12e jaargang, nr. 9, november 2019

Het licht gaat live
Vastgelopen projecten en
ingewikkelde vraagstukken

www.osram-benelux.com

Create your custom LEDs
LED Engin, de LEDs voor een spectrum
naar keuze
LED Engin, een OSRAM merk, biedt ontwerpers de bouwstenen om dynamische verlichtingservaringen te creëren
waar een hoge lichtintensiteit vereist is. Van entertainmentverlichting en innovatieve architecturale ruimtes tot
high-end downlighting, UV-uitharding, infraroodstraling, speciale en industriële lichtbronnen in een spectrum dat
u als klant bepaalt. Distributeur voor de Benelux is Thal Technologies in Almere. Op 16 januari 2020 organiseert
Thal Technologies in samenwerking met OSRAM – LED Engin een seminar waarin de keuzemogelijkheden
worden toegelicht.
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VanLien
DALI-noodverlichting:
Integratie voor toezicht in
slimme gebouwen

DALI-noodverlichting van VanLien is een eenvoudige, veilige en betrouwbare
oplossing die voldoet aan de vereisten voor noodverlichting in slimme
gebouwen. Met automatisch uitgevoerde tests om een veilige
noodverlichtingsinstallatie te waarborgen en eenvoudig te downloaden
rapporten die dit aantonen. Betaalbare installatie en betaalbaar onderhoud.
VanLien en DALI: de intelligente manier om noodverlichting te installeren
www.vanlien.nl

Va n d e r e d a c t i e

Uitdaging:
licht in het donker
Samen kijken naar vastgelopen projecten en
ingewikkelde vraagstukken en kennis delen om het op
te lossen en verder te komen, dat is het doel van de
nieuwe bijeenkomsten van de NSVV, die Lichtpuntjes
heten. Daaraan draagt onze eigen Gerrit van Coeverden
zijn steentje bij, zodat iedereen van elkaars uitdagingen
en expertise kan leren.
Gericht lichtpunten verzorgen is eveneens iets wat bij
Jeroen Jans een belangrijke rol speelt, maar dan in de
culturele en evenementensector. Hoe moet je denken om
een harmonieus beeld te scheppen voor een tv-kijker die
in één richting kijkt, als dat beeld bestaat uit verschillende
camerastandpunten? En bij toespraken buiten moeten
sprekers geen vreemde huidskleuren krijgen in
onverwacht zonlicht of bij opkomende bewolking, en ook
mag het licht niet afleiden van de boodschap. Dat zorgt
voor de nodige uitdagingen.
De uitdaging om gebouwbeheer gebruiksvriendelijk en
energieneutraal aanpakken is met Actum Value duidelijk

goed aangepakt bij Finder. Mensen kunnen er zelf
instellen hoe ze het licht willen hebben, hoe warm het
is (met verwarmingselementen onder bureaus), en de
ionisatie zorgt ervoor dat de lucht wordt gezuiverd, zodat
mensen er prettiger werken en gezonder zijn.
Meer over gezondheid en licht: professor Wout van
Bommel geeft tijdens de Led Lighting & Technology
Conference een lezing over licht, slaap, alertheid en
prestatievermogen. Hij vindt verlichting een wondermooi
vak, en tijdens zijn NSVV College Tour, die overigens eind
deze maand weer van start gaat, brengt hij licht in het
donker: “Vraag ik een klas of ze iets afweten van lifi of
indoor navigation en dan weten ze daar niets vanaf. Sta ik
het ze als oude man allemaal uit te leggen.”
Veel leesplezier gewenst, en succes met eventuele
uitdagingen!
Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT
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Actueel

Een zwevend
stukje lichtkunst
SATTLER gebruikte een Palitopendelarmatuur om een poëtisch
samenstelling te vormen die nu het
nieuwe hoofdkwartier van Prinzing
Elektrotechnik GmbH dynamisch
verlicht. Het is een blikvanger die
lijkt te zweven in de foyer (die vijf
verdiepingen hoog is) en in de
kantine, gemaakt van lichtstaven die
asymmetrisch aan een kabel hangen.

Bezoekers komen via een
smalle doorgang binnen, die
aangenaam wordt verlicht door een
plafondelement van Sattler. Na een
paar passen komt de gang uit in
de helder verlichte foyer, die doet
denken aan een stadsplein, met
verschillende gedeeltes, prettige
zitplekken en mogelijkheden voor
informele ontmoetingen. De weg
van de foyer naar de kantine is
geflankeerd door een zachtjes
kabbelende waterstroom, waarin
de koi karpers zwemmen. Het
lichtspel verandert af en toe, en de
hoek van de armaturen kan worden
veranderd met een draaiknop – ook
door bezoekers. Een geïntegreerd
contragewicht houdt elke armatuur
op z’n plek. De Palito-armatuur heeft
de German Design Award 2019
gekregen en de Focus Open 2018
Gold.
www.sattler-lighting.com
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Actueel

Zin op straat
In september zijn er vier straatzinnen geïnstalleerd in de
wijk Lauwerecht in Utrecht. Daar is het
afgelopen jaar hard gewerkt aan allerlei (kunst)
projecten om de wijk op de kaart te zetten.
De keuze viel op Straatzinnen vanwege de betrokkenheid
van buurtbewoners en ondernemers bij dit project.
Tegelijkertijd zorgen de zinnen voor extra verlichting in de
wijk ook in Amsterdam zijn de zinnen toegepast.
www.lauwerechwel.nl

Planning in een nieuwe dimensie

Building Information Management
wordt in de toekomst onmisbaar
voor een efficiente planning en
constructie. Het maakt het mogelijk
om gebouwen digitaal te laten zien.
Een vereiste is wel dat de producten
en componenten die worden
toegepast in het project, ook
beschikbaar zijn als digital twins.

BÄRO, specialist in retailverlichting,
heeft de stap gezet en biedt nu
BIM data in RFA-format aan voor
haar armaturen, bijvoorbeeld voor
de populaire Autodesk Revit BIMsoftware, die 3D-modellen van
de armaturen combineert met de
technische data en fotometrische
eigenschappen. Omdat het bedrijf

digital building data modelling
ondersteunt, voorziet het architecten
en gebouwplanners van gratis BIMfiles, die te vinden zijn bij elk product
in de online catalogus op de site.
www.baero.com
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Concertgebouw
De grote zaal van het Concertgebouw Amsterdam behoort tot de
wereldwijde top qua akoestische
kwaliteiten. Ook architectonisch
behoort het tot één van de meest
fraaie zalen ter wereld.
Het ontwikkelen van een nieuw,
eigentijds verlichtingsconcept in led
en het begeleiden van het gehele
traject was dan ook geen alledaagse
opdracht voor Theateradvies, het
bekende Amsterdamse adviesbureau
voor culturele gebouwen. Het
lichtontwerp was in handen van Hans
Wolff & partners en Lichtconsult.
Dankzij het briljante ontwerp van
Hans Wolff en Koen Smits zijn talloze
mogelijke sferen op te roepen en dit
met alle respect voor de architectuur.
CLS werd ingeschakeld om DMXmaatwerkoplossingen te ontwerpen
en produceren, die aan veel eisen
moesten voldoen. De armaturen
zijn stuk voor stuk voorzien van
bijzondere features en ze zijn het
resultaat van ruim drie jaar onderzoek
door het R&D-team van CLS.
www.cls-led.com
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Actueel

ARMATUREN

NIEUW

in het
assortiment

Spektakel van
water en licht
Het Nederlandse ontwerp- en
engineeringsbureau CM3 custommade heeft in opdracht van
de gemeente Weert een civiel
kunstwerk ontworpen voor
industrieterrein Kampershoek 2.0.
Het vloeiende ontwerp verbeeldt
de golfslag van het water tegen
de randen van de kade van twee
waterretenties.
In de kunststofelementen is RGB
ledverlichting geïntegreerd, die
eenvoudig via een app kan worden
aangestuurd. Water en licht zorgen
voor een aangenaam spektakel.
www.cm3-custommade.nl

3-fase Spots en Linear

www.emilux.nl
EERST HET LICHT,
DAN DE LAMP

Teugseweg 25, 7418 AM Deventer
0570 592786, mail@spectrus.nl
www.spectrus.nl
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Sterrenhemel

Deze zomer is de Lifestyle Village in Hulst opgeleverd.
Op de rand van Nederland is hier de grootste
sterrenhemel van Nederland en België gerealiseerd. In
opdracht van Morres Meubelen heeft LA-Architecten
Ingenieurs te Veghel een nieuwe gevel voor de
Lifestyle Village ontworpen.
De gevel is geaccentueerd met verticale NEONLEDlichtlijnen in de lichtkleur 4000 K, aangebracht in
aluminium klemgoten die zijn gemoffeld in de kleur
van de gevel, dark bronze, en die zijn geleverd door
SPACELIGHTS. Onder de overstekende verdiepingsvloer
en luifels is in het plafond van aluminium profielplaten
een sterrenhemel aangebracht van bijna 800 m2. De
sterrenhemel bestaat uit lichtmachines van het model
SP25 met 30 W leddrivers en extra krachtige 4000 K
leds, ieder voorzien van ongeveer 500 vezels van 1.0
mm dikte met eindfitting, totaal 3800 vezels, gebundeld
in verschillende lengten, oplopend tot 28 m.
www.spacelights.nl
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Triona en
Mingata
Deze twee armaturenseries
hebben de Red Dot Award
2019 gewonnen. Er waren 5500
producten ingezonden en de jury
was onder de indruk van het
vakmanschap en het brede scala
aan toepassingen.
Beide series hebben ook de iF
Award gekregen, en Mingata kreeg
de Red Dot voor de combinatie van
vorm (zeer platte, onderhoudsarme
bovenkant) en functie. Dankzij het
efficiënte warmtemanagement
hebben deze outdoor armaturen
geen zichtbare koelribben nodig.
Ze zijn geschikt voor bevestiging
bovenaan of aan een lager gedeelte
van een mast.
www.rzb.eu
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LedUp Light een nieuwe
naam voor een ervaren team
Al 25 jaar zeer succesvol in armaturen voor uiteenlopende
toepassingen.De basis van ons succes: vasthoudendheid in
kwaliteit en eﬃciëntie.
Meer lumen genereren met minder power is ons uitgangspunt.
Onze panelen zijn verkrijgbaar in 150 l/W, 155 l/W of 160 l/W.

