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Bij Cebeo focussen we al geruime tijd op
duurzaamheid. Dit gaat véél verder dan
enkel hernieuwbare energie. Denk maar
aan verlichting, verdeelkasten, laadpalen
tot zelfs kabel…

Wat hebben de gloednieuwe gevangenis
van Haren en een tankstation in Bilzen
met elkaar gemeen? Qua bezoekers
gelukkig niet al te veel, maar het zijn wel
twee projecten waarbij Cebeo zijn steentje
bijdroeg. Je ontdekt ze hier.

Ons gloednieuw Tradeforce-assortiment
is speciaal ontworpen om je dagelijks
te ondersteunen in je werk met
professioneel gereedschap.
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BESTE
LEZER
Er zijn intussen zóveel nieuwe
technieken die duurzaam en
toekomstgericht zijn. Technieken
die wij aanbieden aan onze klanten,
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Dat Cebeo meer is dan een

en die wij dan ook logischerwijs

groothandel, dat wist je

graag zelf toepassen bij ons eigen

(hopelijk) al. Naast een zeer

grootse project in Doornik. In dit

uitgebreid productassortiment

Cebeo Buildings-magazine vertellen

van verschillende fabrikanten,

Danny Gotink (Logistiek Directeur)

bieden wij namelijk ook heel wat

en Wim Haemelynck (Senior

dienstverlening aan. Denk maar

projectmanager) over hun visie én

aan technisch advies, studie en

aanpak.

berekening, dienst na verkoop,
logistieke diensten, opleidingen …

Natuurlijk gaat lief zijn voor
het klimaat verder dan enkel

Daarenboven heeft Cebeo ook een

gebruikmaken van hernieuwbare

voorbeeldfunctie. “Practice what you

energie. Enkele leveranciers

preach”, wordt wel eens gezegd. En

vertellen in dit magazine over de

dat is exact wat we ons voornemen

afschaffing van energieverslindende

bij de bouw van ons gloednieuwe

lampen, verdeelkasten van de

centraal distributiecentrum te

toekomst, laadpalen en kabel.

Doornik. Onze groei de afgelopen

Tot slot ontdek je ook onze

jaren zorgt ervoor dat we er niet

(klimaatvriendelijke) bijdrage aan

langer omheen kunnen: ons huidige

de gevangenis te Haren en een

magazijn in Moeskroen barst uit zijn

tankstation in Bilzen.

voegen. Maar compleet hetzelfde
centrum, zij het dan dubbel zo groot,
neerpoten op de nieuwe site zou
ondoordacht zijn.

Veel leesplezier,
Ingeborg Claeys
Communicatie Coördinator Cebeo nv
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DOSSIER
6 Nieuw distributiecentrum van Cebeo wordt
duurzaamheidsparel

18 Schneider geeft nieuwe dimensie aan
‘Switchboard of the Future’
22 Alfen bereidt zich voor op een stormachtige
vraag naar laadpalen

42

26 De Nexans EcoCalculator helpt je energieverliezen te beperken

JAN HOOGSTRA (OPPLE)

verschillende bedrijven. Bedrijven kloppen dan als eindklant ook vaak aan
bij jou, de installateur, met de vraag om hun bedrijf te voorzien van nieuwe

PROJECT
32 Legrand en Cebeo helpen gevangenis van
Haren bouwen
36 Electro Technics plaatste PV-installatie bij
Pusquin Brandstoffen

12 OPPLE is goed voorbereid op de evolutie naar
klimaatvriendelijk licht

26

Het klimaat staat – gelukkig – al een hele tijd hoog op de prioriteitenlijst van

32

SECTORNIEUWS
42 Ontdek Tradeforce: ons gloednieuw
assortiment professioneel gereedschap

30

ALEXANDRE GENTILINI
(SCHNEIDER ELECTRIC)
“Deze nieuwe generatie van elektrische
kasten is geschikt voor kmo’s die
bijvoorbeeld in een vernieuwing
of uitbreiding van de werkplaats
investeren.”

verlichting, verdeelkasten, kabels … met respect voor het milieu.
Maar ben jij wel op de hoogte van al die klimaatvriendelijke technieken en
innovaties? Wij bij Cebeo alvast wel, en onze partners/fabrikanten zijn dat
ook. Wij zien het onze verplichting om jou erover te informeren, zodat jij de
boodschap vervolgens duidelijk kan overbrengen op jouw eindklant. In dit
geval de bevoegde instanties van een bedrijf, onderneming, school …
In deze Cebeo Buildings spreekt OPPLE over de uitfasering van
energieverslindende lampen en hoe LED-oplossingen voor een besparing
tot wel 60% kunnen zorgen. Schneider Electric heeft het dan weer over
verdeelkasten van de toekomst, terwijl Alfen vertelt over laadinfrastructuur.
Een laatste fabrikant in dit magazine, is Nexans, die toelicht hoe de
EcolCalculator kan helpen om kabelsecties te berekenen om energieverliezen
te berperken.
Tot slot komen ook twee projecten aan bod in dit magazine: de gevangenis van
Haren en een tankstation in Bilzen. Ontdek de toegevoegde waarde van Cebeo
bij deze twee bijzondere opdrachten.
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DANNY GOTINK (CEBEO)

34

“Het nieuwe centraal distributiecentrum mag dan op het eerste gezicht
een vrij klassieke constructie lijken, op
energetisch vlak haalt Cebeo wél alles
uit de kast.”
“De hedendaagse lichtbronnen
hebben dezelfde functionaliteit als
de traditionele oplossingen, maar
koppelen dat aan een betere kwaliteit.”

CHRIS VANDEBROUCK
(LEGRAND)
“Samen met Cebeo staan we bij dit
project te Haren in voor de levering
van onder meer patchpanelen,
bekabeling, schakelmateriaal,
noodverlichting, data-infrastructuur
en UPS-systemen (Uninterruptible
Power Supply).”

CEBEO BUILDINGS
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CEBEO

NIEUW DISTRIBUTIECENTRUM
VAN CEBEO WORDT
DUURZAAMHEIDSPAREL

“Voorbeeldfunctie
naar praktijk
vertalen”

‘Practice what you preach’:
de bekende Engelse spreuk
is het leidmotief dat centraal
staat bij de bouw van het
gloednieuwe CDC (Cebeo
Distributie Centrum). Medio
oktober is aannemer Willy
Naessens gestart met de eerste
fase van de werken. Het nieuwe
logistieke hart van Cebeo zal
vanaf de tweede helft van
2023 volledig operationeel
zijn. Senior projectmanager
Wim Haemelynck en logistiek
directeur Danny Gotink geven
graag een voorsmaakje van wat
het uiteindelijk zal worden.

Lees verder op pagina 8
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“De integratie van ergonomische
werkplekken en machines zorgt ervoor
dat er minder manueel til- en hefwerk
moet gebeuren.”

BREEAM EXCELLENT
De architectuur ligt in handen van

Vervolg van pagina 7

Wim Haemelynck, Senior projectmanager

AAVO Architecten uit Moeskroen,
Kort na de eeuwwisseling nam Cebeo
zijn intrek in het huidige distribu-

zijn, is er uiteraard erg veel voorbe-

Dat verving de vroegere logistieke

reidend werk gebeurd”, duidt Wim

centra, die beide in Kuurne waren
gevestigd. “Door de continue, almaar
snellere groei en de uitbreiding van
het aanbod is het CDC in Moeskroen
tot aan de nok gevuld”, geeft Danny

so essentieel, maar heeft ook te
maken met het BREEAM Excellentcertificaat dat we willen behalen. Dit
vlak van energie, ecologie, gezond-

op zoek naar een nieuwe locatie.
Moeskroen was de eerste optie, maar
daar kregen we geen bouwvergunning. Uiteindelijk zijn we in Doornik

konden aankopen.”

Haemelynck. “Dat vinden we sowie-

impliceert dat we onder meer op

Gotink aan. “We waren al een tijdje

Ouest 3 een terrein van 115 hectare

ke bouw voor zijn rekening neemt.
“Voor de werken effectief gestart

tiecentrum (CDC) in Moeskroen.

beland, waar we in zone Tournai

terwijl Willy Naessens de eigenlij-

heid, water en afvalstromen zo goed
mogelijk willen scoren en naar de
hoogst mogelijke mate van energieneutraliteit streven. Zo zullen we
zelf energie opwekken met meer
dan 5000 zonnepanelen op ons
dak. Daarnaast kunnen we eventueel gebruikmaken van de windenergie die in de industriezone wordt

“Het 18 meter hoge gebouw mag dan
op het eerste gezicht een vrij klassieke constructie lijken, op energetisch
vlak haalt Cebeo wél alles uit de kast”,
pikt Danny in. “De ambitie is om het
gebruik van fossiele brandstoffen
maximaal te vermijden. De verwarming en koeling zullen volledig
gebeuren op basis van geothermie en
warmtepompen. Daarnaast voorzien
we uiteraard de nodige aansluitingen in functie van elektrische mobiliteit. Zo zullen we alle voorbereidingen treffen om op termijn voldoende
laadinfrastructuur voor groene voertuigen te kunnen plaatsen.”
Lees verder op pagina 10

opgewekt. Ook de groene inkleding
van de site krijgt veel aandacht, met
meer dan 500 bomen en andere
florale accenten.”

