerpen en maken schoonheid

lichtintensiteit en kleurtemperatuur,

en kwaliteit, dat een leven lang

maar ook lichtverdeling. Evenzeer

meegaat. Sinds 2006 behoort

wat de armaturen betreft bieden we

Modular L.I. trouwens tot Philips/

bij Modular L.I. verschillende designs

Signify, wat de innovatie ten goede

aan. Ook dan zijn we er nog niet: net

komt. Philips is namelijk pionier in

zoals bij een goed recept is het een

HCL, en in bijvoorbeeld connected

kwestie van proeven en kruiden tot

lighting en LiFi. Wij genieten

iedereen tevreden is.”

mee van deze vooruitstrevende

Of vergelijk het met bovenstaand
mengpaneel: het is een kwestie
van schuiven met de verschillende
parameters.

technologieën, en dat doet de
installateur en de eindklant
uiteindelijk eveneens”, concludeert
Bart.

HEB JE ADVIES NODIG?
Onze Cebeo-lichtspecialisten weten dat een mooi armatuur niet alles is.
Ze begeleiden jou en je eindklant in de keuzes en sturen je op pad met een
lichtplan. Zij adviseren jou, en vallen tegelijk terug op onder andere de
collega’s bij Modular L.I.

CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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SIGNIFY

SIGNIFY GOOIT
UV-C-LICHTTECHNOLOGIE
IN DE STRIJD TEGEN COVID-19
Signify* is de grootste, wereldwijde speler in de verlichtingsindustrie.
Lampen vervaardigd door Signify vinden we terug in ontelbare
kantoren, luchthavens, ziekenhuizen … over de hele wereld. Dat is
niet verwonderlijk, als je weet dat Signify pionier is in de nieuwste
technologieën, zoals UV-C en LiFi. Ivo Van Gucht (Commercial Director
Belux) en Tom De Fruytier (Marketing Manager B2B) geven een woordje
uitleg bij deze innovatieve verlichtingstechnieken.

UV-C ELIMINEERT
VIRUSDEELTJES
“UV-C-lichttechnologie is eigenlijk
niet zo vernieuwend,” begint Ivo zijn
betoog, “want dit bestaat al meer
dan 40 jaar. ‘Dankzij’ corona stijgt
de interesse voor deze techniek wel
zienderogen. UV-C kan namelijk
worden ingezet als aanvulling op
ventilatie om virusdeeltjes van
bijvoorbeeld Covid-19 te elimineren.

Via UV-C worden lucht (en
oppervlakken) gedesinfecteerd
waar ventilatie moeilijk is, wat het
ideaal maakt voor de desinfectie van
ziekenhuizen, labo’s, vergaderzalen,
kleedkamers … Wij hameren echter
sterk op het feit dat maatregelen zoals
voldoende afstand houden ondanks
aanwezigheid van UV-C cruciaal
blijven.”
Vervolg op pagina 20
Ivo Van Gucht
Commercial Director bij Signify
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“Bij Signify
bieden we
Trulifi aan: de
combinatie van
uitstekende
lichtkwaliteit
en een
betrouwbare,
snelle internetconnectie.”

INTERACT: GESCHIKT VOOR
ALLE ORGANISATIES
Zowel voor KMO’s als voor hele grote bedrijven
bieden wij met ons Interact-platform een
menukaart aan mogelijkheden. Zo kan een kleine
organisatie starten met Foundation: een basis,
geconnecteerd verlichtingssysteem. Voeg daar
een online dashboard bij, en je botst op Advanced
– bovendien ideaal om als installateur proactief
interventies in te plannen bij de eindklant.
Tot slot bieden we ook Enterprise aan, voor
zij die willen inzetten op smart building. Het
interessante aan ons Interact-platform? Je bent
klaar voor de toekomst: je kunt dus starten met

Tom De Fruytier
Marketing Manager B2B bij Signify

Vervolg van pagina 19

Ivo is enthousiast: “Dit systeem
werkt nóg sneller dan WiFi en
is bovendien bestendiger tegen
hackers, aangezien de lichtsignalen
niet door de muren van bijvoorbeeld
een vergaderzaal kunnen. Bij Signify
bieden we Trulifi aan: de combinatie
van uitstekende lichtkwaliteit
en een betrouwbare, snelle
internetconnectie.”

verlichtingsproducten.

Als Marketing Manager voor

kantoorgebouwen zijn. Tom: “Om

internetverbinding wordt opgezet.

wel. Signify is de bedrijfsnaam van Philips

HET KANTOOR ALS
HR-TOOL

Een andere innovatie vinden

LED-technologie een draadloze

belletje rinkelen, maar doet Philips dat

naar Advanced of Enterprise”, besluit Ivo.

de tertiaire markt, weet Tom

Fidelity, waarbij er op basis van

Mogelijks doet Signify niet meteen een

Foundation en indien gewenst later uitbreiden

LIFI: SNEL EN
BETROUWBAAR
we in LiFi. Dit staat voor Light

* SIGNIFY

perfect wat de huidige noden voor
werkgevers en werknemers in
niet alleen het visueel comfort, maar
ook het welzijn en de prestaties
van werknemers te bevorderen, is
optimaal licht onontbeerlijk. Human
Centric Lighting (HCL) is artificiële
verlichting die het biologische ritme
van daglicht nabootst. Werkgevers
die dit kunnen aanbieden hebben
een streepje voor, aangezien mensen
– en zeker millennials – rekening
houden met hoe kwalitatief en
gezond hun werkomgeving is.
Aangezien licht daar een belangrijk
deel van uitmaakt, speelt dit volgens
ons een rol bij hun keuze voor een
nieuwe of eerste job.”

CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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LEDVANCE

Volgens Ronald Moeskops (Trade Marketing Europe-West)
en Jan-Pieter Heimgartner (Technical Customer Support
& After Sales Benelux) van LEDVANCE wel. “Dankzij ons
BIOLUX HCL-systeem voor onder andere vergaderruimtes,
ziekenhuizen en scholen, heeft de ruimte in kwestie steeds
de correcte lichtkleur en -sterkte, op elk moment van de dag.
Aanwezige individuen blijven hierdoor wakkerder en alerter.
Wanneer een werknemer na een werkdag onder goed licht de
baan opgaat, is hij bijgevolg frisser. Goed licht zorgt dus voor
betere arbeidsprestaties en minder fouten.” Als dat geen goed
verkoopargument is!

AANGENAMER WERKEN
DANKZIJ HUMAN
CENTRIC LIGHTING?
EENVOUDIGE INSTALLATIE
EN BEDIENING
“Licht is niet louter visueel essentieel,
met name om te kunnen zien, maar ook
van cruciaal belang voor ons welzijn
en onze prestaties”, weet Ronald.
“Dankzij Human Centric Lighting
(HCL) kan artificiële verlichting de
positieve, biologische effecten van
natuurlijk daglicht evenaren. Ons
BIOLUX HCL-systeem bestaat uit twee
componenten: de control-unit en de
LED-armaturen die draadloos met
elkaar communiceren via het ZigBeeprotocol. Eenvoudig te installeren,
aangezien er geen extra bedrading, noch
configuratie bij komt kijken. Je eindklant
behoeft bovendien geen voorkennis
dankzij de intuïtieve, handige
bediening.”