Wij staan voor u klaar op de beurs LED+Elektro (stand H1)

LedUp Light T 010-462 65 88 M info@ledup-bv.eu

Actueel

Licht in een nieuwe
dimensie

DE GROOTSTE LUCHTHAVEN TER WERELD VERLICHT DOOR PERFORMANCE iN LIGHTING
Meer dan 2400 schijnwerpers zijn gebruikt om de buitenruimtes en airbusparking te verlichten

Daxing International Airport is geopend in Peking, een hub die op het punt staat om 's werelds drukste te worden, met 72
miljoen passagiers elk jaar tegen 2025.

Het terminalgebouw, ontworpen door studio Zaha Hadid Architects en geïnspireerd op de traditionele architectuur, bestaat uit
een centraal lichaam waaruit zes armen stralen, vijf daarvan bevatten instapgebieden en één verbindt de terminal met het
buitengebied. De buitenruimtes werden ontworpen door Hong Kong designstudio Lead 8.
Meer dan 2400 schijnwerpers werden gebruikt voor de verlichting van de buitenruimtes en airbusparking om de hoogste
normen voor verlichting te garanderen die vereist zijn voor een project dat op het punt staat de zienswijze van luchthavens van
de toekomst opnieuw te definiëren.
Dit technische juweel is uniek in de wereld van luchthavens met één terminal vanwege zijn enorme omvang (gelijk aan 97
voetbalvelden), innovatief ontwerp en het gebruik van uiterst efficiënte moderne technologieën voor totale ecologische
DaxingDe
International
Airport
is geopend
in Peking,
een
te bagagebeheer
garanderen, die vereist
zijn voor een
dat op profiteren van
duurzaamheid.
services die
aan klanten
worden
geboden,
van
tot inchecken
en project
beveiliging,
hub met 72 miljoen passagiers elk jaar tegen 2025. Het
het punt staat de zienswijze van luchthavens van de
geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie en robotica.
terminalgebouw, ontworpen door studio Zaha Hadid
Architects en geïnspireerd op de traditionele architectuur,
bestaat uit een centraal lichaam met zes armen.
Vijf daarvan bevatten instapgebieden en één verbindt de
terminal met het buitengebied. De buitenruimten werden
ontworpen door Hong Kong designstudio Lead 8. Meer
dan 2400 schijnwerpers werden door Performance in
Lighting gebruikt voor de verlichting van de buitenruimten
en airbusparking om de hoogste normen voor verlichting

toekomst opnieuw te definiëren. Dit technische juweel
is uniek in de wereld van luchthavens met één terminal,
vanwege de omvang, het innovatieve ontwerp en het
gebruik van efficiënte moderne technologieën voor totale
ecologische duurzaamheid. De services die aan klanten
worden geboden, van bagagebeheer tot inchecken en
beveiliging, profiteren van geavanceerde technologieën,
zoals kunstmatige intelligentie en robotica.
www.performanceinlighting.com/nl/
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Zuinige buitenverlichting met wow-effect
LED-armatuur theLeda D met bewegingsmelder

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
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Kennis van licht & techniek

REGISTREER GRATIS OP WWW.LED-ELEKTRO.NL
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Actueel

Klimaatdoelstelling dichterbij
met erkenningsregeling voor
installateurs
Installateurs van binnenverlichting
kunnen hun kennis nu zichtbaar
maken door het behalen van
een erkenning. Om hiervoor in
aanmerking te komen, moet
een bedrijf beschikken over
de erkenningsregeling voor
laagspanningsinstallaties van
InstallQ en de cursus Lichtadvies
Binnenverlichting volgen.
De nieuwe erkenningsregeling is een
initiatief van ondernemersorganisatie
Techniek Nederland en de brancheorganisatie voor fabrikanten en
leveranciers van verlichting, FEDET/
NLA. Beide organisaties werkten
daarbij samen met opleidingsfonds
OTIB en kwaliteitsorganisatie
InstallQ. Advisering en ontwerp
zijn belangrijke aandachtspunten
in deze nieuwe erkenningsregeling.
Innovaties in binnenverlichting
gaan razendsnel. Met een advies en
ontwerp op maat kunnen bedrijven
niet alleen hun energierekening tot
wel 70% omlaag brengen, maar
ook hun medewerkers een optimale
werkomgeving bieden waar zij fitter
en productiever zijn. De cursus
Lichtadvies Binnenverlichting is zo

ingericht dat deelnemers gedeeltelijk
zelf kunnen bepalen wanneer zij
de lesstof volgen. Een deel van de
cursus wordt namelijk aangeboden
via de e-learning modules ‘basis licht
en verlichtingskunde’ en ‘lichtbronnen
en armaturen en controls’. Daarnaast
zijn er klassikale cursusonderdelen
‘lichtontwerp interieur’, ‘lichtsoftware’
en ‘soft skills/adviesvaardigheden’.
De cursisten sluiten de cursus af
met een examen. Die bestaat onder
meer uit het verstrekken van een
advies voor binnenverlichting in een
specifiek gebouw. Volgens Doekle
Terpstra, voorzitter van Techniek
Nederland, is er nog een wereld
te winnen door het toepassen van
innovatieve verlichtingsconcepten.
“Te veel bedrijven hebben nog altijd
een onnodig hoge energierekening
en zijn een dief van hun eigen
portemonnee. Bovendien zijn
investeringen in bijvoorbeeld slimme
ledverlichting snel terugverdiend.

Sinds 1 juli zijn bedrijven verplicht
om energiebesparende maatregelen
te nemen die zich binnen vijf jaar
terugverdienen. De overheid heeft
slimme ledverlichting op de lijst van
geadviseerde maatregelen geplaatst.
Binnenverlichtingsinstallateurs
kunnen een bijdrage leveren aan het
behalen van de doelstellingen van
het Klimaatakkoord. Als Nederland
overstapt op ledverlichting betekent
dat een reductie van ruim 3 Mton
CO2, een besparing die gelijk is
aan het jaarlijkse stroomverbruik
van 3 miljoen huishoudens.
Daarmee voldoen we in één klap
aan de klimaatdoelstelling voor de
gebouwde omgeving. Het is dus
belangrijk dat verlichtingsbedrijven
de nieuwe erkenning halen.” Meer
informatie over de cursus is te
vinden op de site, onder opleidingen,
elektrotechniek, binnenverlichting.
www.technieknederland.nl

Lichtoplossingen
Het Duitse lichtbasis heeft de focus op lichtoplossingen,
wat naar voren komt in ledverlichting en lichtrailsystemen, de opzet van een lichtontwerpafdeling en de
bijbehorende diensten. Bij lichtoplossingen is lichtbasis
er vanaf het begin tot aan de after-sales-service,
inclusief lichtontwerp en installatie.
Voor de retail, zoals kledingwinkels, supermarkten,
garages en alle plaatsen waar de verlichting
verkoopbevorderend en energiebesparend moet zijn
en waarbij mensen zich prettig voelen. In de Finse

armaturenfabrikant Lival heeft men een sterke partner
gevonden, die ook Global Trac lichtrailsystemen
aanbiedt van Nordic aluminium. De nieuwe onlineshop
biedt elektro-installateurs, werkvoorbereiders, facilitair
managers, handelaren en alle andere B2B-klanten
een snel en gemakkelijk toegang tot meer dan 10.000
lichtproducten, armaturen en toebehoren - veel daarvan
zijn direct uit voorraad leverbaar.
www.lichtbasis.com
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Lichtpuntjes

Leren van vastgelopen
projecten en ingewikkelde
vraagstukken
– Door Trea ten Kate

“Kennis moet je delen”, zegt bestuurslid NSVV
Adrie Van Duijne met overtuiging. “En als je
dat met meer mensen en vanuit verschillende
invalshoeken doet, dan versterk je elkaar.”
Dat is ook het geval bij de Lichtpuntjes van de
NSVV.
Ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. De
NSVV verspreidt kennis, nieuwe inzichten en de jongste
regels en richtlijnen, maar kan niet voorkomen dat er in
de markt soms vraagstukken zijn waar niet direct een
antwoord op is of dat projecten vastlopen.

Kennis en inspiratie halen

Het idee voor Lichtpuntjes kwam uit het netwerk van
Gerrit van Coeverden van het Kernteam Marketing van
de NSVV. “Ik heb een groot netwerk in de lichtwereld
en spreek regelmatig met mensen over ingewikkelde
vraagstukken en vastgelopen projecten. Juist van de
minder succesvolle momenten leer je het meest. Door juist
die ervaringen te delen kun je voorkomen dat anderen
opnieuw in dezelfde valkuil stappen of het wiel opnieuw
uitmoeten vinden.” Samen met Adrie van Duijne bedacht
hij daarom de Lichtpuntjes. Deze passen in de ambitie van
de NSVV om kennis te verspreiden en de maatschappij te
verrijken met licht. Van Duijne: “Dat kunnen we niet alleen
waarmaken. Daar hebben we onze leden en vrijwilligers
voor nodig. Lichtpuntjes is een goede methode om
professionals met diverse achtergronden om tafel te krijgen
om samen kennis te delen, vraagstukken te bespreken,
oplossingen te vinden en zo elkaar te versterken.” Tijdens
een Lichtpuntjesbijeenkomst schuiven alle disciplines van
een verlichtingsproject bij elkaar aan tafel, inclusief de
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opdrachtgever. Onder begeleiding van een discussieleider
worden de leermomenten en de samenwerking van de
betrokkenen van dit project besproken. Zo wordt praktische
kennis rechtstreeks uit de praktijk gedeeld met de overige
deelnemers, die ook zelf aan de discussie kunnen meedoen
en zo hun eigen kennis en expertise kunnen inzetten. Mark
Laponder van Eszet Lighting gaf de aftrap en legde een
project op tafel, waarbij een lichtinstallatie in een sporthal
telkens een schijnbaar onoplosbare storing gaf. “Mark
vertelde over zijn project bij de NSVV en ik dacht direct: dat
is er eentje voor de inspiratietafel”, aldus Van Duijne.

