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 Lutia: veelzijdige 
vluchtrouteverlichting om 
veiligheid buiten te brengen 
 

Eenvoudig te installeren, sterk en aantrekkelijk. Met zijn onopvallende design 
en kleuren sluiten de Lutia-armaturen naadloos aan op de buitenkant van een 
gebouw. Behalve in nood ook toepasbaar als standaard verlichting, de 
geïntegreerde lichtsensor biedt de mogelijkheid tot nachtwaakverlichting. 
De slagvaste behuizing houdt water en stof buiten. Het beste van alles is dat 
het veelzijdige ontwerp geschikt is voor wanden én plafonds, zodat één product 
volstaat voor alle installatiebehoeften. Lutia: de eenvoudige en betrouwbare 
manier om veiligheid buiten te brengen. www.vanlien.nl
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Sparckel zorg   I   Zorg voor mensen

Sparckel brengt licht in het leven van mensen. Op plekken waar de zorg voor mensen centraal staat mag deze innovatie zeker niet 

ontbreken. Volg het ritme van de natuur met Sparckel: het eerste vrijstaande biodynamische lichtsysteem ter wereld met technologie 

die de kracht van natuurlijk daglicht evenaart. Bovendien Plug & Play, zodat je nu overal kunt genieten van het Sparckel effect.

 

Bijzonder geschikt tijdens mantelzorg, thuiszorg of in zorginstellingen. Door een verbeterde stemming genieten cliënten en personeel 

van de dag. Door het bekrachtigen van ons natuurlijk slaap- en waakritme verbetert bovendien de nachtrust. Dit is belangrijk voor 

herstel van lichaam en geest. 

life needs light

Plug & play biodynamisch licht

Bekijk de complete collectie
op www.sparckel.nl

Afremmen
dementie

Stemming en
gedrag verbeterd

Tot 100 minuten
meer slaap

minder uit bed

l i fe  needs l ight

High Tech Campus 10
5656 AE Eindhoven
Nederland

www.sparckel.nl

info@sparckel.nl
040 851 64 33

Verzorgers minder
hoog belast

Niet tevreden?Dan ontvang je het
aankoopbedrag terug*

Bestel nueen Sparckel30 dagen op proef

'Positieve stemming,
gedrag en slaap voor cliënt,
gunstig voor verzorgers'



Nu voor 
maar

Meer informatie: www.installicht.nl

€50,-
€ 9250

Voor het eerste jaarRegulier à €9250

1 jaar (10) edities 
[inst]ALLICHT

In een nieuw licht (2)
Het werk van M.C. Escher is opnieuw belicht in het 
Fries Museum, en wel op een bijzondere manier. 
Stukken lijken te zweven, sommige patronen zijn 
op de muur geprojecteerd en het onwerkelijke van 
zijn werk wordt op allerlei plekken versterkt door de 
keuze van licht en belichting. Zo ondersteunt het licht 
de kunst niet alleen, maar voegt er nog een dimensie 
aan toe.

ELE werpt nieuw licht op lichtontwerpers; deze Europese 
titel maakt het eenvoudiger voor opdrachtgevers 
om lichtprofessionals te vinden. Verder is de oudste 
gloeilamp van Nederland terug, met led. En niet alleen 
in de bekende, ronde peervorm, maar ook in een 
kubusvorm. Die bestond destijds ook al en krijgt nu 
nieuwe armaturen die er speciaal op zijn afgestemd.

Ook in deze editie: de nagelgrote chip van Casambi kan 
veel meer dan men denkt. Deze geeft klassieke domotica-
oplossingen het nakijken wat betreft prestaties en 
gebruiksvriendelijkheid. En op het seminarie van het 
IBE-BIV komen allerlei interessante onderwerpen aan 
bod. Dit nummer sluit af met schakelen naar schoonheid 
en een column over beleving en techniek.

In een nieuw licht zijn de mogelijkheden grenzeloos. Als 
zwembaden sterrenhemels kunnen zijn en plastic afval 
het licht in een ruimte kan gaan dragen, wat is er dan nog 
meer mogelijk? 

Grenzeloos veel leesplezier gewenst!

Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

Va n  d e  r e d a c t i e
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#lichttechniek  
#besturing  
#design  
#led  
#energie  
#efficiëntie  
#trends  
#beurs   
#elektrotechnik2019
13 – 15 februari 2019, Messe Dortmund
De gespecialiseerde handelsbeurs voor gebouw -, industrie-, energie- en lichttechniek.  
Kwalitatief hoogwaardige professionele bezoekers en internationale exposanten – in Dortmund 
komt de who-is-who uit de branche van elektro-installateurs en elektro-industrie samen.
www.messe-elektrotechnik.de Nieuwe impulsen.

ET_2019_AZ_Licht_195x137_NL_LA1.indd   1 22.10.18   16:58

vandaag samen voor morgen

Bel of mail ons voor info:

+31 (0)55 533 55 47

contact@weee.nl

www.weee.nl

Vernieuwende inzameloplossingen, 
service en laagste kosten.

Inzameling van 
(LED)lampen 
en armaturen
service en laagste kosten.

Wist u dat... 
de verwijderingsbijdrage op lampen 
geen overheidsbijdrage is, maar een 

markttarief? U hebt de keuze uit twee 
aanbieders, waarvan wij er één zijn.
Honderden producenten kozen al 

voor onze aanpak! 

Nu voor 
maar

Meer informatie: www.installicht.nl

€50,-
€ 9250

Voor het eerste jaarRegulier à €9250

1 jaar (10) edities 
[inst]ALLICHT



A c t u e e l

Fotografie: Liite

Thal en
Liite
Recentelijk hebben Jean Marc 
Herande van Liite en Ad 
Musters van Thal Technologies 
een distributieovereenkomst 
ondertekend. Hiermee is Thal 
Technologies officieel distributeur 
in de Benelux en Scandinavië van 
het in Frankrijk gevestigde Liite 
(onderdeel van de Linxens Group). 

Het toonaangevende Franse bedrijf 
Liite levert flexibele ledmodules die 
aanpasbaar zijn aan alle vormen. 
“Flexible Chip on flex” van Liite zijn 
een goed alternatief voor fluor-
escentielampen of led PCB-systemen 
voor algemene verlichting. Liite 
ledmodules zijn in de basis constant 
current aan te sturen, efficiënter en 
beter dimbaar. De productie van 
de Liite producten vindt volledig 
in Frankrijk plaats.  De modules 
zijn leverbaar in verschillende 
kleurweergaves en zijn bovendien 
bijzonder kleurconsistent. De led-
modules van Liite zijn onderverdeeld 
in drie productlijnen: Liili +, Siilver 
en Liinear.  Via distributeur Thal 
Technologies wordt het product 
beter lokaal ondersteund in advies en 
levering in de Benelux en Scandinavië.

www.thal-technologies.com

De Nederlandse Prakrijkrichtlijn 
NPR9090 is geschreven om 
de elektrotechnicus die nu 
nog niet dagelijks met DC 
(gelijkspanningsinstallaties) te 
maken heeft, te doordringen 
van het feit dat DC-installaties 
specifieke kennis en vaardigheden 
vereisen. 

In de NPR staan die kennis en 
vaardigheden beschreven. NPR 
9090 is nu gepubliceerd. Deze 

NPR is geen ontwerphandleiding, 
maar bevat uitleg over en aanwijzingen 
voor het beveiligen van DC-installaties. 
Inspectie, onderhoud en beheer zijn 
onderwerpen die in een later stadium 
worden toegevoegd. De norm 
NEN 1010 gaat in op laagspannings-
installaties. Dit geldt voor AC 
(wisselspanning) tot 1000 volt, voor 
DC tot 1500 volt. DC-installaties 
kwamen tot enkele jaren geleden 
alleen in bepaalde toepassingen 
voor en niet als algemene elektrische 

NPR9090
energievoorziening. De laatste jaren 
is dat laatste in opkomst, reden om 
meer aandacht te besteden aan 
de specifieke eigenschappen van 
DC-installaties. Wie interesse heeft 
om deel te nemen aan de commissie 
die verantwoordelijk is voor NPR 
9090, kan contact opnemen met 
Goffe Schat, consultant Elektrische 
Installaties. 

E-mail: elektrische-installaties@nen.nl
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A c t u e e l

B-Four Agro, een Nederlandse sla-teler, gaat nieuwe 
Hyperion 1750 µmol/s led top-lights van Plessey 
installeren in zijn eerste kas van 29.000 m². Deze 
armatuur heeft een lichtopbrengst van 1750 µmol/s, 
wat gelijkstaat aan een SON-T van 1000 W. 

B-Four Agro

Alle Hyperion-lampen komen naar keuze in standaard 
uitvoering en in speciaal aangepaste spectra, met 
voordelen die zijn bedoeld om telers een hoger 
commercieel rendement te bieden. B-Four Agro is 
uitgegroeid tot een gespecialiseerde producent van 
sla, die buiten wordt geteeld en hoofdzakelijk voor de 
groenteverwerkende sector is bedoeld. Met deze nieuwe 
kas stapt de onderneming over naar sla die op water zal 
worden geteeld. B-Four Agro heeft waterteeltmethoden 
getest en investeert nu in een nieuwe kasfaciliteit. Het 
bedrijf streeft ernaar om van elke vierkante meter aan 
groeioppervlak de grootste opbrengst en de beste 
slakroppen te betrekken, en investeert in geautomatiseerde 
productie, een geavanceerd teelsysteem en 100% 
ledverlichting. De specifieke lichtgolflengten die mogelijk 
zijn met de Hyperion-lampen van Plessey kunnen 

resulteren in een dichtere, meer compacte oogst, 
met een betere kleur. Jonathan Barton, directeur 
tuinbouwverlichting bij Plessey: “Met een lichtopbrengst 
van 1750 µmol is de nieuwe Hyperion equivalent aan een 
traditionele 1000 W SON-T, maar met meer efficiënte en 
productieve lichtspectra. De lampen zijn zeer eenvoudig 
aan de tralie te hangen en aan te sluiten met Wieland 
stekkers. De lampen bieden de hoogste energiebesparing 
van circa 40% met minimale schaduwwerking.” 
“Gebruikmaken van led in de slateelt is erg succesvol 
gebleken, deels door het feit dat SON-T stralingswarmte 
produceert”, vertelt Maarten Klein, ontwikkelaar en 
teeltdeskundige van Plessey. “Het zorgt ervoor dat de 
slaplant kan opwarmen op momenten dat dit ongewenst 
is, bijvoorbeeld als de kastemperatuur al kritisch is. Dit is 
ongunstig voor de kwaliteit van de sla, die liefst compact 
en stevig geteeld dient te worden. Met gebruik van 
ledverlichting is de teler in staat om juist wel op deze 
kritische momenten door te belichten. Zo kan hij meer en 
sneller produceren.” 

www.plesseysemiconductors.com

Een zelfregulerende besturing zonder centrale ‘master’: de Nederlandse onderneming Chess Wise is erin 
geslaagd om op basis van dit prinicpe een nieuwe draadloze mesh-netwerktechnologie te ontwikkelen. 
Chess Wise is gespecialiseerd in het opzetten van draadloze, zelforganiserende, schaalbare, veilige 
en flexibele professionele lichtbesturingssystemen voor netwerken van enkele tot duizenden nodes in 
uiteenlopende branches, van commercieel vastgoed, glastuinbouw, de zorgsector, de distributiesector tot 
openbare verlichting. 

