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De evolutie naar hernieuwbare,
koolstofarme energiebronnen is definitief
ingezet. Wat betekent dit voor jou als
installateur?

In deze Cebeo Home 6 laten we niet
alleen leveranciers aan het woord, maar
delen ook enkele installateurs hoe zij de
digitalisering van energie ervaren.

Ons gloednieuw Tradeforce-assortiment
is speciaal ontworpen om je dagelijks
te ondersteunen in je werk met
professioneel gereedschap.
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De exit van de terugdraaiende teller
en de introductie van de digitale
meter deden begin dit jaar heel
wat stof opwaaien. Nu de rust wat
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is teruggekeerd, zoomen wij graag
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concreet betekent, en vooral: wat de
er voor alle duidelijkheid, en ze zijn

Dat er een ware revolutie aan de
gang is in het energielandschap,
dat hoeven we jou wellicht niet
meer te vertellen. Maar ben jij nog
mee met alle nieuwe innovaties
(zonnepanelen, warmtepompen,
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laadpalen …), en belangrijker
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en duidelijk overbrengen aan de

Bij Cebeo focussen we al een hele tijd
op groene en slimme technieken.
Onze expertise delen we graag met
jou, via onze roadshows, Campusopleidingen, Cebeo-specialisten,
brochures … en natuurlijk via
dit gloednieuwe Cebeo Home 6
magazine.
Veel leesplezier!
Ingeborg Claeys
Communications Coordinator Cebeo nv.
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NADINE VANDEWALLE

Cebeo

De digitale meter bestaat eigenlijk al een decennium. Hij werd de voorbije

Cebeo
“Dankzij het comfortabele, ergonomische
ontwerp van de Tradeforce-producten
werk je efficiënter en wordt het risico
op letsels geminimaliseerd. Alle tools
worden uitvoerig getest en beantwoorden
aan de Europese normen en standaarden.”

jaren uitvoerig getest en wordt momenteel ook volop geïmplementeerd. Het
aantal toestellen dat elektrisch aangedreven wordt zal de komende jaren
dan ook alleen maar verder toenemen.
Dankzij deze digitalisering kunnen we het opwekken en verbruiken van
energie steeds beter meten én bijsturen. Dit maakt het mogelijk om zonneenergie te gebruiken op het moment dat het wordt geproduceerd, óf je kunt de

28

energie gebruiken voor het opwarmen van sanitair warm water, opslaan in een
batterij …
Welnu, door de energietransitie en -digitalisering komen de expertises van de
elektro-installateur en HVAC-installateur steeds dichter bij elkaar te liggen.

6

Dankzij samenwerkingen met Cebeo of met andere vakmannen onderling heb

HILDE VANDENBERGHE

je als installateur een streepje voor bij de eindklant.
Onze leveranciers Smappee, Niko en Nathan vertellen in deze Cebeo Home 6
hoe zij de energiedigitalisering aanpakken. En dat is nog niet alles: we laten
ook vijf installateurs aan het woord.

INSTALLATEUR
LUKAS DEQUEKER
“Wij specialiseren ons al langer in volledige elektrische installaties. Recent
zijn daar zonnepanelen en laadpalen
bij gekomen.”

Cebeo
“We baseren ons voor de opwekking
van energie steeds meer op zon, wind,
water en lucht. Elektriciteit wordt
onmiskenbaar dé ‘brandstof’ van de
toekomst.”

“De komende jaren zal in België een
grote inhaalbeweging nodig zijn om het
netwerk aan (semi-)publieke laadpalen
gevoelig uit te breiden.”

CEBEO HOME
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“DIGITALISERING LEVERT
EEN SCHAT AAN DATA OP”

De maatschappij evolueert voortdurend.
De jongste jaren gebeurt dat, onder
meer dankzij de digitalisering, in snel-

Hilde Vandenberghe,
businessmanager bij Cebeo

treinvaart. Die trend wordt in de toekomst ook op de energiemarkt almaar
duidelijker zichtbaar. Zo is de uitrol van
de digitale meter een nieuwe stap in de
richting van een slimmer en groener
energieverbruik, waarbij ook zonne-

Langzaam maar zeker nemen we afscheid van fossiele

panelen, warmtepompen en laadpalen

brandstoffen. Hun voorraad is stilaan uitgeput en

almaar sterker op de voorgrond treden.

bovendien zijn ze nefast voor de CO2-uitstoot. De

Daar speel ook jij, als installateur, een

evolutie naar hernieuwbare, koolstofarme energie-

prominente rol in. Cebeo helpt je via

bronnen is definitief ingezet. “We baseren ons voor de

roadshows, opleidingen en documenta-

opwekking van energie steeds meer op zon, wind, water

tiemateriaal om ook in de toekomst een

en lucht”, vertelt Hilde Vandenberghe, businessmana-

gerespecteerde partner op de residenti-

ger bij Cebeo. “Via die natuurlijke bronnen kunnen we

ële markt te blijven.

volop stroom opwekken. Elektriciteit wordt onmiskenbaar dé ‘brandstof’ van de toekomst. Ontelbare toestellen worden intussen al elektrisch aangedreven en dat
aantal zal op termijn alleen maar toenemen. Denk daar-

SURF SAMEN
MET ONS
RICHTING
DIGITALISERING

bij bijvoorbeeld alleen nog maar aan de opmars van elektrische wagens.”

DEFINITIEVE UITROL
De digitalisering biedt het grote voordeel dat we het
opwekken en verbruiken van energie steeds beter
kunnen meten en opvolgen. “Digitalisering levert een
schat aan data op. Die gegevens zijn van essentieel
belang om evoluties te kunnen inschatten en op basis
daarvan te gaan bijsturen. De digitale meter, die sinds
tien jaar bestaat, biedt dan ook de mogelijkheid om een
enorme stap voorwaarts te zetten. Nadat deze meter de
voorbije jaren mondjesmaat werd getest, is de definitieve
uitrol ervan sinds 2019 in een stroomversnelling terecht
gekomen, dankzij netbeheerders zoals Sibelga (Brussel),
Fluvius (Vlaanderen), Ores en Resa (Wallonië).”
Lees verder op pagina 8

Hilde Vandenberghe,
businessmanager bij Cebeo
CEBEO HOME DOSSIER
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CEBEO
‘Allemaal goed en wel, maar wat

ENERGIEMANAGEMENT

betekent dat nu voor mij’, zien we
je al denken. Deze nieuwe evolu-

Als je op de websites van de netbe-

tie biedt de kans om een nog grote-

heerders perfect kan zien wat je

re meerwaarde te betekenen voor

aan elektriciteit verbruikt, levert

jouw klanten. “Door de energietran-

dat erg nuttige inzichten op. “De
Vervolg van pagina 7

sitie en de digitalisering, komen de

data van die monitoring vormen na

expertises van elektro-installateur

verloop van tijd de ideale basis om
Dit ander metertype zal een breed
scala aan mogelijkheden bieden.
“Waar energiesturing vroeger vooral
een kwestie was van kleppen in
mindere of meerdere mate sluiten,
krijgt de consument nu veel sneller
én vlotter inzicht in zijn energieverbruik. Dankzij de connectie tussen
de digitale meter en zonnepanelen
wordt het mogelijk om de opbrengst
van de zonne-energie te sturen
naar de applicaties die de elektriciteit op dat moment nodig hebben.
Daarnaast kan je die energie ook
gebruiken voor het opwarmen van

en HVAC-installateur dichter bij

te gaan werken met een energiema-

elkaar te liggen”, verklaart Michèle

nagementsysteem (kortweg EMS).

De Brabandere, Market Segment

Dankzij zo’n systeem kunnen eige-

Manager bij Cebeo. “De kennis

naars van zonnepanelen bijvoor-

waarover dergelijke specialisten al

beeld de verbruikspiek plannen op
momenten van een productiepiek,

zonnepanelen

door op dergelijke tijdstippen meer

beschikten, blijft uiteraard erg nuttig
en zal binnenkort worden aangevuld

Michèle De Brabandere, Market Segment
Manager bij Cebeo

met een extra dimensie. Wie erin

toestellen in te schakelen. Ook wie

slaagt om zowel elektrische bekabe-

niet over een PV-installatie beschikt,

ling als programmeringstechnieken

kan door een duidelijk overzicht

aan te bieden, zal bij de eindklant

van de energieconsumptie het

een streepje voor hebben. Je hoeft die

verbruik gelijkmatiger gaan verde-

kennis daarom niet noodzakelijk zelf

len en pieken uitvlakken, waardoor

te vergaren: ook partnerships of een

je weer kan gaan besparen op de

ecosysteem met andere installateurs

energiefactuur.”

zijn natuurlijk een mogelijkheid.”

het sanitair warm water, of opslaan

ROADSHOW
In de toekomst zullen opleidingen in
het onderwijs ongetwijfeld rekening
houden met de digitalisering van de
energiemarkt. Gelukkig hoef je daar
als Cebeo-klant niet op te wachten.
“Het is onze missie als groothandel
om installateurs hier zo goed moge-

in een batterij. Verwarming en sani-

lijk in te begeleiden”, vervolgt Michèle

tair warm water zullen ook in de

De Brabandere. “Daarom plannen we

toekomst de grootverbruikers van

nog dit najaar diverse initiatieven. Zo

het huishoudelijk energieverbruik

organiseren we een roadshow die de

blijven.”

installateur al heel wat nuttige informatie biedt over de digitalisering van

ventilatie

domotica

schakelmateriaal

KNX

de energiemarkt, energiemanagementsystemen, warmtepompen,
laadpalen, enzovoort.”
Lees verder op pagina 10

smart
lightning

videofonie

audio

warmtepomp

laadmodule
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CEBEO
Vervolg van pagina 9

Ook ‘on the field’ blijft Cebeo voor
de nodige ondersteuning zorgen.