Ronald Moeskops
Trade Marketing Europe-West
bij LEDVANCE

Lees verder op pagina 24
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LICHTMONITORING =
KOSTENBESPAREND
Ronald: “Naast de effecten op het
welzijn van individuen, is het aspect
van duurzaamheid heel belangrijk
voor ons bij LEDVANCE. Met ons
VIVARES-lichtmanagementsysteem
is het monitoren en sturen van licht
eenvoudig en flexibel. Het integreren
van LED-verlichting in combinatie
met daglicht- en bewegingssensoren in
het lichtplan garandeert aanzienlijke

Jan-Pieter Heimgartner,
Technical Customer Support & After Sales
Benelux bij LEDVANCE

energie- en dus kostenbesparingen.
Dit kan zowel draadloos via Zigbee, als
bedraad via DALI.”

DOWNLIGHT UGR19
VAN LEDVANCE
VOOR COMFORTABELE
BINNENVERLICHTING

KNX
DALI

grotere gebouwen

kleine tot middelgrote
gebouwen

“In de jaren ‘90 ontstond het DALI-

BIOLUX HCL-SYSTEEM

protocol, de wereldwijde standaard
voor het intelligent aansturen
van verlichting”, gaat Jan-Pieter
verder. “Veel van onze armaturen
voor kantoren werken intussen op
DALI-2, met extra functionaliteiten
en commando’s ten opzichte van
het oorspronkelijke protocol. In
tegenstelling tot KNX, dat vooral
bestemd is voor grotere gebouwen, is

Dankzij het BIOLUX HCL-systeem steeds de correcte lichtkleur
en -sterkte, op elk moment van de dag, voor onder andere
vergaderruimtes, ziekenhuizen en scholen.

DALI ideaal voor kleine tot middelgrote
gebouwen. Bovendien is DALI veel
eenvoudiger te installeren en te
bedienen dan KNX, aangezien het
puur de verlichting aanstuurt en zeer
intuïtief is vormgegeven.”

LEDVANCE DOWNLIGHT UGR19
Met hun heldere, niet-verblindende (UGR < 19) licht en lage
flikkering (< 10%) zijn de Downlights UGR19 de ideale keuze
voor kantoorgebouwen, foyers, gangen, trappenhuizen. Als
directe vervanger voor armaturen met compact fluorescentielampen leveren ze energiebesparingen op tot 60%. Dankzij de
geïntegreerde aansluitdoos en insteekklem zijn ze eenvoudig te
monteren en kunnen ze zonder gereedschap worden bedraad.
De IP54-bescherming (kamerzijde) maakt de downlights ook
geschikt voor badkamers, keukens en overdekte buitenruimten.

5
jaar
garantie
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FLUKE

WERK IN ALLE COMFORT
EN VEILIGHEID MET
FLUKE TEST- EN
MEETAPPARATUUR

Als wereldleider op het gebied
van compacte, professionele
test- en meetapparatuur, kon

Fluke niet ontbreken in deze
Cebeo Buildings die de nadruk

legt op comfort voor de tertiaire
installateur. Hoewel de focus van

Fluke voornamelijk op veiligheid
ligt, spreekt het voor zich dat je als
installateur eveneens comfortabel
aan de slag kunt dankzij de
toestellen van Fluke.

STRENGE
KWALITEITSNORMEN

Christophe Dhaese, Distribution Account
Manager Benelux bij Fluke

“Fluke ontstond 73 jaar geleden
als eerste organisatie die digitale
multimeters ontwikkelde. Intussen
groeiden we uit tot de wereldwijde
nummer één in meetapparatuur,”
vertelt Christophe Dhaese,
Distribution Account Manager
Benelux bij Fluke. “Onze toestellen
hebben niet enkel een sterke
reputatie wat betreft draagbaarheid,
robuustheid, nauwkeurigheid en
veiligheid, maar volgen ook de
strengste kwaliteitsnormen. Hoewel
bepaalde Europese normen niet
altijd van toepassing zijn voor België,
is ons advies voor elke installateur:
Fluke TIS20+ 24a

test en meet steeds in alle veiligheid.”

SPANNINGSLOOS
WERKEN
Christophe: “De tweepolige
spannings- en doorbeltesters van
Fluke (T90 tot T150) meten enerzijds
spanning; anderzijds zijn het uiterst
handige indicators om vast te stellen
dat er net géén spanning aanwezig is.
Zo ben je als installateur 100% zeker
dat je spanningsloos aan een circuit

“De eindgebruiker kan
pas comfortabel
werken of wonen
wanneer het gebouw
voldoet aan de
geldende normen rond
energiezuinigheid.”

kunt werken, volgens de EN612433. Hoewel dit niet verplicht is in
België, luidt ons advies: neem geen
onnodige risico’s!”
Lees verder op pagina 28
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Fluke 1734 Energy Logger

VAAK
TERUGKERENDE
PROBLEMEN
OF VRAGEN VAN
INSTALLATEURS

Zelfs als de taak
complex is….

“Ik meet een spanning
die er eigenlijk niet is.”
De Fluke 116 heeft een speciale
functie om foutieve aflezingen

… de oplossing
is simpel

door fantoomspanning te

?

voorkomen. Dit probleem
komt vooral voor bij
Vervolg van pagina 27

HVAC-installateurs.

ENERGIEZUINIGHEID VOOROP
“De eindgebruiker kan pas comfortabel werken of wonen
wanneer het gebouw voldoet aan de geldende normen
rond energiezuinigheid,” weet Christophe. “Omgekeerd,
wanneer door een verkeerde plaatsing van bijvoorbeeld
ramen of rolluikkasten de isolatie niet goed aansluit, is
het mogelijk dat daartussen een koude zone ontstaat.
Deze koude zone kan abnormale koude of warmte
veroorzaken en daardoor condens. In eerste instantie
is dit niet zichtbaar met het blote oog, waarbij een
warmtebeeldcamera zoals de TIS60 duidelijk inzicht kan

“Bij mijn eindklant
springt er af en toe een
zekering; mogelijks komt
dit door de warmtepomp.”
De Fluke 368 FC True
RMS-lekstroomtang helpt
installateurs om lekstromen
te meten, loggen en
identificeren.

brengen.”
“Daarnaast vervaardigen we mobiele dataloggers, die het
mogelijk maken om aan te tonen dat je, bijvoorbeeld als
directeur van een organisatie of een ziekenhuis, actief
maatregelen neemt die CO2-reductie bewerkstelligen.
Tot slot zetten we met z’n allen meer en meer in op
hernieuwbare energie. Fluke biedt niet alleen apparatuur
om de correcte werking van een laadpaal te testen, maar
evenzeer apparatuur voor ontwerp en onderzoek van
PV-installaties,” besluit Christophe.

“Ik wil graag ‘abnormale’
temperatuurverschillen
in een elektrisch
verdeelbord identificeren.”
identificeren.”
Met de Fluke PTI120
thermische camera heb je

—
Grensverleggende
vermogensschakelaars
Maatwerk

een perfecte tool in handen
om dit inzichtelijk te krijgen
in één oogopslag.

SACE Tmax XT
Maximale flexibiliteit voor iedere toepassing – de Tmax XT vormt de nieuwe
standaard voor elektrische installaties. Eenvoudig te selecteren, uniforme
accessoires en een intuïtief design vormen de ingrediënten voor slimme
paneelbouw en snelle upgrades. Zelfs voor de meest kritische projecten.
new.abb.com/low-voltage/nl-be/tmax-xt
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RENSON

Nick De Landsheer
Business Unit Manager Mechanische Ventilatie bij Renson

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen,
start bij monitoring. De resultaten die een
CO2-meter tonen, kunnen de eerste aanzet geven
tot actie. Zo ver zijn vele gebouwbeheerders
inmiddels al. Daarna komt het er vooral op aan
om stil te staan bij de ventilatie. Of het louter
openzetten van ramen volstaat? “Het is beter
dan niets doen, maar eigenlijk wil je controle
over de luchtstromen. Zo vermijd je niet alleen
overventilatie, maar sluit je ook uit dat je zomaar
de vervuilde lucht van de ene naar de andere
ruimte voert”, weet Nick De Landsheer, Business
Unit Manager Mechanische Ventilatie bij Renson.
“Met de Healthconnector is de controle optimaal,
dankzij de slimme kleppen die actief het
ventilatieniveau bijregelen op basis van concrete
meetgegevens.”