Het nieuwe protocol ‘MyriaMesh’ maakt gebruik van 
radiocommunicatie. Illustratief in dit verband is een project 
dat Luminext uitvoerde met de technologie van Chess 
Wise, namelijk een dynamische lichtbesturing voor de 
openbare verlichting in Stadskanaal. Het complete project 
besloeg een gebied van 17x14 km, met maar liefst 3500 
lantaarnpalen (lees: nodes). Inmiddels heeft Chess Wise 
diverse producten op de markt gebracht, waaronder een 
‘outdoor light control’-suite en een ‘building light control’-
suite. Revolutionair is met name de laatstgenoemde serie, 
omdat met deze lichtbesturingscomponenten in een 
handomdraai van een ‘domme’ led een ‘slimme’ led kan 
worden gemaakt. Met behulp van een draadloze controller 
en een sensor kan een onbegrensd groot netwerk voor 
een automatische lichtregeling worden gerealiseerd - een 
systeem dat inschakelt bij aanwezigheid en dimt bij daglicht. 
CTO Siebren de Vries licht toe: “Van de wereldwijde 
energieconsumptie gaat momenteel maar liefst 17% naar 

licht. Met behulp van het MyriaMesh-systeem kan dit met 
maar liefst 80-90% worden gereduceerd ten opzichte van 
bestaande verlichting.” Voortbordurend op deze nieuwe 
infrastructuur verwacht hij binnen afzienbare tijd ook 
modulaire software-suites te kunnen lanceren voor zaken als 
verwarming, veiligheid, toegang, enzovoort, die eenvoudig 
kunnen worden ingeplugd op het bovengenoemde netwerk. 
Dit alles met als doel om zoveel mogelijk data te ontsluiten 
voor de eigenaar van de applicatie. Achter de schermen 
wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een 
monitoringsysteem, zodat het systeem voor het einde van dit 
jaar ook op afstand te bedienen is. De focus ligt daarbij op 
vier hoofdstromen, te weten: ‘licht’, ‘energie’, ‘bezetting’ en 
‘waarschuwingen’. Als alles conform planning verloopt, dan 
voorziet Chess Wise goede kansen voor MyriaMesh op de 
markt voor slimme lichtregelsystemen.

www.chess-wise.eu

Nieuwe draadloze 
netwerktechnologie Fotografie: Luminext
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A c t u e e lA c t u e e l

De fusie van het Belgische ONE 
Smart Control met het Zwitsers-
Duitse digitalSTROM verstevigt 
de positie van powerline techno-
logie in huisautomatisering 
op de Europese markt. De 
twee bedrijven zijn niet alleen 
geografisch complementair 
met de markten waarin ze 
actief zijn, ook op het vlak 
van hun markbenadering en 
productaanbod vullen ze elkaar 
naadloos aan. 

Sinds de oprichting in 2013 werkt 
One Smart Control al met diverse 
hardware-componenten met 
digitalStrom-technologie. Het 
bijzondere is dat huisautomatisering 
mogelijk wordt zonder dat de woning 
extra bekabeling nodig heeft. One 
Smart Control ontwikkelde daarbij 
een full service smart home pakket 
dat niet alleen eenvoudig kan worden 
geïnstalleerd, maar ook eenvoudig 
is in gebruik. Met de fusie is de 
samenwerking tussen de beide 
bedrijven dus in een volgende fase 
gekomen. CEO Bert de Haes: “Onze 

One Smart Control en digitalStrom

Vorige maand is de jaarlijkse hoofdcatalogus van 
internationaal verlichtingsmerk SLV verschenen: de BIG 
WHITE. De nieuwste editie telt 864 rijk geïllustreerde 
pagina’s en meer dan 3500 producten, waarvan zo’n 
575 nieuw zijn. Ten opzichte van de voorgaande editie 
is de catalogus in aantal pagina’s geslonken, dankzij 
een efficiëntere en meer overzichtelijke indeling van de 
producten in het boek. 

Er is veel tijd gestoken in nieuwe toepassingsfoto’s en 
projectvoorbeelden. Omdat SLV alweer 40 jaar bestaat, 
wordt de Big White 2019 feestelijk geïntroduceerd met 
een speciale actie: de Big White Week. Deelnemers aan 
deze actie vragen gratis een catalogus aan en de eerste 
1250 deelnemers ontvangen daarbij een sportieve SLV 
Zip Hoodie van Osaka (met een winkelwaarde van € 100). 
De actie loopt via diverse elektrotechnische groothandels 
in heel Nederland. 

Ga voor deelname en actievoorwaarden naar www.
bigwhite.nl. SLV kent een uitgebreid assortiment 
verlichting voor woningen, kantoren, winkels en horeca. 
Ondersteunende diensten, zoals het geven van product- 
of lichtadvies, het maken van lichtberekeningen, 2D of 
3D visualisaties, het leveren van demo-producten en 
de complete ontzorging van A tot Z, maken onderdeel 
uit van de service van SLV Nederland. SLV staat voor 
een prijs en kwaliteit die in goede harmonie zijn. 98% 
van de producten kan uit voorraad worden geleverd, 
waardoor leveringen snel en betrouwbaar plaatsvinden. 
De producten van SLV worden veelal met vijf jaar garantie 
geleverd. 

www.slv.nl

oplossingen hebben zowel voor 
de projectontwikkelaar als voor 
bewoners enorme voordelen. Dat 
gegeven is uniek in onze sector.” 
Het nieuwe bedrijf zal worden geleid 
door hem en door CEO Adrian Obrist, 
en het zal de marktpositie verder 
verstevigen in Zwitserland, België, 
Duitsland, Denemarken, Finland, 
Nederland, Polen, Turkije en het 
Midden-Oosten en Arfika.

www.digitalstrom.com
www.onesmartcontrol.com 

Big white
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A c t u e e l

De parkeergarage St-Josephstraat in Den Bosch 
biedt 175 parkeerplekken voor een bezoek aan 
de Sint Jan, de winkels in de stad en aan de 
bibliotheek net om de hoek. Onlangs is men er 
overgestapt op ledverlichting van LED Flatlight. 
Helder en gelijkmatig licht is essentieel in een 
parkeergarage - een ongeluk zit immers in een 
klein hoekje. 

Parkeergarage met led

Op 28 november vindt de tweede 
LUXORliving basistraining plaats 
bij Theben in Apeldoorn. Door één 
van diens specialisten worden alle 
ins en outs besproken over het slim 
maken van woningen. Hiervoor is 
het LuxorLiving pakket van Theben 
eenvoudig toe te passen, zonder 
dat ingewikkelde programmeringen 
nodig zijn. Eenvoudig, slim en snel 
comfort in huis creëren. 

LuxorLiving is het slimme smart 
home-systeem van Theben, die alles 
biedt wat woningen comfortabeler 
maakt en uitschakelt wat niemand 
gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het licht aan of uit doen, 
dimmen van verlichting, en de 
verwarming en zonwering regelen. 
Veiligheid, comfort en eenvoud 
zijn de karaktereigenschappen 
van LuxorLiving. En het voordeel 
van alles is dat het makkelijk kan 
worden gemonteerd, geïnstalleerd 

Slim met  Theben

en in gebruik worden genomen. 
Het doel van de training op 28 
november is om de installateur kennis 
te laten maken met LuxorLiving. 
Onderwerpen die worden besproken 
zijn onder andere een kennismaking 
met de mogelijkheden van het 
systeem, de ingebruikname van de 
software en de gebruikersapp. Deze 
training is interessant voor elke 
installateur die is geïnteresseerd 

in een laagdrempelige instap van 
woningautomatisering zonder de 
KNX-software ETS toe te hoeven 
passen. Aanmelden kan via 
info@theben-nederland.nl onder 
vermelding van LUXORliving training. 
De dag begint om 09.30 uur en 
eindigt rond 15.00 uur en is inclusief 
lunch en drankjes. Deelname is gratis.

www.theben-nederland.nl

Zeker in een parkeergarage, waar mensen vaak een 
onveilig gevoel hebben, is het goed dat verlichting de 
schaduwen vermindert en het zicht beter maakt. Een 
vriendelijkere gebruikservaring leidt direct tot een hogere 
bezettingsgraad, en dus meer winst voor de eigenaar van 
de garage. Qua verlichting gaat het niet alleen maar om 
de rijbaan en de parkeervakken, maar ook de vluchtroutes, 
het trappenhuis en de betaalautomaten. Die moeten 
duidelijk en makkelijk te vinden zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan een driehoekig verlicht bord bevestigd aan het 
plafond dat van alle kanten is verlicht met het woord 
‘parkeerautomaat’ erop. 

Verder wordt er gewerkt met sensoren die terugdimmen 
als er niemand is, wat energie bespaart. Natuurlijk zijn 
er allemaal richtlijnen als het om veiligheid en verkeer 
gaat. Flatlight maakt een lichtplan op maat, zorgt 
ervoor dat alles klopt en alle normen worden gehaald, 
en helpt bij het juist en energiezuinig verlichten van 
parkeerfaciliteiten, maar ook andere industriele projecten, 
zoals bedrijfspanden, fabrieken en beurzen. Ook in de 
retail en utility-verlichting heeft men jarenlange ervaring in 
binnen- en buitenland.

www.led/flatlight.eu
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Als onderdeel van de 
eigen verplichte product 
monitoring wil SLV erop 
wijzen dat binnendringend 
vocht in de omgeving 
van de lampvoet van 
de ADEGAN MANILA 
tafel- en staande lamp 
met artikelnummers 
231385 en 231395 het 
lamphuis en de staaf in 
uitzonderlijke gevallen 
onder spanning kan 
zetten (230 V) als de 
stroomkabel wordt ingestoken. 
Er hebben zich nog geen 
incidenten voorgedaan waarbij 
een consument had kunnen 
worden geëlektrocuteerd. 

Terugroepactie 
Adegan Manila

Wereldwijd is de solarindustrie in opmars, en dat is in 
België en Nederland niet anders. Met de groei van de 
markt neemt ook het aantal spelers toe. Op de achtste 
editie van InterSolution, de netwerk- en vakbeurs voor 
zonne-energie in de Benelux, op woensdag 23 en 
donderdag 24 januari 2019 in Flanders Expo in Gent (B) 
krijgen solarprofessionals een totaaloverzicht van de 
snel evoluerende markt. 

Zij kunnen op de website, bij het gedeelte om te regi-
streren, gebruikmaken van de actiecode INTS125831 
voor gratis toegang. Voor wie nieuwe leveranciers wil 
ontmoeten, informatie verzamelen voor een volgende 

aankoop of de laatste innovaties ontdekken: 
toonaangevende marktspelers uit heel Europa demon-
streren op InterSolution hun laatste nieuwigheden op het 
vlak van batterijen, bedrading, fixatiesystemen, meet- en 
regeltechniek, monitoring, montage, omvormers, PV-
modules, regulators, software, trackers, warmtepompen, 
zonneboilers, zonnecellen, zonnecollectoren, zonne-
panelen, enzovoort. Producenten of verdelers van 
solarinstallaties en toebehoren zijn ook van harte 
uitgenodigd op de allereerste zonne-energievakbeurs 
van de Benelux.

www.intersolution.be

Toch wil SLV iedereen om 
redenen van preventieve 
consumentenbescherming 
informeren dat de mogelijkheid van 
een gevaarlijke elektrische schok 
niet kan worden uitgesloten en 
in individuele gevallen zal blijven, 
afhankelijk van de betreffende 
toepassingssituatie. SLV roept 
daarom de betreffende producten 
terug (productieperiode 01.2014 
tot 09.2017) en vragen iedereen 
om zo snel mogelijk contact op te 
nemen met de SLV-dealer om de 
volgende stappen te coördineren. Of 
uw product wordt beïnvloed door de 
terugroepactie is als volgt te zien: het 
etiket met de productiedatum bevindt 
zich naast het label van het SLV-type 
op de onderkant van de granieten 
grondplaat. Productiedatum 
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U kunt als volgt zien of uw product wordt beïnvloed door de terugroepactie: 

Het etiket met de productiedatum bevindt zich naast het label van het SLV-type op de onderkant van de granieten 
grondplaat. 