ENKELE CIJFERS

Gebouw wordt

Paalfundering
gestart in oktober:

18 meter hoog

+- 6.000 palen

(2 verdiepingen)

Terrein van

115 hectare

> 5.000
zonnepanelen

Mogelijkheid
om nog eens

15.000 m²

bij te bouwen op
dezelfde site

op het dak

Logistiek directeur Danny Gotink
en Senior projectmanager Wim Haemelynck

Glaspartijen van

+- 1.500 m²

> 500 bomen
en andere florale
accenten
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“De verwarming en koeling zullen volledig gebeuren op
basis van geothermie en warmtepompen.”
Danny Gotink, logistiek directeur

Vervolg van pagina 9

CAPACITEITSVERDUBBELING
Hoewel de footprint van het
nieuwe CDC gelijkaardig is als die
in Moeskroen, wordt de capaciteit

PAALFUNDERING

in de logistieke magazijnen toch
dubbel zo groot door de hoogbouw
en door toepassing van moderne
technieken zoals smalle-gangentrucks en een automatisch bakkenen kabelmagazijn. Het gebouw in
Doornik krijgt twee verdiepingen, wat in Moeskroen – waar het
gebouw 9 meter hoog is – niet kon.
“De verwachting is dat we met de
capaciteitsverdubbeling sowieso
goed zitten tot en met 2030.

Ook op gebied van logistieke inrich-

In mei 2021 is gestart met de ophoMocht blijken dat er dan opnieuw

ging en de verharding van het

een uitbreiding noodzakelijk is, is er

terrein waarop het gebouw zal

de mogelijkheid om nog eens 15.000

komen. Halfweg oktober begon de

Ook op vlak van toegankelijkheid is

m² bij te bouwen op dezelfde site”,

aannemer met de eerste fase, die

het nieuwe CDC ideaal gelegen. “De

zegt Wim, die de wensen van Cebeo

de plaatsing van de paalfundering

industriezone bevindt zich op de

vertaalt naar alle betrokken partijen

omvat. “In functie van een optimale

kruising van de autosnelwegen E403

en ervoor zorgt dat alle puzzelstuk-

stabiliteit, zullen zowat 6000 palen

en E42. Vracht- en bestelwagens

jes in elkaar klikken.

de grond in worden geboord. Het

zullen dus in een mum van tijd alle

is de bedoeling om tegen de zomer

richtingen uit kunnen. Waar we in

ONTSLUITING

ting streeft Cebeo naar optimale
Het nieuwe CDC wordt het neusje
van de zalm inzake technologie, met
toepassingen op gebied van optimale
isolatie, luchtdichtheid, ventilatie en
klimatisatie. “Met glaspartijen van
circa 1500 m² is er veel daglichtinval.
Op die manier bevorderen we het
mentale welzijn van onze mensen.”

werkomstandigheden voor de medewerkers. “De integratie van ergonomische werkplekken en machines
zorgt ervoor dat er minder manueel
til- en hefwerk moet gebeuren. Dat
zal de fysieke gezondheid van onze
mensen ten goede komen,” vertelt
Wim.
De conclusie is duidelijk. “Het

van 2022 te starten met de installa-

Moeskroen gevestigd zijn vlakbij een

tie van de logistieke automatisering.

residentiële wijk, is dat in Doornik

nieuwe distributiecentrum wordt

Dik een jaar later, bij de start van

geenszins het geval, waardoor er

een heel modern gebouw dat ‘La

het derde kwartaal van 2023, hopen

geen overlast voor de buurt zal zijn.”

Référence’ zal zijn voor onze mede-

we vanuit Doornik de eerste pakket-

werkers, onze klanten en onze

ten naar onze klanten te kunnen

planeet”, besluit Danny.

versturen”, aldus Danny.
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OPPLE

OPPLE IS GOED VOORBEREID
OP DE EVOLUTIE NAAR
KLIMAATVRIENDELIJK LICHT
Langzaam maar zeker neemt de wereld afscheid van traditionele lichtoplossingen. Zo verdwenen
op 1 september van dit jaar zowel compacte en lijnvormige fluorescentielampen als hoogvolt en
laagvolt halogeenlampen van de markt. Ze ruimen plaats voor vervangende ledproducten. Zeker
voor de tertiaire markt komt er op 1 september 2023 een grote transitie aan, als lijnvormige
fluorescentielampen (TL-lampen T8) hun zwanenzang zullen zingen in de winkelrekken. Bij
OPPLE stomen ze zich klaar voor deze en talrijke andere evoluties.

Intussen zet ook de tertiaire markt
De tendens naar klimaatvriendelijk
licht is niet meer te stoppen. Toen
OPPLE in 2015 op de Belgische
markt kwam, maakte de fabrikant
de moedige beslissing om alleen nog
ledverlichting aan te bieden. Dat was
een belangrijke strategische stap die
meteen duidelijk maakte dat OPPLE
toonaangevend wil zijn inzake
energiezuinigheid en lichtvervuiling.

LICHTPLAN

“De toenemende lichtvervuiling bij
buitentoepassingen is vooral te
wijten aan een gebrek aan kennis”,
verduidelijkt Jan Hoogstra, Head
of Sales Europe bij OPPLE Lighting.
“Door te kiezen voor de verkeerde
apparatuur en/of een regeling die
niet is aangepast aan de specifieke
toepassing, krijg je situaties die
storend zijn voor mens en milieu.
Omwonenden van een tennisveld
staan niet te springen om het
vallicht van die sportinfrastructuur
binnen te krijgen. De opmaak van
een juist lichtplan, met onder meer
een accurate keuze van armatuur die
aangepast is aan de omgeving, kan
veel onheil vermijden.”

de stap naar leds, al gebeurt dat
niet overal met dezelfde snelheid of
overgave. “Leds betekenen in veel
gevallen een besparing van minstens
60 procent op de energiefactuur;
het gebruik van een ‘smart’ systeem
kan die kosten zelfs nog verder
reduceren. Daar zijn medewerkers
in kantoorgebouwen, fabriekshallen
en magazijnen sowieso bij gebaat.
Toch merken we nog regelmatig dat
dit moeilijke materie is, zeker als de
eigenaar van het gebouw niet degene
is die er dagelijks gebruik van maakt.
In dat geval is de huurder vragende
partij voor een upgrading van het
licht, zodat ze het gebouw kunnen

“Uitfasering TL-lamp
T8 wordt een
kwantumsprong”

opwaarderen, productiever werken,
het imago van de werkomgeving
verbeteren en tegelijk de energiekost

Jan Hoogstra, Head of Sales
Europe bij OPPLE Lighting

drukken.”
Lees verder op pagina 14
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“De twee recente Europese
verordeningen zullen helpen om
het kaf van het koren te scheiden.”

“SLR gaat de lichtbronnen volgens
een ingewikkelde calculatie strenger

NIEUWE
ENERGIELABELS
Ook intelligente sturingssystemen
Vervolg van pagina 13

SUBSIDIES OF BOETES
“Meestal zie je dat de eigenaar
pas investeert als hij zelf in het
gebouw actief is”, gaat Jan verder.
“Dan volstaan argumenten als de
hogere gebruiksvriendelijkheid,
het positief effect op het gemoed
en de gezondheid van de mensen,
alsook de lagere energie- en
onderhoudskosten wel om hem over
de streep te trekken. Het helpt als de
overheid dergelijke inspanningen
stimuleert via subsidies (zoals
in België) of zelfs bestraffend
optreedt. Zo riskeren eigenaars van
kantoorgebouwen in Nederland
een boete als hun gebouw in 2023
niet voldoet aan de regelgeving
inzake energie. Het komt er
voor lobbypartijen, overheden,
fabrikanten en installateurs op
aan om de eindklant te informeren
over de talrijke argumenten die
pleiten voor een professionele en
hedendaagse verlichting.”

bieden een significante meerwaarde,
omdat ze voor alle partijen uit de
‘supply chain’ voordelen opleveren.
“Ik illustreer dat graag aan de hand
van een project dat onlangs in een
grote school werd gerealiseerd”,
vervolgt Jan Hoogstra. “De directie
was vragende partij voor productief,
aanpasbaar licht in elk (klas)lokaal
en inzicht in het energieverbruik
voor elke aparte ruimte. Daarnaast
wilden ze logischerwijs de
energieconsumptie vermijden
in lokalen op momenten dat er

