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De behoefte aan welbehagen,
comfort, design en slimme
verlichtingsoplossingen neemt
toe. Met in totaal ongeveer
400 nieuwe producten bieden
we u spannende inzichten in
fascinerende verlichting trends
voor het seizoen 2018. Maar
onder het motto ‚smart en
patent‘ bieden wij nog meer!
Zo introduceren wij onze
oplossingen voor de wereld van
intelligent licht en beproefde
POS-oplossingen voor
buitenverlichting,
badkamerverlichting,
inbouwverlichting en
lichtbronnen.

TRIO International GmbH
Dieselstraße 4
D-59823 Arnsberg
info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com
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Easy thermal management with
screen-printable thermal transfer pastes
• highly thermally conductive systems
• effectively lower operating heat
• flexible layouts and layer thicknesses are
applied by screen printing on the unassembled pcb within pcb production
• when printing into heat vias, the thermal
interface is enlarged and thermal transfer/
dissipation improved
• thermal transfer resistances are reduced
• cost-effective alternative to conventional
heatsinks or heat-conductive foils

Heatsink Paste (HSP)
• for optimum heat transfer and heat
dissipation
Thermal Interface Paste (TIP)
• elastic, thus enabling an optimum
connection with metallic cooling elements
or housings
• thermo-mechanical decoupling even with
permanent temperature changes
λ in W/m·K
Copper

Alu

HSP

TIP

Air

~ 400

~ 200

~2

~ 1.9

~ 0.02

Voor het
ee
Regulier rste jaar
à €92 50

Meer informatie: www.installicht.nl

Lackwerke Peters GmbH & Co. KG
Hooghe Weg 13, 47906 Kempen, Germany

E-Mail: peters@peters.de
Phone: +49 2152 2009-0

www.peters.de

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

Oogappel
Een vernieuwd protocol waarmee de eindgebruiker
onderscheid kan maken tussen inferieure producten
en kwaliteitsproducten, en waarmee opdrachtgevers
appels met appels kunnen vergelijken de kwaliteit
van lichtberekeningen – dat maakt (de kwaliteit van)
het lichtplan de oogappel van de NSVV-gedragscode.
Gegoochel met armaturen om de prijs onder de streep
het meest aantrekkelijk te laten ogen, en appels voor
citroenen verkopen, dat wordt daarmee een stuk
lastiger.

belangrijke vragen gesteld, waarmee het lichtontwerp de
gebruiker kan helpen diens doelen te bereiken. Ook wordt
er ingezoomd op kleurgebruik en hoe dat bijvoorbeeld de
buitentemperatuur en luchtvochtigheid kan weergeven.

Het menselijk dagritme is de oogappel van een
lichttechnologie genaamd PI-Led: phosphor innovation
led. Daarmee wordt het circadiaans ritme geoptimaliseerd,
en de bewoners (en verplegers) van woonzorgcentrum
St. Vincentius zijn erg tevreden over deze verlichting. Zij
deden mee aan een onderzoek, met onder andere als
resultaat dat het medicijngebruik is gedaald met 25%.

Gevangenis De Blokhuispoort, waar mensen vroeger
maar door de zure appel heen moesten bijten, biedt
nu onderdak aan een creatief bedrijvencentrum, een
evenementenlocatie en een hostel. In de column over
internet via het licht is optische draadloze communicatie
de oogappel, en tot slot is er nog een interessante column
over CE.
Veel leesplezier gewenst, met of zonder appel.

Osram laat zien hoe zij lichtmanagement naar een hoger
niveau wil tillen, en gaat daarbij niet alleen maar voor
draadloze oplossingen. Bij Lichtontwerp Nederland is de
oogappel de mens, de gebruiker, en daarom worden er

Bij Haans Lifestyle gaat men voor een nieuwe manier
van presenteren: hun oogappels komen in de spotlights
door bijzondere samenwerkingen, door geuren en
kleuren (letterlijk), en door digitale ondersteuning van de
producten met audiovisuele presentatietechnieken.

Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT
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Actueel

Wat doet Nederland met
oude verlichtingsarmaturen?

Wat doen
Nederlanders met
oude of kapotte
armaturen?
Milieustraat

Opslaan tot grote opruimbeurt

37%

Waar komen oude
armaturen terecht?

24%

29%

Aan de straat

6%

Vuilnisbak

4%

Anders

41% Kringloopwinkel
29% Verkoop via Marktplaats
26% Familie / vrienden
19% Bewaren

41%

17% Weggooien
15% Milieustraat
6%
3%

Verkopen 2e handswinkel

24
%
Dat weet ik

1%

eigenlijk niet

Anders

3%

Aan de straat

Anders

50
%
Milieustraat

12
%
De vuilnisbak
mits het past

Waar moeten
kapotte armaturen
naartoe volgens
Nederlanders?

11%

De inzamelbak
in de winkel

40

Bijna
% van de
Nederlanders weet dus niet
waar ze met een afgedankte
verlichtingsarmatuur
naartoe moet

inleverbak

Wist
je dat?

Je kapotte of afgedankte verlichting en armaturen dient in te leveren
voor recycling bij de Wecycle inleverbakken of in de milieustaat

Het Nationaal
Verlichtingsonderzoek

Wat doet Nederland met
oude verlichtingsarmaturen?

Wat doen
Nederlanders met
oude of kapotte
armaturen?

Kapotte kerstverlichting inleveren
Milieustraat

Bijna 40% van de Nederlanders
weet niet precies waar ze met een
afgedankte verlichtingsarmatuur
41% Kringloopwinkel
naartoe moeten, bijna
een derde
29% Verkoop via Marktplaats
(29%) belandt zelfs
de/ vrienden
vuilnisbak.
Familie
26%in
19% Bewaren
Armaturen, zoals kerstverlichting
Weggooien
of een bureaulamp,17%mogen vanaf
15% Milieustraat
medio 2018 niet meer
worden
6%
Verkopen 2e handswinkel
weggegooid, maar3%moeten
Anders
apart worden aangeboden voor
recycling, en dat is bij vrijwel
geen enkele Nederlander bekend.
Dat blijkt uit het Nationaal
Verlichtingsonderzoek, dat is
gehouden onder meer dan 1000
consumenten in opdracht van
stichting LightRec.

Opslaan tot grote opruimbeurt

Aan de straat

dan mannen (48% versus 35%). 37%
Door ze
een29
inleverbak
24naar
6% in de
%
%
oude (29%) van de
komen
4% te
Vuilnisbak
Waareen
Bijna
derde
doe-het-zelfzaak of
milieustraat
Anders
armaturen terecht?
lichtarmaturen wordt op marktplaats
brengen, komen deze stoffen niet
te koop aangeboden of simpelweg
in het milieu terecht. 39% van de
weggegeven aan familie of bekenden
Nederlanders weet dus niet precies
24
%
moeten
Waarafgedankte
Dat weet ik
(26%). Ruim een derde van de oude
waar men met een
eigenlijk niet
kapotte armaturen
1%
Anders
volgens
armaturen wordt
armatuur naartoe
moet.
Deze
naartoe
% niet doorgegeven
Nederlanders?
50
%
voor hergebruik. Al met al
onderzoeksresultaten
verklaren
Milieustraat
3
%wordt er
Aan de straat
12
%
dus jaarlijks een behoorlijk aantal
deels waarom er nog maar weinig
De vuilnisbak
mits het past
verlichtingsarmaturen afgedankt. 11% armaturen worden ingezameld voor
De inzamelbak
Mannen kiezen eerder voor de optie
recycling, aldus Gied van Hoorn,
in de winkel
weggooien dan vrouwen (24%
directeur van Stichting LightRec
versus 11% van de vrouwen). Van
Nederland. In de nabije toekomst kan
het deel dat wordt weggegooid,
dat veranderen: vanaf medio 2018
belandt bijna een derde (29%) in de
gelden ook consumentenarmaturen
vuilnisbak. 37% wordt afgegeven
als ‘e-waste’ en moeten ze net als
Bijna
van de
%kapotte
bij de milieustraat of gaat naar de
spaarlampen en tl-buizen
inleverbak
Nederlanders weet dus niet
inleverbakken van Wecycle. waar ze met een apart
worden ingeleverd in de
afgedankte
verlichtingsarmatuur
Nederlanders die kiezen
voor een
bekende Wecycle inzamelbakken. Die
Wist
naartoe moet
je dat?
nieuwe lamp of verlichtingsarmatuur
Armaturen, zoals kerstverlichting of
verplichting geldt uiteraard pas als de
in huis geven de oude vaak een
een tl-buis, kunnen goed worden
armatuur echt niet langer bruikbaar is
Het Nationaal wordt afgedankt.
tweede leven (68%Jedoet
dit).
Het
gerecycled:
ongeveer
80%
van de
en daadwerkelijk
kapotte
of afgedankte
verlichting
en armaturen
dient in
te leveren
Verlichtingsonderzoek
bij de Wecycle inleverbakken of in de milieustaat
gros verdwijnt naar voor
eenrecycling
kringloopmaterialen kan worden hergebruikt.
winkel (41%). Opvallend is dat
Daarnaast kunnen armaturen schadewww.lightrec.nl
vrouwen hier veel vaker voor kiezen
lijke stoffen bevatten.
www.wecycle.nl
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Actueel