 Productiedatum tafellamp 01.2014 tot 06.2017 

 Productiedatum staande lamp 01.2014 tot 09.2017 

Wij vragen u om de betreffende tafellampen, respectievelijk de stangen van de betreffende staande lampen 
(zonder rotan kap en zonder voetplaat) te retourneren naar uw SLV dealer en ontvang naar keuze: 

- een nieuwe tafellamp, artikelnummer 1002495 

respectievelijk 

- een vervangingsset voor de staande lamp, artikelnummer 1002515 
(geoptimaliseerde beschermingsklasse 1 van de lichtstaaf incl. lampbehuizing en stekker) 

of  

- een terugbetaling van de aankoopprijs. 

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de SLV klantenservice via aftersales@slv.nl of: 
077-3204349.

We danken u voor uw begrip en bieden onze excuses aan voor enig ongemak. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Martijn Hendrikx 
Managing Director 
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PO.:38740
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PO.:0113
09.2017 
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tafellamp 01.2014 tot 06.2017, 
productiedatum staande lamp 
01.2014 tot 09.2017. SLV vraagt 
of men de betreffende tafellampen, 
respectievelijk de stangen van de 
betreffende staande lampen (zonder 
rotan kap en zonder voetplaat) wil 
retourneren naar de SLV-dealer, en 
ontvang dan naar keuze: een nieuwe 
tafellamp, artikelnummer 1002495, 
respectievelijk een vervangingsset 
voor de staande lamp, artikelnummer 
1002515 (geoptimaliseerde 
beschermingsklasse 1 van de 
lichtstaaf inclusief lampbehuizing en 
stekker), of een terugbetaling van 
de aankoopprijs. Als u vragen heeft, 
aarzel dan niet om contact op te 
nemen met de SLV klantenservice via 
aftersales@slv.nl. 

A c t u e e lA c t u e e l

Vakbeurs voor 
zonne-energie
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GASTGEZINNEN GEZOCHT!
Voor meer info of aanmelden: 
http://www.hulphond.nl/gastgezin

Naamloos-3   1 07-06-18   16:32

INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA:

INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA:

NIEUW: AK2-RD kabeldozen  

Meer info? Kijk op www.attema.com/halox

Vernieuwende ideeën voor ’n veranderende wereld.

Met HaloX® verwerkt u alle 

soorten en maten spots en 

speakers in betonnen wanden

en vloeren. 

Voor, tijdens én na de bouw. 

Creëer de sfeer die u wilt en 

maak elk ontwerp werkelijkheid.

Dat is installeren volgens Attema.

INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA:

HaloX®  ruimte voor spots en speakers volgens uw ontwerp

 Ruimte voor licht en geluid in betonnen vloeren en wanden

download de Attema app

Uw complete leverancier van 
connectoren & LED drivers voor 
binnen- en buitenverlichting

Bekijk ons compleet assortiment connectoren op www.ac-solutions.be



Dit jaar is Philips Lighting verdergegaan onder de naam 
Signify. Signify voert op dit moment onder andere 
de merken Philips en Interact. Tijdens dit evenement 
worden er ieder jaar awards uitgereikt in verschillende 
categorieën. Zo zijn er awards voor onder meer Most 
Intelligent Project, Best Public Project en People’s 
Choice. Tovèrli mocht een award in ontvangst nemen 
voor het meest intelligente project in retail & hospitality. 
Hiervoor is het project Pillows Hotel Anna van den 
Vondel Amsterdam uitverkoren.

A c t u e e l

Dit Hotel is gelegen in hartje Amsterdam, en het is uitgerust 
met een Dynalite besturingssysteem voor alle verlichting en 
klimaatregelingen, zowel in de kamers als de wandelgangen. 
Alle functies in een kamer zijn ondergebracht in één 
duidelijke bedieningseenheid. Via ‘beheer software suite’ 
wordt de status van elke kamer gemonitord en kunnen 
temperatuur, Occupied, DoNotDisturb, MakeUpRoom en 
dergelijke makkelijk via een dashboard op een werkstation 
worden bekeken en waar nodig worden aangepast.

www.toverli.nl

Begin september 2018 vond de 
jaarlijkse Signify Global Partner 
Summit 2018 plaats voor de 
(Certified) Value Added Partners 
van Signify, dat dit jaar in Amsterdam 
werd gehouden. Tovèrli won tijdens 
de summit de award voor het meest 
intelligente project in retail en 
hospitality. 

Signify Global Partner Summit 2018

GE Lighting EMEAT wordt 
Tungsram Groep2018
Tungsram uit 1896 is een 
geesteskind van de tweede 
industriele revolutie, waarna 
elektriciteit een steeds grotere rol 
ging spelen. Vanaf de oprichting 
tot de overname van GE in 1989 
en ook tot op de dag van vandaag 
heeft Tungsram steeds voorzien 
in nieuwe oplossingen, vooral 
voor de lichtmarkt en elektrische 
toepassingen: telefoontechnologie, 
toepassingen voor radio’s, 
medische en andere toepassingen. 

Tegenwoordig zijn de kansen en 
uitdagingen van de vierde industriele 
revolutie aan de orde van de dag 
met de snelle technologische 
veranderingen, zoals mobiele 
communicatie, kunstmatige 
intelligentie, data en IoT. Tungsram 
omhelsde de kansen ten tijde van 
de oprichting en groeide snel uit tot 
een technologische wereldleider. 
De Tungsram Groep van nu zal 
investeren in technologieen die 
toekomstbestendig zijn, in snel 

groeiende markten en in haar 
voornaamste bedrijfstak: verlichting. 
Meer dan 95% van de productie 
wordt geexporteerd vanuit de 
vijf eigen Hongaarse fabrieken, 
die werken volgens de hoogste 
kwaliteitsstandaarden en met 
een network van 500 plaatselijke 
agenten en partners, om samen de 
competitieve markt een stap voor te 
zijn.

www.ge.com 
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Lof voor de kunst, 
applaus voor het licht
Belichting geen detail bij expo Escher op Reis

– Door Greet Verleye

Onlangs haalde het Fries Museum 

Escher terug naar zijn geboortestad 

Leeuwarden. Hoe belicht je het werk 

van een kunstenaar die ‘s nachts 

tekende bij het licht van een 

zaklantaarntje? Bij Rapenburg Plaza 

weten ze dat als de beste…

In 2018 is Leeuwarden Culturele hoofdstad van 
Europa. Voor het Fries Museum een reden om Maurits 
Cornelis Escher, eind negentiende eeuw geboren in 
het stadspaleis van Leeuwarden, terug naar huis te 
halen. De wereldberoemde kunstenaar stond bekend 
als een reislustig graficus, vandaar natuurlijk Escher 
op Reis. Al liet hij zich overduidelijk inspireren door 
plaatsen en omgevingen op zijn tochten, steeds zette 
Escher de werkelijkheid naar zijn hand. Hij maakte 
in zijn heel typerende stijl bevreemdende werken, 
waarvan er een aantal iconisch zijn geworden. Van 28 
april tot 28 oktober waren in het museum meer dan 
80 originele prenten, bijna 20 originele tekeningen en 
verschillende foto’s en voorwerpen bijeengebracht. 
Een aantal daarvan zijn eigendom van het museum, 
maar de meeste stukken werden ontleend. Daarmee 
begon voor de scenografen en de lichtontwerpers een 
eerste uitdaging.
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Een kader voor de kaders
Aangezien de bruiklenen in hun oorspronkelijke lijsten 
zaten, verschillend van stijl, materiaalsoort en omvang, 
zocht men naar rust en eenheid om de tentoonstelling 
samenhang te geven. Nog belangrijker was het dat de 
verschillende lijsten niet de aandacht zouden afleiden 
van de intrinsieke kracht van de werken. Eschers oeuvre 
wordt gekenmerkt door scherpe contrasten tussen 
donker en licht. Even karakteristiek is de verwarring 
die zijn complexe beelden en onmogelijke werelden 
oproepen. “Met de combinatie van deze gegevens als 
vertrekpunt gingen we aan de slag”, zo vertelt Pelle 
Herfst, partner en lichtontwerper bij Rapenburg Plaza. 
“Het was zaak de werken met een specifiek gebruik van 
het licht heel strak uit te kaderen. Aan de verwarring 
die de werken van nature uitlokken, voegden wij nog 
een schepje bevreemding toe, door schaduwen te 
creëren. Daardoor lijkt het alsof de kunstwerken van 
achteren verlicht zijn.” Het effect, waarbij de werken 
wel van de muren lijken af te spatten, oogst veel lof in 

persrecensies. Zo schrijft NRC Handelsblad: “Alles is zo 
verbluffend mooi uitgelicht (…), het wit knalt uit de litho’s 
en houtsneden.”

Lumineuze belichting
Het geheim achter de ‘lumineuze belichting’, zoals 
Dagblad van het Noorden het licht omschrijft, is het 
gebruik van de kleine Erco Pollux-spots, die elk werk 
helemaal uitkaderen. Contouren-beeldmaskers geven 
een scherp begrensde lichtbundel, waardoor haarscherp 
verlichte beelden uit zichzelf lijken op te lichten. Het 
museum kocht naar aanleiding van Escher op Reis 170 
van dergelijke kaderspotjes aan, die ook later nog op 
andere manieren kunnen worden gebruikt. Ze zijn allemaal 
DALI-dimbaar. Zachter afgesteld geven ze dus een ander 
effect als dat gewenst is voor de sfeer van een nieuwe 
tentoonstelling. Vier meshes in de spot en een optisch 
systeem waarmee de focus kan worden verlegd
dragen bij aan flexibiliteit in de toepassing. 
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www.tronixlighting.com

Light delivered 
by people

Lumiko’s Bikkel LED dimmer 890300:
de kameleon onder de dimmers.     

4 Past zich aan op de aangesloten LED verlichting
4 Onzichtbaar achter elke bestaande of nieuwe 
schakelaar te installeren
4 Minimale belasting van slechts 1W
4 Voorzien van fase afsnijding

klemko.nl



De hele expo werd uitgelicht in één lichtkleur: 3000 K. Om 
lichtschade te voorkomen, werd nergens meer dan 50 lux 
op de werken geplaatst. Overigens werden een aantal 
werken in de loop van de tentoonstelling door andere 
vervangen, omdat kunstwerken maar een bepaalde lux-
waarde per jaar verdragen, waarna ze weer een tijdje in 
het donkere depot gaan. Dit is een bekende procedure in 
tentoonstellingskringen. En terecht; de werken van Escher 
moeten niet aan sterkte inboeten door geelverkleuring. 
Zoals bij elke tentoonstelling waarbij werken achter glas 
worden getoond, ging er speciale aandacht naar het 
vermijden van reflectie. Daar heeft Rapenburg Plaza, 
gespecialiseerd partner voor  vele cultuurprojecten - in het 
bijzonder musea - ervaring mee. Herfst: “Toch was het 
hier wel extra uitdagend. Zo waren we gebonden aan het 
vaste stramien van de lichtrails in de musea, wat gevolgen 
had voor de positionering van de lampen. Vaak ging het 
ook om kleine, gedetailleerde werken waar mensen heel 
dichtbij gingen staan om ze te bekijken. Op dat moment 
mochten ze niet in hun eigen licht staan en schaduwen 
veroorzaken. Bij Escher zelf is het gebruik van zwart-wit 
contrast een essentieel gegeven; om zijn werk optimaal te 
beleven, mocht dit niet worden verstoord.”