Eind 2019 publiceerde Europa
twee nieuwe verordeningen
inzake het ecologisch ontwerp van
lichtbronnen en een nieuwe labeling
op vlak van energie-efficiëntie. SLR
(Single Light Regulation) behartigt
de uitfasering van sommige
conventionele en led-lichtbronnen
volgens hun energie-efficiëntie,
terwijl ELR (Energy Labeling
Regulation) alle lichtbronnen
beoordeelt op vlak van energieefficiëntie en lichtkwaliteit. Jan
Hoogstra juicht dat toe.

niemand aanwezig is.”

beoordelen. Dat is een positieve
evolutie, die er vooral voor zal
zorgen dat de verschillen inzake
lichtkwaliteit van leds inzichtelijker
zullen worden. Er is een enorme
differentiatie aan producten,
leveranciers én kwaliteit. Beide
verordeningen zullen helpen om
het kaf van het koren te scheiden.
Wie door de mand valt, zal niet
anders kunnen dan te investeren
in productontwikkeling om later
toch aan de eisen te voldoen.
De opmaak van die databank
wordt een huzarenstukje dat
voor de producenten een stevige
extra administratieve belasting
betekent, vermits elk product
moet worden geregistreerd.
Gelukkig krijgt OPPLE op dat

“In samenspraak met de installateur,

vlak veel ondersteuning van het

kozen ze voor ons ‘smart’-

moederbedrijf uit China.”

systeem omwille van de grote
controlemogelijkheden en het

Lees verder op pagina 17

planbare gebruik. De installateur
had er baat bij omdat het om een
draadloos systeem gaat, waarvoor
hij geen extra bekabeling moet
voorzien. Zo bespaarde hij 115
installatie-uren, waardoor hij
sneller naar het volgende project
kan én de eindklant gevoelig
minder betaalt voor de installatie.
Voor Cebeo was dit omzetmatig
een erg interessant project, terwijl

Zoveel bespaar je minstens
op de energiefactuur door
het gebruik van LED

wij als producent bijdragen tot
de energiedoelstellingen en
onszelf als provider van slimme

60%

verlichtingssystemen kunnen
profileren. Iedereen blij!”

Bart Maeyens, General
Manager bij Modular Lighting
Instruments

CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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EXTRA BRANDVEILIG?
PREFLEX SAFE!

TENDENS NAAR
KLIMAATVRIENDELIJK
LICHT

1 september
afschaffing compacte en lijnvormige
fluorescentielampen
+ hoogvolt en laagvolt halogeenlampen

23

20

1 september
afschaffing lijnvormige
fluorescentielampen (TL-lampen T8)

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
BYE BYE TL
Intussen bereidt OPPLE, onder
meer samen met Cebeo, al volop de
uitfasering van de TL-lamp T8 voor,
die op 1 september 2023 van kracht
wordt. “De tertiaire markt was altijd
al een gretige afnemer van dergelijke
verlichting”, weet Jan Hoogstra. “Die
lijnvormige fluorescentielampen
gaan eruit omdat ze enorme
energievreters zijn. Het zal tijd
vergen om die toestellen allemaal
te vervangen, zeker omdat het een
thema is waarbij advies toch wel een
grote meerwaarde heeft. Voor de
eindgebruiker is het heel nuttig om
met de installateur en groothandel/
producent samen te zitten over
de specifieke lichtvereisten voor
zijn applicatie. In functie van de
gewenste lichtkwaliteit kunnen we
dan de juiste armatuur aanraden die
op lange termijn de beste investering
is. Daar kan je beter vroeg dan laat
mee beginnen.”

De lichtspecialisten van Cebeo
zullen een essentiële rol spelen in
dat verhaal. “Cebeo geniet een grote
geloofwaardigheid, omdat het heel
wat verlichtingsmerken verdeelt en
daardoor een onafhankelijk advies
kan uitspreken. Sowieso zullen wij,
samen met hen, de installateurs
grondig informeren over de op til
staande wijzigingen. Vervolgens
kan de installateur zijn klant
inlichten en deint de essentie van
de trend naar energiezuinige en
klimaatvriendelijke verlichting als
een olievlek naar alle stakeholders
uit. Op die manier kunnen we
grote stappen vooruit zetten in de

“De hedendaagse
lichtbronnen
hebben dezelfde
functionaliteit als
de traditionele
oplossingen,
maar koppelen
dat aan een
betere kwaliteit.”

juiste lichtkeuze op basis van onder
meer lichtkleur en -intensiteit.
De hedendaagse lichtbronnen
hebben dezelfde functionaliteit
als de traditionele oplossingen,
maar koppelen dat aan een betere
kwaliteit. Daar kan niemand tegen
zijn”, besluit Jan Hoogstra.

CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER GEEFT
NIEUWE DIMENSIE
AAN ‘SWITCHBOARD
OF THE FUTURE’

Schneider Electric is al jaren
intensief bezig met de ontwikkeling van oplossingen die
het Internet of Things (IoT)

SPANNINGSAANWEZIGHEID

ondersteunen. De introductie

Die nieuwe generatie kreeg

van het EcoStruxure Power-

de naam PrismaSeT Active en

platform paste perfect in dat

heeft als grootste voordeel dat

kader. “Dit platform is de tech-

het rechtstreeks met de cloud

nologische basis waarop we

communiceert. Dat gebeurt via

al onze oplossingen bouwen,

de bovenaan in de kast geïnte-

het vormt de kern van onze

greerde gateway. “Je kan daar-

IoT-systeemarchitectuur”,

door nu op twee manieren de

verduidelijkt Alexandre

spanningsaanwezigheid contro-

Gentilini, Offer Manager Power

leren”, vervolgt Alexandre. “Als

Products. “Elke innovatie die we

je voor het bord staat, zie je de

sindsdien creëren, wordt hier-

status via de brandende leds,

aan gelinkt. Dat geldt ook voor

maar je kan die spanningsaan-

onze elektrische borden, waar-

wezigheid nu ook op je smartp-

van we nu een nieuwe generatie

hone of tablet bekijken.”

Hiervoor ontwikkelde
Schneider Electric met
‘EcoStruxure Facility Expert’
een erg handige app. Deze software verstrekt revelante informatie over kritieke apparaten
en stuurt onmiddellijk alarmen
door waardoor je op afstand
kunt diagnosticeren in geval
van problemen én het onderhoud efficiënt kunt beheren.
Online monitoring is hiermee
erg eenvoudig.
Lees verder op pagina 20

introduceren.”

De digitalisering van diensten
voor de tertiaire markt gaat in
een razendsnel tempo. Daar zet
ook Schneider Electric gericht
op in. Met de lancering van
PrismaSeT Active schakelt de
multinational een versnelling
hoger inzake de uitrusting
en opvolging van elektrische
borden. Het is een volledig
draadloos systeem waarbij
sensoren via het ZigBeeprotocol met de ingebouwde
gateway (‘Wireless Panel Server’
genaamd) communiceren.
Daardoor kan je als eindklant
of installateur via de app
EcoStruxure Facility Expert
perfect de status van je elektrisch
bord volgen.

Alexandre Gentilini, Offer
Manager Power Products bij
Schneider Electric

CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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“Deze nieuwe generatie van elektrische kasten is
geschikt voor kmo’s die bijvoorbeeld in een vernieuwing
of uitbreiding van de werkplaats investeren.”

PowerLogic HeatTag

VOOR COMMERCIËLE EN
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

“Handige en snelle opvolging via app.”

Vervolg van pagina 19

Deze nieuwe generatie van elektri-

In de elektrische borden is ook de
PowerLogic HeatTag geïntegreerd.
“Deze nieuwe draadloze sensor is van
essentieel belang voor de brandveiligheid. HeatTag is een intelligente
sensor voor het snel detecteren, in
een vroegtijdig stadium, van oververhitte draad- of kabelverbindingen. Hij helpt om te voorkomen

Een andere sensor, PowerTag Energy
genaamd, meet de energie-efficiëntie zodat je als gebruiker te allen tijde
via je mobiel toestel het stroomverbruik kunt bekijken.