Zendmast
Alphen aan
de Rijn
Eind december heeft ETK Verlichting haar lichtplan voor de Alphense
zendmast mogen uitvoeren en de RGBA-stralers met complete besturing
geleverd. De 135 m hoge zendmast moest een centrum van aandacht
worden in het stadsbeeld, maar tevens van grote afstand zichtbaar zijn en
als landmark fungeren voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Met kleuren wordt ingespeeld op belangrijke data,
waaronder rood en groen met Kerstmis, oranje voor
Koningsdag en rood-wit-blauw tijdens bevrijdingsdag.
De dagelijkse basiskleur is wit-groen-wit, een verwijzing
naar Alphen als middelpunt van het Groene Hart. In het
lichtplan is ervoor gekozen om de zendmast, bovenop
de toren, van binnenuit aan te lichten met krachtige,
maar energiezuinige stralers, voorzien van witte leds. De
binnenkant van de ‘kroon’ wordt met wit licht verlicht,
wat in combinatie met de subtiel gekleurde buitenwanden
een fraai lichtverloop naar de zendmast oplevert. In plaats
van de bordessen geheel rondom aan te lichten, is er
in het lichtplan voor gekozen om uitsluitend de schuine
hoekvlakken aan te lichten.
De speciale maatwerk reflectoren zorgen voor een
dynamisch beeld, en de professionele IP66-armaturen zijn
voorzien van energiezuinige RGBA-leds, waarmee alle
kleuren van het spectrum op de wanden kunnen worden
gereflecteerd. De extra amber leds zorgen voor een
kwalitatief mooie kleur oranje, speciaal voor bijvoorbeeld
Koningsdag om als een soort wimpel te fungeren.
Onderaan de voet van de toren zijn high output led
uplighters gemonteerd met wit licht en een zeer nauwe
bundel. Alle objecten worden van onderaf aangestraald,
waarmee lichthinder en verblinding wordt voorkomen. Het
geheel wordt door middel van controllers met een klok- en
agendafunctie aangestuurd, maar dit kan ook realtime op
afstand worden aangepast, bijvoorbeeld met een iPad.
www.etk.nl
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Brumberg in
Nederland en België
In de afgelopen 140 jaar heeft Brumberg Leuchten
naam gemaakt als professionele verlichtingsfabrikant op
het gebied van hoogwaardige verlichtingstechnologie
en is uitgegroeid tot één van de toonaangevende
lichtleveranciers in Duitsland voor de installatiemarkt
in de woonsfeer, hospitality en retail.
Het bedrijf is vanaf het begin van de ledtransitie
technologieleider voor meerkanaalsoplossingen in
de installatiemarkt, voor residentiële en hospitality
lichtoplossingen en ook in de retail, met uitstapjes naar
de algemene lichtoplossingen. Brumberg is nog steeds
volledig eigendom van de familie (nu vijfde generatie)
en biedt nog steeds professionele lichtoplossingen
voor vele toepassingen. Vanaf september is de firma
Brumberg ook direct aanwezig in Nederland en actief
voor België, door de oprichting van Brumberg Lighting
& Electronics in Noord-Brabant. Brumberg zit al jaren
in samenwerkingsverbanden in de regio en erbuiten,
zoals bij Connected Comfort, en eNET SmartHome,
ZVEI, E-Marken, Feelsmart, en beschikt over bijvoorbeeld
VitaLED en de Smart Lighting Module. Ze kunnen dus
prima met verschillende connectiviteit omgaan, zelfs over
protocollen heen, met een Smart Lighting Module.
Brumberg zegt zich ook hier te richten op de meerkanaals
en enkel kanaal-lichtoplossingen in een zakelijk milieu in
Duitsland, dat langzaamaan opschuift van transitiegedreven
business naar het brengen van verdieping en verfijning
in innovatieve en betrouwbare oplossingen voor de
lichtontwerper en de lichtproject-inrichter. Brumberg
Lighting & Electronics richt zich met deze speerpunten
hoofdzakelijk op de onafhankelijke lichtproject-inrichters
in Nederland en België en speelt een rol als
lichtreferentiemerk in de uitrol van het eNET-portfolio
door Jung en Gira. Brumberg hanteert voor haar volledige
portfolio een ongelimiteerde garantie van vijf jaar.
www.brumberg.com
•
•
•
•
•

Für die individuelle Lichtlösung
Profil, Flexplatine und Montageelemente nach Bedarf konfigurieren
In Lichtfarbe Weiß (2400K – 6000K)
sowie RGB und Amber
Dimm- und steuerbar
(DaLi, KNX, DMX, 1-10V)
BRUMBERG Konfigurationsservicefür
die schnelle Projektierung

Smart lighting

In het Brabantse Son is begin
www.brumberg.com
dit jaar het eerste deel van het
European Distribution Centre
New Logic VI opgeleverd.
Investeringen in duurzaamheid,
intelligentie en comfort staan
voor toekomstbestendig logistiek
vastgoed.

TRILUX is totaalaannemer voor de verlichting en realiseerde vier projectvideo’s
om het omvangrijke innovatieve project in beeld te brengen. Het project
EDC Rhenus Logistics in Son moest opnieuw voldoen aan de hoogste
duurzaamheidseisen en technologische vooruitgang, met Trilux als partner
voor de verlichting. Dit betekende een mijlpaal op het gebied van Smart
Lighting in logistiek vastgoed. Benieuwd naar het resultaat? De video’s zijn te
zien op de site, bij de banner New Logic VI. Willem Dammers, de managing
director voor de Benelux, heeft het daar ook over de toekomst van licht.
www.trilux.com/bx
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Slaapkamerogen
Sinds kort is er een nieuwe Hästens
store in Den Haag, en de bedden
zijn tentoongesteld in een fraai
en sfeervol pand, dat zich door
de hoogte en de raampartijen
onderscheidt en goed aansluit bij
het exclusieve en hoogwaardige
karakter van de Zweedse bedden.
CLS heeft zorg gedragen voor de
verlichting, en de bedcombinaties

worden aangelicht met de Jade
Retail & Food armaturen. Deze zijn
voorzien van de speciale 3000 K 95
CRI ledmodules voor een optimale
weergave van de witte en blauwe
huiskleuren van Hästens. Tijdens
een shoot out van vijf verschillende
beschikbare ledmodules was
eigenaar Freek Fider verrast door het
effect van de speciale ledmodule, die
met name geschikt is voor kleding

en meubels. De Jade Retail & Food
is in veel varianten verkrijgbaar.
Ontwerpers kunnen met de
online configurator een armatuur
samenstellen die voor hen ideaal
is. Met een garantie van vijf jaar en
een scherpe prijs is Jade de ideale
armatuur voor hoogwaardige retailomgevingen.
www.cls-led.com

Drie iF Design
Awards

Performance in Lighting is drie keer in de prijzen
gevallen met LAMA + en TRACCIA, winnaars in
de disciplines Product en Verlichting, en LIGHTPERFORMER® in de discipline Communicatie, Apps
/ Software van de wereldberoemde ontwerpprijs iF
DESIGN AWARD 2018.