Op reis beleef je altijd wat
Op de expo was er een gedetailleerde replica van Eschers 
studio ingericht. Bezoekers konden daar een digitale 
houtsnede maken of een spiegelbol-selfie, maar ook het 
licht voegde aan de expo beleving toe: gebruikmakend 
van GOBO-lichtprojectie verschenen (fragmenten van) 
de tekeningen en prenten uitvergroot op de muren. Ook 
was er animatie achter de opgestelde panelen in één 
van de zalen: de film over de werken van Escher, in loop 
vertoond, mocht niet interfereren met het lichtkader 
dat voor de ruimte was ontworpen. Opdat beide mooi 
in verhouding zouden zijn, was er voortdurend overleg 
met tentoonstellingsontwerper XPEX, decorbouwatelier 
Fiction Factory en grafisch ontwerper Johannes Verwoerd. 
De samenwerking was vruchtbaar: The New Scientist 
prees zowel het lichtontwerp als het algehele design 
van de tentoonstelling: "Purely from the perspective 
of exhibition design: a charming, illuminating, and 
comprehensive show." 

Lichtbanen leiden de weg naar Rome
Escher mag dan wel geboren zijn in Nederland en er ook 
de laatste 30 jaar van zijn leven hebben doorgebracht, 
het gelukkigst leek hij te zijn toen hij in Italië woonde. Er 
wordt verteld dat hij, als het duister inviel, een zaklampje 
aan zijn knoopsgat bond om de aanblik van Rome bij 
nacht te schetsen. Hij tekende dan het mysterie van duistere 
zuilengangen en plots oplichtende gebouwen. De grafische 

neerslag van zijn nachtelijke inspiratie was in het museum 
terug te vinden in een half verduisterde zaal, waar strakke 
lichtbanen de weg naar Escheriaans Rome wezen. 

‘When thou art at Rome, do as they do at Rome’, zo 
sprak de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes. In de 
verduisterde zaal deed de lichtontwerper alvast wat 
Escher deed op zijn nachtelijke tochten: vanuit het duister 
een nieuw licht werpen op de Escheriaanse realiteit.

    www.rapenburgplaza.nl
    www.xpex.nl
    www.fictionfactory.nl
    www.johannesverwoerd.nl
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Casambi netwerk: 
(te) goed bewaard 
geheim

Lichtinstallateurs kennen Casambi van de TED bluetooth dimmer, 

maar de mogelijkheden van deze technologie zijn oneindig veel ruimer. 

Een nagelgrote chip geeft klassieke domotica-oplossingen het nakijken

op vlak van prestaties en gebruiksvriendelijkheid.

– Door Greet Verleye

die toegang geeft tot het Casambi-netwerk (software), en 
devices die het draadloze systeem eenvoudig bedienen.

Standaard voorhanden
Casambi verdeelt van oudsher haar eigen producten, 
maar daar is het niet bij gebleven. Veel verlichtingsmerken 
zagen de kansen die het slimme Casambi-protocol 
biedt en verwerken het al standaard in hun producten. 
Ook een flink aantal producenten van dimmers, 
drivers, schakelaars, bewegingsmelders, waterdichte 
schakelactoren, lichtsensoren, enzovoort implementeren 
thans het Casambi-protocol. Dit alles nodigt gebruikers, 
architecten en installateurs uit om er meteen creatief 
mee aan de slag te gaan, waardoor verlichting in huizen, 
kantoren en openbare gebouwen met speels gemak kan 
worden geschakeld en gedimd.

Netwerk bouwen met gratis app
De gratis Casambi-app werkt op alle iOS en Android 
Smart devices. Smart devices die kunnen worden gebruikt 
zijn iPads, andere tablets, smartphones en zelfs de 
Apple Watch. Via de app koppelt de gebruiker zender 
en ontvanger en programmeert hij zijn netwerk. Dure 
servers, licenties of wifi-netwerken zijn niet aan de orde; 
er wordt verbonden via Bluetooth. Zodra een Casambi-
component is geïnstalleerd, is connectie met het gratis 
netwerk een feit. Een Casambi-netwerk begint dus al 
bij één component, waarna er oneindig veel keuzes en 
uitbreidingsmogelijkheden ontstaan. Ieder Casambi-

Domotica bevordert het woon-, werk- en leefcomfort, 
maar niet iedereen vindt het comfortabel om leidingen 
in te frezen, bekabeling door muren te trekken en 
dozen in te hakken. Mogelijk ziet men liever af van 
dure investeringen in wifi- of bussystemen die, als 
de server uitvalt, een algehele panne of storing 
over alle componenten veroorzaken. Dus moet men 
dan meteen ook maar afzien van de mogelijkheden 
om panden sfeervol, werkefficiënt, beveiligend en 
energiebesparend te verlichten? Centraal of op 
afstand aansturen van functies en apparaten, moet 
dat simpelweg worden geschrapt van de verlanglijst 
van hedendaags comfort? In Finland hebben 
gedreven techneuten een oplossing ontwikkeld die 
gebruiksvriendelijkheid koppelt aan stabiliteit. Deze 
oplossing is bovendien kostenbesparend, en mogelijk 
heeft men delen ervan gewoon al in huis. 

Verrassend ruime output
Gebruikmakend van bluetooth-technologie biedt het 
Finse Casambi de mogelijkheid om te genieten van de 
voordelen van klassieke domotica, zonder de nadelen 
ervan te hoeven ervaren. Dat gaat veel verder dan het 
dimmen van licht. Hele lichtscenes kunnen worden 
gecreëerd, licht- en bewegingssensoren regelen de 
beveiliging van woningen en astro- en timerfuncties 
bevorderen rationeel energieverbruik. Wat er nodig 
is? Een component met Casambi-chip die kan worden 
aangestuurd (hardware), de gratis app van Casambi 
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component in het netwerk gedraagt zich automatisch als 
repeater: alle componenten geven informatie door aan 
elkaar. Hiermee is de reikwijdte onbeperkt en kunnen hele 
gebouwen worden uitgerust met dit slimme systeem. Geen 
enkele component in het Casambi-netwerk is dominant. 
Dat betekent dat er zich, anders dan bij bedrade of wifi-
gestuurde systemen, bij storing op één component geen 
uitval voordoet van de volledige elektrische installatie. 
En valt er ergens iets uit of treedt er een defect op, dan 
negeert het systeem de getroffen component tot die 
zich weer automatisch aanmeldt. Hiermee geeft het 
Casambi-protocol alvast blijk van een ongeëvenaard 
probleemoplossend vermogen. Elk netwerk wordt veilig 
bewaard in de 'Casambi Cloud', uitsluitend toegankelijk via 
een wachtwoord. Wil de gebruiker het op verschillende 
devices synchroniseren, dan is dat wachtwoord zijn sleutel. 

Voorkeuren en functies vlot installeren 
De Casambi-app ondersteunt de meest gangbare 
talen, ook Nederlands. Beschikt de consument over wat 
techn(olog)isch inzicht? Dan kan hij of zij het digitale 
netwerk aan de hand van de app zelf configureren en 
programmeren, nadat de elektricien is langsgeweest. 
Wenst men dit niet zelf te doen, dan zal de elektricien de 
programmeerklus in een mum van tijd klaren. Bij latere 
aanpassingen en uitbreidingen is een dure installateur 
niet nodig, want het systeem herkent uitbreidingen 
met Casambi-componenten onmiddellijk en voegt ze 
automatisch toe aan het netwerk. 

Bedienen na installatie
Bedienen kan via verschillende devices die het netwerk 
en de ingestelde voorkeuren visualiseren. Na de installatie 
kan men ook (en eventueel tegelijk met de app) kiezen 
voor bediening via traditioneel schakelmateriaal in de 
muur, zoals Busch Jaeger, Jung, Gira, Niko, Berker… 
Een andere mogelijkheid is een wegneembare 
afstandsbediening, zoals de Xpress, met magnetische 
cradle en vier vrij te programmeren drukknopjes. Ook deze 
activeert lichtscènes, individuele lampen, animaties of 
groepen en regelt zowel lichtsterkte als lichttemperatuur. 

Gateway
Bij vragen kan men een Casambi-specialist bellen die 
het netwerk op afstand kan bereiken om een oplossing 
te bieden. Daarvoor moet de gebruiker toegang verlenen 
door de Casambi Gateway open te zetten. De Casambi-
app werkt zonder enige IP-configuratie op de LAN-
modem, dus is er geen gevaar dat iemand kan inbreken 
op een computer als de Gateway openstaat. Voor de 
gebruiker is de Gateway ook een handige tool om zijn 
netwerk zorgeloos vanaf een andere locatie te bedienen.  

Meerwaarde
Zoals eerder aangegeven, kunnen lichtsterkte 
en –temperatuur (tunable white) via de app en 
bedieningsdevices worden geregeld. Ook kan uit 
voorgeprogrammeerde lichtscènes worden gekozen, of 
men kiest voor de toepassing van een sfeerbepalend 
kleurenpalet, gebruikmakend van RGB(W)-aansturing. 

Fotografie: Basalte (zie ook p.  32)
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Casambi biedt ook de mogelijkheid om via DALI aan te sturen, en ook 
0-10 V drivers aansturen is geen probleem. 

Beveiligen
Verder kan de Casambi-app een rol spelen bij de beveiliging van 
gebouwen. In overleg met de installateur kan een alarminstallatie 
worden gekoppeld aan lichtscènes. Zo gaat het licht bij duisternis 
automatisch random aan en uit als het alarm is ingesteld, omdat 
de bewoner van een pand uithuizig is. Een andere energie- en 
kostenbesparende toepassing is die van licht- en bewegingssensoren. 
De lichtsensor laat het licht lokaal opdimmen als het donker wordt. 
Dit kan gekoppeld aan een astro-klokcontact, of het gebeurt na een 
ingesteld tijdstip. De bewegingssensor (bijvoorbeeld onder een bureau 
geplakt) laat het licht terugdimmen als er geen activiteit is voor een 
bepaalde tijd. Denk tevens aan een kleine bewegingssensor in de 
muurdoos van een toilet: bij beweging kan het licht onmiddellijk naar 
(bijvoorbeeld) 85% opdimmen om, na enige minuten zonder beweging, 
rustig terug te dimmen naar 0%. Het gebruik van waterdichte 
bewegingssensoren is ook legio bij beveiliging: bewegingen bij 
een toegangspoort triggeren het aangaan van de buitenverlichting. 
Casambi-technologie regelt niet alleen lichteffecten, maar bedient ook 
andere elektrisch gestuurde apparatuur. De app laat een hek of rolluik 
elke dag op een bepaald tijdstip dichtgaan, om weer open te gaan 
zodra daartoe het commando wordt gegeven.

Hekkensluiter en eye-opener
De installatie van domotica hoeft niet meer noodzakelijk gepaard te 
gaan met aanzienlijke ingrepen in een gebouw. Bluetooth biedt op dat 
vlak heel wat mogelijkheden. Het is zaak om die te leren kennen en er 
op de meest productieve manier mee om te gaan. Diverse bedrijven 
geven daarom Casambi-trainingen, ook op locatie. Afhankelijk van 
de doelgroep zijn deze opleidingen meer of minder technisch of 
diepgaand. Zo zijn er drie niveaus: niveau 1 is een Casambi-training 
voor gebruikers (workshop), niveau 2 is voor designers en niveau 3 is 
een Casambi-training voor installateurs.

www.art4light.nl

Agent251 executive recruitment is specialist 
in het werven van kandidaten voor account- 
en salesmanagement en directie functies in 
licht-, interieur- en architectuur gerelateerde 
branches. Wij komen graag in contact met 
kandidaten voor de volgende vacatures: 

Salesmanager 

voor XAL in Amsterdam 

Junior Accountmanager 

voor Wever & Ducré in Amsterdam 

Accountmanager 

voor Lumenplan in Amsterdam 

Salesmanager 

voor QC lightfactory in Bavel 

Lichtontwerpers 

voor diverse bedrijven 

Accountmanagers 

voor diverse bedrijven 

Interesse? Bel Agent251 voor een gesprek. 