TOEPASSINGEN

sche kasten is geschikt voor kmo’s die

PrismaSeT Active is Schneiders

uitbreiding van de werkplaats investe-

basisoplossing voor het

ren. “Het is een heel toekomstgerichte

EcoStruxure-verhaal. “Dit systeem

oplossing die de klant geen cent extra

zal vooral functioneren in klei-

kost, maar hem wel een veel hoger

nere en medium toepassingen”,

comfort verschaft. Samen met Cebeo

gaat Alexandre verder. “Het is een

hebben wij installateurs al de troe-

bijvoorbeeld in een vernieuwing of

geschikt systeem voor kmo-om-

ven van deze systemen verduidelijkt

beschadigd, door continu gas en

gevingen. Voor kritische bedrijfs-

tijdens gerichte opleidingen. De confi-

andere deeltjes in de lucht van het

processen, die je onder meer in de

guratie en inbedrijfstelling gebeurt

bord te analyseren en waarschuwin-

farmaceutische industrie vindt,

via de intelligente EcoStruxure Power

gen te sturen voor er rook verschijnt

hebben we nog meer gesofisticeerde

Commission-software. Mede daardoor

en de kabelisolatie smelt. Deze waar-

apparatuur in huis.”

kan de integratie bij de klant op een zo

dat de elektrische borden worden

schuwingen krijg je ook op de smart-

Met PrismaSeT Active lanceert
Schneider Electric dus een volledig
draadloos systeem waarbij sensoren
via het ZigBee-protocol met de gateway
communiceren.

eenvoudig mogelijke manier.”

phone via de EcoStruxure Facility
Expert-app.”
CEBEO BUILDINGS DOSSIER
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ALFEN

ALFEN BEREIDT ZICH VOOR
OP EEN STORMACHTIGE VRAAG
NAAR LAADPALEN
Investeren in laadinfrastructuur: plots staat het torenhoog
op de agenda van de dienstensector. De nieuwe Belgische
regelgeving, die nog moet worden goedgekeurd maar
vanaf 1 september 2021 retroactief ingaat, heeft bij
veel ondernemingen het licht doen branden. Bij Alfen,
gespecialiseerd in slimme energiesystemen, verwachten ze
zich dan ook aan een explosieve toename van de vraag. “Het zal
vooral belangrijk zijn dat de laadpunten via een open platform
zowel op technisch als op communicatief vlak met andere
apparatuur zullen kunnen praten.”

“Future proof installaties
moeten vooral flexibel zijn”
Alfen, waarvan het hoofdkwartier in Nederland is
gevestigd, specialiseert zich sinds 1937 in de distributie
van elektrische energie. Dat vertaalt zich vandaag in een
uitgebreide expertise inzake energieopslag, smart grids,
gridautomatisering, transformatorstations, oplaadpunten
voor elektrische voertuigen en het beheer en onderhoud van
al deze oplossingen.

Lees verder op pagina 24

Eve Double, een laadpaal met twee
laadpunten en groot display

CEBEO BUILDINGS DOSSIER

24

25

SMART CHARGING NETWORK-FUNCTIE

“Bij bedrijfsparkings wordt heel

Vervolg van pagina 22

Via de Smart Charging Network-functie kunnen laadpalen als
groep het beschikbaar vermogen onder elkaar verdelen, zonder
bijkomende externe hardware.

vaak een beroep gedaan op onze
Eve Double, een laadpaal met

“We leggen ons al sinds 2008 toe op

twee laadpunten en groot display

de productie van laadpalen. Dat is

voor een vlotte interactie met de

gestart vanuit een behoefte van de

gebruiker. Door de vergroening

Nederlandse netbeheerders, die

van het wagenpark worden

op dat moment al beseften dat de

bedrijven geforceerd om ook

transitie naar elektrische voertuigen

hun laadinfrastructuur verder

er zat aan te komen. Zij zagen in dat

uit te breiden, wat vaak een

dit belangrijke gevolgen kon hebben

grote impact veroorzaakt op de

voor het globale elektriciteitsnet.

elektriciteitsvoorziening van het

Samen met hen hebben we een

pand. Om deze impact tot een

laadoplossing ontwikkeld die

minimum te beperken, hebben we

rekening hield met de veiligheid van

een aantal intelligente functies

de gebruiker en die toeliet om alles

geïntegreerd in onze laadpalen.”

zo goed mogelijk te kunnen beheren.”

GEVOLGEN VOOR
ELEKTRICITEITSNET

COMMUNICATIEPROTOCOL

“Zoals altijd het geval is met

Op die manier stond Alfen mee aan

dergelijke degressieve maatregelen,

de wieg van OCCP (Open Charge
Point Protocol). “Deze internationale
communicatiestandaard legt de
communicatie vast tussen het
centrale softwaresysteem en de
laadpunten. Voor ons fungeert
OCCP nog altijd als het houvast bij
uitstek om nieuwe ontwikkelingen
te realiseren. Het laat de CPO’s
(Charge Point Operators) toe
om de laadpunten op een vlotte
manier te beheren en op te volgen.
OCCP biedt de kans om op een
gestandaardiseerde manier zoveel
mogelijk partijen informatie te
laten uitwisselen over het gebruik
en de status van laadpunten. Dat
wordt nu ook voor de Belgische
fleetmarkt alsmaar belangrijker:
Werkgevers kunnen op basis hiervan
hun werknemers vergoeden voor de
verbruikte stroom bij het laden van
hun firmawagen.”

De komende jaren krijgt dat sowieso
een extra dimensie, vermits de
algemene vergroening van Belgische
fleetwagens naar de virtuele zesde
versnelling lijkt te zijn geschakeld.
Dat heeft onder meer te maken met
het wetsontwerp van Vincent Van
Peteghem, federaal minister van
financiën. Dit houdt onder meer in
dat investeren in laadinfrastructuur
tot eind 2022 wordt beloond met een
aftrekpercentage van 200%. Wie dat
later doet, kan tot eind augustus 2023
nog rekenen op 150% aftrek.

leidt dat ook nu tot een rush bij
installateurs, groothandelaars en
dus ook fabrikanten. Eindklanten
uit de tertiaire sector dringen
bij hun partners aan om zo snel
mogelijk offertes te krijgen, maar
het zal minstens even belangrijk
zijn om iedereen zo goed mogelijk
te informeren. Niet iedereen is goed
op de hoogte over aspecten zoals
de laadsnelheid, de aansluiting

Via de Smart Charging Networkfunctie kunnen laadpalen als groep
het beschikbaar vermogen onder
elkaar verdelen, zonder bijkomende
externe hardware. Daarbovenop
laat Active Loadbalancing toe een
koppeling met een digitale meter of
een Energy Management Systeem te
maken. Zo kan het vermogen van het
totale laadplein dynamisch variëren
in functie van de beschikbare
energie van het pand. Kortom, door
middel van intelligente en flexibele
laadoplossingen maken we de uitrol
van laadinfrastructuur zo eenvoudig
mogelijk voor de installateur.”

PIEKEN AFVLAKKEN
In samenwerking met
groothandelaars zoals Cebeo zorgen
ze bij Alfen voor uitgebreid advies
opdat eindklanten uit de tertiaire
sector zo goed mogelijk de integratie
tussen de laadpalen en andere
elektrische assets (zonnepanelen,
warmtepompen …) kunnen
behartigen. Onder meer in functie
van het capaciteitstarief dat er zit
aan te komen, waarbij de hoogte
van stroompieken de factuur zal
bepalen, zullen het laadmoment en
de lokale uitwisseling van energie
in de toekomst veel belangrijker
worden. Momenteel is vooral nog de
hoeveelheid elektrische energie die
je verbruikt, doorslaggevend op de
factuur.

van laadpalen op het net en de

dan ooit om het energieoverschot
dat via zonnepanelen is opgewekt,

voor een optimaal gebruik van de
elektriciteitsaansluiting, zonder dat
de installatie overbelast wordt. De
komende jaren zal de koppeling met
de digitale meter nog verder aan
belang winnen om de netinjectie
uit door PV-installaties opgewekte
energie te vermijden en het
piekverbruik te beperken in functie
van het capaciteitstarief. Het is
een zeer kostenefficiënte en veruit
de eenvoudigste manier om bij de
particulier aan actieve loadbalancing
te doen. Met Cebeo als partner
zorgen we ervoor dat installateurs
goed geïnformeerd worden over
configuratie-mogelijkheden, opdat

Zeker nu de voordelen van
afgeschaft, is het interessanter

het laadpunt en de digitale meter
van de netbeheerder zorgen we

de verschillende aansluit- en

gevolgen voor de elektriciteitsfactuur.
de terugdraaiende teller zijn

“Via een directe verbinding tussen

INVESTEREN IN
LAADINFRASTRUCTUUR

de installaties zo vlot mogelijk
kunnen verlopen.”

(! VOOR DE TERTIAIRE MARKT)

rechtstreeks te kunnen gebruiken
voor het opladen van elektrische
wagens. Als dat toch niet één-opéén kan, loont het de moeite om te
bekijken waar je de reserves aan
opgewekte energie tijdelijk kan
opslaan.”