Cebeo trekt de lijn door met gerich-

In samenwerking met partners

“Onze specialisten begeleiden

te campus-opleidingen, die het zelf

bieden we ook RESCert-opleidingen

installateurs graag bij de uitwer-

of in samenspraak met fabrikan-

aan voor onder meer zonneboilers,

king van projecten. Bovendien kan

ten organiseert. “Daarnaast onder-

PV-installaties en warmtepompen.

je bij de aansluiting, dimensione-

steunen we ook opleidingscentra

Het is als installateur een crucia-

ring en opstart van een digitaal

die op eigen houtje vormingsses-

le troef om over zo’n certificatie te

energiesysteem ook hulp van de

sies rond deze thema’s organiseren,

beschikken, bijvoorbeeld omdat de

fabrikant krijgen.”

door hun opleidingslokalen met

eindklant alleen door samenwer-

de meest recente energietechnolo-

king met een gecertificeerde part-

Tot slot kan je in handige brochu-

gieën uit te rusten. Op die manier

ner subsidies voor zijn energetische

res ook allerlei nuttige informatie

kan de installateur zich nog beter

investering kan aanvragen.”

over de energietransitie vinden.

een beeld vormen van items zoals

Kortom: wij zijn er klaar voor om je

batterij- en energiemanagementsys-

zoveel mogelijk te helpen.

temen, omvormers, laadpalen en
warmtepompen; belangrijke producten waarmee we ons assortiment de
jongste jaren hebben uitgebreid.

“HET IS ONZE MISSIE ALS GROOTHANDEL
OM INSTALLATEURS ZO GOED MOGELIJK
TE BEGELEIDEN”
Michèle De Brabandere, Market Segment Manager bij Cebeo

GREEN&SMART
DE ENERGIEMARKT WORDT STEEDS DUURZAMER, ENERGIEOPLOSSINGEN STEEDS
GROENER EN SLIMMER. IN DIE SNEL VERANDERENDE MARKT IS HET NIET EENVOUDIG
OM HELEMAAL UP-TO-DATE TE BLIJVEN.
Met Green&Smart houden we de vinger aan de pols en zorgen we ervoor dat je als installateur toekomstgericht
kan werken, en dat je jouw klanten de juiste informatie kan geven. Wat zijn de duurzaamste oplossingen voor
een verwarmingsinstallatie? Welke voordelen leveren zonnepanelen nog? Is een thuisbatterij de investering
waard? Ontdek dit en veel meer op ons Green&Smart platform.
Meer info op www.cebeo.be

CEBEO HOME DOSSIER
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SMAPPEE
Smappee is een echte voortrekker
in de digitalisering van de energie-

“WE BUNDELEN NU DE KRACHTEN
MET CEBEO OM DE INSTALLATEUR TE
VOORZIEN VAN OERDEGELIJKE, DUURZAME
OPLOSSINGEN ÉN DE JUISTE KENNIS”

markt. Het team rond ondernemer

Stefan Baetens, International Business
Developer bij Smappee

Stefan Grosjean legde zich in 2012
al toe op oplossingen die particulieren duidelijke inzichten geven om
bewuster met energieverbruik om
te gaan. Het huidige bedrijfsgebouw
van Smappee, ‘Snowball’, illustreert
perfect hoe je op een slimme manier
hernieuwbare energie kan inzetten.

De energie(r)evolutie is in

Een gigantische batterij voor ener-

volle gang. Het is een verhaal

gie-opslag, vijftig laadpalen voor

waar Smappee al meer dan

‘gewone’ oplaadbeurten, snellaad-

tien jaar op voorbereid is. De

palen… voorbeelden bij de vleet. De

onderneming uit Harelbeke

Smappee-oplossingen voor verstan-

bouwde in het voorbije

dig energiemanagement zijn intus-

decennium een karrenvracht

sen allemaal bij Cebeo verkrijgbaar.

aan expertise en ervaring op in
energiebeheer. “We bundelen

DOORSTROMING

nu de krachten met Cebeo om
de installateur te voorzien

“De eerste contacten dateren van

van oerdegelijke, duurzame

begin dit jaar”, legt Stefan Baetens,

oplossingen én de juiste

International Business Developer

kennis”, vertelt Stefan Baetens.

bij Smappee, uit. “De energiemarkt
evolueert in ijltempo, om de haverklap komen er interessante innovaties bij. Om alle informatie over die
Stefan Baetens, International
Business Developer bij Smappee

“Bij de keuze van onze partners,
gaan we heel selectief te werk”,
vult Delphine Van Hoecke, PR &
Communications Manager, aan.
“Onze voorkeur gaat uit naar onder-

INFINITY
Het aanbod van Smappee antici-

nemingen die samen met ons heel

peert op de huidige en toekomsti-

bewust bezig zijn met duurzaam-

ge trends. “Een modulair systeem

heid en die een belangrijke rol

als Smappee Infinity, bijvoor-

willen spelen bij het informeren en

beeld, speelt in op slim autoladen,

sensibiliseren van de markt. Cebeo

geoptimaliseerde zelfconsumptie,

is op dat vlak een rolmodel, want

aanzienlijke energie- en kosten-

het heeft zelf een afdeling die zich

besparingen, enzovoort. Andere

volledig aan hernieuwbare energie

unieke toepassingen richten zich op

wijdt. We kijken ernaar uit om hun

het intelligent benutten van zonne-

mensen te ‘trainen’, zodat zij op

panelen en op de aansturing van

hun beurt de installateurs kunnen

laadpalen. Al deze energiemanage-

inlichten.”

mentfunctionaliteiten zitten standaard geïntegreerd in onze laadpalen”, gaat Stefan Baetens verder.
Lees verder op pagina 15

trends en de gevolgen ervan naar de
installateur te laten doorstromen én
hen die producten te laten bestellen,
hebben wij als fabrikant de juiste
partners nodig. Cebeo past als gego-

PARTNERS IN
OPTIMAAL INTELLIGENT
ENERGIEBEHEER

ten in dat verhaal.”

CEBEO HOME DOSSIER
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“GERICHT ANTICIPEREN OP EN
GEBRUIK MAKEN VAN ZO GOEDKOOP
MOGELIJKE, HERNIEUWBARE ENERGIE
IS IETS WAAR WE ONS ALLEMAAL
MEE BEZIG ZULLEN MOETEN HOUDEN”
Delphine Van Hoecke, PR &
Communications Manager bij Smappee

Vervolg van pagina 13

In de tertiaire sector worden nu al
variabele energietarieven toegepast.

Met andere woorden: inzichten

Binnenkort komen die er ook op de

krijgen in hoe en wanneer je best

residentiële markt aan. “Daarom

(groene) energie verbruikt, wordt

zal het meer dan ooit belangrijk
worden om energie op te slaan op de

voor iedereen een absolute must.
“Gericht anticiperen op en gebruik

juiste momenten – als de tarieven

maken van zo goedkoop mogelij-

erg laag of zelfs negatief zijn – en

ke, hernieuwbare energie is iets

ze vervolgens, op gunstige tijdstip-

waar we ons allemaal mee bezig

pen, te gebruiken. Op termijn komt

zullen moeten houden. België heeft

ook het capaciteitstarief eraan. Als

op dat vlak een stevige inhaal-

het vermogen wordt beperkt om

beweging voor de boeg, want de

distributiekosten te verlagen, kan de

Scandinavische landen bijvoor-

eindklant met behulp van meetsys-

beeld staan daar al veel verder in.

temen de consumptie van verschil-

Dynamische tarieven zijn daar zelfs

lende toestellen spreiden over de

al de nieuwe standaard.”