Als we het assortiment van Renson voor
ventilatie bekijken, kunnen we niet om

“CONTROLE OVER JE
LUCHTSTROMEN IS
CRUCIAAL BIJ VENTILATIE”

de Healthbox heen. “De Healthbox 3.0
van Renson wordt standaard als een kit
aangeboden bij Cebeo”, weet Nick De
Landsheer. “De vraaggestuurde Healthbox
voert vervuilde lucht af op basis van kleppen
die reageren op CO2, VOC (geurtjes) of
vocht. Omdat je in residentiële toepassingen
doorgaans eenzelfde samenstelling hebt,
met name een keuken, toilet en badkamer, is
dit de standaardconfiguratie.”

Lees verder op pagina 32
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“Een concreet voorbeeld: stel,
je hebt een klaslokaal dat
Vervolg van pagina 31

Betekent dit dan dat de Healthbox
niet geschikt is voor kantoren?
“Neen hoor, in tegendeel. Je kan bij
Cebeo evengoed de samenstelling
van je Healthbox aanpassen aan
je specifieke noden. Is er sprake
van een kantoorgebouw met een
keuken en vier toiletten? Dan
neem je vier geurkleppen en een
CO2-klep. Keuken- en toiletgeur
worden in een kantoorgebouw
steeds rechtstreeks afgevoerd
zodat er geen gevaar is voor
contaminatie in het HVACsysteem voor de kantoren zelf!”

“Een nieuwigheid
is dat de
Healthconnector
nu via MODBUS
aanstuurbaar is. ”

je ventileert via natuurlijke
toevoer en mechanische afvoer.
Afhankelijk van het volume
van je ruimte zijn één of
meerdere kleppen aangesloten
op een collectief kanaal
waarop een druk gestuurde
ventilator is aangesloten. Zijn
alle kleppen dicht, dan moet
de afvoerventilator niet hard
draaien om de gewenste druk
(bv. 150Pa) te behalen. Openen de
kleppen, op basis van de gemeten
luchtkwaliteit via de aanwezige
automatisch de druk en het
debiet op. Dit vraaggestuurde
ventilatiesysteem is perfect
toepasbaar in klassen, crèches of

HEALTHCONNECTOR
Voor wie nog een stap verder wil
gaan in vraaggestuurde ventilatie,
is er de Healthconnector. “In
tegenstelling tot de kleppen
van een Healthbox die worden
aangestuurd door de centrale
processor, zijn de kleppen van
een Healthconnector ‘slim’ op
zichzelf. Deze kleppen – met
grotere diameter – voorzie je van
stroom, waarna zij op basis van
software en IAQ sensoren zelf
een evenwicht gaan zoeken in het
debiet dat nodig is om een ruimte
te ventileren. De kleppen openen
en sluiten zich proportioneel, om
zo een evenwicht te vinden in de
luchtkwaliteit die je in een ruimte
wilt bereiken. Dit in tegenstelling
tot ‘domme’ kleppen waarbij de
werking eerder ‘alles of niets’ is.”

DECENTRALE WAVES

sensoren, dan voert de ventilator

kleinere kantoren.”

MASTER – SLAVE
“Gaat het echt om een grotere te
ventileren ruimte, waarbij één
opening van diameter 200mm
niet volstaat, dan kan je tot 7
kleppen aansluiten, waarbij één
klep als master fungeert, en de
andere slave kleppen zijn.”
Een nieuwigheid is dat de
Healthconnector nu via
MODBUS aanstuurbaar is. Zo
kan een installateur de kleppen
centraal monitoren, en ook via
het gebouwbeheersysteem de
kleppen overrulen. “Denk maar
in het geval van brand wanneer
je alle kleppen wil sluiten, of
na een schoolvakantie het hele
schoolgebouw net eens goed wil
laten door ventileren.”

Indien er niet voor een Healthbox
Tot zover de mogelijkheden bij
systemen met natuurlijke toevoer en
vraaggestuurde afvoer. “Anderzijds
kan je ook grotere WTW-systemen
vraaggestuurd maken”, aldus Nick
De Landsheer. “Dit doe je door de
master klep op de afvoer en de slave
klep op de toevoer te plaatsen. De
slimme master klep gaat open zodra
er mensen een ruimte betreden en
dus CO2 produceren. Om de balans
te houden zal de slave klep die je op
de toevoer plaatst, de afgevoerde
lucht opnieuw toevoeren. Het
voordeel is dat de ventilatie werkt op
het systeem van warmterecuperatie,
en wanneer de ruimte niet in gebruik
is, de werking stopt. Zo kan je grotere
D-systemen energiezuiniger maken.”

gekozen wordt, biedt de ‘Waves’
een goed alternatief voor
klassieke ventilatoren, ook in
tertiaire toepassingen. “Denk
bijvoorbeeld aan een afgelegen
toilet. In tegenstelling tot klassieke
badkamerventilatoren die gewoon
lucht verplaatsen maar weinig
drukopbouw hebben, kan de Waves
ook een debiet verzetten tot 80

Ja, maar de kans is groot dat je (op
school) gewoon de lucht van de ene
klas naar de andere verplaatst, wat
uiteraard niet wenselijk is. Controle
op je luchtstromen doorheen je
gebouw en zo weinig mogelijk
energieverlies is belangrijk, en die
kan je op het vlak van ventilatie
enkel bekomen met actieve
vraagsturing”, besluit Nick De
Landsheer.

Pa tegendruk. Bovendien is de
installatie heel eenvoudig.”
“We merken dat het debat geopend
is sinds Covid, en er zit zeker en
vast een groei aan te komen in
de toepassing van ventilatie. De
eerste stap om echt in te grijpen
in de luchtkwaliteit, is veelal het
gebruik van een CO2-meter om
zwart op wit te zien hoe het met de
binnenluchtkwaliteit gesteld is. Op
vandaag beperkt de strategie zich
vervolgens op vele plaatsen nog tot
het openzetten van de ramen. Dat
kan leiden tot overventileren, wat
het comfort allerminst ten goede
komt. Is het beter dan niets doen?

CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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2N

VIDEOPARLOFONIE VAN 2N:

EEN ENKELE BEKABELING,
EEN ENKELE CONFIGURATIE
François Mulot,
commercieel vertegenwoordiger bij 2N
voor de Benelux

Videoparlofonie is een onmisbare
techniek in commerciële gebouwen
zoals kantoren en uiteraard in
appartementsgebouwen. Het
biedt de gebruiker een gevoel
van veiligheid, maar evenzeer
comfort. Zo hoef je niet telkens
de deur te gaan openen, of kan je
iemand van op afstand binnenlaten,
zoals een pakjesbezorger, indien
je er zelf niet eens bent. Met
de videocamera behoud je ook
vanop afstand de controle. 2N is
gespecialiseerd in IP-oplossingen
voor videoparlofonie. Zowel de
installateur als de eindgebruiker
profiteren van installatie- en
gebruikscomfort.