Deze belangrijke wedstrijd wordt elk jaar georganiseerd
door International Forum Design, ‘s werelds oudste
onafhankelijke ontwerporganisatie, gevestigd in Hannover.
Lama + en Traccia overtuigden de 63-koppige jury,
bestaande uit onafhankelijke experts van over de hele
wereld, met hun unieke combinatie van aantrekkelijk
design en uitstekende lichtprestaties. Light-Performer
overtuigde dankzij de eenvoudige bediening en zelfverklarende interface, waarmee complexe lichtsystemen
in slechts enkele eenvoudige stappen kunnen worden
geconfigureerd. De competitie was intens: meer dan 6400
inzendingen werden ingediend vanuit 54 landen in de
hoop op het behalen van het zegel van kwaliteit.
www.performanceinlighting.com
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QualityFlex®
Direkt en indirekt verlichten
•
•

•
•
•
•

Voor uw individuele & seriematige
lineaire LED lichtoplossingen
Configureer 26 profielen (star/flex),
LED strip (tot 5 vermogensstappen),
afwerkingen, voedingen en sturing
naar behoefte. Snel leverbaar.
In IP20 IP60 IP67 IP68
In kleuren wit (2200K - 6500K) RGB(W),
TuW, D2W*, R, G, B, Food *in ontwikkeling
Dimbaar en controleerbaar (DALI, KNX,
DMX, 1-10V, vitaLED, eNET SMrt,KNX)
BRUMBERG Confectioneringservice
en/of lengtes tot 15.000 mm

www.brumberg.com

VISIT
VISIT
USUS
ON:ON:
MANDARIN ORIENTAL NEW YORK
PARTNER: ZANEEN | INTRERIOR ARCHITECT: TIHANY DESIGN
LIGHT PLANNING: FOCUS LIGHTING OF NYC | PHOTO: GEORGE APOSTOLIDIS

Actueel

Nederlandse primeur
met aardbeien
De Zundertse aardbeienteler Hereijgers heeft in november als eerste ter wereld een ledlijnverlichting in gebruik genomen met als doel extra grote, zoete en sappige Hollandse aardbeien
te oogsten in februari. Tot op heden zijn er enkel kleinschalige proeven gedaan bij onder meer
proefcentra en universiteiten met led-assimilatieverlichting.

De proeven wezen uit dat door effectief te belichten
met het juiste lichtrecept, in combinatie met de goede
temperatuur en voeding, er ook in het Nederlandse
klimaat mogelijkheden zijn om in de winter aardbeien
te telen van hoge kwaliteit en goede smaak. In
samenwerking met de Brabantse ondernemers
VEZALUX en LUMINAID is een innovatief ledsysteem
ontwikkeld dat interessant blijkt om ook grootschalig
toe te passen. Luminaid heeft Datalux, haar standaard
industriële led-lijnverlichting, gebruikt om een nieuw
product te ontwikkelen voor de aardbeienmarkt,
genaamd Floralux. Deze armatuur is uitermate geschikt
voor deze markt, omdat het slagvast is en en stof- en
waterdicht. Het lichtspectrum is volledig aangepast voor
assimilatieprocessen in het aardbeiengewas.
Het project is opgestart naar aanleiding van de reeds
toegepaste led-stuurlichtlampen van het merk Civilight,
geïmporteerd door Vezalux. Deze lampen kwamen bij
Proefcentrum Hoogstraten als beste uit de bus en worden
inmiddels al op grote schaal wereldwijd toegepast. Op

verzoek van de teler is de mogelijkheid voor een van
led voorziene assimilatieverlichting onderzocht door
Vezalux. In februari 2017 is een proefopstelling gemaakt
met ledstrips van Civilight. Deze zijn verwerkt in een
superslanke, waterdichte en slagvaste armatuur van
Luminaid uit Roosendaal. De proef was veelbelovend
en na een half jaar doorontwikkelen, meten en testen
is uiteindelijk voor een lichtspectrum gekozen dat 170
micromol PAR-licht op het bladerdek geeft. Luminaid
ontwikkelde en produceerde de armaturen, en Stan van
Eekelen heeft de installatie van de lijnverlichting en sturing
verzorgd, en ook een in hoogte verstelbare ophanging
ontwikkeld, waardoor het licht met de groei van de plant
steeds vanaf de optimale hoogte de planten belicht. Deze
maand zullen de eerste oogstresultaten bekend zijn, en
tot nu toe gaat de groei van de planten gestaag door
volgens verwachting. Op 10 januari werd de installatie
gepresenteerd op de Aardbeiendag van de ZLTO en haar
partners in de Brabanthallen.
www.vezalux.nl | www.aarbeidag.nl

Richtlijn meetwaarden voor menselijk welzijn
Licht heeft directe invloed op prestaties en welzijn
van mensen. Omdat hierover steeds meer bekend
wordt, is het tijd dit toe te passen op verlichting en
gebouwontwerp. Dit vereist nieuwe meetwaarden voor
licht. Informatie hierover is te vinden in NPR-CEN/
TR 16791 ‘Kwantificering van bestralingssterkte met
betrekking tot de niet-beeldvormende effecten van licht
op de mens’. Licht is het belangrijkste omgevingssignaal
voor de slaap-waakcyclus en voor andere processen die
synchroniseren met de rotatie van de aarde.
Denk bijvoorbeeld aan de hartslag, slaapvoorkeur,
alertheid, lichaamstemperatuur en het
concentratievermogen. Dit heet niet-visuele, of nietbeeldvormende effecten van licht, kortweg NIF: Non
Image Forming. Kunstlicht kan vervelende effecten
veroorzaken, denk bijvoorbeeld aan slaapproblemen
door ’s avonds te veel naar een beeldscherm te kijken.
Kunstlicht kan hier echter ook ten goede worden ingezet;
zo is licht effectief gebleken bij de behandeling van
depressies. Werkgevers kunnen licht inzetten om hun
werknemers alert te houden.

NPR-CEN/TR 16791 geeft achtergrondinformatie,
maar vooral praktische gegevens en formules. Zo geeft
de richtlijn informatie over leeftijd, in combinatie met
het waarnemen van verschillende golflengtes. Het is
belangrijk om onderzoek te doen naar licht en kinderen,
of oudere mensen met dezelfde uitgangspunten, maar
ook voor fabrikanten die hun verlichtingsproducten op
specifieke doelgroepen willen afstemmen.
Voor informatie: neem contact op met NEN
Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail
klantenservice@nen.nl. Voor informatie over deze
norm(en) of over het normalisatieproces: Annet van der
Horn, consultant Bouw en installatie, telefoon (015) 2 690
324 of e-mail bi@nen.nl. Wie als belanghebbende partij
wil meepraten over de ontwikkeling van normen op dit
gebied: de normcommissie ‘Verlichting’ houdt zich bezig
met de toepassing van kunstlicht en daglicht in kantoren,
op de werkplek, op industrieterreinen, als sportverlichting,
als noodverlichting en als openbare straatverlichting.
Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze
commissie een mail naar bi@nen.nl.
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Licht:
de coach die het
ritme aangeeft
Licht dat ons bioritme regelt, heeft een
positieve impact op onze levenskwaliteit,
zo leert de wetenschap. Stemmingmaker,
remedie in donkere dagen en motivator:
achter je lichtschakelaar staat een full
spectrum trouwe coach klaar.
– Door Greet Verleye
Een organisme is onderhevig aan een groot aantal biologische processen, die doorgaans automatisch verlopen volgens
een bepaald 24-uursritme, in sterke mate beïnvloed door het licht. Kenmerkend voor natuurlijk zonlicht en daglicht is
het continue lichtspectrum, gekoppeld aan variërende lichttemperatuur en –sterkte naargelang het tijdstip van de dag.
Willen we in binnenruimten licht creëren waarbij we ons comfortabel voelen en optimaal functioneren, dan moeten
we op zoek naar full spectrum biodynamische verlichtingssystemen die het zonlicht en haar dag- en nachtcyclus
nabootsen. Het is één van de resultaten van een Belgisch onderzoeksproject in opdracht van Cura B, waarvoor Vives
Hogeschool (Brugge), Woonzorgcentrum St.- Vincentius (Meulebeke) en lichtproducent ZUMI (Gistel) de krachten
bundelden. Deze bevinding leunt aan bij het onderzoek van professor Stefan Tasch, verbonden aan de universiteit van
Wenen. Hij ontwikkelde PI-LED, een lichttechnologie die het menselijk 24-uursritme of circadiaans ritme optimaliseert.
Dat komt van pas in diverse situaties en uiteenlopende omgevingen.
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Phosphor Innovation Led

Bij de toepassing van biodynamisch licht wordt vaak
uitgegaan van tunable white light, een prima oplossing in
omgevingen zonder bijzondere eisen. Wie het licht in zijn
woon- of werkomgeving automatisch wil bijsturen van
zachtwit (2700 K) in de ochtend naar daglicht (6500 K)
in de middag en dan weer zachtwit in de avonduren, zal
hiermee tevreden zijn. Door nachtwerkers een tijdje voor
het beïndigen van hun shift zachter licht te geven en niet
te laten vertrekken uit een werkomgeving met fel, koud
licht, zullen ze minder geneigd zijn om in te dommelen
wanneer ze in de auto stappen en langs schaars verlichte
wegen naar huis rijden. Wil men echter verregaande,
meetbare resultaten boeken in specifieke situaties, wil
men beïnvloeden en remediëren, dan is er behoefte
aan een technologie die lichtvariaties tussen 1800 en
7000 K aankan. We spreken dan over een breder, niet
verkapt spectrum dat alle RGB-kleuren omvat en ook
pastelkleuren kan weergeven. In een snoezelruimte
bijvoorbeeld zullen geringe variaties in de witbalans niet
het gewenste effect geven. Door de kleur en temperatuur
van het licht daar te programmeren, zal men bezoekers
tot rust kunnen brengen of kunnen stimuleren, naargelang
de behoeften.