200%

aftrekpercentage
Tot eind 2022

150%

aftrekpercentage
Tot eind augustus 2023
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NEXANS

DE NEXANS ECOCALCULATOR
HELPT JE ENERGIEVERLIEZEN
TE BEPERKEN
Welke kabel gebruik ik voor een project in de tertiaire markt? Het is een keuze die
je als installateur telkens weer moet maken. Heel vaak komen kabels van Nexans
als meest interessante uit die selectie. De wereldwijd gerenommeerde producent
helpt je via de EcoCalculator om de juiste sectie voor iedere specifieke realisatie
te kiezen. Productmanager Sophie Van Outryve verduidelijkt waarom dikkere
kabels op lange termijn met voorsprong de meest interessante zijn.

Dikker, duurzamer, veiliger
Zeker in de wereld van installateurs
hoeft Nexans nauwelijks nog een
introductie. In België bewijst dit
bedrijf zich al ruim 100 jaar als een
expert in de productie van kabels voor
Sophie Van Outryve,
Productmanager bij Nexans

de residentiële, de industriële en de
tertiaire markt. Daarnaast werken
ook infrastructuur- en netbeheerders
met de oplossingen van deze bekende
speler. Vrij uniek is dat de fabrikant
gaat voor een lokale productie. “In
Buizingen maken we kleinere kabels,
terwijl in Dour vooral grotere secties
van de spreekwoordelijke band
rollen”, duidt Sophie Van Outryve.

MINDER
ENERGIEVERLIES
Ruim tien jaar geleden lanceerde
Nexans met de EcoCalculator al een
tool die installateurs begeleidt naar
de keuze van een geoptimaliseerde
kabelsectie. Het digitale hulpmiddel
kreeg onlangs een extra dimensie en
raadt de installateur een alternatief
aan voor de traditionele oplossing die
hij doorgaans zou kiezen.
Lees verder op pagina 28
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“Dat alternatief is vaak een dikkere
sectie dan je oorspronkelijke keuze”,
legt Sophie uit. “Het klopt dat de
aankoopprijs van zo’n kabel duurder
is, maar op lange termijn is het altijd
een betere oplossing voor je klant.

“Kiezen voor dikkere kabels is niet
alleen interessant gezien de stijgende
energieprijzen, het is ook de kaart van
Moeder Natuur trekken.”

Als je stroom door een kabel stuurt,
leidt dat altijd tot energieverliezen
door de weerstand in de kabel. De
EcoCalculator rekent voor dat je met
een dikkere sectie minder weerstand
en dus minder energieverlies hebt.
Hierdoor bespaar je energie en
heb je automatisch ook een lagere
CO2-uitstoot. Kiezen voor dikkere
kabels is dus niet alleen interessant
gezien de stijgende energieprijzen,
het is ook de kaart van Moeder
Natuur trekken.”

WERKWIJZE
Werken met de EcoCalculator is

Uiteindelijk beveelt de EcoCalculator

kinderspel. “De tool vraagt eerst

een geoptimaliseerde sectie, mét

welk kabeltype je wenst, waarna

de redenen voor die aanbeveling

je via het gebruik van filters de

(zoals de winst in euro en kWh

kabelsectie kan kiezen. Vervolgens

en de terugverdientijd) aan. Het

vul je belangrijke parameters

CO2-voordeel wordt ook uitgedrukt

in zoals de stroomsterkte, de

in hoeveel vluchten tussen

kabellengte, de activiteitsgraad (zal

Brussel en New York je dankzij de

de kabel volcontinu functioneren, of

alternatieve keuze bespaart.

bijvoorbeeld maar 8 uur per dag), de
prijs per kWh, de spanning en de

Ligt de terugverdientijd van een
dikkere sectie te hoog, dan zegt de
EcoCalculator dat ook. Indien het
bestaat, beveelt het systeem het
halogeenvrije alternatief aan, dat
bij brand veel minder rook uitstoot
en dus veiliger is.”

Vanuit de duurzaamheidsfocus
die ook Cebeo hanteert, is de
EcoCalculator een tool waarmee
we de installateur graag mee over
de streep trekken om doordachte
keuzes te maken waar ook de

De EcoCalculator is dan ook een

eindklant van meegeniet. “Bij

ideaal argument om de eindklant

Nexans sensibiliseren we de markt

te overtuigen van de interessantere

om al in een zo vroeg mogelijk

TCO van dikkere secties. “Vroeger

stadium van de ontwerpfase de

ging elke opdrachtgever

juiste kabelkeuze te maken, zodat

automatisch voor de laagste prijs,

dit kan worden meegenomen in de

nu staat duurzaamheid overal

berekening van het totale project.

Nu komt de bestelling van de
kabels vaak pas door kort voor
ze effectief moeten worden
geplaatst, waardoor er minder
mogelijkheden zijn om nog voor
de dikkere, duurzamere kabel te
gaan. Ongetwijfeld zal ook dat
mettertijd nog meer in de goede
richting evolueren”, besluit Sophie
Van Outryve.

veel hoger op de agenda en valt
de keuze terecht op systemen die
op lange termijn economisch én
ecologisch interessanter zijn. De
beslissingsnemers enthousiast

NEXANS ECOCALCULATOR

mee op de kar springen.”

Gebruik de ecocalculator op: www.nexans.be/ecocalculator

geesten zijn gerijpt, waardoor meer

verwachte levensduur.
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De kwaliteitsgarantie
voor uw O-range® installatie

VX SE
Met een 300 mm diepe
behuizingsvariant biedt de
vrijstaande kast VX SE ook nieuwe
toepassingsmogelijkheden voor
installaties waar de ruimte beperkt is.
Meer info op www.rittal.be

Rittal nv
Industrieterrein E17/3206 - Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren
T 09 353 91 11 - info@rittal.be - www.rittal.be

Comelit breidt zijn productassortiment uit met de
invoering van het Android-systeem in de Maxi Manager
Android, dat hiermee een hypertechnologisch hart
toevoegt aan een elegante esthetiek.
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Met de nieuwe supervisor kun je via één enkel apparaat
zowel de volledige domotica, van lichten tot rolluiken
via de temperatuurregeling beheren en weergeven, net
als het energie- en waterverbruik, maar ook het videodeurintercomsysteem en het alarmsysteem, dankzij de
integratie met Comelit Hub.
Niet alleen integratie met Comelit-systemen, met Maxi
Manager Android kun je zelfs rechtstreeks verbindingen
maken vanaf het apparaat, met systemen van derden.
De supervisor beschikt ook over nieuwe, moderne en
slimme graphics, in lijn met de Comelit-app, om de
gebruiker te helpen bij het beheren van zijn systeem.
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Maxi Manager met Android

HELIA | PLASTIC COLOR N.V. • Puursesteenweg 363 • 2880 Bornem • Belgium
T: +32 3 899 40 40 • info@helia-elektro.be • www.helia-elektro.be
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ELECTRO TECHNICS
PLAATSTE PV-INSTALLATIE BIJ
PLUSQUIN BRANDSTOFFEN
Vertrouwen is de basis van elke samenwerking. Dat beseft Roberto
Porco, zaakvoerder van Electro Technics uit Bilzen, maar al te goed.
De specialist in airco en elektriciteitswerken voor de projectmarkt
is al jaren een trouwe klant van Cebeo en koestert de uitstekende
relatie met William Guillaume, intern HVAC-specialist bij Cebeo
Hasselt. “Cebeo neemt ons heel wat voorbereidend werk uit handen,
waardoor wij ons op de eigenlijke installatie zelf kunnen focussen.
Daar plukken ook onze klanten de vruchten van.” Steve Plusquin,
zaakvoerder van de gelijknamige brandstoffenhandel, kan dat alleen
maar beamen.