Spookgedrag

Naast Laponder, Van Duijne en Van Coeverden, schoven
Ron Hendrickx (Bureau Vastgoedbeheer gemeente
Heerlen) en Peter-Paul Smeets (ETI Kontakt) aan. De case
van Laponder betrof een lichtinstallatie in een sporthal
die na ombouw ondefinieerbare problemen had: “We
kregen te maken met wat ik ‘spookgedrag’ noem in een
installatie. We konden de vinger er maar niet opleggen.”
Tijdens Lichtpuntjes werd het project uitvoerig en van alle
kanten toegelicht en besproken. Alle betrokkenen bij dit
project, inclusief de opdrachtgever, waren bereid om aan te
schuiven en via een gezamenlijke discussie het probleem
onder de loep te nemen. “Tijdens de bijeenkomst hebben
we het project doorgenomen”, vertelt Laponder. “Met
respect en begrip, zonder met een beschuldigende vinger
te wijzen, zijn alle details op de tafel gelegd en besproken.
Ook de opdrachtgever sprak hierin uit wat hem irriteerde,
want natuurlijk is het niet fijn als een project langer duurt
voordat het vlekkeloos draait.” De Lichtpuntjes zijn bedacht
om leerpunten te delen, vooral als het eens niet allemaal
goed verloopt. “Tijdens dit project werd ik me er opnieuw
van bewust dat je geen enkel project op de automatische
piloot kunt doen, ook al heb je nog zoveel ervaring. In elk
project kunnen dingen gebeuren die je niet kunt voorzien.
Een klein technisch mankementje kan roet in het eten
gooien. Dat hoort bij projecten, maar de vraag is vooral: hoe
ga je daarmee om? We bleven daar open en eerlijk over
communiceren met de opdrachtgever. Communiceren was
het belangrijkste: niet voor zo’n ondefinieerbaar probleem
weglopen of doen alsof je aan de oplossing werkt, maar
gewoon eerlijk zeggen dat je het nog niet weet en dat je
er keihard aan werkt.” Net als Laponder heeft ook Smeets
in dit project ervaren hoe belangrijk samenwerking en
communicatie is, met alle partijen. “Je moet tijdens de
installatie steeds controleren of alles nog loopt zoals het is
afgesproken, steeds contact houden met alle partijen en
vooral niet met oogkleppen op de finish halen en dan pas

terugkijken of de weg wel goed is afgelegd.” Smeets wees
er ook op tijdens de bijeenkomst dat de deskundigheid
van de installateur en de monteur meer dan ooit nodig
is. Juist door technische ontwikkelingen, ingewikkelde
vraagstukken en met het oog op de veiligheid van
elektrotechnische installaties, is het goed om in een vroeg
stadium alle disciplines te betrekken, aldus de installateur
van het technische installatiebedrijf ETI Kontakt. Sowieso is
het belangrijk dat de hele keten samenwerkt: de ontwerper,
adviseur, architect, installateur en de klant en gebruiker.

Afspraken

Voordat Lichtpuntjes van start gaat, worden er duidelijke
afspraken gemaakt. Zo worden er geen ‘schuldigen’
aangewezen, maar wordt er gekeken naar leermomenten.
De casus wordt toegelicht door betrokkenen. Er wordt
uitgelegd wat het probleem was, wat de oorzaak was,
hoe het is opgelost, hoe het overleg ging en welke
verbeterpunten er zijn doorgevoerd. Voor deelnemers en
toeschouwers is er volop gelegenheid om vragen te stellen
en om hun eigen kennis en ervaringen te delen.

Ook een Lichtpuntje?

Ongeveer vier keer per jaar organiseert NSVV een
Lichtpuntjes-bijeenkomst. Een volgende sessie is in
voorbereiding en wordt via de website van de NSVV
bekendgemaakt. NSVV nodigt professionals uit om zich
aan te melden om deel te nemen aan Lichtpuntjes om
samen met andere professionals lastige vraagstukken
en vastgelopen projecten onder de loep te nemen of als
toeschouwer het gesprek te volgen. Iedereen die een
concreet project wil inbrengen om te bespreken met
diverse professionals om zo kennis en kunde te delen en
elkaar te versterken, kan contact opnemen met de NSVV.
www.nsvv.nl
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Het licht gaat live
Een klein theater in Gelderland, daar zette Jeroen Jans 23 jaar geleden
zijn eerste stappen richting lichtdesign voor multicam broadcast.
Vandaag is hij internationaal veelgevraagd als lichtontwerper voor
televisieshows, live uitzendingen, opera’s, musicals, events en meer.
– Door Greet Verleye

Jeroen Jans is in de wereld van de verlichting actief
op twee fronten. Enerzijds is hij de man achter
New Urban View, gespecialiseerd in architecturaal
lichtontwerp. Anderzijds is hij expert in lighting
design voor de culturele-en evenementensector, voor
televisieprogramma’s en andere audiovisuele producties.
Hoe zijn expertise op dat tweede terrein tot stand
kwam, begint achter het gordijn van een klein theater in
Zevenaar.

Van attribuut naar speler

De contacten die Jans in het Musiater opbouwde bij het
leveren van hand- en spandiensten voor theatermakers,
brachten hem ook in contact met televisiemakers. Door
de cross-over tussen beide werelden situeerde zijn
werkterrein zich al snel zowel op (of net achter) de
planken als in de studio’s van omroepen. Niet alleen
zijn werkterrein evolueerde, hetzelfde gebeurde met de
techniek die hij ter beschikking had. Van conventionele
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belichting ging het naar geautomatiseerd licht dat hij ging
toepassen voor de belichting van televisieprogramma’s,
opera’s, musicals, concerten en diverse typen
evenementen. Nog een evolutie: aanvankelijk werd de
belichting van wat werd geregistreerd, aangepast om
de opname bruikbaar te maken voor televisie. Later
vertrok men meteen van een lichtontwerp dat mede
de sfeer van de uitzending bepaalde of versterkte. Jans
kon zijn creativiteit steeds verder de vrije loop laten en
als meerwaarde uitspelen. Dat gebeurt niet enkel bij
het maken van uitzendingen voor omroepen of bij het
uitlichten van opera’s of musicals, ook multinationals die
live events willen broadcasten of webcasten, doen een
beroep op hem.

Hoe het licht het plaatje laat kloppen

Van theatrale shows tot ernstige debatten in een meer
zakelijke omgeving: Jans heeft er zowel in Nederland
en België als ver in het buitenland ervaring mee. Neem

nu de belichting van de Navo-top in Brussel in 2017.
Met ceremonies en toespraken binnen en buiten komt
het er voor de uitzendingen op neer om via licht eenheid
te creëren tussen de verschillende locaties waar pers
aanwezig is. De juiste kleurstellingen en lichtniveaus zorgen
voor een sereen en natuurlijk effect; een rustig canvas dat
niet afleidt van de essentie, namelijk het gebeuren zelf. Of
de zon nu fel schijnt of het is bewolkt, de huidtinten van
sprekers en geïnterviewden moeten zo natuurgetrouw
en egaal mogelijk overkomen. Voorts moeten zij tijdens
hun betoog voldoende licht hebben, maar dat licht mag
hen niet hinderen. De lichtregie zorgt ervoor dat zowel de
deelnemers aan de top die in beeld worden gebracht, als
de kijkers thuis, zich kunnen focussen op de boodschap.
Dat kan het best zonder ongewenste nevenaccenten die
hen afleiden van de inhoud.

licht kun je ook manipuleren: je kunt er één en dezelfde
ruimte groter mee laten lijken of juist compacter naarmate
dat wenselijk is. Een praatprogramma kan bijvoorbeeld
worden opgeluisterd met een muzikaal intermezzo. Dan
wordt de sfeer in de studio best even intiemer.

Eigen stijl met accent op beleving

Jans stond al in voor het lichtontwerp van grote
concerten en internationale producties. Hij is vertrouwd
met diverse stijlen van uitlichten die vaak ook land-en
cultuurgebonden zijn. Dat maakt zijn werk interessant en
biedt hem de mogelijkheid om eigen belevingseffecten
na te streven en te creëren. In Turkije houdt men van
veel en felle kleuren, in Italië van veel licht, in Nederland

Om dat voor elkaar te krijgen, is een goede communicatie
belangrijk met de andere technici op de set, zoals de
bedieners van de camera’s. Het gebruik van shaders moet
dezelfde lichtinval en hetzelfde lichteffect ondersteunen
als het lichtdesign, zodat het werk van de ene specialist
het werk van de andere niet tenietdoet. Het creëren van
een samenhangend geheel wordt moeilijker naarmate er
meer camera’s zijn. Het vereist een bepaalde systematiek
van denken om voor de kijker die in één richting kijkt
een harmonieus beeld te scheppen, wanneer dat beeld
ontstaat uit verschillende camerastandpunten. Via het
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mag het praktisch en vrij sober, in België mag design
de boventoon voeren. Zelf is hij fan van de BBC-school
waar men durft te werken met grote contrasten tussen
licht en donker. Rekening houdend met de wensen van
de verschillende klanten en hun achtergronden, wordt
hij gevraagd om zijn eigen stijl. Die zet het gebeuren
op het podium of in de studio centraal en bouwt onder
andere via kleurenkeuze een spanningsboog op. Gelieerd
aan zijn start in de theaterwereld is er ruimte voor enige
dramatiek en grandeur als dat past bij de inhoud. Jans
hoedt zich voor vervuiling van het beeld met een veelheid
aan armaturen: lampen en kabels blijven uit het zicht
om het belevingseffect niet te verstoren. Om de klant en
de lichtontwerper op voorhand een goed beeld te laten
vormen van elkaars visie, gaat er, na een oriënterend
gesprek, veel aandacht naar de ontwikkeling van een
schetsontwerp en later een ontwerp in 3D-CAD of
3D-MAX of 4D-Cinema. Voor grote projecten starten
de contacten een maand of vijf à zes voor uitzenddatum
en natuurlijk houden ze diverse plaatsbezoeken in
om de gewenste look and feel vast te leggen. Is de
klant enthousiast over het lichtontwerp, dan kan het
twee kanten op: of Jeroen Jans Lighting Design huurt
het nodige materiaal, of de klant zorgt daarvoor. De
lichtontwerper is zelf geen leverancier van hardware en
werkt onafhankelijk, vertrekkend vanuit de noden van elk
project.