Smappee, verdeeld via Cebeo, zullen
daar zeker bij helpen.”

dag en daarbij gebruik maken van
zonne-energie. Het zijn allemaal

“Er komt dus heel wat op ons af, wat

nuttige tools om consumptiepie-

prachtige perspectieven biedt voor

ken en overbelasting van het net te

de installateur”, aldus Delphine Van

vermijden”, vervolgt Stefan Baetens.

Hoecke. “Wie daar nu al in meegaat
en zijn kennis hierover verdiept,
zal daar gegarandeerd de vruchten
van plukken. De oplossingen van

CEBEO HOME DOSSIER
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NIKO

NIKO BIEDT
INSTALLATEURS GERICHTE
ONDERSTEUNING
BIJ DIGITALISERING VAN
ENERGIEMARKT
Als specialist in energie-oplossingen, zag Bart
van Remortel de markt vliegensvlug veranderen. “Deze sector zag er vroeger heel simpel uit:
grote energiecentrales waren de opwekkers,
particulieren en ondernemingen de afnemers.
Door de mogelijkheid om zelf energie op te
wekken, loopt dat nu helemaal door elkaar. Veel
mensen of bedrijven vertolken beide rollen. De
uitdaging bestaat erin om dat hele stroomnet
in goede banen te leiden en vraag en antwoord
op elkaar af te stemmen. Koppel dat aan het
noodzakelijke streven naar CO2-neutraliteit en

GEFASEERDE AANPAK
Dat gebeurt best op een digitale manier: dankzij
de huidige oplossingen is er voldoende informatie beschikbaar om alles te automatiseren
en te streven naar die ideale harmonie tussen
vraag en aanbod, zonder dat een consument
zich hierom moet bekommeren. Het is een
proces waar ze bij Niko volop mee bezig zijn.
Lees verder op pagina 18

je beseft dat iedereen slimmer met energie zal
moeten omspringen.”

Bart van Remortel,
productmanager bij Niko

Digitalisering van energie is geen verhaal voor morgen, of een ‘ver van mijn bed’-show.
“Niets is minder waar: het gebeurt vandaag”, vertelt Bart van Remortel, productmanager
bij Niko. “Graag bieden wij installateurs alle nodige informatie en skills aan om dit naar

`

hun business te vertalen. Dat is ook nodig, want slimme huisinstallaties worden de
nieuwe norm en die (r)evolutie gaat razendsnel.”

CEBEO HOME DOSSIER
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“INSTALLATIECOMFORT
KOPPELEN AAN FINANCIËLE
TOEGANKELIJKHEID”

“We zijn op een gefaseerde manier
bezig met de creatie van een totaalpakket aan oplossingen voor een
verbeterd energiemanagement”,
“De volgende stap is geënt op het

vervolgt Bart van Remortel. “In
eerste instantie focussen we ons op

capaciteitstarief, waarbij Niko Home

de optimalisering van zelfconsump-

Control ervoor zal zorgen dat het

tie: hoe kan je, als eigenaar van een

verbruik beter verspreid wordt over

PV-installatie, zoveel mogelijk je

de dag en de distributiekosten op de

eigen energie gebruiken? Door de

energiefactuur zullen dalen. Fase drie

afschaffing van het prosumententa-

zal zich op langere termijn voltrek-

Los van dat alles en toepasbaar in

rief en van de terugdraaiende meter

ken, als we steeds nadrukkelijker met

elke fase, is het gezond verstand. “De

lijken zonnepanelen een investe-

dynamische prijzen zullen worden

goedkoopste energie is degene die

ring die niet meer rendeert. Niets is

geconfronteerd. Het zal dan kwes-

je niet verbruikt. Het sluimerver-

minder waar. Met een gegarandeerd

tie worden om op een zo intelligent

bruik beperken, beter isoleren … het

rendement van 5% leveren zonnepa-

mogelijke manier van de lage tarie-

zijn stuk voor stuk vrij eenvoudige

CONNECTIVITEIT

heden te laten informeren. “Slimme

nelen nog altijd veel meer op dan de

ven gebruik te maken. Momenteel

manieren om stroom te besparen.”

Ook het Internet of Things, waar-

spaarrekening. Het is geen geheim

zijn de prijzen nog niet zo wisselval-

door apparaten met elkaar commu-

standaard worden. Het huis zal

dat de energieprijzen op termijn

lig en liggen de hogere en de lagere

niceren, biedt veel voordelen. Die

verder zullen stijgen. Op dat moment

tarieven nog relatief dicht bij elkaar.”

connectiviteit en het gebruik van

Bart van Remortel, productmanager bij Niko

GUNSTIG PRIJSKAARTJE
Redenen genoeg voor de installateur om zich, liever nu dan morgen,
grondig over de huidige mogelijk-

Niko Home Control laten bijvoor-

wordt een PV-installatie, mede door
de relatief beperkte investering, nog

beeld toe om met één druk op je

aantrekkelijker.”

smartphone een aangepaste sfeer
in huis te creëren, de zonwering te
sluiten, de verwarming uit te zetten,
noem maar op. Voor die verwarming
leent een warmtepomp zich ideaal:

GEFASEERDE AANPAK

een continu gezellige temperatuur
in de winter, veel koelingsmogelijkheden in de zomer… Ook dat kan je

1

CAPACITEITSTARIEF

Focus op optimalisering
van zelfconsumptie =

zoveel mogelijk je eigen opgewekte energie
gebruiken

2

Focus op capaciteitstarief:

Niko Home Control zorgt ervoor dat
verbruik beter verspreid wordt waardoor
distributiekosten dalen

vandaag probleemloos via de smart-

huisinstallaties zullen de nieuwe
voor ons werken, niet omgekeerd.
Bovendien hoeft daar geen exorbitant prijskaartje aan te hangen,
integendeel: producten zoals draadloze dimmers en schakelaars illustreren perfect de democratisering
van de automatisering. Makkelijk te
installeren én betaalbaar. Het is een
boot die installateurs niet mogen
missen, zeker omdat de werelden
van zonne-energie, verwarming en
elektra zich zullen versmelten tot
één grote markt.”

Via webinars en opleidingen brengt
Niko installateurs op de hoogte van
de evolutie en nieuwe producten.
“We zijn ook in overleg met fabrikanten, om onze oplossingen zo goed
mogelijk op die van hen af te stemmen. Zo verhogen we het installatiecomfort. Dat is ook noodzakelijk,
want er wordt van de installateur
almaar meer gevraagd, terwijl het
steeds moeilijker wordt om de juiste
mensen te vinden. Ik ben ervan
overtuigd dat ook Cebeo een cruciale meerwaarde zal leveren bij de
eenvoudige ‘adoptie’ van nieuwe,
digitale technieken door de installateur”, besluit Bart van Remortel.

phone regelen.”
Dan hebben we het nog niet eens
over de elektrische auto gehad. “Ik
heb er zelf eentje en zou de klok
absoluut niet meer willen terugdraaien. Zo’n wagen bolt fijn en
comfortabel, ook het opladen kan
op een heel eenvoudige manier.

ZELFCONSUMPTIE

Bovendien zit een dergelijk model
NIKO
HOME
CONTROL

veel simpeler in elkaar dan een
wagen op fossiele brandstoffen,
waardoor deze minder onderhoud
nodig heeft en op termijn goedkoper
zal worden dan de brandstofauto.”

3

(Toekomst) Dynamische prijzen:

zo intelligent mogelijk van de lage tarieven
gebruikmaken

DYNAMISCHE
PRIJZEN

CEBEO HOME DOSSIER
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NATHAN

CEBEO EN NATHAN ONDERSTEUNEN
INSTALLATEUR BIJ KEUZE VOOR
SLIMME WARMTEPOMPEN

Het is daarbij een enorme troef dat
Nathan alles onder één dak kan

aanbieden: het staat in voor zowel
verkoop, uitvoering als services
en rolde die aanpak recent ook in
België uit. “Bij ons bieden we dezelf-

KWALITATIEVE KOELING
“Warmtepompen worden eigenlijk
Het dak als bron voor een warmtepomp?

al decennialang gebruikt”, legt hij

Velen horen het nog in Keulen donderen

uit. “Ik zag extra potentieel in deze

als ze daar voor het eerst over horen,

producten door de andere manier

maar deze aanpak wordt steeds

waarop er nu wordt gebouwd.

meer dagelijkse realiteit. Dergelijke

Doordat isolatie stelselmatig aan

PVT-panelen zijn in Nederland al langer
ingeburgerd en zullen in de toekomst
ook in België fors aan belang winnen. De
Belgische installateur mag die trend met
vertrouwen tegemoet kijken: dankzij
de harmonieuze samenwerking tussen
leverancier Nathan en groothandel
Cebeo zal hij op alle gebieden de juiste
ondersteuning krijgen.