De samenwerking tussen Electro
Technics en William Guillaume
heeft stevige wortels. “We kennen

“Partnership
met Cebeo
wapent ons
voor mooie
realisaties op
projectmarkt”

elkaar al ongeveer 15 jaar. William
werkte bij Claessen ELGB toen die
onderneming in 2018 door Cebeo
werd overgenomen”, graaft Roberto
Porco in zijn geheugen. “Ik was
op dat moment ook al klant bij
Cebeo, de overname liet toe om de
krachten nog steviger te bundelen. We werken vandaag met twee
leveranciers, waarvan Cebeo met
voorsprong de grootste is. Zij leveren toch 60 à 70% van alle materi-

Roberto Porco, zaakvoerder van
Electro Technics uit Bilzen

alen die wij nodig hebben voor de
uitvoering van onze projecten.”
Vervolg op pagina 34
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Door de ruime ervaring die Electro

230 zonnepanelen

Technics al opdeed bij dergelij-

EIGEN CONSUMPTIE
Eén van die realisaties gebeurde in
het najaar van 2020 bij Plusquin
Brandstoffen uit Bilzen. “Die
mensen zijn buren van ons”, verduidelijkt Roberto. “Omdat zij naast
een tankstation ook een carwash
uitbaten en over een shop met een
warme keuken en talrijke koelkasten beschikken, consumeren zij
overdag heel wat energie. Door de
almaar oplopende elektriciteits-

ke projecten, verliep de installatie

ZUIDOPSTELLING

zonder noemenswaardige problemen. “De accommodatie telt twee
installeerden we 154 zonnepanelen,
op het bijgebouw 76. De verbinding

injectiecontract af om het overschot
aan opgewekte energie op het net te
steken, maar in eerste instantie is het

tussen die twee panden vormde de

de bedoeling om de opgewekte elek-

grootste uitdaging, maar ook dat is

triciteit zelf te consumeren. “Omdat

vlekkeloos verlopen. Bovendien is
een installatie op platte daken altijd

die mensen het leeuwendeel van de
stroom overdag gebruiken, was een
zuidopstelling van de PV-panelen

AFSPRAAK IS AFSPRAAK

ideaal”, vult William Guillaume aan.

Steve Plusquin, zaakvoerder van

juiste oplossing om zelf in hun ener-

Door de jarenlange samenwerking

giebehoefte te voorzien. Dat heeft

zijn Electro Technics en Cebeo intus-

geleid tot een project waarbij we 230

sen perfect op elkaar ingespeeld. “De

voorzien, die 70 kW aan energie
leveren. De installatie behelsde ook 2
SMA-omvormers van 25 kW.”

aan energie

van 25 kW

factuur waren ze op zoek naar de

zonnepanelen op hun daken hebben

70 kW

2 SMA-omvormers

Plusquin Brandstoffen sloot een

gebouwen. Op het hoofdgebouw

eenvoudiger”, blikt Roberto terug.

Goed voor

(hoofdgebouw: 154 / bijgebouw: 76)

“De opleidingen bij Cebeo zijn erg
nuttig en helpen om onze eindklanten
de juiste oplossingen voor te stellen.”
Roberto Porco, zaakvoerder van Electro Technics uit Bilzen

voorbereiding van elk totaalproject
verloopt volgens hetzelfde patroon”,
pikt Roberto Porco in. “Wij sturen
het dossier door naar William, die
de offerte en de configuratie van
de installatie verzorgt volgens de
wensen van de klant. Op die manier
neemt hij ons heel wat voorbereidend werk uit handen en kunnen wij
ons concentreren op onze kernactiviteit: de installatie zelf. Dankzij

Plusquin Brandstoffen, is alvast
in de wolken over de voortreffelijke samenwerking. “Ik ben er volledig van overtuigd dat de installatie
helemaal volgens de regels van de
kunst is gebeurd. Electro Technics is
echt een topbedrijf om mee samen
te werken. Het team rond Roberto
komt elke gemaakte afspraak voor
200% na. Voor mij is het dan ook de
logica zelve om zijn diensten overal
aan te bevelen. Als we in de toekomst
opnieuw in elektriciteitsvoorzieningen zullen investeren, zal dat zeker

vormingsmomenten die we in het

weer met onze Bilzense buur zijn.”

verleden bij Cebeo volgden, hebben

Steve overwoog bijvoorbeeld al de

we veel knowhow over onder meer
zonnepanelen en laadpalen verzameld. Die informatie is erg nuttig om
onze eindklanten de juiste oplossingen voor te stellen.”

installatie van snellaadpalen voor

“Ik ben ervan
overtuigd dat
de installatie
helemaal volgens
de regels van de
kunst is gebeurd.”

elektrische voertuigen, maar daarvoor is het nog te vroeg. “Onze
PV-installatie wekt niet genoeg

Steve Plusquin,
zaakvoerder Plusquin Brandstoffen

vermogen op om dat mogelijk te
maken. Bovendien zouden er ook
nog werken aan onze hoogspanningscabine nodig zijn. Op langere termijn kunnen we dat scenario
opnieuw bekijken, maar intussen ben ik al lang tevreden over de
professionele service waarvan ik heb
mogen genieten bij de investering in
de PV-installatie”, besluit hij.
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“Elektrooplossingen
ondersteunen
bekroonde
architectuur”

LEGRAND EN CEBEO
HELPEN GEVANGENIS VAN
HAREN BOUWEN
Neen, het wordt geen complex waar u en ik willen verblijven. Toch zullen gedetineerden die
in de toekomst hun straf moeten uitzitten in het gevangeniscomplex van Haren, alvast over
de infrastructuur geen reden tot klagen hebben. Legrand en Cebeo kregen het vertrouwen
om voor de bouw van deze penitentiaire instelling, die normaal in de loop van 2022 wordt

Het ontwerp, de bouw, de
financiering en het onderhoud
van de gevangenis van Haren

ENGIE Business Solutions werd

is door de Regie der Gebouwen

aangesteld als installateur. De

toevertrouwd aan Cafasso NV. Eén

onderneming ging daarbij op

van de drie aandeelhouders van

zoek naar geschikte partners

dit consortium is Denys NV, dat al

die gegarandeerd kwalitatieve

jarenlang wereldwijd een sterke

en betaalbare oplossingen

reputatie geniet voor de realisatie

konden bieden voor de logistieke

van complexe bouwprojecten. Via

ondersteuning van de bouwwerf.

dochterbedrijf Denys Support NV

Cebeo en Legrand kregen om

sloeg dit bedrijf de handen in elkaar

diverse redenen het vertrouwen

met ENGIE Cofely NV en Heyday

voor de aanlevering van heel wat

Facility Management BV om het

elektrotechnische oplossingen.

onderhoud en de facilitaire diensten
te voorzien.

Vervolg op pagina 38

opgeleverd, heel wat materialen te leveren.
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HAREN IN CIJFERS:

“Cebeo volgt de
voorbereidingen
van dit project
al negen jaar.”

Site:

15 hectare
10 gebouwen

op een oppervlakte
van 116.000 m²

Vervolg van pagina 37

“Uit ons referentielijstje bleek dat we al eerder
succesvol projecten van dergelijke omvang
hebben behartigd”, verduidelijkt Chris

Patrick Delbaere,
Sales Director Noord &
National Key Accounts bij Cebeo

Vandebrouck, commercieel directeur voor
België en Luxemburg bij Legrand. “Daarnaast
waren korte communicatielijnen, regelmatig
overleg en een continue stroomlijning van de
logistieke processen cruciaal voor ENGIE.”

We merken aan alles dat de overheid,
Ook bij Legrand halen ze alles

als opdrachtgever, ook investeert

De BIM-technologie die ENGIE

DUURZAME AANPAK

uit de kast om de opdracht tot

in slimme oplossingen. Zo zal elke

Solutions onder meer voor dit

in de puntjes uit te voeren. “We

gedetineerde moeten badgen als hij

project gebruikte en eerder door

Cebeo volgt de voorbereidingen van dit project

koesteren al jaren de uitstekende

zijn cel verlaat om te gaan werken,

hen al bij andere projecten in het

wisselwerking met Cebeo”, gaat

zodat de verlichting van zijn cel

gevangeniswezen werd toegepast,

Chris Vandebrouck verder. “Samen

automatisch wordt uitgeschakeld.

bleek een grote meerwaarde. Ook

al negen jaar. “We hebben deelgenomen aan
diverse offerteaanvragen voor uiteenlopende
technieken”, verklaart Patrick Delbaere, Sales
Director Noord & National Key Accounts
bij Cebeo. “Samen met Legrand kregen we
de verantwoordelijkheid om via het ‘just
in time’-principe productiematerialen
en totaaloplossingen aan te leveren.
Duurzaamheid staat daarbij voorop. Zo

met deze partner staan we bij

de uitstekende aanpak door Michiel

dit project in voor de levering

We zijn dankbaar dat de bouwheer

Jacxsens (Department Manager)

van onder meer patchpanelen,

ons betrekt in de keuze van

en Kevin Schepers (Senior Project

bekabeling, schakelmateriaal,

dergelijke systemen, zodat ze

Manager) van ENGIE Business

noodverlichting, data-infrastructuur

kunnen investeren in betaalbare

Solutions, maakte het mogelijk om

en UPS-systemen (Uninterruptible

duurzaamheid.

heel professioneel te werken.”