Entertainment en architainment

Het uitlichten van debatten die plaatsvinden in een
gebouw met uitgesproken architectonische sterktes,
dat is een kolfje naar de hand van Jans. De live
verkiezingsdebatten van de NOS verkiezingstijden
vinden bijvoorbeeld telkens plaats op een andere locatie,
die dan even volop de aandacht krijgt. Zo was er het
debat in het provinciehuis van Gelderland - een pand
met grote architecturale kracht. Zo’n sterkte wordt dan
dankbaar uitgespeeld: voor kleur- en sfeerbepaling
wordt vertrokken vanuit de architectuur die het decor
vormt. Jans werkt daarom graag met two tone verlichting

(bijvoorbeeld warm wit en extra warm wit), met mooie
overgangen die structuur en textuur geven aan het beeld.

Paniek: niet telegeniek

Het spreekt vanzelf dat technologische evoluties – soms
zelfs revoluties – een impact hebben op de werkwijze. De
overgang van analoog naar digitaal, de stap van HD naar
super HD, camera’s die steeds gevoeliger en scherper
worden: ze vereisen flexibiliteit. Laat dat nu net zijn
waar een lichtontwerper voor multimedia broadcast in is
geoefend. Elke live uitzending houdt immers een risico
in: de stroom kan uitvallen, er kan iets fout lopen met het
geluid, een gast kan onverwacht uit de hoek komen. Op
zo’n moment is het belangrijk om elke vorm van paniek
te vermijden en rustig terug te vallen op noodscenario’s.
Dat heeft de lichtontwerper immers gemeen met de
theaterregisseur: als het doek opgaat, dan moet hij
controle houden over zijn zorgvuldig gecreëerde wereld.
www.jeroenjans.com
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Bij Finder Relais
betekent delen
vermenigvuldigen

Als je deelt, ga je vermenigvuldigen, zegt Martin Eijsink, directeur
van Finder Relais Nederland. Hij doelt op Actum Value, het
samenwerkingsverband dat men opzette om elektra, audiovisuele
techniek, energiebeheer, beveiliging en gebouwbeheer te integreren.
– Door Miranda Zonneveld

Mensen snakken naar facilitaire oplossingen die echt
werken, aldus Eijsink: “We hadden onlangs de Dutch
Green Building Week. Toen kwamen er 20 facilitaire
managers van enkele grote bedrijven en banken bij
ons kijken hoe wij het gebouwbeheer aanpakken. Ons
gebouw is inmiddels helemaal energieneutraal. En nog
belangrijker, het is gebruiksvriendelijk. Via deze domoticatablet kunnen we de verlichting, de verwarming, de audio,
video en de bewakingscamera op afstand aansturen.”

Eigen voorkeur

Eijsink wordt enthousiast: “Kijk, we kunnen dit dus
allemaal centraal aansturen via schakelsystemen
die door het bedrijf PTH zijn gebouwd. Het mooie
is dat onze kantoormedewerkers zelf ook hun eigen
voorkeuren kunnen kiezen. Heb je het vaak koud, dan
zet je eenvoudig via de eigen zuil bij je werkplek het
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extra verwarmingselement onder je bureau aan. Via je
benen krijg je het dan snel lekker warm.” Hij knipoogt:
“Energieneutraal mét comfort. Ook kunnen we bij
personeelsuitbreiding gemakkelijk zuilen erbij plaatsen.
Via de zuilen kun je je eigen elektra, USB-aansluiting, licht
en verwarming regelen. Wij werken samen met Degree-n
voor de verwarming. Zo zijn er binnen Actum Value
een groot aantal partijen die samenwerken en werkelijk
waarde toevoegen met technologische innovaties. We
verbinden partijen aan elkaar, een soort kruisbestuiving.
We geven onze klanten extra waarde door de kennis,
het netwerk en de ervaring te bundelen. In dit gebouw
is dat in elk geval ruimschoots gelukt. Nu mogen andere
bedrijven dit ook ervaren.”

Solid state relais

Finder Relais is in 1954 opgericht door de Italiaanse

ondernemer Pierro Giordanino. Het begon allemaal
met de ontwikkeling van een relais dat door een impuls
elke keer een andere schakelstand aannam. Het bedrijf
breide zich in rap tempo uit door een keur aan nieuwe
schakelmogelijkheden in relaisvorm te ontwikkelen en
veroverde meer marktaandeel bij de opkomst van led
met het baanbrekende solid state relais, want deze
kon een inschakelpiek van 530 ampère aan, waardoor
zekeringsautomaten bleven functioneren. Eijsink trad
in 2005 aan als mede-eigenaar: “Ik heb nog mogen
samenwerken met Pierro aan de ontwikkeling van dit
relais. Het solid state relais heeft de verlichtingsindustrie
veel gebracht. Veel bedrijven wilden over naar led, maar
ondervonden grote problemen in de schakelkasten. Door
ons relais hoefden er geen groepen te worden uitgebreid
of schakelkasten te worden omgebouwd. Sindsdien
zijn wij continu bezig gebleven met innovaties in de
relaissfeer.”

Warme frisheid

Wie rondwaart in het gloednieuwe gebouw van Finder
Relais ervaart vooral warme frisheid. Eijsink: “Die frisheid
komt vanuit het klimaatsysteem van Dutch Climate
Systems. Uniek aan dit bedrijf is dat ze met water koelen
en niet met schadelijke stoffen. Ook merk je geen koele
of warme stroom, zoals met veel verwarmingssystemen

wel het geval is. Het klimaatsysteem verkoelt de lucht,
en de infraroodpanelen met nanotechnologie verwarmen
massa, zoals de vloer, of een object zoals een muur, of de
mensen die er werken. Via de massa wordt de warmte
uiteindelijk aan de lucht afgegeven, en daardoor voel je
geen luchtstroom.”

Zuiverheid door ionisatie

En die frisheid? Eijsink: “Ik denk dat je de zuivere lucht
bedoelt. Dat komt door onze verlichting. Dat is een
heel mooi verhaal. We kwamen in contact met een
Nederlandse uitvinder, Aad van der Starre. Hij had een
magnifiek idee. Dit pand is gebouwd vlakbij de havens.
Hierachter ligt een hele grote steenkoolberg. Elke ochtend,
wanneer je je hand over de vensterbank haalde, was hij
zwart van de koolstof. Dat wilden we oplossen.”
Eijsink wijst naar de ledverlichtingsplaten. “Kijk, zie je
die kleine kwastjes rondom die platen? Die zorgen voor
ionisatie; het proces waarbij een atoom of molecuul uit
ongeladen toestand (de lucht) een elektron kwijtraakt
of er één bijkrijgt (stof). Daardoor binden de stofdeeltjes
zich in de lucht. De stofdeeltjes gaan klonteren rondom
die kwastjes. Die worden zwaar en vallen, met stof en
al, op de grond. Zo zuiveren we de lucht en hebben
we geen vieze vensterbanken meer. Deze lampen
zijn in de samenwerking met Freshlight ontstaan. Zo
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hebben we een hele praktische en betaalbare oplossing
gevonden voor het zuiveren van de lucht in elke situatie
en op elke werkplek. In veel landen gebruiken ze deze
technologie in ziekenhuizen en operatiekamers. Ook
voor horeca en sportgelegenheden is het perfect.
Bacteriën, virussen en schimmels worden door ionisatie
vernietigd en fijnstofdeeltjes verdwijnen op de grond. Ook
kantooromgevingen worden veel zuiverder. Ziektekiemen
verdwijnen en het ziekteverzuim daalt.”

violet, paars, blauw, groen, geel, oranje en rood. Dat
bevatten deze lampen ook en daardoor voelen mensen
zich hier energieker en vitaler. Het is aangetoond dat deze
lampen ook zorgen voor de aanmaak van vitamine D. Eens
in de twee jaar geven we onze mensen de gelegenheid
om een bodyscan te doen. Wat daaruit komt? Ons
personeel heeft een hoog vitamine D-gehalte. Sowieso
hebben we een laag ziekteverzuim en, nog belangrijker,
ons personeel is opgewekt!”

Veeteelt en agrarische sector

Alles op orde

Eijsink is ook enthousiast over de projecten die Freshlight
draait in de veeteelt en agrarische sector. Door de
combinatie van lagere luchtvochtigheid en luchtzuivering
bestrijdt het bedrijf schimmels zoals Botrytis en Fusarium
heel effectief. Allergieën verminderen en het leefklimaat
voor de dieren verbetert aanzienlijk in kippen-, geiten-,
koeien- en paardenstallen. Eijsink concludeert: “En
daarmee hoef je dus geen chemicaliën te gebruiken, een
groot voordeel voor het dierenwelzijn.”