Nathan staat in Nederland al
lang bekend als een aanbieder van totaaloplossingen voor
duurzame klimaattechniek. Wolf
Nathan nam de zaak in 2002
over van zijn ouders en zag al
snel een nieuwe toepassingsmarkt voor warmtepompen.

belang begon te winnen, was het ook
noodzakelijk om over een kwalitatieve koeling na te denken. Ook op
dat vlak kunnen warmtepompen
een gevoelige meerwaarde betekenen, als deel van een totaaloplossing
voor een oerdegelijke klimatisatie.”

de dienstverlening aan. Het enige
verschil is dat we hier geen eigen
booractiviteiten hebben, maar dit
wel faciliteren voor gespecialiseerde partners”, aldus Stijn Keppens,
verantwoordelijke voor de Belgische
markt.

KENNISTRANSITIE
‘Driven bij knowledge’ is de baseline in de huisstijl van Nathan. Die
slogan zet het bedrijf ook elke dag
om in de praktijk. “We zijn er rotsvast van overtuigd dat de energietransitie in de eerste plaats
een kennistransitie is”, gaat Wolf
Nathan verder. “Door opleiding te
geven aan medewerkers bij groothandels én aan de installateur zelf,
kunnen we elkaar alleen maar
versterken. De installateur zal de
nieuwe technologieën elke dag naar

“INSTALLATEUR
HELPEN
VIA KRACHTIG
PARTNERSHIP”

de praktijk vertalen via realisaties
van projecten, het is onze taak om
hem daarin te ondersteunen met
de juiste producten en een sterke
service.”
Lees verder op pagina 22

Stijn Keppens, verantwoordelijke
voor de Belgische markt bij Nathan
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Nathan roadshow truck

Voel je als installateur toch
enige koudwatervrees om met
PVT-installaties aan de slag te gaan?
Hoeft niet, want Cebeo en Nathan
knutselden een doordacht plan
van aanpak in elkaar. “De komende
maanden zullen we gezamenlijk de
installateurs informeren via road-

Voor die sterke service bundelt

vooral vrij jonge installateurs, die

Nathan de krachten met Cebeo. “Dit

de kennis tijdens hun opleiding

partnership stond in de sterren

kregen aangereikt, daar actief mee

geschreven”, vult Stijn Keppens aan.

bezig zijn”, verklaart Stijn Keppens.

“We werken zowel in België als in

te zwengelen. “We merken dat

“Installateurs die geen opvolging

Nederland samen met Sonepar. Door

hebben en overwegen om hun

de energietransitie beseften ze bij

zaak over afzienbare tijd stop te

Cebeo dat ze hun aanbod moesten

zetten, vergen op dat vlak wat meer

verruimen. Wij kunnen hen daar de

aandacht en ondersteuning.”

Vandenberghe uit. “Via opleidingen
van Cebeo-specialisten én van de
installateur brengen wij de kennistransitie naar de markt. Ook op technisch en logistiek vlak én bij de ‘after
sales’ zullen wij onze meerwaarde in
de verf zetten, zodat de installateur
te allen tijde de controle over zijn
eigen businessmodel kan behouden.”

oplossingen én kennis voor bieden.
ER
ME
EER INFO •
O•M
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ER
E

grote meerwaarde”, pikt Hilde

brandstoffen. “Het is voor de installateur dan ook cruciaal zich te verrij-

Vandenberghe van Cebeo in. “Door

ken met de nodige knowhow. De

zowel onze mensen als de installa-

HVAC-markt en pure elektriciteits-

teurs te ondersteunen met opleiding

werken groeien pijlsnel naar elkaar

en begeleiding, staat deze leveran-

toe, waardoor de installateur van

cier in voor hoogwaardige produc-

de toekomst zich idealiter focust op

ten, een stevige kennisinjectie én een

multitechnieken. Nathan en Cebeo

maximale ontzorging.”

kunnen hem daarbij perfect ondersteunen. Zo werken we momenteel
ook volop aan de creatie van een
performant EMS (energiemanagementsysteem) dat de aansturing van
warmtepompen via PV behartigt”,
aldus Stijn Keppens.
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“Nathan heeft voor ons een
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O•

strenger in het gebruik van fossiele
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Belgische overheid wordt almaar
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door een hoogwaardige sturing.”
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dan iedereen denkt, want de
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deze transitie er sneller aankomt

en-klare producten aangedreven
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‘one stop shop’ fungeren, met kant-
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Toch kunnen we er niet omheen dat

O

Op die manier kan Cebeo als een
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ER

Intussen begint ook in België
de markt van PVT-panelen aan

genwoordigers van Cebeo en Nathan
aanwezig zullen zijn”, legt Hilde

ME

MULTITECHNIEKEN

shows en bezoeken waarbij verte-

Maxi Manager met Android
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.
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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LAADPALEN

LAAD JE BUSINESS
ELEKTRISCH OP
STUURBARE STATIONS
Elektrische wagens zullen een belangrijke rol vertolken in het streven naar een
CO2-neutrale toekomst. In functie daarvan wordt een belangrijk wetsontwerp van
Vincent Van Peteghem, federaal minister
van financiën, binnenkort in het parlement
behandeld. Zo voorziet de minister financiële steun voor ondernemingen en particulieren die investeren in laadpalen. Die regeling
ging op 1 september 2021 in.
“De komende jaren zal in België een grote
inhaalbeweging nodig zijn om het netwerk
aan (semi-)publieke laadpalen gevoelig uit te
breiden. Momenteel hebben we er zo’n 6500,
tegen 2030 zouden dat er 90.000 moeten
zijn. We spreken dan over de noodzaak aan
(semi-)publieke laadpalen, die voor particulier gebruik zitten daar niet bij. Ter vergelijking: in Nederland hebben ze nu al circa

Binnenkort zal de elektrische wagen niet meer weg te denken zijn uit

30.000 laadpalen die in principe voor ieder-

ons straatbeeld. Om al die auto’s van de juiste ‘brandstof’ te voorzien,

een toegankelijk zijn”, verduidelijkt Nico

zal het laadpalennetwerk in ons land gevoelig moeten uitbreiden. Daar

Moeyaert, productmanager voor ‘renewa-

liggen heel wat kansen voor jou als installateur, zeker nu de federale

bles’ en ‘e-mobility’ bij Cebeo.

Particulieren die de komende drie jaar een
laadstation aankopen voor thuisgebruik,
zullen op een fikse belastingvermindering
op die investering mogen rekenen. “Daarbij
maakt het niet uit of je eigenaar of huurder
van het pand bent”, vervolgt Nico Moeyaert.
“Tot 31 december 2022 bedraagt de belastingvermindering liefst 45%. Wie langer wacht,
ziet het fiscaal voordeel wel dalen: 30% in
2023, 15% in 2024. Het moet wel over een
intelligent laadstation gaan, dat uitsluitend
groene stroom gebruikt en waarbij zowel de
laadtijd als het –vermogen stuurbaar is: het
laadmoment moet worden afgestemd op het
andere stroomverbruik van de woning, om
onnodige pieken te vermijden. Het belastingvoordeel zal worden berekend op een
maximum van 1500 euro per laadpaal en per
belastingplichtige.”
Lees verder op pagina 26

2030

regering interessante subsidies voorziet voor ondernemingen en
particulieren die hierin willen investeren.

2021
Nico Moeyaert,
productmanager voor ‘renewables’ en ‘e-mobility’ bij Cebeo

(SEMI-) PUBLIEKE LAADPALEN
IN BELGIE

momenteel

6.500

nodig tegen 2030

90.000

CEBEO HOME DOSSIER
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LAADPALEN

Vervolg van pagina 25

BELASTINGSVOORDEEL
LAADSTATION(S)

Voor ondernemingen wordt investeren in laadinfrastructuur nog lucra-

PARTICULIEREN

tiever. Tot eind 2022 bedraagt het
aftrekpercentage 200%. Voor wie
iets langer wacht, wordt dat tot eind
augustus 2024 150%. “Het moet dan
wel om (semi-)publieke laadstations
gaan, die ook voor derden toegankelijk zijn, al dan niet binnen de
openingsuren van het bedrijf. Het

tot 31/12/22 : 45%
2023 : 30%
2024 : 15%

is dus de bedoeling dat ook bezoekers, passanten en omwonenden er
gebruik van kunnen maken.”
Bedrijven die hun laadpalen ter
beschikking van iedereen stellen,
gaan vaak een partnership aan met
een MSP (Mobility Service Provider).
De MSP zal de laadpalen online

BEDRIJVEN

zetten, zodat geïnteresseerde gebruikers een laadsessie kunnen reserveren. De eigenaar van het laadstation
krijgt via de MSP op het eind van de
maand een gebundelde betaling van
alle laadsessies van de voorbije periode. De MSP zal vaak ook instaan

tot 31/12/22 :

200%

tot 31/08/24 :

150%

voor het onderhoud en de ‘after sales’
van de installatie.
Eigenaars van een elektrische wagen
sluiten vaak een contract af bij een
CPO (Charge Point Operator). Door
middel van de laadpas kan de wagen

!! Voorwaarde:

(semi-)publieke laadstations
-ook voor derden toegankelijk

dan worden opgeladen op het laadpalennetwerken over het volledige
land. Medewerkers van ondernemingen zullen op hun werk normaal
gesproken wel gratis kunnen laden.”