Toepassing in zorgomgeving

Het doel van het Cura B-project was na te gaan wat
de invloed van licht is op mensen met dementie,
hun verzorgers en bezoekers. De verzorgers hadden
immers vastgesteld dat patiënten die gedurende de
dag regelmatig wegdoezelden, weinig actief waren en
hun slaaphormoon opgebruikten, ’s avonds voor het
slapengaan geagiteerd en onrustig werden. Nadat Zumi
de oorspronkelijke situatie had opgemeten, werd één
zorgeenheid uitgerust met biodynamisch licht, terwijl een
andere niet werd aangepast en als testomgeving dienst
deed. Lichtintensiteit en kleurtemperatuur doorliepen
twee cycli in de aangepaste ruimte, in overleg met de
verplegers. Tijdens de ochtenduren werd gestart met zacht
licht dat geleidelijk intenser en kouder werd om rond 10
uur een eerste piek te bereiken. Na het middageten werd
het licht iets warmer en zachter, zodat de patiënten rustig
werden. Na 14 uur ging de lichttemperatuur weer omlaag
en de lichtsterkte omhoog en na 18 uur voltrok zich
geleidelijk weer het omgekeerde scenario. Deze oefening
werd aanvankelijk uitgevoerd met normale cyclus tussen
3000 en 6500 K, maar het effect was gering. Daarop koos
Zumi voor de toepassing van PI-Led en twee cycli per dag.
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‘Een lichtbron zal op termijn
een bron van informatie zijn’
Effecten

De onderzoekers van Hogeschool Vives stelden vast dat
voordien frequent waargenomen klachten van migraine
en ziekte-uitval bij het personeel naar nul werden herleid.
Dagbezoeken aan beide zorgeenheden wezen uit dat
in de aangepaste ruimte acht van de tien patiënten
actief waren, terwijl in de testruimte acht van de tien
patiënten juist apathisch waren of sliepen. De eerste
patiënten werden naar de avond toe rustig en genoten
een betere nachtrust dan de mensen in de testgroep.
De verplegenden bevestigden dat de eerste groep beter
functioneerde dan voorheen en dat ook zijzelf zich beter
voelden. Het medicijngebruik daalde met 25%. Bezoekers
kwamen vaker langs en bleven langer bij hun familieleden
of vrienden met dementie. Naast de toepassing van
biodynamisch licht behelsde het lichtplan voor St.Vincentius een aantal andere ingrepen. Zumi bracht in de
gang een doorlopende lichtstrip aan. Voor mensen met
dementie was de opeenvolging van verlichtingspunten
en schaduwen immers verwarrend en beangstigend.
Sindsdien zijn er vaker patiënten aan de wandel in de
gang.
Een gedegen lichtstudie en de toepassing van het
full spectrum afstembaar licht heeft geleid tot een
aangenamere situatie voor alle betrokkenen: de
dagactiviteit is toegenomen, patiënten voelen zich fitter,
verplegers gemotiveerder en de sfeer op de afdeling is
positiever dan voorheen.

Toepassing in multifunctionele ruimte

Axel Vervoordt is op internationale schaal een klinkende
naam op het vlak van interieurdesign. Voor de inrichting

van één van de kantoren voor het bedrijf Autodialog
was deze creatieve geest op zoek naar verschillende
sferen en een totaalbeleving in één en dezelfde ruimte.
Geconcentreerd werken, geïnspireerd vergaderen,
ontspannen in loungestijl, het kan er nu allemaal. Zumi
paste er PI-Led toe om een lichtboog te creëren, waarbij
lichtkleur en -intensiteit de behoeften van het moment
ondersteunen. Licht wordt een architecturaal element
dat de ruimte hertekent naargelang de beoogde functie.
Licht faciliteert, stuurt aan en stimuleert. De toegepaste
technologie wordt nog performanter door de verlichting te
verwerken in akoestische panelen. Soundscapes brengen
licht en geluid in één oplossing: afstembare verlichting
sluit perfect aan bij uitgebalanceerde klankkleur en
verfijnde esthetiek. Welke activiteit je in deze ruimte
ook komt uitoefenen, je bevindt je steeds in een op maat
gemaakte omgeving.

Verlichte kijk op de toekomst

Tony Decavele, CEO van Zumi, droomt ervan om licht op
de meest innovatieve manieren te blijven inzetten: “Een
lichtbron zal op termijn een bron van informatie zijn:
door het licht te koppelen aan een gebruikersnetwerk,
wordt het een communicatieplatform.
Toepassingsmogelijkheden zijn legio in tal van sectoren.
Patiënten die koorts hebben of uit bed vallen in de
zorgeenheid? Dead corners in winkels? Het licht registreert
en alarmeert waar nodig.” Licht wordt steeds meer de
coach die onze levenskwaliteit bewaakt.
www.zumi.be
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Lichtmanagement
naar een hoger
niveau

OSRAM wil niet alleen technologie
verkopen, maar vooral waarde toevoegen
aan het lichtmanagement binnen
bedrijven. Anne-Meike van Kinderen, Head
of Sales Digital Lighting Systems Benelux,
en Mark Vermeulen, Business Development
Manager bij Osram, vertellen hoe.

In de hype Internet of Things, waarin alles met alles wordt
verbonden, is Osram met haar verlichtingsoplossingen
trendsettend. Van Kinderen: “Osram werkt hard aan het
productportfolio om voorop te kunnen blijven lopen. We
werken aan de doorontwikkeling van de intelligentie van
verlichting, bijvoorbeeld met de bluetooth bakens (beacons),
of de ontwikkeling van Near Field Communication (NFC),
waardoor we drivers draadloos kunnen programmeren.
Wat we enorm belangrijk vinden, zijn niet alleen de
lichtproducten zelf, maar ook de aansturing ervan bij de
klant. Daarvoor hebben we diverse lichtmanagementsystemen. Neem bijvoorbeeld ons vlaggenschip-product
‘Encelium’. Dit lichtmanagementsysteem is wat
functionaliteiten betreft het breedst.”

Hete kaart

Ze vervolgt: “Een innovatief element van Encelium is
bijvoorbeeld de 3D-software, die met een soort heatmap
direct op het scherm laat zien waar de energiebesparingen
plaatsvinden. Dit is één van de redenen waarom de
draadloze uitvoering van het product ook de Luxlive Award
in 2017 heeft gewonnen.” Van Kinderen licht toe: “Door
sensoren te koppelen aan het beheersysteem, kan het
3D-dashboard waardevolle data leveren aan de klant.
Hierdoor kunnen er energiebesparingen van tot wel 75%
worden bereikt. Dit is voor eindklanten van onschatbaar
belang.”
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De LUXeye app op de smartphone

Antwoord op behoefte

Encelium is het meest uitgebreide lichtmanagementproduct van Osram, bedoeld voor grotere projecten met
meer dan 1000 lichtpunten; dus de grotere gebouwen
of bedrijven met meer vestigingen, aanstuurbaar met
één groot beheersysteem. Maar hoe ga je, als installateur
of gebouwbeheerder, je lichtsysteem inrichten als je
maar 100 lichtpunten of één verdieping wilt verlichten?
Als je zo’n groot dashboard niet nodig vindt, maar wel
een effectief systeem wilt selecteren? Vermeulen: “Bij
business development probeer ik altijd te denken vanuit
de markt en de klantvraag, in plaats vanuit de product
features en functies. Dan heb ik het over de behoefte
aan energiebesparing, het argument om voor led en
aanverwante functionaliteiten te kiezen.”