François Mulot is commercieel
vertegenwoordiger bij 2N voor de
Benelux. “Cebeo biedt ons gamma
aan in België, en we proberen ook
zelf in direct contact te staan met
installateurs en integratoren om
hen te begeleiden in de keuze naar
de beste oplossing voor hun project.
Onze samenwerking met Cebeo is
vrij recent, sinds juli 2020. Maar
daarvoor was ons gamma al goed
gekend bij de Cebeo specialisten.
Daarom zijn we ook heel blij met dit
partnership.”
Lees verder op pagin 36
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OPEN PROTOCOL
“De grote sterkte van 2N is
de compatibiliteit van onze
toepassingen met externe systemen,
via IP. Stel: aan de ingang van
een kantoorgebouw hangt een
videoparlofoon van 2N. Daarmee kan
je niet enkel de receptie oproepen,
maar ook rechtstreeks over IP bellen
naar de telefoons op de bureaus van
de medewerkers. Daarvoor moeten
gewoon de contacten zijn toegevoegd
aan de selectielijst, die je op de
display van de videoparlofoon te
zien krijgt. Maar verder is het merk
of type telefoons van geen belang.
We werken namelijk met een open
protocol.”
Een medewerker kan vervolgens
van aan zijn bureau de oproep
aannemen, en de deur aan de
ingang openen. “Alle gebruikelijke

CONFIGURATIE OVER IP
“De oplossingen van 2N bieden
daarnaast nog een tweede groot
voordeel, en dan voornamelijk
tegenover klassieke analoge
videoparlofoons. Er is met name
geen sprake van ingewikkelde
bekabeling of configuraties.
Eenmaal de toestellen van 2N zijn
aangesloten met een ethernetkabel,
kan je via je computer, die verbonden
is met het bedrijfsnetwerk, de
toestellen configureren. Op je
computer krijg je een lijst met alle
IP-adressen van de aangesloten
toestellen. Klik op zo’n adres,
en je wordt naar een webpagina
gestuurd waar je eenvoudig het
toestel kan configureren. Bovendien
hebben al onze modellen dezelfde
configuratie.”

“Naast video- en parlofonie,
beschikken onze oplossingen
over de mogelijkheid om andere
technieken voor toegang te
integreren. Deze kunnen modulair
worden toegevoegd aan de intercom.
Denk bijvoorbeeld aan toegang via
Bluetooth en een RFID-lezer.”
“Tot slot heeft de installateur ook
toegang tot de installatie vanop
afstand. Zo kan het voorvallen dat
de gebouwbeheerder na een periode
vier nieuwe gebruikers wenst toe
te voegen aan het systeem. Mits
ingave van een login en paswoord,
kan de installateur van bij hem thuis
die wijzigingen in de configuratie
doorvoeren. Zonder dat hij daarvoor
de verplaatsing moet maken. Tijd
gespaard, en een tevreden klant”,
besluit François Mulot.

bureautelefoons voor commerciële
gebouwen zijn compatibel, op één
voorwaarde: dat ze verbonden
zijn met een ethernetkabel
en zo verbonden zijn met het
bedrijfsnetwerk.”
“Naast telefoons sluit je
op onze toepassingen ook
gemakkelijk camerasystemen of
toegangscontrole, aan van andere
merken. Dit in tegenstelling tot de
meeste andere merken, die ‘gesloten’
zijn en enkel corresponderen met
toestellen binnen hun eigen merk.”

CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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EVBOX

ZORGELOOS LADEN
VOOR KANTOREN,
BEDRIJVEN OF
WINKELCENTRA
“Belangrijk is
dat de eigenaar
van een EVBox
laadstation steeds
extra laadpunten
kan toevoegen,
zonder dat daar
grote technische
ingrepen komen
bij kijken.”
Nawal Bahcine, Business Development
Manager BeLux bij EVBox:

Bij EVBox staat laadcomfort op één. Weinig tijd? Dan biedt een snellader
soelaas. Zelfs de facturatie (aan derden) kan van de beheerder worden
overgenomen. De populaire EVBox BusinessLine laadoplossing zit
inmiddels aan zijn vierde generatie, en zorgt ervoor dat het wagenpark
steeds optimaal wordt opgeladen dankzij ‘load balancing’, ook bij een
beperkt vermogen. Daarnaast kan je het slimme systeem openstellen of
afschermen voor medewerkers of derden.

Met EVBox BusinessLine laad je één
of twee wagens (simultaan) via één
laadpaal. Nawal Bahcine, Business
Development Manager BeLux bij
EVBox: “Je kan het laadtoestel zo
instellen dat het rekening houdt
met een vooraf bepaald piekvermogen. Zo zal er bij een piekvermogen van maximum 40 ampère
nooit tweemaal 32 ampère naar
de wagens gestuurd worden. Voor
een KMO of een kleine zelfstandige is dit een ideale oplossing bij een
beperkt vermogen in het elektrisch
spanningsnet.”

HUB-SATELLITE

“De EVBox BusinessLine is betrouw-

Wanneer het elektrische wagen-

groeit gemakkelijk mee met je

park groter is, kan je ook meerde-

elektrisch wagenpark. De nieuwe

re laadpunten combineren in een

generatie EVBox BusinessLine

hub-satellite netwerk, zonder aan

tilt de betrouwbaarheid naar een

laadcomfort te moeten inboeten.

nog hoger niveau dankzij de geïn-

“Met deze configuratie kan je tot 20

tegreerde elektrische beveiligin-

laadpunten per netwerk aansluiten

gen. Met de ingebouwde Wi-Fi en

en een onbeperkt aantal netwerken

4G-verbinding ben je altijd verbon-

beheren via software naar keuze

den, zodat je je laadpaal kan behe-

(OCPP-conform). Dankzij load

ren, firmware-updates op afstand

balancing en smart charging oplos-

ontvangt, en indien gewenst extra

singen kan je je investerings- en

inkomsten kan genereren.”

energiekosten verlagen.”

baar en duurzaam gebouwd en

Vervolg op pagina 40
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“Moet het snel gaan en is er voldoende
vermogen aanwezig op de site, dan kan
de EVBox snellader (50kW tot 350kW)
een oplossing zijn.”

DYNAMIC LOAD
BALANCING
“Bovendien”, gaat Nawal Bahcine
verder, “verbind je tot 10 EVBox

Vervolg van pagin 39

Essentieel aan dit principe van ‘slim
laden’ is dat je het piekvermogen
nooit overschrijdt. “Bovendien zet
je het beschikbare laadvermogen
optimaal in. Dit is het grote voordeel
tegenover een statisch systeem waarbij een laadpaal afgezekerd wordt op
een vaste ampèrage. Want dan zijn er
onvermijdelijk momenten waarop je
je laadcapaciteit niet ten volle benut.
Onze toestellen worden dus niet
begrensd per oplaadpunt.”

Iqon’s dankzij een hub-satellite-con-

EVBOX IQON
Naast de BusinessLine biedt EVBox
ook de “Iqon” aan. “Deze laadpaal,
geschikt voor binnen en buiten is
ideaal voor commerciële plaatsen zoals winkelcentra. De unieke
intrekbare kabels van 5.5m lang
liggen nooit te slingeren op de
grond, zijn ergonomisch te gebruiken en voor iedereen bereikbaar, ook
rolstoelgebruikers. Je laadt er simultaan twee wagens mee tot 22kW. Elke
elektrische wagen met een Type-2
connector kan je ermee opladen.”

figuratie. Zo kan je aan load balancing doen, waardoor de beschikbare stroom efficiënt verdeeld wordt.
Een stap verder is dynamische load
balancing waarbij de stations met de
meterkast communiceren. Zo wordt
het elektriciteitsnet minder zwaar
belast. Je kan dan namelijk een
verbruikslimiet instellen en elke 15
minuten controleert de hub de laadstatus van alle auto’s. De meest geladen auto wordt in de wachtrij gezet,
waarna de minst geladen wagen
weer wordt opgeladen.”