DIENST NA VERKOOP

OPLEIDINGEN

Het is duidelijk: deze markt creëert

Cebeo voorzag eerder al productge-

heel wat potentiële extra mogelijk-

richte opleidingen over laadpalen

Binnenkort komen er nieuwe info-

Sowieso wordt de job van de instal-

heden voor de installateur. “Veel

aan installateurs. “Daarbij lag de

momenten, met aandacht voor het

lateur cruciaal. Zo komt er bijvoor-

installateurs beseffen dat dit eraan

nadruk vooral op technische aspec-

volledige commerciële plaatje rond

beeld een belangrijke adviesfunctie

zit te komen, maar door de subsi-

ten, zoals de werking, de verschillen-

de laadpalen. “Dan zal het onder

bij, want de laadvereisten van een

dieregeling kan alles in een stroom-

de laadmodi en stekkertypes, waarop

meer gaan over servicemodellen, de

elektrische wagen komen niet nood-

versnelling belanden”, weet Nico

te letten bij een installatie, omgaan

uitbating van een laadstation, de

zakelijk overeen met de kenmerken

Moeyaert. “Uiteraard zal de vraag

met verschillende nettypes, de juiste

koppeling van de juiste software, …

naar installaties van dergelijke laad-

dimensionering, enzovoort.”

van de technische installatie waarover de klant beschikt. Het zal dus

punten explosief stijgen, maar de

essentieel zijn om de juiste oplossing

eindklant zal dit liefst ondersteund

voor te stellen en over de knowhow

zien door krachtige service van de

te beschikken om de nodige aanpas-

aanbieders. Je kan hier als installa-

singen en/of beveiligingen aan de

teur op inspelen door ook een goede

installatie door te voeren. Via gerich-

dienst na verkoop aan te bieden. Zo

te opleidingen willen wij de instal-

kan het bijvoorbeeld gebeuren dat

lateur daar graag over informeren”,

de gebruiker na een laadsessie zijn

besluit Nico Moeyaert.

wagen niet losgekoppeld krijgt van
het laadpunt. De installateur kan
dan worden gecontacteerd om het
probleem op te lossen.”

CEBEO HOME DOSSIER
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INSTALLATEURS
KIJKEN VOORUIT NAAR
EEN

TOEKOMST
VOL NIEUWE EVOLUTIES

SENSIBILISERING
In Oud-Heverlee merkt Wim Vanden Eynde dat
de digitalisering bij de meeste particulieren nog de
ver-van-mijn-bed-show is. “In deze regio zijn de meeste
tellers nog analoog. Weinig mensen vragen zich af
wanneer bij hen een digitale teller zal worden geïnstalleerd. We mogen bij ondernemingen wel veel leidingen
plaatsen voor laadpalen, maar doorgaans kopen ze die
laadfaciliteiten zelf aan om ze dan intern, of door een

INTEGRATIE
VOLOP BEZIG

andere partij, te laten installeren.”

Er staat de komende jaren heel wat te gebeuren in de energiemarkt. Installateurs
zullen dat tijdens hun opdrachten elke dag opnieuw ervaren. Welk gevoel hebben
ze over die (r)evolutie? We vroegen het aan vijf Cebeo-klanten.

In Veurne versterkt Lukas Dequeker sinds twee jaar de
zaak die zijn vader Wim een kwarteeuw geleden startte.
“Wij specialiseren ons al langer in volledige elektrische

“WERK VAN LANGE ADEM”

installaties. Recent zijn daar zonnepanelen en laadpalen bij gekomen. Op die manier zijn we dus al volop
bezig met de digitalisering van energie te integreren in
onze realisaties. We combineren een PV-installatie met

Bij Vermaelen & Demuynck, geves-

een thuisbatterij of linken ze aan de domoticasturing,

tigd in Rotselaar, zijn ze al langer dan
vandaag met de digitalisering van

Als verlichtings- en domoticaspecialist ziet Wim

energie bezig. “Gezien wij onder meer

dat veel mensen energie willen besparen door het

zonnepanelen, domotica, verwarming

gebruik van ledlampen, maar veel verder gaat het

en sanitair installeren, is dat ook abso-

voorlopig niet. “Het capaciteitstarief, dynami-

luut noodzakelijk”, zegt medezaak-

sche energieprijzen … mensen horen het in Keulen

voerder Jelle Demuynck.

donderen als het daarover gaat. De overheid heeft
daar nog veel sensibiliseringswerk voor de boeg.”

“We hebben ons daar al grondig over
geïnformeerd, zodat we onze klan-

Voor verwarming en sanitair verwijst Wim Vanden

ten ook de juiste adviezen kunnen

Eynde zijn klanten door naar een gespecialiseerde

geven. Toch is dat niet altijd eenvoudig, omdat je soms moeilijk kan
inschatten in hoeverre die mensen
al bewust met energieconsumptie bezig zijn. Wie dat nu nog niet
doet, zal in de toekomst niet anders
kunnen, vermits dat hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot een duurdere
factuur.”

partner. “Mocht ik nu 20 zijn, zou ik zeker HVACDemuynck juicht de verduurzaming

op elk moment van de dag mee bezig

toe, maar beseft dat niet elke consu-

te zijn? Slimme apps kunnen daarbij

ment gericht zal kunnen inspelen

helpen, maar op bepaalde momen-

op de nakende dynamische prijzen

ten heb je gewoon andere prioritei-

en het capaciteitstarief. “Idealiter

ten dan voortdurend je energievre-

verbruik je energie op het moment

ters in de gaten te houden”, besluit de

dat er veel wind- of zonne-energie

installateur.

oplossingen aanbieden, maar op dit moment in mijn
carrière heeft het weinig zin onze diensten daar nu
nog mee uit te breiden. Eén ding is zeker: installateurs zullen het zich in de toekomst niet meer
kunnen permitteren alleen de basis (elektriciteitswerken) aan te bieden, anders duwen ze zichzelf uit
de markt.”

maar dat gebeurt zeker nog niet bij elke installatie.”
Bij elektrische voorzieningen voor nieuwbouwpanden is de vraag naar domotica groot. “Als je als
installateur mee wil zijn met je tijd, moet je daar
ook gewoon in meegaan. We kunnen ook warmtepompen aan de sturing koppelen, maar voorlopig
is het nog niet de bedoeling op termijn zelf sanitair
en verwarming te installeren. Met ons beperkt team
focussen we ons liever op wat we echt goed kunnen,
dan er zomaar nog nieuwe dingen bij te nemen.”
Lukas verwacht dat de particuliere eindklant zowel
bij nieuwbouw als bij renovaties zal investeren in
de digitalisering van energie. “Toch zal het een werk
van lange adem worden. Er zullen vele jaren overgaan vooraleer ook het integrale en vaak verouderde gebouwenpatrimonium met nieuwe elektrische
technieken zal uitgerust zijn.”

is, of als er overschotten op het net
zijn. Alleen: wie heeft de tijd om daar
CEBEO HOME DOSSIER
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FUTURE PROOF
Het was zijn bewuste keuze om zelf

INSTALLEER
ZORGELOOS
ZONNEPANELEN

geen koeling of zonnepanelen te
installeren. “In de begeleiding van de
klant bied ik deze systemen wel aan.
Voor de uitvoering werk ik samen
met een gespecialiseerde partner,
“We merken elke dag dat een goede
begeleiding van de eindklant almaar
Na tien jaar bij Packo verantwoorde-

belangrijker wordt”, zegt hij. “Het

lijk te zijn geweest voor koeling, elek-

komt erop aan heel praktisch met

triciteit, PLC en montage, startte Gino

hem het plan van het huis te over-

Annys zelf als elektro-installateur. Via

lopen en concrete vragen te stellen.

een overname nam hij er eerst sanitair

Met de antwoorden daarop kunnen

bij, later ook verwarmingsoplossingen

we aan de slag om de installaties

en intussen ook warmtepompen. Hij

compleet, of toch op zijn minst

volgt regelmatig bijscholingen.

future proof te maken.”

zodat ik me zelf in mijn kernactiviteiten kan blijven verdiepen. Voor
opleidingen en trainingen kan ik
onder meer terecht bij de groothandel, die ook daarin een belangrijke rol speelt. Sowieso is kennis van

Een snelle, veilige en gemakkelijke installatie van zonnepanelen?

elektriciteit en sturingen een meer-

Met Preflex natuurlijk! Een dubbele solarkabel 4mm2 en een aardingsdraad

waarde voor de installateur”, besluit
Gino, die zijn klanten systematisch

van 6mm2 met de bescherming van een flexibele Preflex buis.

contacteert voor een onderhoud van

Installatie op een plat dak? Dan is onze starre Polvalit buis uit

de installatie en zo optimale klan-

UV stabiel en versterkt PVC de juiste bescherming voor uw kabels.

tenrelaties onderhoudt.