Energiebesparing

Vermeulen: “Wat we leren vanuit onze Enceliumsystemen, implementeren we ook in producten voor
de middelgrote en kleinere projecten. In ons product
LUXeye hebben we bijvoorbeeld voor installateurs
een hele laagdrempelige oplossing gecreëerd. Deze
bewegingsmelder met daglichtsensor kun je eenvoudig
en flexibel in kleine en middelgrote ruimten installeren
en via een app gemakkelijk configureren. Aanpassen kan
achteraf nog, zonder de gebruikelijke draaischakelaars
op de sensor. Op deze manier kun je dus een energiebesparend lichtmanagementsysteem optimaal instellen,
zonder het plafond weer open te moeten maken.”

‘We geloven niet dat op
termijn alles draadloos is’
Vanuit het energieakkoord is de target gezet dat bedrijven
in Nederland in 2023 allemaal op Energielevel C zitten.
Dat geldt dus niet alleen voor de grote bedrijven. Van
Kinderen haakt in: “Als je daarnaar kijkt hebben, we
in Nederland nog heel veel te doen. Daarom hopen
we dat we als Osram met onze producten daaraan
kunnen bijdragen, juist ook in dat bredere segment. En
dat is met het huidige productportfolio eenvoudiger te
implementeren dan het misschien lijkt.”

Slim batterijmanagement

Draadloze sensoren zijn zo ontworpen, dat het energieverbruik bijzonder laag is. De crux is dat hoewel ze
continu detecteren, ze alleen bij een verandering een
signaal uitsturen naar het lichtmanagementsysteem.
Dit bespaart gigantisch veel energie. Op deze manier
gaan de 2 AA-alkalinebatterijen van dit soort sensoren
dus inmiddels wel 10 jaar lang mee. Vermeulen: “Van
installateurs kregen we terug dat ze het vervelend
vonden om nu in plaats van lampen, batterijen te moeten
vervangen. Met het slimme batterijmanagement van de
sensoren nemen we dat bezwaar weg. Daarnaast zorgt
het batterijmanagement ervoor dat de batterijen niet
gaan lekken. De zuren uit een lekkende batterij kunnen
elektronica compleet vernielen, waardoor niet alleen
de batterij maar de gehele sensor zou moeten worden
vervangen. Met dit kwaliteitsaspect onderscheiden we
ons van concurrerende producten.”
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Waardevolle data

Een ander punt waar met name installateurs en gebouwbeheerders
behoefte aan hebben, is een lichtgarantie, want als een gebouw wordt
verhuurd, kan het natuurlijk niet zo zijn dat het licht uitvalt. Vermeulen:
“Onze NFC- en Dexal-drivers zijn in staat om waardevolle data
terug te geven, data over factoren die invloed kunnen hebben op de
restlevensduur. Denk bijvoorbeeld aan hoe vaak er is geschakeld, bij
welke temperatuur het systeem is gebruikt, of de voedingsspanningen
binnen bereik waren, enzovoort. Dit is terug te lezen via het systeem en
geeft informatie over de restlevensduur, en het gewenste moment van
preventief onderhoud. Da’s niet alleen belangrijk voor de lichtgarantie,
maar ook om te beoordelen of de lichtfabrikant de beloofde kwaliteit
heeft geleverd. In de toekomst zal de hoeveelheid uit te lezen data via
drivers alleen maar gaan toenemen.”

Draadloze en hybride systemen

Vermeulen: “Je ziet heel veel bedrijven op dit moment overstappen op de
draadloze netwerken. Op dit gebied ontwikkelen we bij Osram natuurlijk
ook door. Wat we merken, is dat met name installateurs terugkomen
met vragen over interferentie met metalen, onbetrouwbaarheid van de
verbinding, dat soort dingen. Dat terwijl je gewoon nog je stroomkabels
hebt lopen over je systeemplafonds. Waarom zou je de sensoren dan
niet gewoon bedraden? Dat is betrouwbaarder, je hebt geen interferentie
met metalen en installateurs zijn vertrouwd met bedrade systemen. Van
Kinderen vult aan: “De vraag is ook: wat ga je doen met de sensoren? Ga
je veel data via pushberichten versturen, zoals met bluetooth bakens, dan
kun je dit beter bedraad doen. De batterijen in bakens moet je namelijk
vaak verwisselen, wat verstorend kan werken op de bedrijfsvoering van
onze klanten. In de Osram-filosofie geloven we dus niet dat op termijn
alles draadloos is. Daarom maken we ook grote stappen in de hybride
systemen, juist ook om klaar te zijn voor big data.”
Ze sluit af: “De voordelen van led zijn evident, maar net zoals met
andere innovaties, zoals de mobiele telefoon, vergt het gewoon een
langere transitieperiode voordat iedereen omgaat. Om de energietarget
van 2023 te halen, willen we bij Osram het lichtmanagement binnen
bedrijven naar een hoger plan brengen, om te beginnen met kwalitatief
hoogwaardige intelligente systeemoplossingen waar led engines,
drivers en lichtsturingssystemen naadloos samenwerken - voor de grote,
middelgrote en kleine projecten. Dat is geen toekomstmuziek, maar het is
nu al heel goed breed inzetbaar.
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Daglicht en
veranderingen
van kleur
Wat is goed licht, wat is de toegevoegde waarde van lichtontwerp en welke rol speelt
Lichtontwerp Nederland hierin? In de vorige editie stond het eerste artikel uit een
tiendelige reeks over lichtontwerp en lichtontwerpers. In dit artikel is het woord aan
Arjen van der Cruijsen van Studio Arjen van der Cruijsen, lichtontwerper en vice-voorzitter
van Lichtontwerp Nederland.

Goed licht is volgens hem natuurlijk licht en licht dat
waarde brengt: “Bij een lichtontwerp kijk ik altijd als
eerste naar de daglichttoetreding. Daglicht past het
beste bij ons als mens, omdat dit type licht ons op
een natuurlijke manier stimuleert. Daglicht verandert
wel 10.000 keer per uur van intensiteit en kleur.
Die veranderingen zijn slechts subtiel
waarneembaar, maar het effect op ons
gestel is groot. We snappen steeds beter
hoe belangrijk goed licht is voor onze
gezondheid, ons welzijn en ons functioneren.
Daarnaast zorgt goed licht er niet alleen voor dat dat je
gezonder werkt en leeft, maar ook dat bijvoorbeeld je
gebouw beter uitkomt, je inwoners zich meer betrokken
voelen bij hun gemeente en dat jouw producten beter
verkopen.”

overeenkomen met de lichtcyclus van de dag. Als je
sociale ritme niet overeenkomt met het daglichtritme, kun
je je sociale ritme verlengen door de inzet van kunstlicht”,
geeft Van der Cruijsen aan. Als in een lichtontwerp
rekening is gehouden met daglichttoetreding, is ongeveer
80% van het jaar geen kunstlicht nodig tussen 8.00 en
17.00 uur. Wanneer het daglicht toch niet
voldoende is, vult kunstlicht de lichtbehoefte
goed aan. Hierbij is het dan belangrijk
dat het licht het daglicht nabootst en een
stimulerend effect heeft, zodat mensen zich
energiek voelen. Een goed doordacht lichtontwerp ligt
hieraan ten grondslag.

‘Licht draait
om jou’

Energiek

“Vroeger leefden we volgens het daglichtritme. We
stonden op bij zonsopkomst en gingen slapen met
zonsondergang. In de tussentijd voerden we onze
werkzaamheden of activiteiten uit. Tegenwoordig
leven we volgens een sociaal ritme. Dit betekent dat
onze werkzaamheden en activiteiten vaak niet meer
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Zien, kijken, verwonderen

Een goed lichtontwerp staat volgens Van der Cruijsen
in dienst van de gebruiker. Hij werkt volgens zijn
filosofie: Licht draait om jou. Licht laat je zien, kijken en
verwonderen. “Licht draait om jou, omdat jij de gebruiker
bent. Als gebruiker sta je centraal en het lichtontwerp
helpt je om jouw doelen te bereiken. Licht draait ook
om jou, omdat in dit lichtontwerp de gezondheid en het
welzijn van de gebruiker worden meegenomen. Het ‘zien’
gaat over de basis, zoals de veiligheid en de norm.

Hoe zorg je dat iemand zijn werktaak goed kan uitvoeren
en kan zien waar hij loopt? Met ‘kijken’ gaat het om
wát je wilt laten zien. Waar wil je dat er wordt gekeken
en hoe wil je worden gezien? Wat van de architectuur
benadrukken we met licht en wat juist niet? Maar ook:
welke producten wil ik dat mijn klant als eerste ziet als
hij de winkel binnenkomt en welke looproute is ideaal?
Het verwonderen zit in het creëren van iets extra’s,
een wauw-factor. Iets dat niet meteen opvalt of juist
groots aanwezig is. Iets dat ervoor zorgt dat je je even
verwondert en dat die verwondering een herinnering
creëert.”