Bodyscan

Terug naar de werkvloer. Het valt op dat het licht van
Freshlight ook echt helder is. Eijsink: “Ja, deze lampen
zijn voorzien van een volledig zonnespectrum. Natuurlijk
dag- of zonlicht bestaat uit alle kleuren van de regenboog:

Door de samenwerking van alle partijen binnen Actum
Value heeft Finder Relais haar gebouw energieneutraal
kunnen maken. De domotica-toepassingen zorgen ervoor
dat alles geïntegreerd werkt. Eijsink: “Ons eigen Finder
Yesly-systeem stuurt al deze technologische snufjes aan.
Dat is onze toegevoegde waarde. Onze bewegingsmelders
en aanwezigheidsmelders sturen we via bluetooth. Je hoeft
dus niet meer de trap op om het af te stellen, dat soort
dingen, maar ook belangrijk is de CO2-reductie en het
feit dat we van het gas af zijn. Wij hebben dat hier echt
op orde.” Eijsink sluit gastvrij af: “We nodigen facilitaire
managers die op zoek zijn naar nieuwe ontwikkelingen
van harte uit om hier een kijkje te komen nemen.”
www.finder.nl
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SCHIEFER LIGHTING

Ruim 50 jaar ervaring
Toonaangevend in Nederland
10.000 typen lichtbronnen
Eigen merk SPL voor LED-verlichting
3 miljoen lampen op voorraad

www.schiefer.nl | www.verlichtingnl.nl | www.etim.nl | www.2ba.nl

NIEUW: Ruim 4500 Schiefer-producten zijn omgezet
naar de ETIM-normen, de standaard artikelclassiﬁcatie
binnen de bouw-, maritieme- en installatiesector.
Op 2BA kunnen technische groothandels nu makkelijker
producten selecteren op eenduidige technische kenmerken,
conditiebestanden opvragen en direct uploaden met
alle benodigde data, afbeeldingen en energielabels.
Heeft uw leverancier Schiefer niet in het pakket? Dan kunt u
terecht bij onze partner VerlichtingNL.

VerlichtingNL is gespecialiseerd in duurzame verlichtingsconcepten voor het B2B segment in de gehele Benelux.
Nieuw in het assortiment is het complete aanbod van
Schiefer Lighting. Daarmee is VerlichtingNL op dit moment
de enige aanbieder in de Benelux die het gehele
assortiment binnen 48 uur kan leveren.
Voor meer informatie, persoonlijk advies in verlichtingsconcepten en een interessant inkoopvoordeel zie
www.verlichtingnl.nl.

www.hauber-graf.de

HID - lampen
met geïntegreerde detonator
LED Retrofit lampen
1.900 K - 5.000 K
LED schijnwerper
17.000 lm - 130.000 lm
2.200 K - 5.000 K
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Co l umn

Van tv naar led + elektro…
en van SoulMates InterActive naar CreativeLed
Miljoenenjacht, Eén tegen 100, De Vrienden van
Amstel LIVE, MTV Awards, Radio 538 XXL en
Dance Dance Dance: het visuele spektakel van al
deze tv-programma’s was alleen te danken aan
SoulMates InterActive. Deze specialist in verlichting
en speltechniek is sinds 2009 actief in de tv- en
evenementenwereld.
Na een divers portfolio op wereldwijd niveau te hebben
opgebouwd, betreedt het bedrijf binnenkort onder de
naam CreativeLED ook de led-industrie. Inmiddels heeft
SoulMates InterActive de 10 jaar aangetikt. Jarenlang
heeft het bedrijf voor meer Nederlandse spelshows achter
de schermen de speltechniek verzorgd. Mede-eigenaar
Marc Decker vertelt: ‘‘Iedereen kent SoulMates InterActive
van de tv-markt. Wij zijn echter steeds actiever geworden
op het gebied van ledverlichting.’’ Daarom introduceert
het bedrijf op de LED + Elektro-vakbeurs een nieuw label:
CreativeLed.
‘‘In de tv-markt ontvang je als verhuurbedrijf een
ontwerp en lever je de juiste apparatuur,’’ legt Decker uit.
CreativeLed specialiseert zich echter in maatoplossingen
en focust zich op het samenspel met de klant. ‘‘Samen
komen tot een creatieve led-oplossing,’’ aldus Decker.
Het nieuw label profiteert van de portfolio van SoulMates
InterActive: ‘‘Wij hebben als bedrijf de expertise en
ervaring opgebouwd in de tv-wereld. Onze producten
zijn dermate uitgetest en dus proven technology.’’ Deze
zelfontwikkelde producten worden in samenwerking
met verschillende partners gefabriceerd. Zo is SoulMates
Interactive sinds 1 juni 2019 contributor en dealer van
Led Strip Studio. ‘‘Deze Tsjechische fabrikant is vooral
bedreven in stuurkasten en controllers voor pixelgestuurde ledstrips, die zijn bewezen in de praktijk,’’
licht Decker toe. Daarnaast is het bedrijf recentelijk
overgenomen door Unbranded Group, een decorexpert,
om gezamenlijk projecten uit te voeren, zoals de
SpaceBuzz. Door de combinatie van decor en verlichting
in deze spaceshuttle wordt het ‘overview effect’
nagebootst om kinderen te inspireren met een ander
perspectief van planeet Aarde.
Om het label en de nieuwe partnerships onder de
aandacht te brengen, neemt CreativeLed in november

deel aan de vakbeurs Led + Elektro. Hoewel in het
buitenland al projecten zijn voltooid voor Volkswagen
en Seat, is het bedrijf in Nederland nog niet naar buiten
getreden. ‘‘De beurs is het startsein om CreativeLED
te lanceren,’’ zegt Decker. Bovendien worden tijdens
Led + Elektro de nieuwe profielen en de innovatieve
LinaStrip gepresenteerd. Zelfs voordat bezoekers de
interactieve stand van CreativeLed bereiken, krijgen zij bij
binnenkomst van de beurs een voorproefje van hun werk.
In samenwerking met Led + Elektro heeft het bedrijf een
infinity lichttunnel ontworpen: ‘‘Door het plaatsen van
spiegels aan de zijkant en het ophangen van strengen met
RGB-bolletjes, creëren wij een ruimtelijk oneindig effect
van ledverlichting,’’ illustreert Decker. CreativeLed is op
Led + Elektro te vinden in stand B4 of in de showroom op
het Media Park in Hilversum.

LED + Elektro

Woensdag 13 en donderdag 14 november staan de
Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch voor de zesde
keer in het teken van de wereld van verlichting
en schakelen. Exposanten van binnen en buiten
de Benelux stellen zich op Led + Elektro voor. Als
Nederlands grootste onafhankelijke vakbeurs voor
licht- en elektrotechniek is Led + Elektro de plek om
oplossingen met elkaar te vergelijken en te netwerken
op hoog niveau.
Lezers van dit tijdschrift kunnen zich kosteloos
inschrijven op www.led-elektro.nl door gebruik te
maken van de invitatiecode ‘19INSTALLICHT.’
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Terug in de schoolbanken met
NSVV College Tour
– Door Rien Kort

Na het succes van vorig jaar begint er in
november een tweede reeks van de NSVV
College Tour met verlichtingsexpert Wout van
Bommel. De professor staat tijdens zijn lessen
uitgebreid stil bij alles wat er komt kijken bij
het toepassen van (led)verlichting.
Nee, Matthijs van Nieuwkerk heeft er niets mee te maken
en technisch gezien is het ook geen tour, zo verduidelijkt
Van Bommel, die met zijn 50 jaar aan ervaring over de hele
wereld lezingen en masterclasses geeft over verlichting.
“Zelf stelde ik als naam College Reeks voor, maar gezien
de populariteit van het programma met Van Nieuwkerk,
ging de voorkeur uit naar Tour”, glimlacht de lichtprofessor.
Twee jaar geleden lanceerde hij de eerste tour, bestaande
uit tien maandagavonden tussen november 2017 en
februari 2018 op de Hoge School Utrecht. Tijdens deze
bijeenkomsten dook de lichtexpert uitvoerig in alle zaken
die een belangrijke rol spelen in het led-tijdperk.

Kruisbestuiving

Aan het idee voor de College Tour lag de ervaring van
Van Bommel in China ten grondslag. “Sinds 2004 ben
ik als deeltijdleraar verbonden aan de Fudan universiteit
in Shanghai. Elk jaar gaf ik in de maand oktober tien
avonden les aan studenten om ze zo te voorzien van een
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breed aantal achtergronden.” Twee jaar geleden vroeg
de universiteit of er naast studenten ook belangstellende
lichtprofessionals mochten deelnemen. “Dat leek mij
een prima plan.” Volgens de professor ontstond er op
die manier een interessante kruisbestuiving: “Studenten
beschikten weliswaar niet over praktijkervaring, maar
kregen door de vragen van de aanwezige lichtprofessionals
meer feeling met het werk in het veld. De praktijkmensen
hadden op hun beurt het voordeel dat ze op universitair
niveau les of een opfrisbeurt kregen. Redelijk uniek, want ik
sta stil sta bij de meest fundamentele aspecten, maar ook
bij straat-, binnen- en buitenverlichting. Bovendien leren
beide doelgroepen van elkaar, want ik heb natuurlijk ook
niet overal een antwoord op.”

Ook in Nederland

Van Bommel besluit ook in Nederland het concept uit te
rollen, aangezien iets dergelijks hier totaal niet bestaat. “Na
de eerste serie eind 2017 bij de Hogeschool Utrecht kwam
de NSVV al snel om de hoek kijken: “Waarom doe je dit niet
via ons?”, vroegen zij zich af. Op die manier ontstond het
idee voor de NSVV-reeks die eind vorig jaar voor het eerst
op de agenda stond. Cursisten en ervaren lichtprofessionals
die nergens anders met hun vragen terechtkunnen, kunnen
dat wel tijdens deze College Tour. Alles wordt structureel
en op universitair niveau behandeld, van A tot Z. Dat is
eigenlijk het hele verhaal.”

Zinvol

Tijdens het college komen de meest fundamentele

zaken aan bod en praat Van Bommel over uiteenlopende
aspecten, zoals zien en kleur, kantoor- en industriële
verlichting, licht(therapie) en gezondheid, straatverlichting,
leds en het internet der dingen. “Ik behandel de basis wat
betreft licht en de relatie met zicht, kleur en gezondheid.
Ook de negatieve effecten komen aan bod, zoals flikkering
en verblinding.” Vroeger was het bijvoorbeeld weinig zinvol
om uitgebreid stil te staan bij de relatie licht en kleur. “Meer
smaken dan een gloeilampenkleur en tl-kleur waren er
niet. Dankzij led is er letterlijk een compleet spectrum aan
kleur mogelijk. Hoe je dat het beste kunt karakteriseren
in een getal en welke achtergronden daarbij horen, dat
leg ik allemaal uit.” Het onderwerp licht en gezondheid
is momenteel een hot issue. “Iedereen is hier momenteel
mee bezig: hoe licht een positieve weerslag heeft op de
gezondheid en alertheid van de mens. Het meten van de
fysieke reactie op licht gebeurt echter weinig en daarom
besteed ik hier aandacht aan - zowel de positieve als de
negatieve kanten, want led kan ook een slecht effect op het
lichamelijke functioneren hebben.”