WALLONIË
Jean-Philippe Guillaume is gedelegeerd bestuurder van Energie &
Electricité. Hij verwacht op korte
termijn veel van de digitalisering. “De
vraag begint toe te nemen. Domotica
is al erg in trek en binnenkort zullen
ook steeds meer mensen gebruik willen
maken van duurzame energie. De
markt voor elektrische auto’s groeit
al. Vooral bij bedrijven hebben we al
verschillende projecten afgerond om
laadstations te plaatsen. Dat zal in de
toekomst alleen maar toenemen.”

Wat de slimme meter betreft, is
Wallonië niet zo ver gevorderd als
Vlaanderen. “Het zit er zeker aan te
komen, maar we moeten wachten
op de regering om dit beter te organiseren voordat we echt kunnen
beginnen.”
De vraag naar elektrotechnisch
werk is zo groot dat Jean-Philippe
Guillaume op korte termijn geen
plannen heeft om ook HVACdiensten aan te bieden. “Het zal
erop aan komen de juiste mensen te
vinden, die vanuit hun opleiding over
de juiste technische vaardigheden
beschikken en ook kunnen programmeren. Hier is een grote rol weggelegd voor het onderwijs. Leveranciers,
zoals Cebeo, kunnen me helpen
met ondersteuning door technisch
competente mensen en communicatie die goed op de markt is afgestemd.”
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1234002819

Preﬂex SAFE 25mm
+ 2x SOLAR 4 + 1G6

Haspel 200m
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1196041400

Polvalit 20mm
UVS Topspeed
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1196072400

Polvalit 25mm
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3m

Een andere ﬂexibele of starre combinatie nodig?
Vraag ernaar.
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BENELUX.LEDVANCE.COM

CLASSE 300 X13E

Eenvoudig, geconnecteerd en modern

KORT
nieuws uit de sector
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+
SMART VAN LEDVANCE
VERLICHTING IS NU
INTELLIGENTER DAN OOIT!

G

GLOEDNIEUW BIJ CEBEO
TRADEFORCE
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
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 Tradeforce-assortiment 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 standaarden. Wij
garanderen de kwaliteit van deze producten levenslang.”
adv_Classe300X_Cebeo-content_90x132mm_def.indd 1
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CAMPUS
2021
EEN COMPLEET PORTFOLIO
Dimmen, kleurveranderingen, creëren van lichtstemmingen,
lichtsturing vanaf elke locatie, automatisch wekkerlicht.......
Ons SMART+ portfolio voor ZigBee, Bluetooth en WiFi biedt
oneindig veel mogelijkheden en een enorme keuze aan slimme
lampen, armaturen en LED strips. De bediening is zeer comfortabel, eenvoudig en snel met de SMART+ app of met spraakbesturing via een slimme speaker.
Inspireer uw klanten nu met de evolutie naar smart lighting!

Assortiment in opbouw
• Productfamilies:
• Handgereedschap
• Meetgereedschap
• Slaggereedschap
• Snij- en stripgereedschap
In eerste instantie bieden we handgereedschap aan voor dagelijks
gebruik, zoals rolmeters, schroevendraaiers, tangen, waterpassen … An Moors (Head of Product 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.”

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

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.
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EATON

Het nieuwe thuisstation voor e-cars

Pure elegantie: wit en zwart mat

AMTRON® COMPACT

COMPACT.
PRAKTISCH.
PREMIUM.
DE LAADOPLOSSING VOOR THUIS

Het JUNG schakelmateriaal biedt voor elk interieur de passende schakelaar: van strak minimalisme tot rustiek, van hoogwaardig kunststof
tot exclusieve metalen.

MENNEKES biedt een uitgebreid gamma laadoplossingen
voor elektrische voertuigen voor zowel privégebruik als
(semi-)openbare toepassingen.

NEW: JUNG voegt de matte uitvoering in de kleuren grafietzwart
en sneeuwwit toe aan de designreeksen LS 990, LS Zero, A 550 en
A flow. Ook in deze matte uitvoering integreren JUNG schakelaars,
stopcontacten en aanraaksensoren zich naadloos in verschillende
woonstijlen. Hun matte look staat garant voor pure elegantie.

NEW: AMTRON® Compact - het nieuwe thuislaadstation in
compacte uitvoering voor privégebruik. Opgesteld in de
garage of onder de carport, de AMTRON® Compact staat
synoniem voor het veilig laden van elke e-car.

Karrewegstraat 50 - 9800 Deinze

E info@stagobel.be

EATON’S 3S UPS VOOR BEVEILIGING VAN THUISAPPARATUUR
We weten allemaal dat onze apparatuur thuis stroom nodig heeft om te blijven werken. We laden immers elke dag onze mobiele telefoons op. Maar, we
staan niet vaak genoeg stil bij het feit dat als apparatuur van het één op andere moment even geen stroom of te veel stroom krijgt, dat het apparaat dan
kapot kan gaan. Meestal merken we dat alleen op als we de wekkers opnieuw in moeten stellen omdat er dan even iets met de stroom gebeurd is.
Echter, een stroomnetwerk en de daarop aangesloten apparatuur kan altijd even wegvallen of een optater krijgen. Soms gaat apparatuur dan stuk.
Maar wat doet u als dit bijvoorbeeld uw router, TV, Desktop PC, Aquarium, beveiliging of vriezer betreft? Van het ene op het andere moment krijgen
de huisdieren dan geen voer meer, is het huis niet meer beveiligd, of kan men al het eten weggooien uit de vriezer. En dat alleen door een dip of piek in
het elektriciteitsnet.

W www.stagobel.be
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Hoog rendement opslag.
Laag verbruik warmte.
www.stiebel-eltron.be/accumulatoren

Een UPS beschermt de aangesloten apparatuur hiertegen. Een UPS kan ons beschermen tegen in totaal 9 stroomfouten. Echter,
de apparatuur die nodig is om tegen alle 9
stroomfouten een bescherming te bieden is
vaak erg kostbaar en in een thuisomgeving
helemaal niet nodig. Voldoende bescherming
thuis heeft u vaak al bij bescherming van 3 of
5 stroomfouten. Eaton biedt daarom speciale
3S, Ellipse ECO of Ellipse PRO UPS-systemen
voor de bescherming tegen deze 3 of 5
stroomfouten.

DE EATON 3S UPS BIEDT
BIJVOORBEELD AL
BESCHERMING TEGEN:
• Stroomuitval

De UPS functioneert als tijdelijke noodaggregaat en kan apparatuur tijdelijk van stroom
voorzien. In combinatie met de Eaton software kan de Eaton 3S UPS zelfs terwijl het als
noodaggregaat functioneert de aangesloten
apparatuur, zoals TV’s of PC’s, netjes afsluiten alvorens de stroom uitvalt.

Accumulatoren voor wand- of vloeropstelling met hoog
verwarmingsvermogen (volgens model)

• Piekstromen

›Intelligent automatisch laden met C-Plus technologie voor
comfortabele, energiezuinige werking
›Geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar met weektimer en
open raamdetectie
›Gebruiksvriendelijke bedieningselementen via LCD-scherm met
achtergrondverlichting
›Lange levensduur
›Uiterst stille werking door geluidsarme kruisstroomventilator

• Stroomdips

De UPS beschermt aangesloten apparatuur tegen plotselinge pieken in het
elektriciteitsnet.

e UPS beschermt aangesloten apparatuur
tegen plotselinge dips in het elektriciteitsnet.

DE ELLIPSE PRO UPS-SYSTEMEN
BIEDEN NAAST BESCHERMING
TEGEN DE EERSTE DRIE
STROOMFOUTEN, OOK
BESCHERMING TEGEN TWEE
EXTRA STROOMFOUTEN:
• Onderspanning

Verlaagde netspanning voor een langere periode (minuten tot dagen). Dit komt
bijvoorbeeld veel voor in zomers wanneer de
airco aanstaat.