Agent251 executive recruitment 

1901CZ-34 Castricum 

post@agent251.nl 

+31 614 009 251 

agent251.nl/installicht 

21



Seminarie 
IBE-BIV 2018
Het Belgisch instituut voor verlichtingskunde nodigt u graag uit  op haar 

jaarlijks seminarie op donderdag 22 november te Brussel. Het thema voor 

dit jaar is Circulaire economie en verlichting: hoe rond is onze cirkel nu?

Praktische informatie

Simultane vertaling 
Frans/Nederlands wordt voorzien
Datum
Donderdag 22 november 2018 
vanaf 13.30 uur
Locatie 
Conscience gebouw (Vlaams Gewest) 
Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Aansluitend: 
Walking Dinner
La Fabrica – Tour & Taxis 
Havenlaan 86c – 1000 Brussel 
Beide op wandelafstand van 
het noordstation te Brussel

Prijzen (LID / NIET LID)
Seminarie:  €75/€115
Seminarie+Dinner:  €150/€190
Enkel Dinner:  €100
Parkeren gratis bij:  Tour & Taxis

De Europese verlichtingswereld staat voor 
grote uitdagingen. Naast de verschuiving van 
productie naar het oosten zorgt de ‘ledificatie’ 
van de verlichtingswereld voor een versnelde 
omschakeling naar digitale technieken. Anderzijds 
dwingt de problematiek van klimaatopwarming, 
de uitputting van de aarde en de toenemende 
vraag naar duurzaamheid tot een beter ontwerp 
van verlichting en een beter beheer en gebruik 
van gebouwen. 

Dit kan men omvatten met het circulaire 
economische denken. Hoe staat het ervoor in 
de sector? Wat is er al gerealiseerd? Waar gaat 
het naartoe? Het IBE-BIV heeft een uitdagend 
programma klaargestoomd om u in een halve dag 
op de hoogte te brengen.

Seminarie:  €75/€115
Seminarie+Dinner:  €150/€190
Enkel Dinner:  €100
Parkeren gratis bij:  Tour & Taxis
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Programma

13.00 Ontvangst 

13.30 Verwelkoming  R. Lorphèvre - Voorzitter BIV

13.40 Ondersteuning van (digitale) technologieën bij T. Vandenhaute - SIRRIS
 het opzetten van een circulair business model

14.00 Business case: Stad Mechelen circulair.  C. Van Bellegem - ETAP 
 Wat na 10 jaar?

14.20 Milieu-impact en circulaire economie  J. Vrijders - WTCB
 in de bouw; basisprincipes en normen

14.40 Business case: The Green House Utrecht W. Dammers - TRILUX

15.00 Uitreiking BIV Prijs R. Lorphèvre - Voorzitter BIV

15.10 Pauze

15.40 Impact van EU Circular Economy Policies op  E. Sarconi - Lighting Europe
 product design en business modellen

16.00 Circulaire verlichting; dromen of realiseren? G. Roeckx - Signify

16.20 Financiële ondersteuning voor uw circulair  F. Leloup - KU Leuven / BIV
 project; blijf niet in het rond draaien

16.40 Second life for led A. Touhafi - VUB

17.00 Vragenronde 

17.30 Einde

 
Chasséveld Parkeergarage Breda
Recent opgeleverd 

Made in Holland www.ledlightingbv.nl
U

LF
-1

50
B
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Conventional

Sunlight Spectrum

Sunlight Spectrum
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Sinds 2017 kunnen lichtprofessionals de titel 

European Lighting Expert (ELE) behalen. Dit is 

een kwaliteitslabel voor lichtprofessionals en 

wordt door de NSVV gezien als een maatstaf 

om het kaf van het koren te scheiden binnen 

verlichtingsland. 

Het initiatief voor deze kwaliteitsstandaard komt voort uit 
de samenwerking tussen de vier belangrijkste Europese 
lichtassociaties: NSVV in Nederland, LiTG-Geschäftsstelle 
in Duitsland, LTG Lichttechnische Gesellschaft in Oostenrijk 
en Geschäftsstelle der SLG in Zwitserland. De ELE-titel 
dient als kwaliteitskeurmerk en moet binnen heel Europa 
gemeengoed worden. Vooralsnog is het certificaat alleen te 
behalen in de eerdergenoemde landen. Inmiddels hebben 
46 mensen de opleiding met succes afgerond, waarvan 14 
in Nederland, en rond de jaarwisseling ligt het Europese 
totaal naar schatting over de 100.

Kennis van zaken
Standaardisering van het onderwijs voor lichtexperts is 
een belangrijk uitgangspunt geweest bij de introductie 
van de ELE-norm, aldus vicevoorzitter Jan Meutzner 
van de European Lighting Expert Association (ELEA), 
het samenwerkingsverband tussen de vier landen. “In 
de lichtbranche lopen veel adviseurs rond met meer 
commerciële kennis dan vakkennis. Om lichtontwerpers 
van een inhoudelijke basis te voorzien, is een Europees 
register opgericht, waar alle ELE-lichtexperts in voorkomen. 
Opdrachtgevers kijken namelijk steeds scherper naar 
de kwaliteit die een lichtprofessional biedt.” Dankzij het 
certificaat is men in dat geval verzekerd van iemand met 
kennis van zaken, aldus Meutzner. De lichtprofessionals 
zelf kunnen zich als gevolg beter presenteren tegenover 
hun klanten. “Beschikken over een uitgebreide kennis 

– Door Rien Kort

van lichttechniek maakt je nog niet meteen een goede 
gesprekspartner bij vraagstukken van marktpartijen.” 
De opleiding maakt dat je elkaars taal beter spreekt en 
begrijpt. Wie een ELE-gecertificeerde medewerker in 
dienst heeft, beschikt over een uithangbord voor kwaliteit, 
stelt Meutzner: “Dankzij de titel weet men dat je over de 
juiste basis beschikt.”

Olievlek
Een ander belangrijk speerpunt is de uitrol over de rest 
van Europa. Volgens Meutzner zit het wel goed met de 
belangstelling. Vooral midden- en kleinbedrijven kloppen 
bij de lichttechnische genootschappen aan. De grote 
jongens laten zich echter nog niet zien. “De meesten zijn 
ervan overtuigd dat ze over voldoende kennis en kunde 
beschikken.” Het loopt niet hard met de aantallen. Per half 
jaar behalen ongeveer acht deelnemers het certificaat. 
Daar is volgens de vicevoorzitter nog een schone taak 
weggelegd voor de marketing van de lichtassociaties, 
inclusief de NSVV. De olievlek breidt zich op internationaal 
niveau wel steeds meer uit, valt hem op: “Roemenië is sinds 
dit voorjaar bij de ELEA gekomen en Polen heeft recent 
aangegeven per direct het lidmaatschap aan te gaan.”

Curriculum
Volgens voorzitter Dick Vonk van de Nederlandse 
examencommissie wordt er in het curriculum uitgebreid 
stilgestaan bij zaken als lichtbronnen, besturingen en 
elektrotechniek. “Het niveau ligt op mbo ++, maar door 
de breedte en de gelaagdheid van de stof is het voor de 
deelnemer toch een pittige opgave. De examenvoorzitter 
beschikt zelf over ruim 32 jaar onderwijservaring en heeft 
als lichtdocent een kwart eeuw voor de klas gestaan. “In 
verlichtingsland zijn experts met onderwijservaring vrij 
dun gezaaid. Zo kwam de NSVV ook bij mij terecht,” vertelt 
Vonk, die samen met negen andere examinatoren toeziet 
op het gehele proces. 

ELE: 
Het kaf van het koren scheiden

Conventional

Sunlight Spectrum

Sunlight Spectrum

info.europe@seoulsemicon.com
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Officiële distributeur  
in de Benelux

www.koningenhartman.com

Spheres Gonio’s Camera’s

Experts in licht metrologie instrumenten

info@laser2000.nl

Eindelijk een volwaardige SON-T vervanger in led 2200K

Tijdens de jaarlijks terugkerende verlichtingsweek in Kinderdijk,
worden alle negentien molens vol in het licht gezet.
Eén van Nederlands mooiste natuurlandschappen verandert dan
in een sprookjesachtig tafereel. Voorheen werd dit gedaan met 
drie stuks 1000W halogeen armaturen per molen. Met de komst 
van de nieuwe 2200K led schijnwerpers van het merk                   ,
is het eindelijk mogelijk om een nog warmere kleur te krijgenis het eindelijk mogelijk om een nog warmere kleur te krijgen
en toch enorm te besparen op kosten en energie.
Slechts vier schijnwerpers van 55W per stuk laten iedere molen
nu meer schitteren dan ooit tevoren.

FENON

                                     25 tot 250 Watt (3000 tot 29.000 lumen). 
                                     Wide 120, medium 60 en narrow 35 graden.
                                     Citizen.                                           
                                     Osram of Tridonic. 

Power:         
Beam:                         
LED:                                                          
Driver:       

Beschikbare modellen:

Leverancier:

Bovenrijweg 83 - 85
3077 CB  ROTTERDAM

www.keraf.nl



Verichtingsplan
Voor het behalen van het certificaat moeten deelnemers 
drie stappen doorlopen. In iets meer dan een maand 
dienen zij een compleet verlichtingsplan voor een pand te 
maken, daar waar het indoor betreft. Vervolgens dient dit 
plan te worden gepresenteerd op de examendag zelf. Tot 
slot leggen de deelnemers nog een mondelinge toets af 
over hun basiskennis. Bij de opdracht voor outdoor wordt 
van de kandidaat verwacht dat er een verlichtingsplan 
wordt gemaakt voor een wijk of straat. Daarbij moet 
de aanlichting van een specifiek gebouw ook worden 
meegenomen en er moet rekening worden gehouden met 
sociale veiligheid, lichthinder en andere aspecten. Vonk 
schat dat het hele traject zo’n 80 tot 120 uur in beslag 
neemt. “Feitelijk verschilt dat per persoon.”

Waakhond
De wildgroei aan opleidingen neemt in de toekomst 
alleen maar toe, weet Vonk. Vandaar dat een criterium 
op Europees niveau wenselijk is binnen de lichtmarkt. 
Wie over een certificaat beschikt, toont automatisch 
aan verstand van zaken te hebben. Maar de meeste 
professionals beschikken toch al over de nodige papieren? 
“Dat klopt, maar we praten over een Europese erkenning 
namens de NSVV, de Nederlandse waakhond voor 
lichtkwaliteit. Dat maakt wel een verschil.”

Hoogst haalbare
In het afgelopen half jaar slaagden tot nu toe 11 deelnemers 
voor de eindexamens. Lichtontwerper Marcel Bosma 
van PD Lighting beschouwt het behaalde papiertje als 

Lichtagenda
Er wordt in Nederland veel georganiseerd op het gebied van verlichting. 
Soms vinden er meer bijeenkomsten plaats in dezelfde week of op dezelfde dag. 
Om dit te voorkomen, kunt u zelf uw evenement vermelden in de lichtagenda.