Power Supply).
Lees verder op pagina 40

groeperen we de leveringen bijvoorbeeld per
gebouwverdieping en per cel. Op die manier
slagen we erin veel onnodig transport op
de bouwwerf te vermijden, waardoor we de
CO2-uitstoot gevoelig kunnen beperken.”
“Daarnaast gebruiken we zo weinig mogelijk
plastic verpakkingen om de impact op
de omgeving zo laag mogelijk te houden”,
vervolgt Patrick. “Die heel toegewijde en
veeleisende aanpak is haalbaar door de
ijverige inzet van de afdelingshoofden en
specifieke magazijniers. Zij vormen de pijlers
van een zo efficiënt mogelijke organisatie van
de logistieke flow, die rekening houdt met de
verwachtingen van de eindklant en het budget,
en waarbij we optimaal gebruik maken van
technologische progressie.”

WIST JE DAT

INSTALLATIE IN CIJFERS:

Nadat dit project vanaf 2012 zes jaar lang intens
is voorbereid, is in 2018 de bouwfase gestart. Als

alles naar wens verloopt, kunnen de werken in

96

de zomer van 2022 worden afgerond. De site van

patch-panelen

het penitentiair complex is ongeveer 15 hectare.

800 km
LAN-kabels

Het gevangenisdorp zelf, bestaande uit tien
gebouwen, beslaat een oppervlakte van 116.000
m². We sluiten af met enkele tot de verbeelding
sprekende cijfers over de elektrotechnische

34 km

glasvezelbekabeling

Meer dan

23.000
stopcontacten

installaties: 34 km glasvezelbekabeling, 96
patchpanelen, 800 km LAN-kabels en meer dan
23.000 stopcontacten in de cellen. Dat kan tellen…
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Het nieuwe laagspanningsbord

IN DE PRIJZEN
De gekozen UPS-oplossingen zijn
kleinere systemen in een zwaardere
uitvoering. Daardoor zijn snellere
herstellingen en aanpassingen

Het complex is opgevat als een

mogelijk. Alle batterijen komen
van dezelfde fabrikant en ook het
aantal wisselstukken is beperkt,
wat het werkcomfort voor de
onderhoudstechnici absoluut
verhoogt.

PRISMAsEt ACTIVE

dorp, waar 1190 gedetineerden
De gevangenis van Haren viel

over verschillende gebouwen

intussen al herhaaldelijk in de

zullen verspreid zitten. Vergeet de

prijzen. Zo kreeg het in 2019

stereotiepe lange gangen die typisch

zowel de trofee voor ‘Best Social

zijn voor gedateerde penitentiaire

Infrastructure Project’ als de ‘World

complexen: er is geïnvesteerd in

Architecture Festival’-award in de

aangename gemeenschapsruimten

categorie ‘Power &and Justice’.

die ook een betere sociale interactie
tussen bewakers en gevangenen
moeten mogelijk maken.

SNEL EN EENVOUDIG EEN COMPLEET
KABELDRAAGSYSTEEM SAMENSTELLEN

CAMPUS
2021

Ontdek alle voordelen van de
P31+ en Cablofil configurator

EcoStruxureTM
Facility Expert

PrismaSeT Active verhoogt de betrouwbaarheid met
connectiviteit en snelle inbedrijfstelling.
• Een voorsprong op de concurrentie — breid uw dienstenaanbod
uit met efficiënt onderhoud dankzij ingebouwde connectiviteit.

WIL JE ALS PROFESSIONAL JE TECHNISCHE KENNIS
VERDER UITBREIDEN?
Neem snel een kijkje en boek je nu al je opleiding bij jou in de buurt.
https://www.cebeo.be/nl-be/campus-opleidingen

ComPacT™
vermogenschakelaar
in gegoten behuizing

PrismaSeT Active
bord

• Inbedrijfstelling van borden in enkele minuten met eenvoudige
installatie en intuïtieve mobiele app.
• Word onvervangbaar voor uw klanten door betaalbare,
hoogwaardige en geconnecteerde borden en cruciale services
aan te bieden.

#WhatsYourBoldIdea
se.com/prismaset-active
p31configurator.ecataleg.be
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EATON

nieuws uit de sector

GLOEDNIEUW BIJ CEBEO
TRADEFORCE

PRODUCT
PACKAGINHG DESIGN
GUIDELINE

Cebeo biedt met Tradeforce een nieuw merk
voor professioneel gereedschap aan. Tradeforce is niet zomaar een merk, maar het allereerste exclusieve brand van Sonepar, de wereldwijde groep waarvan Cebeo deel uitmaakt.

Kwaliteit en
betrouwbaarheid voorop

den. Wij garanderen de kwaliteit van deze
producten levenslang.”

Dat elke opdracht anders is, dat weten
wij. En dat je voor elke opdracht kwalitatief en betrouwbaar gereedschap nodig
hebt, dat weten wij ook. Het Tradeforceassortiment is speciaal ontworpen om je
dagelijks te ondersteunen in je werk. Nadine
Vandewalle (Product Manager Tooling bij
Cebeo): “Dankzij het comfortabele, ergonomische ontwerp werk je efficiënter en wordt
het risico op letsels geminimaliseerd. Alle
tools worden uitvoerig getest en beantwoorden aan de Europese normen en standaar-

Assortiment in opbouw
• Productfamilies:
• Handgereedschap
• Meetgereedschap
• Slaggereedschap
• Snij- en stripgereedschap

Management bij Cebeo): “We volgen de
verkoop van dit basisassortiment nauw op.
Geleidelijk aan zullen we verder uitbreiden
om nog beter te beantwoorden aan de noden
van de installateur.”

In eerste instantie bieden we handgereedschap aan voor dagelijks gebruik, zoals
rolmeters, schroevendraaiers, tangen,
waterpassen … An Moors (Head of Product

Benieuwd naar Tradeforce?
Kom langs in één van onze filialen en laat je
overtuigen door de uitstekende kwaliteit. Of
bekijk de brochure op onze website.

Pemsa draadgoot

BLACK

C8

DRAADGOOT MET HOGE BESCHERMING TEGEN CORROSIE IN VOCHTIGE EN AGRESSIEVE MILIEUS

• hoge corrosiebestendigheid: Class 8 volgens
NBN EN61537.

• volledig vrij van zinkbramen.
• grote buigzaamheid en groot zelfherstellend


• beter resultaat dan thermisch verzinkte uitvoering.
• esthetisch hoogstaande afwerking dankzij de
gladde, egale coating zonder scherpe randen.

karakter van de beschermlaag.

© TRADE FORCE 2020

BEAMTECH; EATON’S INDUSTRIËLE NOODVERLICHTINGSARMATUUR!
BeamTech is voorzien van een eigentijds design met verstelbare schijnwerpers, die kunnen zorgen voor een efficiënte verlichting van lange,
smalle vluchtwegen óf voor het verlichten van grote, open ruimtes. De IP65 beschermingsgraad en de IK07 slagvastheid maken BeamTech
perfect voor vrijwel alle veeleisende omgevingen.

Any job, anywhere.

Door een compleet re-design van de BeamTech
productfamilie, kan dit armatuur nu ook
heel goed worden toegepast in gebieden waar
esthetiek belangrijk is, zoals theaters en
winkelcentra. Door gebruik te maken van de
accessoire beschermkorf of het inbouwframe
wordt de veelzijdigheid /toepasbaarheid van
het armatuur ook nog eens vergroot.
De BeamTech reeks omvat armaturen met een
lichtopbrengst van 500 tot 2000 lumen. Het
gebruik van leds en een automatisch testsysteem (eventueel in combinatie met CGLine+
monitoringsysteem) vermindert de bedrijfsen onderhoudskosten van de installatie
aanzienlijk.

NBN EN61537.





kunnen vluchtroutes en open ruimtes, maar
ook brandblus- en EHBO middelen, perfect
worden verlicht. Hierbij zijn, afhankelijk van
de ingestelde richtingen van de schijnwerpers,
montagehoogtes tot 25 meter met tussenafstanden tot ruim 36 meter mogelijk.

T 09 381 85 00
E info@stagobel.be

W www.stagobel.be

•

Met de E-focus functie kunt u zelf het verlichtingspatroon kiezen dat u nodig heeft voor de
toepassing. Zowel breedstralende anti-paniekverlichting als gebundelde vluchtrouteverlichting zijn mogelijk met dezelfde armatuur. Selecteer eenvoudigweg brede of smalle
lichtspreiding via de testknop.
Afhankelijk van de keuze voor smalle of brede
lichtspreiding, door middel van de E-focus
functie,

Karrewegstraat 50
9800 Deinze

De led-schijnwerpers van BeamTech kunnen
eenvoudig in stappen van 15° worden ingesteld tussen 0° en 90°. Ook kunnen ze tot
360° worden gedraaid voor ultieme flexibiliteit tijdens de installatie en het lichtontwerp.
Met BeamTech is het eenvoudig mogelijk
om volgens de eisen van NBN-EN 1838 een
verlichtingssterkte van 5 lux te realiseren op
o.a. de brandbestrijdingsuitrusting (zoals
brandslanghaspels), handbrandmelders en
eerstehulpposten.