• Overspanning

Verhoogde netspanning voor een langere
periode (minuten tot dagen).
Op basis van de hoeveelheid stroom die geleverd wordt door de UPS bij stroomuitval kan
u bepalen welke UPS u nodig heeft in welke
situatie. Hoe meer apparaten u aansluit op
dezelfde UPS, hoe hoger de benodigde spanning is. Echter, in ons thuisnetwerk staan
alle apparaten ver van elkaar af en bevinden
ze zich in verschillende kamers van het huis.

Als u er dan meerdere nodig hebt kan de
aanschafwaarde flink oplopen. Voor thuisgebruik is daarom vaak de 3S UPS al voldoende. Dit is het meest betaalbare UPS-systeem.
Deze UPS biedt al de nodige beveiliging voor
de volgende kritieke toepassingen in uw huis:
• Communicatie en internet verbindingen,
zoals routers, switches en NAS-systemen
• Verzorging van huisdieren, zoals
Aquariums en automatische voedingsapparatuur
• Beveiligingssystemen, zoals (IP-)camera
beveiliging
• Voedselbewaring, zoals koelkasten en
vriezers
• Kritische en dure apparatuur, zoals
TV’s, Audioapparatuur, Desktop PC’s en
spelcomputers
De 3S UPS beschermt u tegen alle dagelijkse
gebeurtenissen die zonder waarschuwing
vooraf stroomuitval veroorzaken zoals blikseminslag, storm, overbelasting van het elektriciteitsnet, ongevallen, en natuurrampen.
De Eaton 3S UPS is beschikbaar in drie varianten met 6 of 8 (IEC, FR of Schuko) stopcontacten en USB- en xDSL-poorten, en met
verschillende batterijcapaciteit: 450VA/270W,
550VA/330W, 700VA/420W en 850VA/510W.
Lees meer over Eaton’s 3S UPS op
www.eaton.be/3s.

STIEBEL ELTRON bv | ‘t Hofveld 6-D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
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Comfortabele ventilatie

Verwarmings- en koelplafondsystemen
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LEDVANCE
Altijd het beste binnenklimaat met

ZEHNDER
TIMIA

• Elektrisch (met afstandsbediening) of CV
• Onopvallend exclusief design
• Multifunctionele keuzeschakelaar (comfort, vorstbeveiliging,
eco, stop, programmering)

• Basiskleur RAL9016 mat. Verkrijgbaar in de 50 kleuren

Superieure warmte
in zijn eenvoud

uit de kleurenkaart.

• Eenvoudige installatie en onderhoud dankzij het

SMART+: SLIMME VERLICHTING VAN LEDVANCE

bevestigingssysteem met scharnier

Steeds meer mensen raken enthousiast over de fascinerende mogelijkheden van intelligent verbonden licht. LEDVANCE heeft het SMART+ portfolio
enorm uitgebreid, zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit sterke groeipotentieel. U kunt zich verheugen op tal van nieuwe impulsen voor uw
verlichtingsprojecten. Of het nu gaat om een efficiënte LED lamp, een stijlvol LED armatuur of handige componenten, om binnen- of buitenverlichting,
om bediening via app, spraakbesturing of slimme afstandsbediening: het SMART+ productportfolio is uitgebreider en diverser dan ooit tevoren.
Comfort, een gevoel van veiligheid, het
gebruik van talrijke intelligente functies of
het plezier van verlichtingsdesign zowel
binnen als buiten: klanten hebben de meest
uiteenlopende verwachtingen van slim licht.
Met SMART+ vervult u ze allemaal perfect.
Het nieuwe SMART+ lampen- en armaturenportfolio kent een zeer grote selectie aan
slimme oplossingen voor binnen en buiten
voor elke klantenbehoefte.

WAAROM SMART+?
1. Slim en handig
SMART+ klanten kunnen hun verlichting
vanuit hun luie stoel bedienen via een app of
spraakcommando.
2. Slim en plaats onafhankelijk
SMART+ komt ook tegemoet aan de veiligheidsbehoeften van veel mensen. Het licht
thuis kan van bijna overal worden bediend bijvoorbeeld om aanwezigheid te simuleren.
3. Slim en fascinerend
Licht aan, licht uit - dat was eens zo: steeds
meer klanten zijn enthousiast over het creëren van sfeervolle lichtstemmingen of laten
zich door geautomatiseerde lichtsequenties
(bijv. wake-up light) de hele dag begeleiden.
4. Slim & buiten
Meer comfort, meer veiligheid, meer sfeer:
LEDVANCE biedt ook een breed scala aan
inspirerende verlichtingsproducten voor de
buitenruimte.

www.zehnder.be

een eenvoudige manier worden bediend. En:
er is een zeer uitgebreid assortiment lampen
en armaturen voor binnen- en buitengebruik
waaruit u kunt kiezen

DRIE PRODUCTLIJNEN DRIE AANBEVOLEN
BESTURINGSMETHODES
Sommigen willen hun licht bedienen met
hun smartphone. Anderen geven de voorkeur aan gemakkelijke bediening via slimme
luidsprekers en spraakopdrachten. En weer
anderen willen hun slimme verlichting via
een gateway integreren in een uitgebreid
smart home-systeem. Daarom bieden wij nu
drie productlijnen aan die gebaseerd zijn op
verschillende technologieën. Voor elk bevelen wij een specifieke besturingsoptie aan.
Elke lijn is perfect aangepast aan het aanbevolen besturingssysteem.
SMART+ WiFi
SMART+ WiFi is de eenvoudigste manier om
slim te verlichten. Alles wat uw klant nodig
heeft, is een SMART+ WiFi lamp of -armatuur, een router (die toch al in bijna elk huishouden aanwezig is) en de gratis LEDVANCE
SMART+ WiFi app. De bediening die wij hier
aanraden is de smartphone of de LEDVANCE
SMART+ WIFI app. Daarnaast is ook bediening via spraakbesturing mogelijk, bijvoorbeeld via Google Nest of Amazon Alexa.
De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt want
met de WiFi app kunnen tal van functies op

SMART+ Bluetooth Mesh
De SMART+ Bluetooth Mesh producten zijn
ontworpen om perfect te werken middels
spraakopdrachten. Hier worden de slimme
luidsprekers van Google aangeraden.
Eveneens mogelijk is de bediening via de
LEDVANCE SMART+ Bluetooth app, Amazon
Alexa of Apple Homekit. Met de Bluetooth
Mesh-functie vergroot elke extra in serie
aangesloten SMART+ Bluetooth lamp het
bereik van het netwerk.
SMART+ Zigbee
De SMART+ producten met Zigbee technologie zijn speciaal ontwikkeld voor bediening
via een gateway. Daarmee zijn ze de ideale
oplossing voor iedereen die de mogelijkheden van slimme verlichting maximaal wil
benutten en zijn slimme huis via een gateway
wil bedienen en wil integreren in een uitgebreid smart home systeem.

Meer weten over het brede aanbod van slimme
verlichtingsoplossingen?
Informeer bij uw Cebeo verkoopfiliaal.
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NIKO

MINIGRID 67 SNAP-IN

DIGITALE TOEGANGSCONTROLE VOOR 2-DRAADSBEKABELING
STATE-OF-THE-ART TOEGANGSCONTROLE VOOR ELKE WONING
Stel je eens voor dat je mensen die bij je komen aanbellen niet alleen hoort, maar ook ziet voordat je hen binnenlaat… En dat waar je ook bent: aan de
andere kant van je huis of aan de andere kant van de wereld… En stel je ook eens voor dat je voor de installatie zelfs geen nieuwe kabels nodig hebt…
Dankzij het Niko 2-draads toegangscontrolesysteem liggen het comfort, het gebruiksgemak en de veiligheid van videotoegangscontrole voortaan
binnen handbereik. Via een intuïtief, veilig en volledig personaliseerbaar systeem... handig in gebruik én in een handomdraai geïnstalleerd. De bijbehorende beveiligde mobiele app biedt je volledige controle, ook op je smartphone.

ONTDEK STATE-OF-THE-ART
TOEGANGSCONTROLE DIE
GESCHIKT IS VOOR ELKE
WONING.
Volledige controle binnen handbereik

EEN KLASSIEKER, NÓG VERFIJNDER

Zonder extra bekabeling

Enkel en dubbel
In opbouw of ingebouwd, met of zonder rand
Flexibel: verschillende hoeken (18°, 25°, 37°)
Makkelijk te installeren in spanplafonds
2700 K of 3000K
CRI > 90
Witte of zwarte afwerking, combinaties mogelijk
Beperkte inbouwdiepte: 70mm

102
41

44
78

78

93

93

82

82

100

55

57

www.deltalight.com/minigrid
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Met Niko’s 2-draads toegangscontrolesysteem vervang je de bestaande deurbel of
deurtelefoon zonder dat je iets aan je bekabeling hoeft te wijzigen. Vergeet andere digitale producten met minimaal 3-draadsaansluiting: Niko’s 2-draadsoplossing maakt
handig gebruik van dezelfde 2 draden voor
stroomvoorziening én digitale communicatie. Kortom, de perfecte digitale oplossing
voor bestaande woningen!
Bekroond design
Het design van de binnen- én buitenpost
is stijlvol en modern. Dankzij de robuuste
aluminium behuizing staat de videobuitenpost goed op elke gevel. Het verlichte naamplaatje maakt de buitenpost gemakkelijk
herkenbaar, zelfs in het donker. Een veilige,
discrete en degelijke videobuitenpost die bij
elke woning past.