Datum Activiteit Plaats

13 november ILIAD 2018 TU Eindhoven (ILI)

15 november  OVL Congres Ruimte en Licht Putten

21 november ELE examendag Ede

de ultieme kwaliteitsstempel: “In Nederland ontbreekt 
het aan een verlichtingsopleiding op hbo- of universitair 
niveau, zoals in bijvoorbeeld Engeland, Duitsland of Italië.” 
Bosma behaalde eerder HVK (hogere verlichtingskunde). 
“Tot ELE was dat het hoogst haalbare in eigen land.” De 
Europese erkenning via de ELEA voegt naar zijn idee nog 
meer cachet toe aan zijn beroep als lichtprofessional: “Bij 
opdrachtgevers kom je goed beslagen ten ijs binnen.”
Volgens Michel Schrijvers (Ammanu) mocht het certificaat 
niet ontbreken. “In de markt willen we als lichtpuristen 
wat betreft het kennisniveau ook zo hoog mogelijk op 
de ladder staan. Dankzij het ELE-certificaat weten je 
gesprekspartners in de lichtmarkt dat je verstand van zaken 
hebt. Met deze erkenning kun je nog professioneler voor de 
dag komen.”

Roderick Fellman, sales engineer bij Waldmann, stapte 
onlangs van de elektrotechnische groothandel over naar 
zijn huidige werkgever. “Mijn vorige functie was vrij breed, 
terwijl verlichting altijd al mijn aandacht heeft gehad. 
Toen mij de kans werd geboden om me bij Waldmann te 
specialiseren en mijn kennis te versterken, heb ik die dan 
ook met beide handen aangegrepen.”

In 2019 staan de volgende examens gepland: 5 juni  en 13 
november 2019.

Meer info over het examen en deelname eraan:
https://www.nsvv.nl/kennisgebieden/opleidingen-
onderzoek-en-certificaten/european-lighting-expert-
kwaliteitslabel-lichtprofessionals/
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De oudste gloeilamp van 
Nederland is er weer
Derk van Mameren, de ideële en bevlogen lichtondernemer uit Rotterdam, blies 

het oude gloeilampmerk Pope nieuw leven in. De collectie richt zich exclusief op 

lichtbronnen die hier niet meer te krijgen zijn.

Van Mameren wilde vroeger directeur worden van wereld-
erfgoedorganisatie Unesco. Het leek hem geweldig om 
mooie, oude dingen die een verhaal vertellen, te mogen 
behouden. Vanuit die gedachte is Pope ook ontstaan. 
Hij vertelt: “Een klant in één van onze winkels vroeg 
naar een hele specifieke lamp voor een armatuur van de 
Italiaanse ontwerper Gaetano Sciolari. Sciolari ontwierp 
kroonluchters en gebruikte daarvoor gloeilampen in een 
kubus- of cilindervorm.” 

Verfijnd
Van Mameren is een ondernemer van het ‘verfijnde’ soort. 
Hij studeerde kunstgeschiedenis. Negen jaar geleden begon 
hij middenin de crisis de lampenwinkel Wattnou in 
Rotterdam. Dit terwijl de ene na de andere verlichtings-
zaak in de stad failliet ging. “Ik geloof echt in het oude 
ambacht. Neem nu bijvoorbeeld de bakker. De bakkers-
winkels hebben dit concept weer helemaal opnieuw 
uitgevonden. Dit doen wij ook in onze winkels. We 
volgen de trends of we starten ze, zoals bijvoorbeeld 
de gekleurde snoeren. Dit idee is in de winkel ontstaan, 
toen een klant daarnaar vroeg. Dat hebben we meteen 

opgepakt. In een winkel kunnen klanten vertellen wat ze 
nodig hebben. Ook hebben ze de behoefte om verlichting 
met eigen ogen te zien en te voelen wat het met ze doet. 
Het winkelconcept zal naar mijn idee dus altijd blijven.”

Zoektocht
Van Mameren: “De vraag van de klant over de Sciolari-
lampjes kon ik niet één-twee-drie beantwoorden. De 
kubusvormige lampjes had ik nog nooit gezien. Nu heb ik 
één motto: als het bestaat, hebben we het óf we kunnen 
eraan komen. Dus ging ik meteen op zoek.” 
Hij kwam erachter dat de lampjes nergens meer te krijgen 
waren. Door het EU-gloeilampverbod in 2009 was de 
fabrikant van deze speciale vorm gloeilamp gedwongen 
om met de productie te stoppen. Er was geen kubus of 
cilinder meer te krijgen.

– Door Miranda Zonneveld

‘Er was geen kubus of 
cilinder meer te krijgen’
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Esthetiek
Hij vervolgt: “Deze designarmatuur van Sciolari zou er 
werkelijk niet uitzien zonder de juiste lamp. Dat vond ik 
dood- en doodzonde. Ik vind esthetiek erg belangrijk: 
een lamp moet kloppen. Het juiste design, de juiste 
lichtbron, de juiste kabel, ga zo maar door. Alleen, aan 
een wérkende versie van deze specifieke lamp kon 
ik niet komen.” Uiteindelijk wist hij vier oude lampjes 
te bemachtigen. Daarvan liet hij een mal maken en 
een tweejarig ontwikkeltraject ging van start. Hij had 
maar één doel: de gloeilamp met de juiste vorm en 
uitstraling nabootsen, maar dan nu met led. Het moest 
wel energiezuinig en duurzaam zijn. De wedergeboorte 
van de bijzondere gloeilamp was ophanden. Nu moest 
Van Mameren nog een merk verzinnen. Zijn interesse 
in geschiedenis hielp hem: het Venlose Pope was het 
oudste gloeilampmerk van Nederlandse bodem. Van 
Mameren: “Alles van het merk sprak mij aan, de uitstraling, 
de historische waarde, maar vooral het feit dat zij 
‘speciaallampen’ produceerden. Dat was dit ook!”

Niet meer vervangen
Het ontwikkeltraject mondde uit in twee 
productuitvoeringen. De matte ‘Pope Cube’ en de 
melkwitte ‘Pope Cylinder’. Deze lampen hebben een 
herkenbaar jasje met een volledig vernieuwde binnenkant. 
De verpakking is gebaseerd op de authentieke 
verpakkingen van Pope. Het nieuwe retro-design heeft 
een modern uiterlijk. Over elk onderdeel in de lamp zelf 
is nagedacht. De vorm van de originele lampen is op een  
frisse manier nagebootst. De messing fitting is nauwelijks 
te onderscheiden van het origineel. De lichtbronnen 
zijn dimbaar en ze hebben een extra warme lichtkleur 
(2500 K). Dankzij het gebruik van led-filamenten is het 
energieverbruik slechts 4 W en ligt de levensduur op 
25.000 uur. Van Mameren: “Het idee is dat deze lampen 
echt lang moeten kunnen branden, je vervangt ze 
waarschijnlijk nog één keer en daarna nooit meer!”

Elk jaar twee nieuwe ‘Popes’
De cilindervorm bleek ook heel goed te passen in de 
armaturen van Jieldé, maar ook andere designarmaturen. 
Van Mameren: “Door de lichtkleur en vorm past dit 
allemaal uitstekend. Het plan is dan ook om elk jaar 
in de Pope-lijn twee nieuwe vormen te lanceren, die 
bepaalde designarmaturen weer volledig maken, maar 
het kan ook andersom werken. We zijn bijvoorbeeld bezig 
met jonge armaturenontwerpers om rondom de Pope-

lampen moderne designarmaturen te ontwerpen.” Van 
Mameren heeft inmiddels twee winkels, een groothandel 
en de webshop snoerboer.nl te runnen. Hij verkoopt 
daarmee 5000 producten op het gebied van verlichting 
en toebehoren. “We hebben de infrastructuur om zowel 
particulier als zakelijk te leveren. Pope is echter een 
business-to-business product. We willen dit leveren 
aan de kenners, aan de verlichtingsspeciaalzaken, 
lichtontwerpers en installateurs. Je ziet zo’n speciaallamp 
niet in de bouwmarkt liggen, daar is hij te high-end voor.”

Reacties
De reacties op de wedergeboorte van het merk zijn 
positief. Van Mameren: “Ik ken veel mensen in het vintage 
design en zij vonden het heel leuk om Pope weer te zien.” 
De ambities liggen hoog: “Binnen vijf jaar willen wij hét 
Europese merk zijn voor speciale lampen. Pope moet 
hiermee het meest logische en toonaangevende merk 
worden.” Of dat gaat lukken, is toekomstmuziek, maar 
van Mameren is er in elk geval in geslaagd om Neerlands 
erfgoed, het oudste gloeilampmerk van Nederland, te 
behouden. De Unesco zou vast trots op hem zijn.

www.pope.nl  |  www.snoerboer.nl  |  www.wattnou.nl

De geschiedenis van Pope
Pope is het oudste gloeilampmerk van Nederland. 
Engelsman en oprichter Frederic Robert Pope had in de 
fabriek van één van de uitvinders van de lamp – Joseph 
Swan – gewerkt en kreeg de kans om in 1889 in Venlo 
een fabriek te bouwen. De zaken liepen goed: vijf jaar 
later produceerde Pope al 125.000 lampen.

De houten fabriek werd in 1906 door brand verwoest, 
waarna een stenen fabrieksgebouw werd opgetrokken. 
In 1918 probeerde Pope om Philips in te lijven. Twee 
jaar later ging het andersom: Philips nam Pope over. 
Pope startte in 1927 de fabricage van koperdraad. 
Vijf jaar later werd de lampenproductie naar Philips 
overgeheveld. Zij hield het lampenmerk Pope lang in 
stand. Pope ontwikkelde zich tot een fabrikant van draad 
en kabel met op zijn top (1974) 1357 werknemers. Pope 
onderscheidde zich van anderen met de productie van 
lampen met een specifieke toepassing. Philips verkocht 
het bedrijf in 2005 aan het Amerikaanse concern Belden.
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In- en Exterieurverlichting van eigen bodem

Artecta Burgos Serie:
perfect in haar eenvoud...

Artecta@highlite.nl of bel 045-5667734.

• LED UP or UP/Down Light
• 230V
• IP65 for in- and outdoor use

Burgos Serie Wall lights

Ronde versie
A0240188 Burgos-M Round Single
A0240189 Burgos-M Round Double

Vierkante versie
A0240184 Burgos-M Square Single
A0240185 Burgos-M Square Double
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Een elektricien wordt blij van een 

meterkast, niet van een lichtplan. De 

architect moet daarentegen niets weten van 

installatietechniek. De komende tien jaar 

worden ze beste vrienden. 

De architecten waar ik mee te maken had toen ik ooit 
als elektricien werkte, rolden met hun ogen als er werd 
gesproken over de specificaties van schakelmateriaal, 
ampères, groepen en lasklemmen. En ik stond niet open 
voor lichtplannen, sferen en kleurbeleving. Ik had mijn 
vaste tabellen en boekjes over de beste kleurtemperatuur 
en wattages, en een luxmeter. Wij werkten met een paar 
vaste typen armaturen en één merk lichtfabrikant. Het 
was 830 of 840. Wat was de wereld van een installateur 
toch ‘eenvoudig’ in de jaren ’90.

Onherkenbaar
En toen gingen we digitaliseren. De IT veranderde 
wereldwijd iedere industrie. Tegelijkertijd nam de 
kostprijs van elektronica een duikvlucht. De IT- en 
hardware-revolutie legden de basis voor de integratie 
van installateur en ontwerper. Ledverlichting is de 
grote verzoener. Kunstlicht wordt de drager van de 
elektrotechnische installatie in huis, kantoor, industrie en 
in de openbare ruimte. De wereld van de installateur en 
architect wordt in tien jaar tijd onherkenbaar. 