DC-SNELLADERS
Hoe meer wagens zijn aangesloten
bij een beperkt beschikbaar laadvermogen, hoe langer het natuurlijk ook

EVBox Iqon laadpaal

EVBox BusinessLine

duurt vooraleer een wagen volledig
is opgeladen, logisch. Maar in een
tertiaire omgeving, hoeft dat meestal niet problematisch te zijn omdat
men er doorgaans toch minstens
een halve dag doorbrengt. “Moet het
toch sneller gaan en is er voldoende vermogen aanwezig op de site,
dan kan de EVBox snellader (50kW
tot 350kW) een oplossing zijn. Deze
snelladers werken op gelijkstroom
en spreken de batterij van de wagen
rechtstreeks aan, waardoor de batterij veel sneller geladen is. Zo ben je
binnen het kwartier weer op weg met
een volle batterij.”

GEEN FINANCIËLE
ZORGEN
De beheerder van de laadinfrastructuur (bv. het bedrijf) kiest of hij zijn
laadstations openstelt voor de eigen
werknemers, of ook aan derden. “In
de software, die de klant trouwens
zelf beheert, kan al dan niet een
tarief worden ingesteld. Het systeem
zal vervolgens zelf een factuur genereren en automatisch doorsturen
naar de bestuurder, en als beheerder
krijg je automatisch een terugstorting voor hetzelfde bedrag. Zo ben
je als eigenaar dus ontzorgd van alle
financiële handelingen”, aldus Nawal
Bahcine.
De laadstations van EVBox kunnen
zowel gebruikt worden met de laadpassen van EVBox, als met laadpassen van andere merken. En
ook omgekeerd kunnen de EVBox

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
“Belangrijk is dat de eigenaar van
een EVBox laadstation steeds extra
laadpunten kan toevoegen, zonder
dat daar grote technische ingrepen
komen bij kijken. Nog belangrijker is
dat je best je wensen met betrekking
tot laadinfrastructuur steeds in nauw
overleg met je installateur bespreekt.
En als installateur neem je best wel
al enige voorzorgen in acht, zoals
het trekken van een voldoende dikke
voedingskabel. Zo houd je nu al rekening met een eventuele uitbreiding
later van de laadinfrastructuur bij je
klant”, geeft Nawal Bahcine nog mee.

laadpassen op andere laadstations
worden gebruikt.
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VERDEEL EN HEERS:
NIEUW VERDEELBORD
EN UPS IN WAALS
PARLEMENT

Een live-uitzending van een zitting in het Waals Parlement, en dan… een
black-out. Het is de ergste nachtmerrie van de griffier en de parlementariërs.
Het verdeelbord daterend uit 1995 was door de jaren sterk verouderd. Een
nieuwe Prisma P kast van Schneider, met energiemonitoring en een extra UPS
weerhouden de zittingen voortaan van een dergelijke catastrofe. Installateur
ACS, Cebeo en Schneider sloegen de handen in elkaar voor een installatie die
niet zonder uitdagingen tot stand kwam.

“Een goed
verdeelbord is
gemakkelijk
leesbaar.”
Christian Adins ,
zaakvoerder All Cabling Services (ACS)

Christian Adins (60) nam in
2016 het bedrijf All Cabling
Services (ACS) over van Jean-Paul
Gaspart. ACS is gespecialiseerd
in industriële elektriciteit en
gestructureerde bekabeling.
“Samen met mijn zakenpartner
Yannic die voor de helft

Al die klanten bleven ons trouw,
waardoor ACS zich nu dus
toespitst op drie activiteiten.

medezaakvoerder is, heb ik een

Bij de overname telde ACS vier

lange achtergrond in audiovisuele

werknemers, nu zijn dat er 12

installaties. Conferentiezalen, alle

en tal van interim krachten en

parlementen van de deelstaten,

onderaannemers.”

de Europese Raad,… ze behoren
allemaal tot ons portfolio.

Vervolg op pagina 44
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“FILIAAL IN BRAINE IS ONS
MAGAZIJN”
Het Waals Parlement is zo’n klant waar
Christian Adins vroeger, vóór de overname

PRISMA P

van ACS, de volledige audiovisuele integratie

Toen kwam de rol van Cebeo tot

uitvoerde. “Het was één van onze grootste
klanten, en die is ons trouw gebleven. Vandaar
kwam hun vraag of we ook de algemene
elektriciteit konden aanpakken. Ik heb
echt het beroep van elektricien opnieuw
moeten leren, want dat is nog iets anders dan
microfoons, luidsprekers en beeldschermen
integreren. Het duurde dan ook niet lang voor
ik wist dat Cebeo de grootste distributeur is op
de markt voor de elektrotechnisch installateur.
En bovendien ligt het Cebeo filiaal van Braine
letterlijk om de hoek. Een eigen magazijn
hebben we dus niet eens nodig.”

GEBRUIKTE
OPLOSSINGEN

• Verdeelbord:
Schneider Prisma P, 3200A
• Kast IP30
• Hoofdautomaat 630A
• Energiemeting:
- Powertag Compact NSX
- Powertag Link HD

• UPS:
- Galaxy VM 200kVA UPS
- Single 400-400 V with
backfeed protection, start up 5x8

OVERZICHTELIJK
VERDEELBORD EN UPS
ACS was reeds breed gekend bij zijn
klanten voor het plaatsen van algemene
verdeelborden. “Maar voor mij was dit een
eerste keer, in het Waals Parlement”, aldus

ging, moesten we onze offerte
extra scherp stellen. In ons
oorspronkelijk plan hadden we een
systeemautonomie van een half uur,

uiting. Christian: “Bart Raspoet
van Cebeo kwam meteen langs
met een specialist van Schneider
Electric, de fabrikant waar ook wij
al jaar en dag mee werken. Wij zijn
vertrouwd met hun oplossingen,
maar zij beschikken over de
kennis van de nieuwste producten
en diensten. Zo zijn we ook op
de nieuwe Prisma P kasten van
Schneider uitgekomen. Samen
hebben we de situatie geanalyseerd
en het design van het verdeelbord
uitgetekend. Het hoofdverdeelbord
is gedimensioneerd op 630A. De
Prisma P kast gaat tot 3200A.
Bovendien hebben we een
energiemonitoring systeem
toegevoegd om alle verbruiken in
kaart te brengen.”

Een bijkomende reden was het idee
dat leefde om een centrale UPS te
plaatsen, waardoor men evengoed
meteen het elektrisch bord kon
vernieuwen. “Waarom een UPS
als er toch al een dieselgenerator
aanwezig was? De parlementariërs
tolereren geen enkele vertraging
in het geval van een stroompanne.
Wetende dat bij een elektrische
storing de generator het systeem
binnen de minuut overneemt! Maar
één minuut in het donker en zonder
geluid wordt niet geaccepteerd door
de notabelen van onze nationale
politiek. Dat heeft ongetwijfeld
ook te maken met eventueel livecaptaties vanuit de zaal.”

zijn beste tijd voorbij was. De hoofdreden?
technieken, zoals de airconditioning en de
vele bijkomende sturingen die er doorheen
de jaren bijkwamen, was het overzicht op het
bord volledig zoek. In het geval van defecten
kon geen elektricien daar nog wijs uit geraken.
Een goed verdeelbord is gemakkelijk leesbaar.”

minuten autonomie, wat nog steeds
uitmuntend is.”