Dynamisch licht

Voor het toepassen van zien, kijken en verwonderen
werkt Van der Cruijsen onder andere met dynamisch
licht. “Met dynamisch licht kun je ruimten continu
veranderen. Die verandering kun je afhankelijk laten zijn
van bijvoorbeeld het tijdstip van de dag, sociale patronen
en de activiteiten die plaatsvinden in het gebouw of
op die plek. Dynamisch licht is goed inzetbaar voor
verschillende lichtbehoeften, zoals voor het afstemmen
van het daglichtritme en het sociale ritme, maar ook om
bijvoorbeeld de buitenzijde van een gebouw te laten

veranderen en daarmee continu een prikkel te creëren
voor voorbijgangers. Als je ergens langskomt en iets is
telkens hetzelfde, kijk je op een gegeven moment niet
meer. Maar als iets elke keer anders is, blijf je kijken en
blijft het boeiend.”

Wet Blue

Eén van de projecten waar Van der Cruijsen aan werkt
en waar hij dynamisch licht toepast, is Wet Blue. Dit
is een lichtconcept geïnspireerd op de rijke historie en
nog steeds bloeiende leer- en schoenenindustrie van
Waalwijk en de Langstraat. Het lichtconcept heeft als
doel om deze rijke geschiedenis en bloeiende industrie
in te zetten als onderscheidend vermogen van Waalwijk.
Wet Blue is de kleur van met chroom gelooid leer.
Chroom is het meest gebruikte looimateriaal. Na het
looien heeft het leer een lichtblauwe kleur, ook wel wet
blue genoemd. Het leer is dan gereed voor verdere
verwerking tot kleding, schoenen of andere producten.
Leer is een natuurproduct. Daarom heeft het leer na het
looien elke keer een ander kleur wet blue. De ene keer is
het gelooide leer meer blauw, de andere keer is het leer
meer groen.
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F l e x T u b e P i x e l is een flexibele LED strip met direct uitstraling
en welke elke 125 mm RGB gestuurd kan worden. Deze tube wordt geleverd op
een rol van 10 meter en kan voor ieder project op de gewenste maat worden
gesneden. Gemaakt van een hoge kwaliteits PVC behuizing welke geschikt is
voor buiten gebruik en IP68 is gecertificeerd.
Dyna Drum HO

is een voor buitengebruik gecertificeerd LED
armatuur met een hoge lichtopbrengst. Het is voorzien van een verstelbare
arm, is voorzien van een display en een ingebouwde multi voltage voeding van
100-277 Volt. Is ideaal geschikt voor façade verlichting of te gebruiken als een
floodlight.

P i x e l B a r is een LED armatuur voor buitengebruik (IP66) met stuurbare
pixels. Is verkrijgbaar met een platte of half ronde diffused lens en heeft een
ingebouwde voeding van 90-277 Volt. Is verkrijgbaar als RGBW, RGB of in
dynamisch wit, en is uitermate geschikt voor eindloze verlichting strips voor
zowel binnen als buiten.

Acclaim Europe
Junostraat 2, 6468 EW Kerkrade
The Netherlands
Phone: +31 45 546 85 60
www.acclaimlighting.eu

‘Iets dat ervoor zorgt
dat je je even
verwondert en dat die
verwondering
een herinnering creëert’
Lichtroute

Het lichtconcept Wet Blue komt tot uiting in een
lichtroute in het centrum van Waalwijk. Deze route
vormt een aaneenschakeling van in wet blue aangelichte
gebouwen en objecten die een link hebben met de leeren schoenenindustrie. Zo kleurt het stadhuis aan de
Taxandriaweg ’s avonds wet blue. “In het lichtontwerp
heb ik een koppeling gemaakt met de natuur. De natuur
is van iedereen, zo ook het stadhuis, het baken van de
stad. Het actuele weer in Waalwijk bepaalt de kleur
wet blue. Hoe lager de temperatuur, hoe meer wet blue
naar de kleur blauw neigt. Hoe hoger de temperatuur,
hoe meer het naar groen neigt. Daarnaast bepaalt de
luchtvochtigheid in Waalwijk de verzadiging van de
kleur wet blue. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe lager
de verzadiging. Om zo energiezuinig om te gaan met
licht, hebben we alles uitgevoerd in led en schakelt de
verlichting om 24.00 uur weer uit.”

Kortste dag

In het regiokantoor van Rabobank De Langstraat
veranderen wet blue lichtelementen gedurende een
aantal uur geleidelijk van kleur. Deze verandering is elke
dag hetzelfde, maar afhankelijk van het weer nemen
mensen het elke keer anders waar. Bij zonsondergang
schakelt de verlichting in. Hoe korter de dagen, hoe
langer het licht zichtbaar blijft. Daarom kun je alleen op
21 december, de kortste dag van het jaar, de verandering
van de lichtelementen in zijn geheel zien. Om middernacht
schakelt ook hier alle verlichting weer uit.

Oud en nieuw

In een ander deel van het centrum, de Hooisteeg, staan
oude schoenmakershuisjes. Deze zijn tegenwoordig in
gebruik als ateliers. Op de huisjes is ’s avonds een wet
blue-projectie te zien van de gebruikers van de ateliers.
Deze projectie is geïnspireerd op de bekende foto van
de Goudmijn uit 1910 waarop de schoenmakers te
zien zijn. Anno 2016 is er een nieuwe versie van deze
foto gemaakt met daarop de huidige gebruikers van de
ateliers, gefotografeerd in dezelfde setting als de foto van
toen. Het is de bedoeling dat steeds meer gebouwen en
ondernemers zich aansluiten bij Wet Blue. Zo breidt de
lichtroute zich steeds verder uit en laat licht steeds meer
van de Waalwijkse schoenen- en lederindustrie zien.

Van der Cruijsen startte zijn ontwerpstudio eind
2012 en rondde in 2013 de master Architectural
Lighting Design af aan de polytechnische
universiteit van Madrid. Daarvoor deed hij
jarenlange (internationale) werkervaring
op in lichtprojecten (Philips Lighting),
projectmanagement en techniek.
www.lichtontwerpnederland.nl
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Een nieuwe
manier van
presenteren
Muziek op de parkeerplaats, een ´wachtkamer´
vol vintage, design en wall-entertainment, en
een mega-bar bij de entree. Het is geen luxe
loungeclub, maar het bedrijfspand in Tilburg,
waar Haans Lifestyle is gevestigd.

– Door Monique van Empel

Hanglamp Zattelite van iron wire in de entree

Haans Lifestyle begrijpt dat je nooit een tweede kans krijgt voor een eerste indruk. Onmiskenbare blikvanger in de
entree is een groot hangend lichtsculptuur van rode pegels, maar ook de brede bar valt op; een bijzonder alternatief
voor een receptie. Ook de wachtruimten zijn gezellig - het lijkt wel een hotellobby. De banken liggen vol kleurrijke
kussens, op de grond een vintage kleed en in de hoek een echte Eames Chair. Heel hightech daarentegen is de
digitale video wall. Overal hangen en staan lampen en maken planten en opvallende woonaccessoires het geheel
stijlvol af. De kaartjes aan de producten verraden de afkomst: Haans Lifestyle.

Nieuwe manier van presenteren

Directeur-eigenaar Rens Haans geeft aan dat een
dergelijke ervaring precies de bedoeling is: “De eerste
indruk moet meteen goed zijn. Daarom zijn we anderhalf
jaar geleden ook naar dit pand gegaan van First Impression.
Het is gewoon een feit dat er steeds minder klanten naar
showrooms komen. Dat is niet meer de manier van nu.
Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van presenteren,
en dat laten we hier zien - met beleving, in geuren en
kleuren. Letterlijk. En heel belangrijk: met meer digitale
ondersteuning van je producten door audiovisuele
presentatietechnieken, en samenwerking met andere
bedrijven.”