Verbinden
Led-armaturen met geïntegreerde, draadloze mesh-
netwerken worden uitgerust met sensoren (motion, 
voc, temperatuur, CO2, lux, beeld, enzovoort) en maken 
wandschakelaars, kabel (coax, utp/ftp/stp/bus) en PLCs 
overbodig. Nieuwe software met gelikte userinterfaces 
verbindt uiteenlopende merken, protocollen en sectoren 
met elkaar in één platform. Dat maakt installeren sneller, 
eenvoudiger en goedkoper. Dit biedt ook mogelijkheden 
voor integratie met het klimaat-, veiligheids-, gezondheids- 
en energiesysteem van ieder gebouw. Gedrag, prestaties, 
groei en genezing kunnen hiermee positief worden 
beïnvloed. 

Essentieel
De razendsnelle technische ontwikkelingen in wat 
er mogelijk én beschikbaar is, kunnen de installateur 
en architect nauwelijks bijhouden. Juist daarom 
zijn samenwerking en scholing zo essentieel. De 
veranderingen binnen en integratie van elektrotechniek 
en verlichting zorgen voor een Copernicaanse wending de 
komende tien jaar. 

Rolf Heynen is directeur van de vakbeurs LED+Elektro 
en hoofdonderzoeker van het Nationaal Smart Lighting 
+ LED Trendrapport 2018. Het Trendrapport is kosteloos 
te downloaden op www.ledexpo.nl. De vakbeurs vindt 
plaats op 13 & 14 november 2019 in de Brabanthallen 
Den Bosch.

Twee werelden komen 
samen: beleving én techniek 

In- en Exterieurverlichting van eigen bodem

Artecta Burgos Serie:
perfect in haar eenvoud...

Artecta@highlite.nl of bel 045-5667734.

• LED UP or UP/Down Light
• 230V
• IP65 for in- and outdoor use

Burgos Serie Wall lights

Ronde versie
A0240188 Burgos-M Round Single
A0240189 Burgos-M Round Double

Vierkante versie
A0240184 Burgos-M Square Single
A0240185 Burgos-M Square Double
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De unieke Auro bewegingsmelder van Basalte is niet 
alleen intelligent, maar ook snel en met zijn vlakke 
design zo goed als onzichtbaar. 

Er is ook een wandversie in hetzelfde design als de 
schakelaars en stopcontacten: perfect in een trappen-
huis met open plafond of in de gang. Omdat slimme 
technologie steeds meer met iPads wordt bediend, 
ontwikkelde Basalte Eve: een elegante iPad-houder. 
Met Eve bevestig je elk type iPad en iPod touch in stijl 
aan de wand of op een tafel. Daarnaast is er Eve Plus, 
het nieuwe docking station voor de iPad. Hiermee heb 
je je iPad overal binnen handbereik, die bovendien 
steeds opgeladen is en klaar om mee te nemen voor alle 
toepassingen, op het werk en thuis.

www.basalte.be 

S c h a k e l e n  n a a r
L i c h t  a a n ,  l i c h t  u i t

Auro 
en Eve
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Alles in  een paneel
Wat Lithoss uniek en exclusief 
maakt, zijn de quasi onbeperkte 
mogelijkheden op het vlak van 
functionaliteit, afwerking, in- of 
opbouw, combinatiemogelijkheden 
en personalisatie. 

Naast de vormaspecten biedt 
Lithoss een brede waaier aan 
toepassingsmogelijkheden: 
schakelaars, stopcontacten, USB-
laders, bedleeslampen, sensoren en 
thermostaten, al dan niet gekoppeld 
aan de meest geavanceerde 
domotica-systemen.

www.lithoss.com
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Sylvania lanceert ToLEDo™ Mirage, een reeks 
innovatieve en decoratieve ledlampen. De nieuwe 
lampen stralen stuk voor stuk klasse en sfeer uit, 
perfect voor gebruik in woningen, restaurants, 
bars en monumentale gebouwen. 

Deze lampen hebben een innovatief gepatenteerd 
ontwerp met een kras- en temperatuurbestendige 
glasballon, met eenzelfde optisch effect als een 
klassieke multi-filament gloeilamp, maar een duidelijk 
modernere sfeer. Dankzij een laag stroomverbruik, een 
levensduur van 25.000 uur, een snelle terugverdientijd 
en lage onderhoudskosten, met 125 lm en 2000 K, is 
de ToLEDo Mirage een ideaal decoratief lichtalternatief 
voor traditionele decoratieve filamentlampen. De nieuwe 
reeks is beschikbaar in acht verschillende varianten 
(ST64, G120, G200, A165, T45, T60 en E115) en heeft 
standaard drie jaar garantie. De lampen leveren een omni-
directionele lichtdistributie van 300° zonder te verblinden. 

Dankzij het brede aanbod aan lampvormen kan een klant 
de verlichting kiezen die aansluit bij de specifieke eisen. 
De ToLEDo Mirage wordt geleverd met een E27-fitting, 
waardoor er geen aanpassingen nodig zijn aan bestaande 
armaturen en de lichtbron eenvoudig kan worden 
toegepast.

www.sylvania-lighting.com

Toledo Mirage

In 2000 begon Aad Verboom met 
het ontwerpen van designlampen 
van duurzaam polyethyleen. 
Sinds 2017 worden de lampen 
van Verboom geproduceerd door 
Formadri. Naast duurzaamheid 
hecht Formadri veel belang aan 
recycling. 

Formadri introduceert daarom ook 
modellen gemaakt van gerecyclede 
grondstoffen. Het ECO-model wordt 
gemaakt van lege shampoo-flessen, 
die zijn geselecteerd op kleur, 
uitstraling en geschiktheid voor het 
productieproces. Deze bijzondere 
grondstof geeft de Eco een mooi 
diffuus licht. Het DENIM-model 
wordt gemaakt van oude jeans, 
vermengd met polyethyleen. Deze 
lamp heeft een sprekende indigo 
kleur. Alle Formadri-lampen worden 
geproduceerd in Nederland en zijn 
volledig recyclebaar.

www.formadri.com

Formadri 
en recycling

P r o d u c t n i e u w s
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It’s your light!

Deze wens is nu werkelijkheid 
geworden met de VIVAA FREE, een 
Plug & Light staand armatuur met 
geïntegreerde visual timing light ( VTL).

De vorm van VIVAA werd bewust 
gereduceerd tot de essentie van 
licht; een zwevende ronde schijf die 
de hele ruimte verlicht.  Nu hebben 
we een volgende dimensie in de 
VIVAA familie. Een houten driepoot 
of metalen staander met een textiele 
lampkap. Hoe simpel het ook lijkt, dit 
is een echte VIVAA want anders dan 
conventionele vloerlampen met E27 
fi tting, heeft VIVAA een light engine 

Biologisch effectieve verl ichting 
voor iedereen in elke ruimte.

www.waldmann.com

Waldmann B.V. 
Lingewei 19 
4004 LK Tiel 

T  +31 3 44 63 10 19
E info-nl@waldmann.com

middag in de late 
namiddag

‚s avondslaat in de ochtend nacht‚s ochtends

met 4400 lumen en een biodynamisch 
schema gedurende de dag. De licht-
kleur volgt automatisch de tijd van de 
dag van koud wit in de ochtend tot 
warm wit in de avond. Easy, just Plug 
and Light 

VIVAA FREE is uitstekend inzetbaar 
in Kantoren, Verzorging- en verpleeg-
huizen en in thuissituaties. Senioren 
hebben meer en beter licht nodig, 
alzheimer en dementie patiënten 
hebben bewezen baat bij dynamische 
verlichting. Voor de steeds grotere 
groep ouderen die tot op hoge 
leeftijd thuis (moet) blijven is goede 

verlichting essentieel. Maar ook in 
kantooromgevingen is een stijgende 
belangstelling en behoefte aan 
biodynamische verlichting.

Er is meer; het verloop van het dag-
lichtritme kan naar behoefte worden 
aangepast door middel van een app. 
Simpel aanpassen en draadloos 
verzenden naar de lamp via NFC of 
met de fl ash light van uw telefoon. 

VIVAA FREE is verkrijgbaar met 
houten driepoot of metalen staander 
en met Visual Timing Light of dimbaar 
3000° Kelvin.



P r o d u c t n i e u w s

Wie dacht dat sterrenhemels alleen 
in plafonds worden toegepast, heeft 
het mis. Spacelights, specialist in 
fiber-optic verlichting, laat zien 
dat het ook kan worden toegepast 
in de bodem van zwembaden. 
Onder water zwemmen wordt op 
deze manier een sprookjesachtige 
ervaring. 

Bij fiber-optic verlichting worden 
de lichtpunten niet gevoed met 
stroom, maar met licht. Toepassing 
in water is daardoor volkomen 
veilig en storingsvrij. Door gebruik 
van lange vezels kan de lichtbron 
buiten de directe omgeving van 
het bassin worden geplaatst. 
Spacelights fabriceert zelf 
professionele lichtmachines met 
een hoge output. Ook kan men er 
terecht voor het fiber-optic systeem, 
contourverlichting en gedegen 
advies.

www.spacelights.nl 

Sterren  onder waterIt’s your light!

Deze wens is nu werkelijkheid 
geworden met de VIVAA FREE, een 
Plug & Light staand armatuur met 
geïntegreerde visual timing light ( VTL).

De vorm van VIVAA werd bewust 
gereduceerd tot de essentie van 
licht; een zwevende ronde schijf die 
de hele ruimte verlicht.  Nu hebben 
we een volgende dimensie in de 
VIVAA familie. Een houten driepoot 
of metalen staander met een textiele 
lampkap. Hoe simpel het ook lijkt, dit 
is een echte VIVAA want anders dan 
conventionele vloerlampen met E27 
fi tting, heeft VIVAA een light engine 

Biologisch effectieve verl ichting 
voor iedereen in elke ruimte.

www.waldmann.com

Waldmann B.V. 
Lingewei 19 
4004 LK Tiel 

T  +31 3 44 63 10 19
E info-nl@waldmann.com

middag in de late 
namiddag

‚s avondslaat in de ochtend nacht‚s ochtends

met 4400 lumen en een biodynamisch 
schema gedurende de dag. De licht-
kleur volgt automatisch de tijd van de 
dag van koud wit in de ochtend tot 
warm wit in de avond. Easy, just Plug 
and Light 

VIVAA FREE is uitstekend inzetbaar 
in Kantoren, Verzorging- en verpleeg-
huizen en in thuissituaties. Senioren 
hebben meer en beter licht nodig, 
alzheimer en dementie patiënten 
hebben bewezen baat bij dynamische 
verlichting. Voor de steeds grotere 
groep ouderen die tot op hoge 
leeftijd thuis (moet) blijven is goede 

verlichting essentieel. Maar ook in 
kantooromgevingen is een stijgende 
belangstelling en behoefte aan 
biodynamische verlichting.

Er is meer; het verloop van het dag-
lichtritme kan naar behoefte worden 
aangepast door middel van een app. 
Simpel aanpassen en draadloos 
verzenden naar de lamp via NFC of 
met de fl ash light van uw telefoon. 

VIVAA FREE is verkrijgbaar met 
houten driepoot of metalen staander 
en met Visual Timing Light of dimbaar 
3000° Kelvin.
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POP Light  B.V.
Havensingel 1  |  5211 TX ‘s-Hertogenbosch  |  The Netherlands    

www.poplight.nl  |  info@poplight.eu

Voor ieder project de juiste verlichting

TWINDOT
ZACHT LICHT – POËZIE VOOR DE OGEN.