105

Camera van topkwaliteit
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De videobuitenpost beschikt over een
HD-camera met infraroodtechnologie. Alle
bezoekers zijn duidelijk te zien, ook in het
donker. Dankzij de brede camerahoek (maar
liefst 155°), blijven je bezoekers in beeld, ook
als ze bewegen.

Ultraveilig

Naar buiten kijken wanneer je maar wilt

Alleen jij bepaalt wie je huis binnengaat.
Alle binnenposten zijn veilig aangesloten
op de Niko toegangscontrolemodule. En om
de mobiele app te activeren gebruik je een
unieke login en paswoord dat alleen jij kent.
Zodra de installatie voltooid is, wordt de
QR-code waarmee je toegang kreeg vanop je
mobiele toestel inactief. Zo kan niemand je
systeem bedienen zonder jouw toestemming.

Hoor je vreemde geluiden buiten? Of ben je
misschien op vakantie? Met de functie ‘Naar
buiten kijken’ zie je precies wat zich voor
jouw voordeur afspeelt. En dat zonder ze te
openen.

Blijf altijd en overal ‘connected’
Uiteraard ben je niet altijd thuis. Maar zelfs
als je er niet bent, hou je thuis een oogje in
het zeil. Download de Niko Access Controlapp en bekijk wat zich voor je deur afspeelt.
Open je deur waar en wanneer je maar
wilt. Van bij jou om de hoek, of vanuit het
andere eind van de wereld. Ideaal wanneer
je bezoek vóór jou aankomt, of wanneer je
de poetsvrouw, de loodgieter of de postbode wil binnenlaten. Verhuur je je huis soms
als vakantiewoning? Dan check je je gasten
probleemloos vanop afstand in.
Volledige controle over jouw huis
Zien wie voor je deur stond terwijl jij er niet
was? Wie ook bij je aanbelt, wordt op video
vastgelegd. Via de binnenpost kan je elk
bezoek opnieuw bekijken.

145
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SIEMENS

TOPSPEED
ELEKTROBUIZEN
Kwalitatieve PVC, halogeenvrije en UV-stabiele elektrobuizen met
gladde Topspeed binnenlaag voor een supersnelle installatie.

LOGO! 8.3 GOES CLOUD, MET EEN WAAIER AAN NIEUWE MOGELIJKHEDEN

preﬂex.be

POLVALIT

POLIVOLT

Kleine automatiseringsprojecten kunt u al vele jaren eenvoudig realiseren en bedienen met de veelzijdige en compacte logische-modulereeks
LOGO! van Siemens . De nieuwste versie LOGO! 8.3, maakt een rechtstreekse connectie met de cloud.
Welke nieuwe voordelen en functionaliteiten levert u dat op?

HALOVOLT

Versie na versie biedt LOGO! almaar meer
functies en presteert het systeem steeds
beter. Terwijl de eerste generatie, uit al weer
1996, een geheugencapaciteit van 30 blokken bood, kan de nieuwste versie 8.3 meer
dan 400 blokken aan. Tegelijk is Ethernet
communicatie met tot 16 verbindingen
vandaag standaard. Daardoor is de microcontroller een gevestigde technologie, naast
conventionele besturingen en performante automatiseringsoplossingen, zoals de
controllers van SIMATIC.
Maar dé innovatie die onze nieuwste
versie LOGO! 8.3 met zich meebrengt, is
de directe cloudverbinding.

AUTOMATISERING IN DE CLOUD
ONTWERPEN EN BESTUREN
Eerst configureert u de LOGO!-modules
en activeert u hun cloudverbinding, stap
voor stap begeleid via de geüpdatete LOGO!
Soft Comfort-engineeringssoftware 8.3. De
webserver wordt in de cloud gehost. Daarna
kunt u een automatiseringsproject in de
cloud ontwerpen op uw smartphone, tablet
of computer.
Tegelijk maakt u begeleid de nodige grafische
websites en dashboards aan in de nieuwe
gratis LOGO! Web Editor V2.0. Daarmee
kunt u dan ook mobiel uw automatisering
aansturen of gegevens ervan beheren en
analyseren. Want voortaan moet de besturing van LOGO! niet meer stilgelegd worden,
wanneer u data uit de modules wilt laten
verwerken en raadplegen.

OOK IOT-TOEPASSINGEN
DANKZIJ DE CLOUD

AAN DE SLAG MET LOGO! IN DE
CLOUD?

Ongeacht uw locatie, realiseert u met LOGO!
8.3 dus eenvoudig kleine schakel- en automatiseringsoplossingen in gebouwbeheerssystemen en schakelkast-, machine- en apparatenbouw. Of u maakt er contact-, vertragings-,
vergrendelings- en teleruptor mee, naast
schakelblokken en tellers. Maar daarmee
houden de mogelijkheden bijlange nog niet
op.

Zoals vanouds valt LOGO! eenvoudig te
installeren, met een minimale bedrading en
gebruiksvriendelijke programmering. En dat
op erg weinig plaats, dankzij het compacte
design.

Tegelijk kunt u LOGO! 8.3 als cloudgateway
voor bestaande systemen gebruiken, dankzij diverse verbindingsmogelijkheden zoals
Modbus TCP/IP, Konnex-bus (KNX) en ethernet. Dat laat toe om data naar de cloud te
exporteren, waar ze beschikbaar zijn voor
verdere verwerking en analyse. En dat maakt
dan op zich weer IoT-toepassingen mogelijk,
zoals energiegegevens monitoren, preventief onderhoud uitvoeren of flexibele service
verlenen.

Bovendien gaat u erg eenvoudig aan de slag
met LOGO! 8.3, door de intuïtieve software
met een wizard, de starterskits van Siemens
en de gratis webgebaseerde trainingen. Om
nieuwe automatiseringen waar te maken, of
bestaande toepassingen uit te breiden met
cloudconnectiviteit, want u kunt de mogelijkheden van LOGO! 8.3 ook voor oudere modules programmeren.

De verbinding van LOGO! 8.3 met de cloud
verloopt via het TLS-protocol, voor een
beveiligde gegevensoverdracht in twee
richtingen, waarmee gegevens zowel op de
modules gelezen als geschreven kunnen
worden. LOGO! 8.3 valt in een eerste fase te
verbinden met de cloud van Amazon Web
Services (AWS). Maar ook connecties met
MindSphere, het cloudgebaseerde open
IoT-besturingssysteem van Siemens, en de
Alibaba Cloud zijn gepland.
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NEW

PRO-AQUA III
SLAGVASTE EN WATERDICHTE ARMATUREN
TER VERVANGING VAN TL (-D) ARMATUREN
MEER INFO OVER
PRO-AQUA III ONLINE:

WATERDICHT PRISMATISCH LED ARMATUUR
2700LM, 4800LM, EN 7800LM

EFFICIENCY 150 LM/W

3 FORMATEN

18W, 32W EN 52W

LICHTSTROOM SCHAKELBAAR

OSRAM OPTOTRONIC DRIVER

VERSIES: STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / OPTIONEEL: UITVOERING MET NOODFUNCTIE

PROLUMIA W H E N L I G H T I N G M A T T E R S

WWW.PROLUMIA.COM

Iedere
opdracht
is anders
Any job,

Het is belangrijker dan ooit om de energie die je zonnepanelen produceren te verbruiken terwijl ze die opwekken, zeker
nu digitale meters zo courant zijn geworden. Niko Home Control helpt je de zonne-energie die je zelf opwekt zo efficiënt
mogelijk te verbruiken:
• stem je energieverbruik af op de productie van je zonnepanelen
• programmeer huishoudtoestellen zodat ze op het juiste moment energie verbruiken
• ontvang een melding bij ongewoon hoog of laag verbruik in jouw systeem.
Niko Home Control maakt het jou gemakkelijk en helpt je jouw zonne-energie te verbruiken wanneer ze in overvloed
beschikbaar is!

www.niko.eu/energy

PA-1074-01

anywhere.

Ieder project vergt zijn eigen aanpak om het
beste resultaat te bereiken. Zonder het juiste
gereedschap en bescherming is het moeilijk om
werk af te leveren waar je trots op kan zijn.
Hier komt Tradeforce in beeld.

Gebruik je eigen zonne-energie
met Niko Home Control