Unieke E-focus technologie

• milieuvriendelijk.

• de elektrische continuïteit is verzekerd volgens

support matters

Volledig verstelbare
schijnwerpers

•
•
•
•

Varianten met 500 lm, 1000 lm en
2000 lm lichtopbrengst
•
Volledig verstelbare schijnwerpers,
van ieder 500 lumen, voorzien van
vergrendelingsmechanisme tegen
het per ongeluk wijzigen van de
instellingen
•
Elke schijnwerper is voorzien van 2
x 12 leds
•
E-focus functie: smalle en brede
lichtspreiding, te programmeren
tijdens de installatie
Geschikt voor gebruik in grote ruimtes
Geschikt voor wand- en plafondmontage
IP65 beschermingsgraad en een slagvastheid van IK07
Standaard voorzien van Automatische
Testfunctie (AT) en CGLine+ technologie
www.eaton.be/noodverlichting
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LEDVANCE

NIEUW
VIVARES HET IOT LICHTMANAGEMENT
SYSTEEM VAN
LEDVANCE.

WAT MAAKT ONS ANDERS?
COMFORT. TOT IN DE PUNTJES.

LICHTMANAGEMENT, COMFORTABELER DAN OOIT
Met vivares opent ledvance geheel nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van modern lichtmanagement in kantoren - flexibel,
eenvoudig en comfortabel.

VIVARES LICHTMANAGEMENT.
SIMPELWEG
BETER.

LICHTMANAGEMENT - DE COMFORTABELE MANIER
Met VIVARES zorgt u voor optimale lichtomstandigheden op
kantoor en bent u tegelijk flexibel en toekomstbestendig. Alle
LMS-componenten en bijpassende LED-armaturen uit één bron
voor maximale stabiliteit en compatibiliteit. Het nieuwe IoTlichtmanagementsysteem van LEDVANCE is niet alleen
eenvoudig te installeren, maar u kunt ook kiezen tussen
draadloze Zigbee- of bekabelde DALI-technologie. En met onze
optionele clouddiensten kunt u het systeem op afstand
diagnosticeren en energiemonitoring uitvoeren vanaf elke locatie.
Ontdek de comfortabele manier om uw klanten te inspireren!

Vandaag de dag moet kantoorverlichting
veel meer doen dan alleen voldoen aan de
verlichtingsnormen. Het juiste licht op het
juiste moment op de juiste plaats bevordert de
concentratie en efficiëntie van de werknemers,
verhoogt hun welzijn en, last but not least,
bespaart veel elektriciteit. Moderne lichtmanagementsystemen (LMS) maken het mogelijk.

Maar zijn ze niet erg duur om
te plannen, te installeren en te
programmeren?
Niet met VIVARES. Want het innovatieve
IoT-lichtmanagementsysteem van LEDVANCE
maakt aangesloten verlichting eenvoudiger en
comfortabeler dan ooit.

Draadloos of bedraad? Wat u
maar nodig hebt!
Het begint met het kiezen van de technologie
die past bij uw eisen. Het flexibele systeem
biedt twee alternatieven. Het draadloze
VIVARES ZIGBEE is ideaal als u niet te veel
bouwkundige veranderingen kunt aanbrengen, bijvoorbeeld in bestaande gebouwen, of
als de eisen voor het toewijzen van lichtverdelingen vrij vaak veranderen. VIVARES DALI
daarentegen is de bekabelde oplossing voor
langdurige verlichtingsprojecten, bijvoorbeeld in nieuwe gebouwen of voor renovaties
met ruimte voor stuurleidingen.

en uitgebreide diensten voor uw verlichtingsproject. De installatie van alle componenten is
eenvoudig en comfortabel. En de inbedrijfstelling is al even eenvoudig en intuïtief dankzij
een gratis browsergebaseerde app.

Comfortabel onderhoud op
afstand via de Cloud
Een ander hoogtepunt zijn de optionele
Cloud-diensten. Deze bieden bijvoorbeeld
een comfortabele diagnose op afstand van
het systeem. En dankzij energiemonitoring
zorgen ze ervoor dat potentiële besparingen
kunnen worden gemaximaliseerd. Bij dit alles
zal LEDVANCE er altijd zijn voor verlichtingsprofessionals in elke fase van het project.
Want zij kunnen op elk moment rekenen op de
actieve ondersteuning van bekwame experts.
Dat betekent dat zelfs gebruikers met weinig
eerdere LMS-ervaring in staat zullen zijn om
hun klanten te inspireren met een moderne,
toekomstbestendige oplossing.

LEDVANCE biedt alles uit één hand: hoogwaardige en aantrekkelijke LED armaturen,
controllers, sensoren, andere componenten

BENELUX.LEDVANCE.COM
CEBEO BUILDINGS ADVERTORIAL
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NIKO

OPTIMALE LICHTSTURING VIA NIKO DETECTOREN
Robuust
Stevige constructie met
best-in-class
laadvermogen voor een
veilige installatie

Laat de Niko detectoren een oogje in het zeil houden wanneer je klanten slapen of hun handen vol hebben. Of zorg ervoor dat veranderingen van
het daglicht opgevangen worden door de verlichting, zodat zij zich beter kunt concentreren op hun studies of werk. Niko ontwerpt niet enkel
detectoren voor een residentiële omgeving maar ook in schoolgebouwen, ziekenhuizen, kantoren, opslagplaatsen en fabrieken kun je met behulp
van detectoren een slimme oplossing voor lichtsturing ontwikkelen.

In het uitgebreid portfolio detectoren voor
lichtsturing werkt elke detector met de relevante protocollen – meer bepaald DALI- en
KNX-systemen en andere BMS-oplossingen
– wat betekent dat wij hun taal spreken, en
ze dus eenvoudig kunnen sturen. Zo zullen
je projecten een pak energiezuiniger en je
gebouwen duurzamer worden, zonder dat
er aan gebruikscomfort wordt ingeboet.

De voordelen van
daglichtsturing
Met daglichtsturing regelt je systeem de
sterkte van je binnenverlichting op basis
van de hoeveelheid daglicht die binnenvalt. Zo bespaar je energie én kun je je
beter concentreren. Je kan de kamer zelfs
in zones opdelen, zodat het systeem de
lampen dichter bij het raam meer zal
dimmen dan de lampen aan de deur.

DALI-verlichting
Met de DALI-detectoren van Niko verhoog
je in een handomdraai het comfort in elke
kantoor- of productieomgeving. De verlichting kan worden opgedeeld in drie verschillende zones, die vervolgens automatisch
worden aangepast naar een vast ingestelde
lichtwaarde, afhankelijk van het binnenkomende licht. Dit zorgt ervoor dat de
gebruikers steeds onder de beste lichtomstandigheden kunnen werken. Wil je op een

bepaald moment toch meer of minder licht,
dan kan je ook heel eenvoudig. En wordt er
na de ingestelde tijd geen beweging meer
gedetecteerd, dan zal de verlichting vanzelf
uitschakelen. Zo creëer je meteen ook een
erg energiezuinig systeem.
Een uniek voorbeeld in de markt is de Niko
aanwezigheidsmelder met 3 zones DALIdaglichtsturing en extra functionaliteiten
(ref. 350-41750) met een IP54 beschermingsgraad voor zowel de in- als opbouwversie. Naast de 3 automatisch aangestuurde
daglichtzones, kan je een 4e multizone
creëren die los van de daglichtregeling
manueel aangestuurd kan worden via drukknoppen. Wat bijvoorbeeld erg nuttig kan
zijn voor de verlichting boven een smartboard in een klaslokaal.

Lichtsturing via detectoren
Ook voor residentiële projecten, biedt Niko
een uitgebreid gamma aan verschillende soorten sensors en detectoren. Willen
je klanten niet constant het licht aan- en
uitknippen? Of het elektriciteitsverbruik
van hun verlichting terugdringen? De
minimelder werk je zo goed als onzichtbaar
weg in het plafond. Je gebruikt hem als aanof afwezigheidsmelder en dankzij de ingebouwde lichtmeetcel houdt de minimelder
rekening met het aanwezige daglicht.

• Melder 360°, 24 m, met 3 zone
DALI-daglichtsturing en extra
functionaliteiten, master of standalone, voor inbouw (white)
ref. 350-41750
• Melder 360°, 24 m, met 3 zone
DALI-daglichtsturing en extra
functionaliteiten, master of standalone, voor inbouw, met EnOcean (white)
ref. 350-41780
• Universele afstandsbediening voor
smartphone
ref. 350-41936
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