UGR ≤ 19 Tunable
White:HCL
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P r o d u c t n i e u w s

QUILLA is een milieu- en onderhoudsvriendelijk 
alternatief voor het verlichten van publieke ruimten, 
enkel op zonne-energie. Het is makkelijk te plaatsen en 
er hoeven geen sleuven te worden gegraven en kabels 
te worden getrokken. Ook vakantieparken of parkings 
van bedrijven kunnen gebruikmaken van dit ecologische 
verlichtingssysteem zonder lichtvervuiling, dat CO2-
neutraal is. Elke lamp beschikt over een LiFe PO4 (lithium) 
batterij die wordt opgeladen door een zonnepaneel. 

IK10:  vandalismebestendig

Tronix heeft nu ook slagvaste IK10 
led-armaturen met politiekeurmerk 
in het assortiment. De Impact 
Protection Rating zegt iets over 
de slagvastheid van een armatuur, 
dus in hoeverre deze bestand is 
tegen mechanische schokken. In de 
praktijk varieert deze waarde van 
IK02 tot IK10. Hoe hoger de IK-
waarde, hoe hoger de slagvastheid. 

De wand- en plafondarmaturen van 
Tronix starten met een rating van 
IK08 (weerstand tegen schokken 
van 5 Joule), en de nieuwste galerij-
armaturen hebben zelfs een IK10-
certificering. Hiermee kunnen ze met 
een weerstand tegen schokken van 
20 Joule als vandalismebestendig 
worden betiteld. De 20 W-modellen 
Rond en Ovaal zijn voorzien van 

De technologie is speciaal voor Quilla ontworpen en op 
maat van ons klimaat gemaakt in samenwerking met de 
KU Leuven – afdeling DRAMCO (draadloze en mobiele 
communicatie) en het laboratorium voor lichttechnologie 
te Gent. Gebruikers kunnen een door hen gewenst 
verlichtingsschema opstellen, evenals de settings van 
de PIR, bedienbaar vanaf de computer. De lampen 
communiceren met een server via SIM om hun instellingen 
op te halen en ze zijn voorzien van een GPRS. Als het 
donker wordt, zal de lamp gaan branden, bij voldoende 
daglicht in de ochtend zal het licht vanzelf uitgaan. In de 
winter wordt aangeraden om de PIR (bewegingsdetectie) 
in te schakelen en een modus van 30/100 te hanteren. 

De tijdsduur dat de lamp op vol vermogen werkt is 
instelbaar, evenals de intensiteit van de lichtoutput in 
gedimde en niet-gedimde toestand. De gebruiker stelt 
een tijdschema in naar wens, in wintertijd is dat van 8 tot 
10 uur licht per dag. Als een gebruiker diverse plekken 
heeft met meer lampen, zullen de lampen per locatie 
dezelfde instelling en hetzelfde tijdschema volgen. De 
verlichtingsarmatuur is gemonteerd op een 4 m hoge 
paal. Zowel de armatuur als de paal zijn vervaardigd uit 
gepoederlakt aluminium en voorzien van een lichtvenster 
in polycarbonaat. De paal wordt in de grond geplaatst op 
een diepte van 80 cm en aangesterkt met sneldrogend 
turbobeton. Het zonnepaneel wordt op de armatuur 
gemonteerd en richting zuiden vastgezet.

www.quilla.be

Quilla

LiFePO4-accu’s zijn niet van giftige, zware metalen 
voorzien en ze zijn milieuvriendelijker dan loodaccu's. 
Bovendien zijn ze licht van gewicht, met een langere 
levensduur en hoge laadcycli. LiFePO4-cellen zijn zeer 
goed bestand tegen extreme omgevingstemperaturen 
(temperatuurbereik van -45 °C tot +70 °C). Quilla 
gebruikt Extreme High Power Leds. Het lichtpatroon 
wordt bepaald door lenzen, die telkens kunnen worden 
aangepast aan het doel van de verlichting. 

een ingebouwde detectiesensor. 
Bij voldoende daglicht of langdurige 
afwezigheid wordt het licht 
automatisch uitgeschakeld, en bij 
detectie van beweging wordt licht bij 
onvoldoende daglicht automatisch 
ingeschakeld. 

www.tronixlighting.com
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Speciaal ontworpen voor het aanlichten 
van brandhaspels en brandblussers
In noodsituatie verlicht het armatuur de 
brandhaspel en/of blusser met 5 LUX

ONZE 
NIEUWE 

CATALOGUS 

IS UIT
VRAAG HEM 

NU AAN

Kroon Professional Lighting Solutions

www.kroon-lights.nl   |   www.sec-lighting.nl



Elincom is de partner in de 
Benelux voor Dongguang Opsco 
Optoelectronics (Opsco), fabrikant 
van een serie intelligent te sturen 
leds: de zogenaamde neopixels. 
Deze slimme leds zijn aan te sturen 
als een pixel. De intelligentie is samen 
met de led in een chip geïntegreerd. 

Er zijn uitvoeringen met een enkele 
of met meer kleuren, zoals RGB-W in 
één behuizing of koud- en warmwit 
in één behuizing. Deze kleuren zijn 
individueel aan te sturen op zowel 
kleur als intensiteit, en meer slimme 
leds in een array of in een string zijn 
individueel adresseerbaar met een 
PWM-techniek. Opsco leds bieden 
de optimale vrijheid om allerhande 
lichteffecten te creëren. Neem bijvoor-
beeld de SK6812RGBX, een slimme 
led met een regel- en aanstuurcircuit 

Individueel adresseerbare RGB-leds
in één 5050 led-chip. De vier pins bestaan uit 3,5 ~5,5 
V voeding, minus data input en data output. Elk led is 
als een pixel te besturen; de kleuren en de intensiteit 
van de pixels worden meegeven in het stuurprotocol. 
De geïntegreerde regeling bestaat uit een signaal-
versterker, een ingebouwde constante stroombron 
en een precisie RC-oscillator. Het stuurprotocol is 
unipolaire NRZ - binaire code van 

P r o d u c t n i e u w s

Naast de Flindt Bollard is er nu ook de Flindt Wall: een 
ronde wandarmatuur die zowel binnen als buiten zorgt 
voor prettige verlichting vanuit een bijna gebeeldhouwd 
design van ontwerper Christian Flindt. 

De verschillende lichteffecten creëren een uitnodigende 
sfeer en de armaturen kunnen op iedere gewenste 
hoogte worden geplaatst, afhankelijk van het gewenste 
effect. Binnen is het geschikt voor entrees, gangen, 
trappenhuizen en andere ruimten die een minimale 
hoeveelheid verlichting vereisen. Buiten kan het op 
iedere muur worden toegepast om het terras, tuinpaden, 
tuinen en oprijlanen te verlichten, en natuurlijk de muren 
en gebouwen zelf. Van de zijkant gezien lijkt de Flindt 
Wall op een smalle ellipsvorm die bestaat uit twee 
overlappende ovalen. Hij is verkrijgbaar in aluminium-
grijs, wit en corten.

www.louis-poulsen.com 

Flindt 
aan de 
muur

+ en – 0,5 V. De 32-bits code wordt 
verzonden vanuit een controller naar 
de ingang van het eerste element, 
als deze wordt geaccepteerd, wordt 
het per kleur ontleed. De resterende 
gegevens worden via het interne 
versterkingscircuit naar de digitale 
uitgang gevoerd naar het volgende 
element. De pixel wordt automatisch 
gereset aan het einde van de inlees-
cyclus.

www.elincom.nl
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City-Light Plus ledverlichting van Siteco en Tvilight 
CitySense Plus sensoren bieden samen grotere (sociale) 
veiligheid en optimale energie-efficiëntie – geheel draad-
loos, zonder complexe en kostbare databekabeling tussen 
de afzonderlijke lichten. Studenten, docenten en college-
personeel zijn vaak tot laat in de avond op de campus 
aanwezig. Eén van de beeldbepalende kenmerken van het 
uitgestrekte parkachtige terrein met haar collegezalen, 
kantine en studentenaccommodatie zijn de paden 
omzoomd met bomenrijen. Optimale verlichting van deze 
paden en daardoor het benodigde niveau van (sociale) 
veiligheid worden verzorgd door heldere en betrouwbare 
buitenverlichting. Het uitrusten van de armaturen 
met Tvilight CitySense Plus bewegingssensoren was 
een snelle en eenvoudige manier om een efficiënte, 
vraaggestuurde lichtsturingsoplossing te bieden. De 
sensoren helpen het college haar energieverbruik in de 
rustige uren te beperken. Een positief neveneffect is dat 
de lage lichtniveaus de licht-vervuiling verminderen, wat 
gunstig is voor de natuur. De centrale Tvilight gateway 
stuurt maximaal 200 lichtpunten aan. 

Als beweging en aanwezigheid worden gedetecteerd, 
wordt de verlichting afhankelijk van de locatie geleidelijk 
opgevoerd van 10% naar 50 à 100%. Daarnaast 
wordt de lichtopbrengst van de twee armaturen ook 
automatisch verhoogd. Als er geen nieuwe beweging 
wordt gedetecteerd, wordt de lichtopbrengst van deze 
armaturen na een wachttijd van 30 seconden weer terug-
gedraaid naar het voorgedefinieerde minimumniveau. Het 
zou extreem ingewikkeld en kostbaar zijn geweest om de 
lichtsturing te regelen met datakabels die op de campus 
hadden moeten worden aangelegd. Daarom is draadloze 

Individuele, veilige 
campusverlichting

lichtsturing de 
ideale oplossing, in 
het bijzonder voor het 
renoveren van oude installaties. Ook zijn alle armaturen 
dankzij het Tvilight lichtsturingssysteem in een netwerk 
onderling aan elkaar gekoppeld, en zo communiceren 
alle lichtpunten niet alleen met de gateway, maar ze 
waarschuwen ook hun naastgelegen armaturen, zodra 
zij beweging detecteren. De bewegingssensor kan 
daardoor onmiddellijk andere armaturen in het draadloze 
netwerk inschakelen. Deze systeemarchitectuur maakt 
het mogelijk om de lichten veel sneller te activeren dan 
bij andere draadloze systemen, waarbij communicatie 
tussen de lichtpunten altijd via een gateway moet 
verlopen. Gebruikers kunnen alle instellingen via een 
web-app aanpassen en een overzicht bijhouden op een 
smartphone, tablet of pc. De betrouwbare CitySense Plus 
sensor is ontwikkeld voor zware buitentoepassingen en 
voor vraaggestuurde adaptieve verlichting. Deze sensor 
past de lichtintensiteit van de armaturen aan op de 
aanwezigheid van voet-gangers, fietsers of voertuigen 
in een vrij definieerbaar responsprofiel, en filtert op 
betrouwbare wijze inter-ferentie van kleine dieren, 
zwierende boomtakken en dergelijke uit. 

www.osram-benelux.com 

Tvilight bewegingssensoren en decoratieve Siteco 
straatarmaturen geven licht naar behoefte bij het 
Royal Holloway College, dat deel uitmaakt van de 
Universiteit van Londen, met drie faculteiten, 18 
academische departementen en rond de 9000 
studenten uit meer dan 100 landen. Sinds maart 
2018 is er een innovatief, aanwezigheidsgestuurd 
buitenverlichtingssysteem op de campus. 
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GE
Lighting

Nieuwe naam
dezelfde kwaliteit

Tungsram, één van de meest iconische merken op het gebied van verlichting in Europa, komt op-
nieuw in de schijnwerpers te staan met de overname van de activiteiten van GE Lighting in Europa, 

het Midden-Oosten, Afrika, Turkije en de wereldwijde automobielindustrie.

tungsram.com
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