In de blender

In het pand aan de Maidstone 24 in Tilburg zitten
inderdaad nog meer bedrijven, die verstand hebben
van architectuur, lifestyle, projectontwikkeling, licht,
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geluid, beeld en video. Haans: “Gezamenlijk hebben we
Blender 24 opgezet. Die 24 refereert gewoon aan ons
huisnummer, maar je ziet het overal terug. In onze Bar 24
- met 24 soorten gin - onze koffiecorners Coffee 24, maar
ook op bierviltjes en servetten. Daarbij refereert het ook
aan 24/7. Maar terug naar Blender 24: dit is niets meer en
minder dan een vorm om samen te werken met de andere
bedrijven in dit pand. Wiens klant ook binnenkomt, we
stoppen het hele eisen- en wensenpakket als het ware
in de blender en daar komt dan een concept uit, waarbij
we zoveel mogelijk bedrijven in dit pand betrekken. We
hebben vaak hetzelfde type klant en werken op deze
manier vaak samen. De deuren van de verschillende
kantoren staan vrijwel altijd open, er heerst een informele
bedrijfscultuur, we lunchen en gamen samen en gunnen
elkaar de business.”

Hanglampen Starbust van Industria

Digitale wereld

Tijdens een rondleiding wordt het blender-concept
meteen duidelijk. Door het hele pand en op elk kantoor
zijn verlichting, accessoires of zitmeubelen van Haans
Lifestyle te vinden, en overal zorgt First Impression voor
een digitale belevenis 3.0; van de grote ledschermen aan
de gevel tot in de lift en zelfs het toilet. In de showroom
is te zien hoe Haans, dankzij de digitale wereld van First
Impression, haar collecties op een nieuwe en spectaculaire
manier kan presenteren. In de entreekamer veranderen de
ledschermen met een druk op de knop helemaal in Haansstijl, compleet met logo, in de eigen bedrijfskleuren en met
een sfeervolle presentatie van de collecties. In één van de
vergaderkamers kan niet alleen de hele wand, maar ook
het tafelblad als projectiescherm worden gebruikt.

Businessmodel

Een nieuwe manier van presenteren, een nieuwe manier
van samenwerken, en: een nieuwe collectie. “Die is niet
echt nieuw, maar vooral duidelijker geprofileerd. Haans
had een hele grote collectie, van wel tienduizenden
items. Hoogste tijd dus om daarin keuzes te maken.
“Haans bestaat nu 50 jaar. Mijn opa is destijds begonnen
met rieten mandjes. Die werden toen nog in Nederland
gevlochten en verkocht vanuit een garagebox. Mijn vader
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»Light is a beautiful way
to sense the world.«

Top Light e.K.
Kontakt: Jessica Pollpeter
fon (+ 49) 52 25 . 8 63 12 - 29
jessica.pollpeter@top-light.de
www.top-light.de

®

Experts in licht metrologie instrumenten

info@laser2000.nl

Spheres

Gonio’s

Camera’s

‘‘Klanten die naar
showrooms komen:
dat is niet meer van nu.”
Iron wire lampen van Schema

hielp vanaf zijn zeventiende mee in het bedrijf. De ruimte
werd steeds verder uitgebreid en ook het aanbod. Zo
zijn ze er teakhouten tuinmeubilair bij gaan doen. De
collectie groeide, het bedrijf groeide. Mijn vader ging in
de jaren zeventig en tachtig regelmatig naar China, voor
vlechtwerk. Het ging daarbij om enorme aantallen. Dan
ging hij rustig een hele dag onderhandelen over één cent,
maar in die tijd, met die enorme volumes, maakte dat een
groot verschil. Later is mijn vader op zoek gegaan naar
nieuwe markten in landen als de Filipijnen, Indonesië en
Thailand. Hij heeft er nieuwe klandizie opgebouwd en
nieuwe markten ontdekt, van textiel tot driftwood- en
schelpencollecties. De markt beweegt continu en je
moet jezelf dus ook continu blijven ontwikkelen om mee
te kunnen blijven doen. Ik zoek het echter niet meer in
de aantallen, daar is de markt niet meer naar. Ik zet met
Haans Lifestyle nu veel meer in op design, creativiteit en
exclusiviteit. Daarbij vind ik het belangrijk dat iedereen
iets moet kunnen verdienen. Dat is ons businessmodel.”

Filipijnen

Haans Lifestyle is tien jaar geleden begonnen met
de import van verlichting en doet vooral zaken met
de Filipijnen: “Qua design en vakmanschap zijn dit
de Italianen van Azië. De makers zijn kunstenaars,
de fabrieken kleine huiskamertjes. We werken met
vlechtwerk, metaal en draadwerk. Al onze lampen worden
met de hand gebogen en het metaal wordt met de hand
gepuntlast - vlak voor vlak, draad voor draad. Bij al onze
lampen zie je dat het handwerk is. Dit maakt ook dat we
het kunnen laten maken zoals de klant het wil; in elke
maat, in vrijwel elke kleur. In het luxere marktsegment en
de projectmarkt is maatwerk sowieso standaard.”

Dutch Design

Behalve de eigen designcollectie verkoopt Haans Lifestyle
ook lampen van de merken Industria en Schema. “Drie

jaar geleden wilde één van onze Filipijnse fabrikanten
een eigen verlichtingsmerk beginnen. Nu verkopen wij
hun merk Schema exclusief voor Europa en verkopen
zij de Haans designcollectie in Azië. Dutch Design
is hier een brand op zich. Een win-winsituatie dus.
Voor de toekomst willen we meer externe ontwerpers
betrekken bij onze eigen designcollectie, meer externe
lichtcollecties exclusief voor de Nederlandse markt gaan
voeren en de levertijden terugbrengen van vier naar
twee maanden. Ook zetten we dit jaar nadrukkelijker
in op verlichtingsspeciaalzaken om de projectmarkt
te bedienen; zowel in Nederland en België, maar
bijvoorbeeld ook in Frankrijk, Duitsland en Italië. En wie
weet openen we wel een showroom in de Woonindustrie.
Naast Passepartout, waar we al veel mee samenwerken.”

On- en offline

Een bezoek aan Haans Lifestyle is een beleving die
retailers en klanten volop inspiratie geeft voor het gebruik
van Haans producten. Met video walls, visuals en signing,
en geuren en kleuren worden vrijwel alle zintuigen geprikkeld.
“Hoe indrukwekkend de digitale wereld ook is, het één
kan niet zonder het ander. Je moet als bedrijf goede
online tools hebben en qua presentatie kun je niet meer
zonder audiovisuele techniek, maar je moet ook offline
en fysiek te zien zijn. Consumenten kopen sneller online,
vooral omdat ze het toch weer retour kunnen sturen, maar
daar zitten onze klanten, en wij, niet echt op te wachten.
We willen onze retailers inspireren en met dynamische
presentaties bijdragen aan een optimale beleving, en
zorgen dat zij onze collecties kunnen zien en voelen.
Daarom hebben we recent ook ons eerste collectieboek
uitgebracht. Dat blijft een belangrijke verkooptool.”

www.haanslifestyle.com
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Efficiënt en
aantrekkelijk:
meer comfort,
minder kosten
Veiligheid, comfort en kosten effectief:
bereid u voor op de toekomst met slimme
netwerktoepassingen voor uw vastgoed.
Inspiring tomorrow.
www.light-building.com
info@netherlands.messefrankfurt.com
Tel. +31 (0) 70 262 90 71
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Wereldvakbeurs voor licht en
gebouwentechniek

LED Bulkhead Sensor

Niet-dimbaar

II.

80+
50 000h
L70

CRI

Verzonk.

Gemak
instal

IP 65

Eenvoudig

• Energie-efficiënt (95 lm/w)
• Uniform verlicht
oppervlak,
• 9W, 17W, 25W
• 3000K, 4000K, 6500K
• TOT 2400 LUMEN
• Statische driver
• Bewegings- of
lichtdetector
• PF > 0,9
• Tot 40% energiebesparing

Class

Waterbestendige
65882-019_LB_Betriebswirtschaftlich_Installicht_85x249 • CMYK • jw: 25.10.2017

Frankfurt am Main

Niederlande

18 t/m 23. 3. 2018

Geïntegreerde Mariner

Niet-dimbaar

50 000h
/L70

IP 65

Gemak
instal

125°

Gemont.
oppervlak

08

II.