Enthousiasme voor het vak

Het uiteindelijke doel van de colleges is om de deelnemers
van voldoende achtergrondinformatie te voorzien, zodat
ze lampen, apparatuur en armaturen goed kunnen
onderscheiden en beoordelen en ook onderzoek voor
verlichtingstoepassingen goed uitvoeren. Eén van de
belangrijkste effecten die Van Bommel hoopt te sorteren,
is dat cursisten afdoende inzicht krijgen in het maken
van kwalitatief hoogstaande verlichtingsontwerpen. “Een

goede basis is daarom alles. Verder zou ik het mooi vinden
als het enthousiasme voor het vak alleen maar groter wordt
door het volgen van deze colleges. Dat mijn studenten - zo
noem ik ze maar even - ook met passie over het vak praten
en dat ook overbrengen op anderen.”

Bijblijven

Van Bommel spreekt dan ook over een ‘wondermooi
vak’ dat voortdurend in beweging is. Ironisch is het
soms ook: “Vraag ik een klas of ze iets afweten van lifi
of indoor navigation en dan weten ze daar niets vanaf.
Sta ik het ze als oude man allemaal uit te leggen.” Niet
dat het huidige verlichtingsonderwijs tekortschiet. “Nee,
maar de ontwikkelingen gaan zo verschrikkelijk snel. De
onderzoeken vliegen je om de oren en elk jaar worden
nieuwe resultaten gepresenteerd. Dit vak is het nog nooit
zo in ontwikkeling geweest als nu.” Een College Tour als
deze helpt dus vooral om goed bij te blijven. “Bijscholen
ben je praktisch verplicht aan jezelf om mee te kunnen
blijven doen. Hoe, waar en wat je ook hebt geleerd; de
praktijk is voortdurend aan verandering onderhevig. Je bent
het verplicht aan jezelf om op de hoogte blijven.”
Alle colleges worden gegeven op het kantoor van de NSVV
in Ede. De eerste start op 25 november. Aanmelden kan via
www.nsvv.nl/deelnemersformulier-nsvv-collegetour.
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BIG WHITE 2020
NIEUWE CATALOGUS
NIEUWE COLLECTIE

Nieuw!
A5 pock
et
formaat

Meer dan 3200 verlichtingsproducten voor
woningen, kantoren, winkels en horeca
zijn terug te vinden in de BIG WHITE 2020
catalogus.
Haal een gratis exemplaar bij de elektrotechnische
groothandel of vraag er een aan via www.slv.com.

www.slv.com

Schakelen naar schoonheid licht aan, licht uit

Flat en
Vintage
Eikon Exé komt met twee
nieuwe typen schakelaars:
Flat en Vintage, die interieurontwerpen nog exclusiever
maken en een duidelijkere
identiteit geven. Flat schakelaars
zijn er in mat wit, antraciet,
geborsteld nikkel, geborsteld
donkerbrons en goud.

Het kan worden gepersonaliseerd
met RGB backlighting, en de
schakelaars kunnen worden voorzien
van ingegraveerde pictogrammen.
De Vintage schakelaars hebben
een lijnenspel dat doet denken
aan het verleden, maar met
een moderne twist. De metalen
knoppen zijn verkrijgbaar in
verschillende afwerkingen: mat
wit, antraciet, geborsteld nikkel,

geborsteld donkerbrons en goud,
gecombineerd met de Eikon Exé
afdekplaten in dezelfde afwerking.
Ze kunnen op maat worden
afgewerkt met bijvoorbeeld
een logo, en de controls
kunnen worden voorzien van
pictogrammen en iconen om de
verschillende functies aan te geven.
www.vimar.com

Wel led, geen last

Ledverlichting; het is heel duurzaam, maar zorgt voor
de nodige problemen bij bestaande en bij nieuwe
installaties. Vervang je bij bestaande installaties tl door
led, dan schakelen de installatieautomaten uit als gevolg
van de veel hogere inschakelpiek.

Bij het ontwerpen van nieuwe installaties die met led
worden verlicht, moet de installateur kiezen tussen een
beperkte belasting per groep of voor het toepassen van
kostbare schakeloplossingen. Dankzij de Led Limiter van
Isolectra behoren deze problemen tot het verleden, zo
geeft men aan, want deze beperkt de inschakelstroom
en maakt daarmee het installeren van ledverlichting in
nieuwbouw- en renovatieprojecten veel eenvoudiger en
voordeliger. Bij het verbouwen van bestaande bouw naar
ledarmaturen is er naast de Led Limiter verder niets nodig.
Bij het toepassen van de Led Limiter in nieuwbouw kan de
installatie toe met aanzienlijk minder groepen en is er dus
ook minder kabel nodig. De Led Limiter is beschikbaar met
Wieland GST18i3®-connectoren, en is vijf keer sneller,
eenvoudig en foutloos te installeren tussen de sensor
en de ledverlichting. Zo blijft de duurzame sensorfunctie
gewoon intact.
www.isolectra.nl
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LED INTELLIGENT TOEGEPAST

UNIVERSELE
LEDBUIS
Werkt met iedere ballast,
conventioneel en hoogfrequent

The brand. The store. The design.
Your products deserve a perfect
presentation. Light from BÄRO
makes the difference: customized
lighting solutions for stores and
shops thanks to a wide range of
luminaires with standard and
special light colours. Effective and
innovative thanks to efficient LED
technology.

Nederlands patent
van Seaborough

There are all sorts of lights.
Because there are all sorts of
products.
Visit us at Euroshop 2020 |
16 - 20 February | Düsseldorf |
Hall 9 Booth C24

BEKIJK DE INSTRUCTIE VIDEO:
WWW.YELLOW-BEE.NL/ONETLED

Www.baero.com

Co l umn

Licht heeft
ons in zijn
greep

– Door Dimitri Reijerman

Nu de dagen korter worden en de hoeveelheid daglicht afneemt, wordt
vrijwel iedereen weer geconfronteerd met de invloed die licht heeft op
ons welbevinden en gezondheid. Tijdens de Led Lighting & Technology
Conference zal professor Wout van Bommel een lezing geven over dit
onderwerp met als titel Human Centric Lighting: Licht, Slaap, Alertheid
en Prestatievermogen.
Vlak voor het ingaan van de wintertijd sprak FHI met
Wout van Bommel. Als eerste wil hij iets zeggen over de
gebruikte vakterm ‘Human Centric Lighting’: “Ik vind het
een vreselijke naam, maar het is nu zo ingeburgerd in de
lichtwereld dat ik het toch maar gebruik. Ik zit al 50 jaar
in het lichtvak en alles wat ik op het gebied van licht heb
gedaan, heeft rondom de mens gedraaid. En daar komt die
term dus vandaan.” Toch is de aandacht voor de invloed
van licht op de lichtwereld nog niet zo lang groot geweest:
“Sinds 1995 is de internationale lichtwereld bekend met
het feit dat licht niet alleen nodig is om te zien, maar dat
het ook iets doet met de biologie van het lichaam en voor je
gezondheid heel belangrijk is. Iedereen die met licht bezig
is, houdt daar nu rekening mee.”

Circadiaan ritme

In een rustig tempo geeft Van Bommel in aanloop naar zijn
college alvast een voorproefje van zijn lichtcollege: “Een
circadiaan ritme heeft een langetermijneffect. De meeste
lichtmensen weten daar inmiddels best wel wat van, maar
ik ben zo eigenwijs dat ik dat toch nog eens goed en rustig
ga uitleggen. De langetermijneffecten zijn ritmes die in
ongeveer 24 uur vallen. Als je gezond bent, is bijvoorbeeld
je lichaamstemperatuur in de ochtend lager dan ’s avonds
en in de ochtend heb je meer kans op een hartaanval dan ’s
avonds. Onze lichamen kennen heel veel condities en deze
condities zijn dus afhankelijk van de tijd. Ik heb zelf een
kort ritme van 23,5 uur en ben daarmee een ochtendmens.
Een avondmens kent een ritme tot wel 25 uur. Dat heeft
te maken met onder andere de aanmaak van melatonine.”
En door die afwijkende ritmes heeft de mens dagelijks
een ‘reset’ nodig: “Elke 24 uur wordt je biologische klok

weer keurig netjes gelijkgezet, mits je maar in de ochtend
genoeg licht hebt ontvangen, gedurende zo’n 2 uur. Bij een
avondmens kan zo de klok wat worden versneld.”

Verstoorde ritmes

Van Bommel schetst het verschil met vroeger: “Het
punt is dat we tot ongeveer 250 jaar geleden overdag
veel meer buiten gingen, en dus werd de klok elke dag
weer gelijkgezet. Maar nu, zeker in de herfst en straks
met de wintertijd, worden die lichaamsritmes verstoord.
We worden daardoor soms ziek. In ons klimaat moeten
scholen, kantoren en fabrieken dus zorgen dat er voldoende
licht is om die biologische klok gelijk te zetten. Wij als
lichtontwerpers zorgen ervoor dat dit gelijkzeteffect in
de verlichting is verwerkt. Zo moet het lichtniveau wat
omhoog, naar zo’n 750 lux. Ook moet ’s ochtends met
koel blauw licht het effect worden vergroot. In de middag
en avond moet je warmer rood licht hebben. Dat is dus
wezenlijk anders lichtontwerpen dan we vroeger deden.”
Afsluitend vertelt Van Bommel, die nog sleutelt aan zijn
presentatie, iets over de directe fotobiologische effecten
van licht: “Het licht wat ik vandaag op mijn werkplek
heb, zorgt voor een direct prestatiebevorderend en
alertheidseffect. Dat kun je bijvoorbeeld zien in de hersenen
op een MRI-scan. Het moeilijkste bij het ontwerpen van
licht zijn lichtontwerpen voor ploegendiensten, zeker als die
diensten na een week verschuiven.”
Tijdens de LED Lighting & Technology Conference zal
professor Wout van Bommel verder ingaan op het thema
Human Centric Lighting. U kunt zich kosteloos registreren
voor een bezoek aan dit event.
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David
Trubridge
Designer David Trubridge gaf in het Cube design
museum in Kerkrade een masterclass aan studenten
en professionals in de design scene. De gezamenlijke
expositie Nature, met het toonaangevende Hewitt
Cooper museum uit New York, speelde daarbij een
belangrijke rol. Deze inspirerende designer uit Nieuw
Zeeland is met zijn eigen onderneming wereldwijd
actief met een collectie designlampen in hout.