VIA DE KELDERTRAP
“Uiteindelijk brachten we dus een
Schneider Prisma P kast binnen van
zo’n 3m30 lang, en we moesten ook
de UPS het gebouw binnenkrijgen.
Maar als je weet dat de technische
ruimte zich in de kelder van een
geklasseerd gebouw bevindt, kan
je je dit een huzarenstukje wel
voorstellen. De eerste UPS kregen
we gewoonweg niet binnen, omdat
we hem niet liggend mochten
transporteren. Via een alternatieve
UPS, waarvan we de batterij konden
verwijderen voor transport, kregen
omlaag, zij het niet zonder moeite.”

het verdeelbord van rond het jaar 1995 aan
Plaatsgebrek op het bord. Door de nieuwe

die hebben we teruggebracht tot 15

we het geheel wel via de nauwe trap

Christian. “Het was meteen duidelijk dat

WIST JE DAT ?

In conferentiezalen is een vernuftig systeem van audiovisuele

Eind goed, al goed. Als je ooit een
zitting in het Waals Parlement ziet
op TV, ben je verzekerd dat dankzij
Cebeo en ACS de stroom niet zal
uitvallen!

integratie vaak cruciaal. Neem nu het Europees Parlement.
Daarin heeft elk zetelend lid het recht om het debat in zijn of
haar moedertaal te kunnen volgen. Daarvoor zijn soms tot
wel 25 verschillende tolken aanwezig, die live vertalen wat de

• Uitbreiding kast:
- Li-ion Battery Rack
Type G – IEC, 67000 mA/h

ort d'activités de l'assemblée – Session 2012-2013

Bart Raspoet: “Omdat het om
een openbare aanbesteding

parlementsleden in hun hoofdtelefoon te horen krijgen. Het mag
duidelijk wezen dat dit soort installaties een échte niche is. ACS is

4

hierin dus gespecialiseerd.
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TECH
LEDNO
LUX
15.0

SMART

TECHNISCHE &
ARCHITECTURALE
VERLICHTING

VRAAG JOUW EXEMPLAAR

in jouw Cebeo filiaal of download op
www.cebeo.be/nl-be/tools/downloads

OPPLE

HET OPPLE SMART LIGHTING SYSTEEM ONTWIKKELT ZICH
Het is bekend dat de installatie van het Smart Lighting systeem extreem eenvoudig is: de armaturen kunnen direct vanuit de doos gemonteerd
worden en op het stroomnet worden aangesloten. Er zijn geen extra bekabeling, gateways, servers of regelapparaten nodig. Alle armaturen
kunnen met de OPPLE Smart Lighting app worden geprogrammeerd en bediend.

Met OPPLE Smart Lighting
kunt u rekenen op:
• volledig draadloos verlichtingsbeheer met Bluetooth® Low
Energy Mesh
• dynamische verlichting zonder extra kabels
• snel en gemakkelijk te monteren, geen gateway nodig
• maximale energiebesparing, dankzij slimme sensoren
• gratis OPPLE Smart Lighting-app voor diverse verlichtingsscènes en -sferen

DE ONTWIKKELINGEN
GAAN DOOR!

• unieke kenmerken, zoals daglichtregeling, corridor functie,
bewegingssensoren, en Smart-relais

NIEUW: TUNABLE WHITE

• maximale beveiliging dankzij gecodeerde signalen en streng
gebruikersbeheer
• een uitstekend en betaalbaar Smart Lighting systeem.

Het variëren van lichtkleuren in hetzelfde armatuur heet
Tunable White (TW). Met onze Smart Lighting bedien je ook
eenvoudig onze nieuwe Tunable White armaturen. Hiermee
schakel je gemakkelijk van warmwit naar
koelwit (2700K-6500K) en terug. Zo kun je je
werkplek inrichten met de kleurtemperatuur
die je prettig vindt. Pas bijvoorbeeld in een
vergaderruimte de kleur aan naar koelwit om
extra alert te zijn of naar warmwit om juist te
relaxen en een informele sfeer te creëren.
Ook Health Care applicaties zoals IC’s en
verzorgingshuizen zijn uitermate geschikt,
evenals 24 uurs-applicaties.
Naast de Slim Panel G5 is de Downlight
Performer uitgerust met deze technologie. Tunable White zal ook snel beschikbaar zijn voor andere product families.
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SCHNEIDER ELECTRIC

BEG

nieuws uit de sector

NIEUW FILIAAL DOORNIK
Op maandag 15 maart 2021 opende ons nieuwe filiaal
in Doornik de deuren. Wees elke werkdag welkom
van 6.30u tot 12u en van 13u tot 17u (op vrijdag tot 16u)
in Avenue de Maire 31 (vlakbij de afrit van de E42 en
vlakbij de E429 en E403).
In ons uitgebreid assortiment van 4.500 referenties vind je vast en
zeker wat je nodig hebt. Niet gevonden wat je zoekt, of nood aan
advies voor je project(en)? Dan staan onze specialisten ter plaatse klaar. Voor verlichting
bieden we een speciale service aan, maar ook
voor andere technieken
kun je uiteraard op de
expertise van onze specialisten vertrouwen. Tot
binnenkort?

NIEUWE LOCATIE
CEBEO MOESKROEN
Sinds dinsdag 6 april 2021 kun je voor meer dan
4.000 voorraadartikelen terecht in ons nieuwe
verkooppunt in Doornik.

Het nieuwe filiaal, gelegen in Rue
du Plavitout 131, is zeer goed bereikbaar via de N58 en staat los van ons
Cebeo Distributie Center. Kom elke
werkdag langs tussen 6.30u en 12u,
en tussen 13u en 17u (vrijdag tot 16u).
Schikken deze openingstijden je
niet? Dan kun je gebruikmaken van
het nachtsas.

KEN JE ONZE SPEED DESK-SERVICE AL?
Onze Speed Desk-service, die het mogelijk maakt om zeer snel
producten uit ons distributiecentrum te verkrijgen, blijft beschikbaar via de Cebeo e-shop.
Deze service is van toepassing voor producten die niet op voorraad
zijn in het filialennetwerk. Voor een meerprijs van € 50 per order,
met een maximum van 5 lijnen per order, kun je je bestelling 2 uur
later ophalen in het distributiecenter (Moeskroen). Afhalen is mogelijk tussen 7u en 21u (vrijdag tot 20u). Gratis levering is eveneens
mogelijk: in dit geval haal je je stukgoederen de volgende dag op in
het door jou gekozen filiaal.

MUREVA STYL, EENVOUDIG BRILJANT.
Het nieuwe robuuste ontwerp van Mureva Styl betekent dat u nu
vol vertrouwen kunt werken. Componenten worden versterkt met
stevige mechanismefittingen, stijve behuizingen en frames, evenals
een waterdicht membraanzegel achteraan.
Omdat alle componenten
een IP55-rating hebben, kan
Mureva Styl de meest barre
omgevingsomstandigheden
aan:
• Waterdicht, open of met
afdekplaat,
• IK08 geclassificeerd om
bescherming te bieden tegen
schokken, UV-bestendig (dit
betekent ook dat de polarwitte versie niet verkleurt),
• Vuil en stofbestendig, alsook
bestand tegen oplosmiddelen.
Het nieuwe ergonomische
ontwerp, dat een vlotte installatie mogelijk maakt, vormt
de grootste vooruitgang. Het
Mureva Styl-gamma is ontworpen voor een eenvoudige installatie dankzij het intuïtieve en
intelligent passend ontwerp dat
is gebaseerd op geavanceerde
ergonomie.
• Het is nu eenvoudig aan
te sluiten op uw apparaten dankzij een inzetstuk
dat u veel ruimte geeft voor
bekabeling.
• De bekabeling is heel eenvoudig. Deze kan eenvoudig
worden los- en vastgeklikt.
• Contactdozen, schakelaars
en drukknoppen kunnen
eenvoudig worden verlicht
met LED plug-and-play of
bekabelde toebehoren.