Hij is bezig aan een Europese tour in Duitsland, Tsjechië
en Nederland ook om de producten te promoten. “Dat
moeten we als onderneming natuurlijk doen, maar aan de
andere kant probeer ik de filosofie achter onze producten te
vertellen, gebaseerd op een duidelijk andere benadering tot
design. Design is erg technisch, rationeel en kil geworden
via de linker hersenhelft en dat hebben we wel nodig, maar
we verliezen daarbij de zachte rechterkant te veel uit het
oog. Meer empathie, meer verbinden, met gevoel en vooral
gemeenschappelijk denken, terwijl dat ook een belangrijk
onderdeel is van design. Cruciaal daarvoor is onze relatie
met het land, met de natuur en het respect voor onze
aarde.” Een veelzeggende uitspraak van de Polynesiërs en
Maori, de eerste bewoners van Nieuw-Zeeland was: I am
the land and the land is me. “Het betekent dat wanneer je
het land pijn doet , de bossen kapt en het land vervuilt, dan
doe je eigenlijk jezelf pijn, want je bent zelf onderdeel van
deze natuur. Als je geen respect hebt voor jezelf en andere
mensen of je vergiftigt ze met slechte producten, dan
ben je ook bezig met het onderuithalen van het natuurlijk
evenwicht. We moeten deze verloren balans met de natuur
herstellen.
Ik wil mijn bedrijf in deze richting sturen. Eerst hebben we
de lampen met plastic uit collectie gehaald, ondanks het feit
dat dit goedlopende producten waren. Een model hiervan
is opgenomen in de collectie van het Pompidou center,
maar ik wil vervangers voor plastic en zo de ontwerpen
aanpassen bijvoorbeeld met heel dun berken triplex uit
Finland. Dit is lichtdoorlatend en geeft heel mooi strijklicht.
Zo kunnen we het polycarbonaat vervangen door een
mooi natuurlijk en duurzaam product. De nieuwe Baskets
of Light zijn hiervan een mooi voorbeeld. In een kleine
kartonnen koker van 127 x 16 cm worden ze opgestuurd,
terwijl het een grote lamp is van 140 x 58 cm.”
Ze proberen ook het plastic probleem in de oceanen

mee aan te pakken en te ondersteunen. Zo doneren ze
bijvoorbeeld van alle verkochte lampen model van Navicula
en Maru $50 ten behoeve van Oceans Recovery Alliance,
gevestigd in Hong Kong en Californië, een organisatie
die probeert te voorkomen dat de Aziaten de oceanen
verder vervuilen en die ook actief meewerkt om het vuil te
verzamelen en op te ruimen. “Ook doneren we bij iedere
drie lampen die we verkopen het planten van een lokale
boom een speciaal project aan de oevers van de rivieren
in Nieuw-Zeeland om ook de natuur te beschermen en de
rivieren vrij te houden van vervuiling.
Onze lampen worden wereldwijd verkocht en je zult ons
tegenkomen op alle internationale beurzen die ertoe
doen, zoals de Euroluce Milaan, ICFF New York en lokale
beurzen als Stockholm of architect@work in diverse
Europese steden. Bijna de hele collectie produceren we
in bouwpakketten om de transportomvang maximaal
te beperken. Zo hebben 30 stuks van het succesvolste
bamboe model Coral 60 ( 2004) als bouwpakket hetzelfde
volume als een gemonteerde lamp!“
Het is niet alleen een product wat mensen kopen. Trubridge
hoopt een ervaring door te geven aan de mensen die
zijn lampen kopen. “Als je de lamp zelf in elkaar zet, zie
je uiteindelijk een mooi eindproduct waar je trots op
kunt zijn en waar je blij van wordt. De lamp zelf heeft de
mooie patronen en kleuren uit de natuur en brengt die
over op je interieur.” De meeste modellen hebben een
E27-fitting, geschikt voor een eenvoudige ledlichtbron.
Andere modellen, zoals de hanglamp Navicula, zijn wat
gecompliceerder en in dit geval uitgevoerd met een
dimbare ledlichtstrip, 2700 K en in drie afmetingen. “Ons
licht is geen functioneel licht, geen koude lichtstrip aan
het plafond, maar licht heeft zoveel meer mogelijkheden
om effect te hebben op ons leven, een emotioneel effect
op de ruimte met schaduwpatronen.” Overdag zijn het
fraaie objecten om naar te kijken, soms kleurrijk, en in
de avond kunnen ze de ruimte transformeren met de
hun schaduwpatronen op het plafond of de muren,
afhankelijk van de gekozen lichtbron. Of zoals Trubridge het
verwoordt: “Our lights make you happy!” De lampen van
David Trubridge worden in Nederland gedistribueerd door
Toverdesign.
www.toverdesign.nl
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Circulariteit in
de verlichting
Volgens de VN zal de wereldbevolking de komende jaren een
exponentiële groei kennen om te
komen tot 9,7 miljard in 2050.
Aan de hand van het huidige ritme
schat men dat er tegen 2050 drie
planeten nodig zullen zijn om
onze productie en consumptie
te waarborgen. Er zal dus een
ingrijpende omslag nodig zijn en
we zullen meer moeten doen met
minder.
Overheden in Nederland en
België hebben meermaals hun
ambitie geuit om tegen 2050 een
circulaire economie te realiseren,
een economie die geen afval meer
produceert, maar waarbij nagenoeg
alle grondstoffen in de keten worden
hergebruikt.

De Belgische verlichtingsproducent
EVERON LIGHTING is pionier
op het vlak van circulaire
productontwikkeling. Haar R&Dteam ziet de componenten van
een verlichtingsarmatuur als
“legoblokken” die in elkaar passen.
Zo ontwikkelde het bedrijf een
moduleerbare inbouwspot, de
Concept-E, die bestaat uit 24
verschillende onderdelen, waarmee
ze op een eenvoudige manier 112
varianten kan produceren. Dit
betekent voor de klant een enorme
waaier aan mogelijkheden op het
gebied van vorm, kleur, esthetiek,
richtbaarheid, lensbreedte en
lichtkleur. Tegelijkertijd past dit in
een circulaire ontwerpstrategie,
waarbij eventuele defecte of
beschadigde armaturen niet zonder

meer worden afgeschreven. Zo
gaan circulariteit en flexibiliteit
hand in hand. De producten
kunnen te allen tijde weer uit
elkaar worden gehaald. Door
enkel het defecte of beschadigde
“legoblokje” te vervangen, kunnen
armaturen erg vlot en simpel
worden hersteld. Everon Lighting
geeft overigens vijf jaar garantie
op alle onderdelen. Bovendien
neemt de verlichtingsproducent in
geval van sloop of renovatie haar
materialen weer terug, zodat de
verschillende componenten op een
doordachte manier een nieuw leven
kunnen krijgen in een circulaire
productieketen.
www.everon-lighting.eu

E-bike connectoren interessant
voor buitenverlichting
Eisen die worden gesteld aan E-bike connectoren
vertonen veel overeenkomsten met de buitenverlichtingsmarkt, en dat viel fabricant Higo op. “Net
als bij E-bikes is ruimte bij armaturen vaak een kritiek
punt. Compacte oplossingen zijn hier dus ook gewenst.
Daarnaast speelt waterdichtheid een belangrijke rol.
Net als E-bikes bevinden verlichtingsarmaturen zich vaak
in buitenomgevingen waar een beschermingsgraad van
IP66/IP67 geldt”, licht Maarten Voermans, zaakvoerder
van A&C Solutions, toe. Onlangs heeft Higo zijn
signaalconnectoren verder uitgebreid met drie nieuwe,
compacte designs die nauw aansluiten bij de eisen
die buitenverlichtingstoepassingen stellen. De meest
compacte is de tweepolige micro A-connector met een
diameter van slechts 4,8 mm. Om power en sturing

te combineren, biedt Higo daarnaast een vijfpolige
micro F-connector van 6,5 mm en een zespolige micro
D-connector van slechts 6 mm. Deze connectoren zijn
reeds aangegoten en bieden allemaal IP67. Om zes polen
te kunnen realiseren binnen zo’n compacte ruimte heeft
Higo het bij dit design over een andere boeg gegooid.
Er is gekozen voor een ander type verbinding, waarbij
mannelijke en vrouwelijke contacten niet langer worden
gescheiden, maar juist gecombineerd. Beide connectoren
bieden zowel drie mannelijke als drie vrouwelijke
contacten. “Hiermee heeft Higo een primeur te pakken. De
Z606D is dan ook de meest compacte zespolige connector
in de markt”, besluit Voermans.
www.higoconnector.com
www.ac-solutions.be/nl/merken/higo
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Petits Bijoux
Dit is een voorstelling van statische beweging; het lijkt
op het effect van een steentje in een meer gooien, wat
kringen geeft die naar buiten toe bewegen.
De cirkel als metafoor voor het oneindige is het
favoriete, terugkerende thema van de 30 jaar dat
Catellani & Smith al armaturen maken. Deze armatuur
heeft een eenvoudig ontwerp, maar is bijzonder door
het vakmanschap.
www.catellanismith.com