• Een standaard schakelaar
kan eenvoudig worden
omgezet in een drukknop
dankzij een eenvoudig veermechanisme en een gereedschap om dit positioneren.

Polarwit of
antracietgrijs?
In overeenstemming met de
huidige kleurtrends voor
woningen en kleine commerciële markten is Mureva Styl
beschikbaar in twee kleuren:
polarwit en antracietgrijs.
Polarwit is discreet en is
geschikt voor verschillende
omgevingen (zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, laboratoria,
magazijnen). Antracietgrijs is
stijlvol en past perfect in kantoren, garages, lofts en tuinen.
De kunststof fittingen worden
speciaal behandeld zodat beide
modellen bestand zijn tegen
stof- en vuilopbouw.

B.E.G.’S NIEUWE KNX/DALI GATEWAY DA64-230/KNX REG
DIE MEER DOET MET MINDER.
De eerste Gateway op de markt die onze DALI-LINK detectoren rechtstreeks op de DALI bus installeert. Meer mogelijkheden met minder
bekabeling, want je gebruikt de DALI bus die bij iedere DALI verlichting aanwezig is voor zowel de DALI lichtarmaturen als de DALI
bewegings- en aanwezigheidsdetectoren. Er is geen aparte KNX bus nodig voor de detectoren.
Dit geeft veel extra mogelijkheden bij DALI
lichtcircuits waarop je de DALI detectoren kan
monteren. Hierdoor heb je minder installatie-uren nodig en heb je nog de mogelijkheid
om de detectoren te verschuiven.
Een uitgebreid aanbod van B.E.G.’s bekende
DALI-LINK detectoren regelt dan de armaturen en stuurt informatie naar de KNX-bus.
Zelfs de DALI-LINK drukknopinterfaces en
-relais kunnen gebruikt worden via de DALI
bus, de programmatie hiervan wordt via
DALI-LINK gedaan via een gratis app op de
smartphone en een Bluetooth verbinding.
Elke Gateway kan maximaal 64 EVSA’s bedienen en dimmen, individueel of in 16 groepen.
Via de scènemodule kan je eveneens individueel of in groep alle EVSA’s bedienen. Met deze
Gateway kan je ook DALI noodverlichting
bedienen en testen.

Via de geïntegreerde ETS-app DCA kan je de
DALI deelnemers parametreren. Aan de KNX
zijde heb je steeds de mogelijkheid om de
verlichting te koppelen met KNX drukknoppen, KNX detectoren enz.
Via de geïntegreerde bedieningsknoppen en
het display van de Gateway heb je de mogelijkheid om automatisch te adresseren, ieder
DALI-adres apart te selecteren, alsook broadcast aan te sturen. Eveneens kan je via het
display de diverse foutmeldingen raadplegen
van de KNX- en DALI bus.

BEG BELGIUM staat steeds paraat om u verder
te informeren en eventueel voor een periode
te voorzien van een Gateway met DALI-LINK
detectoren om de vele voordelen uit te testen.
www.beg-luxomat.com

Onze nieuwe KNX/DALI-Gateway kan door al
deze mogelijkheden en de interessante prijs
veel voordelen opbrengen in een KNX-DALI
installatie.

De nieuwe DA64-230/KNX REG (93302) ondersteunt Tunable White (DT8) en RGB verlichting. Hiermee is makkelijk een Human Centric
Light (HCL) verlichting op te zetten of kleurrijke accentverlichting te realiseren.
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SOLER & PALAU

CAB ECOWATT: GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOREN
MET LAAG PROFIEL
Compacte boxventilatoren gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal en van binnen bekleed met 50mm dik brandwerend fiberglas
geluidsisolatie (M0).

Alle modellen bevatten aansluitflenzen
voor de ronde inlaat- en uitblaaskanalen
met een rubberen afdicht ring. De centrifugalewaaier heeft achterwaarts gebogen schoepen en is direct aangedreven.
Brushless, zeer zuinige EC-motor, IP44,
met thermische overbelastingsbeveiliging, is geschikt voor eenfasige voeding
230 V +/- 15%, 50/60 Hz.
De CAB Ecowatt is voorzien van een
werkschakelaar.
De snelheid van de ventilator kan ook
worden gereguleerd met de externe potentiometer type REB-Ecowatt
of het analoge ingangssignaal 0-10 V.
(10%-100%)
Deze box ventilatoren zijn ontworpen
voor gebruik binnenshuis. Ze werken bij
omgevingstemperaturen van -20 ºC tot
+40 ºC. Deze CAB Ecowatt is zeer energiezuinig en daardoor geschikt voor continu
bedrijf.

Laag geluidsniveau

LEDVANCE

FUNCTIONELE KANTOORVERLICHTING MET TOEGEVOEGDE WAARDE
Licht is een succesfactor. Een factor waar u rekening mee moet houden. Zo biedt LEDVANCE slimme verlichtingsoplossingen voor kantoren,
vergaderruimtes en ontvangstruimtes die precies op de behoeften van medewerkers en bezoekers kunnen worden afgestemd. Maar dat
is nog niet alles. Moderne verlichtingsconcepten zorgen ook voor een grotere energie-efficiëntie en een verlaging van de kosten. Daarom
introduceert LEDVANCE nu de Downlight UGR<19 Performance Class.

Akoestisch isolatiemateriaal van 50 mm
dik onbrandbaar vezelglas (M0) met een
zeer resistente coating die het geluidsniveau aanzienlijk vermindert.

Installatie in iedere richting
Kan rechtop, horizontaal of omgekeerd
worden geïnstalleerd.

Downlight UGR19 van
LEDVANCE
Moderne kantoorverlichting moet meer
doen dan alleen werkplekken verlichten.
Het moet een sfeer creëren waarin medewerkers zich prettig voelen en zich volledig
kunnen concentreren op de betreffende taak.
De nieuwe LEDVANCE Downlight UGR19
Performance Class armaturen bieden een
hoog visueel comfort in kantoren met hun
zeer goede anti-verblindingseigenschappen
(UGR<19), terwijl ze een energiebesparing tot
60% bieden in vergelijking met armaturen op
basis van conventionele CFL-lampen. Ze zijn
daarmee ideaal geschikt voor beeldschermwerkplekken. De aluminium behuizing van de
Downlight UGR<19 verbetert het thermisch
management en dankzij de IP54 classificatie kan het armatuur ook worden gebruikt in
speciale toepassingen, zoals overdekte entreegebieden van kantoorgebouwen.

Profiteer van een eenvoudige installatie met
een gereedschapsloze 5-polige connectorbox.
De serie is verkrijgbaar in 3.000K en 4.000K,
twee lumenstromen, On/off en DALI (DALI2 IoT) versies. LEDVANCE biedt een garantie
van 5 jaar.
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EATON

TIJDWINST EN GEMAK MET NBOX VAN NEXANS

Nbox

HET AFROLSYSTEEM VAN NEXANS
•
•
•

Aflopende metermarkering
Geen veereffect = tijdwinst en minder afval
Nbox XGB Cca en Nbox XVB Cca: 3G1,5 - 3G2,5 - 5G1,5 - 5G2,5

ROUNDTECH; EEN MINIMALE ESTHETISCHE IMPACT MET MAXIMALE
PERFORMANCE.

www.nexans.be/nbox

Eaton introduceert een uniek nieuw noodverlichtingsarmatuur
RoundTech is een esthetisch vormgegeven
armatuur voor vluchtroute-aanduiding
of -verlichting. De verlichtingsarmatuur
is voorzien van E-focus technologie, waardoor éénzelfde armatuur geschikt is voor
vluchtrouteverlichting of ruimteverlichting. De basisarmatuur heeft een tussenafstand tot 32 meter (op max. 6 m hoogte),
waardoor u armaturen bespaart. De High
Bay versie kan zelfs tot op 12 meter hoogte
toegepast worden. RoundTech is een
universeel inzetbaar noodverlichtingsarmatuur dat uitermate geschikt is voor
tertiaire projecten.