Maduro
MADURO60 is het unieke alternatief
voor downlights en conventionele
verlichting. Met de introductie van
de hoogglans spiegeloptiek van de
Maduro60 op de LED + ELEKTRO
beurs wordt het verlichten van een
ruimte nog mooier en makkelijker.
De compacte vorm, de zeer lage
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UGR en het simpele en snelle
installatiegemak zorgen ervoor dat
alle downlight-toepassingen en
tl-armaturen in systeemplafonds
supersimpel kunnen worden
vervangen door Maduro60. Het is
namelijk met een klik te plaatsen
of verplaatsen op het T-profiel van
elk systeemplafond, zonder dat de

plafondplaten ervoor moeten worden
aangepast.
www.luxorlicht.nl
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Duiker
Deze glazen armatuur is verkrijgbaar
als plafonnière en als pendel-, bureauen wandarmatuur. De bureauversie
van Diver is verkrijgbaar in drie maten.
De metalen structuur heeft vier
mogelijke afwerkingen: gepolijst brass
en gepolijst koper, matzwart en matwit.
De kabel is er in wit, zwart, lichtgrijs
en bordeaux. De pendelarmatuur en
plafonnière zijn er in drie maten, en
de metalen onderdelen hebben vier
mogelijke afwerkingen: gepolijst brass
en gepolijst koper, matzwart en matwit.
www.prandina.it

Stralend
De Led Flex-systemen en Water Effect grondspots van
Radiant hebben al veel prijzen in de wacht gesleept.
De 3D flexibele lineaire ledsystemen zijn toepasbaar
in allerlei architecturale verlichtingsprojecten die
wallwashers en alkoofverlichting vereisen, ook bij gevels
en bij gebogen profielen, dus overal waar het oppervlak
van de gebouwen niet vlak loopt.
Het 3D LED Flex 40 System IP20 won dit jaar een
German Design Award voor Excellent Product Design

(Lighting). Tussen de leds zit 25 mm ruimte, waardoor ze
gebogen vormen van gebouwen kunnen volgen zonder
schaduwen te werpen. Het systeem kan tot 50 W per
meter aan en geeft 3500 lm per meter, afhankelijk van
de kleurtemperatuur en het type led. De Water Effect
grondspots (IP65, 66, 67 en 68) zijn DMX-gestuurd, geven
tot 2500 lm en geven unieke lichteffecten die kunnen
worden aangepast aan elk project.
www.radiantlights.co.uk
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Genius
Deze serie van het Italiaanse Buzzi &
Buzzi valt op met verlichting die uit
slechts 20 mm diameter voortkomt.
Met dim to warm en een AirCoral
behuizing – een gepatenteerd
antibacterieel materiaal, is het
geschikt voor plafondinstallaties
binnen, met ledtechnologie die
dimbaar is van 1800 tot 3000 K.
De Genius Slope is compact (kan
worden verwerkt bij een diepte van
slechts 80 mm) en kan tegen hoge
temperaturen. Ook kan deze als
wall washer werken. Geniusquare
Brass heeft tevens een messing
inzet, die het licht verder verspreidt
en het een warmere kleur meegeeft.
Bij alle Genius-producten valt het
elektrische gedeelte rechtstreeks
uit de lichtopening te halen, zodat
het onderhoud gemakkelijk is. Leaf
creëert het effect van bewegende
vormen en is bruikbaar voor verticale
en horizontale installatie in gipsplaten

en stenen muren, net als Unleaf, die
helemaal verdwijnt en een integraal
onderdeel van de muur wordt. Ook
Inzeta, een compacte floodlight, lijkt te
verdwijnen in de muur en combineert
intelligente verlichting met welzijn.
Underline en Underscore wijzen
de weg met hun IP68 en DurCoral
coating, die twee keer zo hard is als
beton, waterdicht, hufterproof en
waar overheen kan worden gelopen.
Ze worden één met de ruimte en de
paden.
www.buzzi-buzzi.it

Kushi

De armaturenserie Kushi is ontworpen door Alberto
Saggia en Valerio Sommella, en wordt uitgebreid met
drie nieuwe XL-varianten: staande lampen, bureau- en
pendelarmaturen.
De verschillende varianten zijn geschikt voor allerlei
professionele toepassingen die vragen om stijl en elegantie.
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Deze collectie spreekt iedereen aan, maar heeft wel
een uitgesproken karakter. Het succes van Kushi
komt doordat het iets bekends heeft, simpel maar
niet anoniem, herkenbaar maar niet overheersend, en
geschikt om in elke context te worden toegepast.
www.kundalini.it
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Amerikaans
licht in Parijs
Hudson Valley Lighting Group
(HVLG) ontwerpt en produceert
al ruim 30 jaar luxe verlichtingsarmaturen voor de Amerikaanse
markt. Bekend om de elegante
ontwerpen in een veelheid aan
stijlen, zorgen de nieuwe collecties
dat een ruimte met een eigentijdse,
traditionele of industriële esthetiek
wordt getransformeerd.
De Lighting Group bestaat uit vier
erkende merken: Hudson Valley
Lighting, Mitzi, Troy Lighting en
Corbett Lighting. In de filosofie
staat de ‘out-of-the-box-ervaring’
in combinatie met duurzame
kwaliteit centraal. Hoogtepunt
is de kroonluchter Duinkerken,
geïnspireerd door Gino Sarfatti
en het wonder van exploderend
vuurwerk. De etherische kwaliteit van
Fenwater bootst de schoonheid van

bevroren water na. Nieuw bij Hudson
Valley is The Classics; een collectie
van Mark D. Sikes, bekend om zijn
tijdloze interieurs die Amerikaanse
en Europese, traditionele en
moderne elementen combineert. Zijn
ontwerpen vangen het onverwachte
in de vorm van kroonluchters,
plafonnières, kandelaars en meer.
Mitzi combineert klassiek met
hedendaags ontwerp. Elke armatuur
belichaamt vorm en functie, minder
rommel en meer creativiteit. Estee
is een moderne versie van een
kroonluchter met meer ronde glazen
tinten, terwijl de Mia-tafellamp het
gevoel van Estee weerspiegelt met
twee ronde tinten op een marmeren
voet. Troy is een eclectische lijn van
ambachtelijk gemaakte armaturen
die zowel verfijnd als casual zijn.
Er wordt gebruikgemaakt van
een breed scala aan geografische

invloeden in een veelvoud aan
materialen. Ze wekken emotie en
maken indruk. Aan de door de
natuur geïnspireerde tinten, zoals
Breuer of Balboa, worden textuur
en organische vormen toegevoegd,
terwijl de strakke lijnen van de glazen
hanglamp District onmiddellijk
aan elk interieur kunnen worden
toegevoegd. En Corbett is trots
op de unieke stukken die moeten
worden gezien om te worden
geloofd. Opvallende ontwerpen,
rijke materialen en met de hand
aangebrachte afwerkingen zijn de
kenmerken ervan. De bekroonde
ontwerper Martyn Lawrence Bullard
heeft met Corbett Lighting een
glamoureuze collectie gecreëerd die
de gouden eeuw van Hollywood
uitstraalt.
www.hvlgroup.com
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ARMATUREN

NIEUW

in het
assortiment

POLE en SLIMDUET
profielsysteem

www.emilux.nl
EERST HET LICHT,
DAN DE LAMP

Teugseweg 25, 7418 AM Deventer
0570 592786, mail@spectrus.nl
www.spectrus.nl
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Aangezien leds
worden verwerkt in
opkomende technologieën,
zoals in medische hulpmiddelen,
sensoren, machine vision,
3D-printen, UV-uitharding en
andere specialistische toepassingen,
is er vraag naar verschillende leds,
waarvan specifieke kenmerken
samen moeten worden gebruikt,
soms in zeer compacte ontwerpen.
Deze vereiste stelt ontwerpers van
ledlichtbronnen voor uitdagingen
en biedt kansen voor LED Engin
om hen daarbij te ondersteunen.
De meeste ledproducenten zijn
ingesteld op massa-assemblage
van standaardproducten, doorgaans
leds met een enkele chip of matrices
met meer chips of CoB's van een
bepaald type. Wanneer voor een
toepassing lichtbronnen van een
gemengd spectrum met meer
chips vereist zijn, komen er in het
ontwerp vele overwegingen om
de hoek kijken. Matrices met meer
chips hebben meestal geen klein
lichtemissieoppervlak (light emitting
surface, LES), terwijl co-packaged
leds met klein LES en meer chips
doorgaans uit niet meer dan 4
chips bestaan. Er zijn wel level
2-assemblages met packaged leds
van verschillende producenten
beschikbaar, maar deze maken
het ontwerp op een andere manier
complex, aangezien de packaging
van elke leverancier net even
anders is. Al deze kwesties worden
ondervangen door het gebruik van

een Custom emitter van Led Engin
die is ontworpen met een enkel
substraat, meer chips van gemengd
spectrum en een klein LES. Het
standaard aanbod aan ledproducten
van Led Engin omvat een grote
variëteit van 4 W-emitters met
enkele chip tot 80 W-emitters met
25 chips met een lichtopbrengst die
golflengten uit het gehele spectrum
van 365 nm tot 940 nm bestrijkt,
en een primaire optiek van glas.
Deze emitters gebruiken allemaal
het LuxiGen-platform. Dit platform
maakt efficiënt gebruik van een
meerlagen keramisch substraat met
metalen onderlinge verbindingen
die door de keramische lagen lopen.
Hierdoor wordt één van de laagste
waarden voor warmteweerstand
voor led-packaging bereikt. Chips
van verschillende ledproducenten
kunnen tegelijkertijd op dit substraat
worden gemonteerd - een uniek
serviceaanbod in de industrie - en
worden afgedekt met een robuuste
primaire optiek van glas. Led
Engin ondersteunt door de klant
gedefinieerde, toepassingsspecifieke
led-emitters op het gebied van dit
LuxiGen-platform en is een ervaren
leverancier van level 1 en level 2
ledproducten.
www.osram.us/ledengin

Flindt Wall, Corten

Flindt Bollard, Corten

Design to Shape Light

Design to Shape Light

Flindt Wall, White

Based on the Flindt bollard Danish designer Christian Flindt has designed a stunning
new wall lamp: Flindt wall brings bold, sculptural illumination to indoor and outdoor
spaces. Available in Alu Grey, White and Corten with Ø 200 mm, Ø 300 mm and
Ø 400 mm. Contact / Samples via info@louispoulsen.nl / +31850655774.

Flindt Bollard and Flindt Wall
Design by Christian Flindt
louispoulsen.com