Unieke E-focus technologie
WAAROM DINGEN INGEWIKKELD MAKEN?

vrijstaande kasten
VX SE
Omdat eenvoud, vaak beter is

Rittal nv | Stokkelaar 8 | 9160 Lokeren | +32(0)9 353 91 11 | info@rittal.be

Dat is het motto van Rittal als het gaat om
paneelbouw en schakelkastfabricage. Met de VX
SE heeft Rittal een vernuftige combinatie van
kast- en stand-alone racktechnologie bedacht,
die u een groot aantal voordelen biedt om uw
productiviteit te verhogen.
Meer informatie:
www.rittal.be

RoundTech is voorzien van een E-focus
functie, waardoor zowel anti-paniek- als
vluchtrouteverlichting mogelijk zijn met
dezelfde armatuur. De monteur kan ter
plaatse de lichtspreiding definiëren die past
bij de toepassing, door eenvoudigweg een
brede of smalle uitstraling te kiezen via de
testknop. Hierdoor beschikt de monteur op
het project altijd over het juiste armatuur en
zullen de faalkosten verlaagd worden.

Esthetiek
De inbouwarmatuur kenmerkt zich door
zijn discrete vormgeving en heeft daardoor nagenoeg geen impact op de esthetiek van een gebouw. Alle producten zijn
standaard voorzien van een ronde afwerkrand, maar indien gewenst is een vierkante afwerkrand leverbaar als accessoire.
Beide versies zijn in 4 standaardkleuren
verkrijgbaar, die het mogelijk maken dit
armatuur onopvallend in uw project te
integreren.
Het egaal verlichte pictogram van de
armatuur voor vluchtroute-aanduiding
(IP43), is m.b.v. een magneet dimbaar in
3 standen. Uiteraard zal het pictogram in
geval van nood volledig branden. Later dit
jaar zijn alle modellen ook in een opbouwuitvoering leverbaar.

Beide versies hebben een beschermingsgraad van IP65 en zijn daardoor ook goed
toepasbaar in omgevingen met een hoge
vochtigheidsgraad.

Kenmerken en voordelen
• In- en opbouw versies met een herkenbaar minimalistisch uiterlijk
• Eenvoudige montage via standaard
gatenzaag (Ø 64-78mm)
• Alle producten zijn standaard voorzien
van een ronde afwerkrand, een vierkante afwerkrand is leverbaar als accessoire.
• Kleuren: zwart, zilver, wit en grijs standaard beschikbaar voor zowel de vierkante als de ronde afwerkrand

Performance

• Decentrale uitvoering

De vluchtroute/ruimteverlichtingsversie
is leverbaar in twee uitvoeringen:

• Te gebruiken in niet-permanente &
permanente (60lm) modus.

• De standaarduitvoering heeft een tussenafstand van ruim 22 meter
bij een installatiehoogte
van 3 meter. De maximale
installatiehoogte van dit
armatuur is 6 meter.
• De High Bay (HB) versie is
geschikt voor hoge ruimtes en kan tot maar liefst 12
meter hoogte gemonteerd
worden.

www.eaton.be/noodverlichting
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CABLOFIL DRAADGOOT
IN ZINK ALUMINIUM

PLASTIC COLOR
Het alternatief voor de thermisch
verzinkte draadgoot!

VOORDELEN:
; Milieuvriendelijker
; Compleet systeem: draadgoten,

toebehoren en ondersteuningsmateriaal

; Corrosieklasse 8
; Robuust
; Compatibel met thermisch verzinkte

producten

BRANDWERENDE INBOUWDOOS O-RANGE® PROTECT.
BRANDWERENDE BEHUIZING FLAMOX®
BRANDWERENDE HOLLEWANDDOZEN HWD 90
Brandwerende inbouwdoos
O-range® Protect.

Smart Building Solutions
JUNG stopcontacten met USB-poorten

AMAXX® - Power your industrial buildings

Het JUNG schakelmateriaal biedt voor elke ruimte
de passende schakelaar qua design, uitvoering en
functionaliteiten.
NEW: Het nieuwe JUNG stopcontact met USBaansluitingen zorgt voor de gewenste stroom én laadt
daarenboven de batterij van een smartphone of tablet snel
op. Deze ruimtebesparende wandcontactdoos kan voorzien
worden met één type USB poort (A of C) of met beide types.
Verkrijgbaar in alle LS en A reeksen zijn ze dus ook perfect
combineerbaar met reeds bestaande KNX bedieningen.

Karrewegstraat 50 - 9800 Deinze

E info@stagobel.be

De brandwerende dozen O-range® Protect
vormen de basis voor een goede brandveiligheid. Ze over-tuigen door hun snelle en
eenvoudige montage. Zowel de inbouwals verdeeldozen worden in een freesopening van 68 mm geïnstalleerd en kunnen
makkelijk worden gecombineerd door
middel van verbindingsstukken. Vooral
opvallend is de eenvoudige invoering van
mantelkabels. Zonder openingsgereedschap kunnen kabels nagenoeg gereedschaploos worden ingevoerd in de voorziene invoeropening.De brandwerende
dozen O-range® Protect zijn uitgerust met
de AFS-techniek – een isolatielaagvormer
– die bij brand de installatieopening automatisch afsluit en zo de verspreiding van
vuur en rook voorkomt.

Brandwerende behuizing
FlamoX®
FlamoX®-inbouwbehuizingen voor lichtarmaturen en luidsprekers beschermen
mensen en materiaal bij brand. Door de
geïntegreerde isolatielaagvormer, behouden de behuizingen met ingebouwde
verlichtingsarmaturen en luidsprekers
de brandwerendheidsklasse (EI30 of
EI60 naargelang het FlamoX®-type) van
het plafond. Ze voorkomen dat brand en
rookgassen zich kunnen verspreiden en
beschermen op die manier de vluchtwegen
in het gebouw. Brandwerende FlamoX®behuizingen staan garant voor gecertificeerde veiligheid.

Brandwerende hollewanddo-

zen HWD 90 – nu ook voor de
houtplaat- en houtskeletbouw

Sinds de introductie van de eerste brandwerende hollewanddozen voor brandwerende wanden
in 2006 is het toepassingsgebied voortdurend uitgebreid. De brandwerende
hollewanddozen
HWD 90 zijn nu ook goedgekeurd voor
houten wanden in houtskeletbouw of
houtpaneelbouw. Ze behouden de brandveiligheidstechnische eigenschappen van
de wand met een brandwerendheid van
EI30 en EI60. Er zijn geen aanvullende
maatregelen, zoals een behuizing, noodzakelijk. De brandbeveiliging is zelfs bij
inbouw aan de tegenliggende zijde van
de wand gedurende 30 of 60 minuten
gegarandeerd.

AMAXX® contactdooscombinaties zijn een modulair systeem
voor energie- en datadistributie in elke industriële
omgeving. AMAXX® is dus dé oplossing bij uitstek voor de
opbouw van gedecentraliseerde netwerken in industriële
gebouwen. AMAXX® verbindt machines via intranet & internet
met elkaar, laat de logistiek en webshop met het fabricageproces communiceren ... enz. AMAXX® is een must voor een
flexibel productieproces management. De contactdooscombinaties, geschikt voor zowel indoor als outdoor
toepassingen, zijn eenvoudig installeerbaar en steeds
uitbreidbaar.
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