Code IK

Class

• Eenvoudige en gemakkelijke installatieopties met de snelle aansluitoplossing
• Ononderbroken verbindingsfunctie voor
beide groottes - 1200 mm en 1500 mm
• Hoge prestatie met uitstekende efficiëntie
met 2 lumen pakketten -130 lm/w
• Ingebouwde statische driver
• PF > 0.9
• THD < 20%

Gedragscode 2.0
Lichtberekeningen:
appels met appels
vergelijken
– Door Rien Kort

Appels daadwerkelijk met appels kunnen
vergelijken. Zo valt de insteek van de
vernieuwde NSVV-gedragscode voor
lichtberekeningen wel bondig samen te vatten.
Het is een pakket uniforme regels voor het
berekenen van een lichtplan.
Tweede plan

John de Joode, lighting manager bij consultancybureau
Itsme, juicht de komst van de code luidkeels toe: “Wij
tekenden er meteen voor.” Het was broodnodig, zo
oordeelt hij: “Bij een deel van de markt merk je duidelijk
dat de kwaliteit ondergeschikt is aan de commercie. Via
lichtberekeningen wordt een poging gedaan zich beter
te presenteren dan de concurrentie.” De Joode geeft
als voorbeeld het goochelen met armaturen, zodat de
prijs onder de streep de meest aantrekkelijke keus lijkt,
terwijl dit natuurlijk lang niet altijd het geval is. Daarom
moet iedereen zich conformeren aan de nieuwe regels
die uitgaan van het hanteren van dezelfde methodiek,
stelt hij, want anders komt kwaliteit op het tweede
plan. “Opleverrapporten en nametingen: dat zijn uren
die achteraf niet kunnen worden geclaimd. Dat is het
hele eieren eten. Ik zeg: nakijken en dan liefst een audit
erachteraan om gemaakte afspraken te borgen.”

Beloven en waarmaken

De Joode verwacht dat het instellen van een gedragscode
het werk op een hoger niveau plaatst en helpt voorkomen
dat de opdrachtgever blijft zitten met producten die niet
waarmaken wat ze beloven. “Ik denk dat de gedragscode
een bepaalde waarde voor de opdrachtgever gaat
vertegenwoordigen. Neem de CO2-prestatieladder,
ingekapseld in de nieuwe gedragsregels. Voor een
opdrachtgever geldt: hoe hoger, hoe beter. Bovendien
helpt de code meerwerk voorkomen, omdat het gaat
leiden tot duidelijk omschreven bestekken.”

Inferieur

Log en complex, dat zijn de kernwoorden voor de
ervaringen van lichtadviseur Bert Griffioen van Trilux
tot dusver met het oude systeem. “Vaak gingen onze
berekeningen gepaard met extra uitleg over de wijze
hoe wij het één en ander tot stand brachten. Het is
en blijft voor ons belangrijk dat een gebruiker aan
de waarden kan zien wat onze uitgangspunten zijn
geweest.” Het vernieuwde protocol helpt de eindgebruiker
een onderscheid te maken tussen inferieure en
kwaliteitsproducten, vindt Griffioen. Net zoveel belang
hecht hij aan een overzichtelijke vergelijking met andere
partijen.

Vervuiling

Van het grootste belang voor Griffioen is dat de
vernieuwde gedragscode wijd en zijd bekend wordt
binnen de markt. “Opdrachtgevers, zoals adviseurs en
architecten, hebben hierin ook zeker een belangrijke
rol als aanjager te vervullen. Ondanks deze belangrijke
stap voorwaarts ziet de lichtadviseur nog een aantal
belangrijke aandachtspunten die extra mogen worden
benadrukt. “Neem de veroudering en vervuiling van
ledarmaturen. Hoe ga je daarmee om?” Dit zijn kwesties
die nog onderbelicht zijn, maar waarvan hij zeker weet
dat ze in de onvermijdelijke 3.0 versie gedetailleerder hun
opwachting maken. Voor nu is het vooral van belang dat
de gebruiker een eerlijker beeld van de calculatie krijgt
voorgeschoteld. En dus niet in een later stadium wordt
geconfronteerd met een installatie die de verwachting niet
waarmaakt, besluit hij.
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In-aanbouwarmatuur
met biodynamisch direct
én indirect licht voor het
moderne kantoor
Stimulerend licht en betere prestaties met IDOO.fit

PULSE VTL (Visual Timing Light) is een voorgeprogrammeerd
lichtmanagementsysteem dat de (bio)dynamiek van het natuurlijke
daglicht binnenin het gebouw brengt. Het wordt vooral toegepast in
kantoren en zorgt aantoonbaar voor een prettigere werkomgeving
en gemotiveerde en beter presterende medewerkers.
Het zeer vlakke LED inbouw armatuur IDOO.fit is in meerdere
uitvoeringen leverbaar. Middels variatie in kleurtemperatuur (2700K
– 6500K) en lichtintensiteit wordt een natuurlijk verloop van het licht
binnen gesimuleerd aan de hand van het daglicht verloop. Door het
grote indirecte lichtaandeel in combinatie met direct licht is IDOO.fit
een perfecte en zeer efficiënte oplossing in veel moderne kantoren.

Waldmann B.V.
Lingewei 19
4004 LK Tiel

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

Appels met peren

Fabrikant Adurolight stond tot de NSVVinformatiebijeenkomst nog op een scharnierpunt wat
betreft de vernieuwde gedragscode. Toepassen? De wil
was zeker aanwezig, aldus Dave de Jonge. “Een grotere
mate aan standaardisatie achten wij ook wenselijk.
De vernieuwde richtlijnen waren ons echter tot dusver
onbekend. Vandaar dat wij in januari tijdens een NSVVbijeenkomst zijn binnengestapt om ons breder te
laten informeren.” Wat hem is opgevallen, is de ruime
mate aan diversiteit op het vlak van lichtberekeningen.
“Tegelijkertijd bestaat er geen regel waar we het allemaal
over eens zijn. Uiteraard werken we allemaal met de
NEN-norm, maar de verschillen bij het opstellen van een
lichtberekening zijn legio. Het wel of niet werken met een
vervangingsfactor, afwijkende randzones: de onderlinge
verschillen zijn soms zo groot. Geen wonder dat er onder
opdrachtgevers een appel-met-perengevoel ontstaat.”

Helder en afgemeten

Na de informatieavond over de Gedragscode 2.0 besloot
Adurolight meteen om lid te worden van de NSVV.
“Vooral om op de hoogte te blijven van informatie en
inzichten die belangrijk zijn voor ons vak.” Ook De Jonge
onderstreept het belang van een markt waarbij elke
deelnemer werkt volgens dezelfde spelregels: “Door het
proces van lichtberekeningen bovendien eenvoudiger en
minder omvangrijk in elkaar te steken, verwacht ik dat
we als bedrijf wat betreft tijd en energie ook voordeliger
uitkomen.” Tevens verwacht hij een gunstig effect
op de uitvoering van plannen: “We werken met een
dealernetwerk waar we regelmatig monteurs bedienen.
Die willen we met heldere en afgemeten informatie het
veld in kunnen sturen.”

Meer doelgroepen

Een kwestie van de markt opvoeden, zo bestempelt
systems engineer Maurits Pigeaud van Prorail het
invoeren van de Gedragscode 2.0. “Als opdrachtgever
hebben we baat bij heldere, vergelijkbare offertes,
afkomstig van deskundige partijen.” Volgens Pigeaud lijkt
de vernieuwde gedragscode op de eigen bedrijfsrichtlijnen
van Prorail. “In het verleden hebben we wel eens
problemen ervaren met aannemers in het duidelijk maken
van onze wensen. We moesten ze nog wel eens bij de les
houden.” De nieuwe situatie vergt minder tijd en energie.
“Bovendien is de kwaliteit van de verlichting beter. Vooraf
is er beter zicht op het gewenste eindresultaat en dat
levert achteraf weinig tot geen discussie meer op.”
In januari was Pigeaud tijdens een informatiebijeenkomst
aanwezig om tekst en uitleg te geven over de methodiek
van Prorail. “Bij het spoor moet er in de lichtberekeningen
rekening worden gehouden met veel doelgroepen,
allen met hun eigen stokpaardje. Neem het belang
van flora en fauna, of dat van slechtziende mensen.
Die laatste groep heeft geen baat bij meer licht, maar
vooral aan gelijkmatigheid.” Kortom, op stations zijn er
meer doelgroepen dan bij een gemiddeld woonhuis of
kantoorgebouw. “Via de gedragscode hopen we dat de
gebruikers straks net zo zorgvuldig omgaan met hun
berekening als wij met onze klanten.”
www.nsvv.nl

www.nsvv.nl

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 maart 2018

Training NPR 13201-1 Kwaliteitscriteria OVL

Amsterdam

20 + 21 maart 2018

NSVV busreis Light+Building

11 april 2018

NSVV Workshop Lichthinder

Ede

16 mei 2018

Internationale dag van het Licht

nnb

13 juni 2018

Training NPR 13201-1 Kwaliteitscriteria OVL

Amsterdam
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Oude gevangenis
als nieuwe
broedplaats
van creativiteit
De voormalige gevangenis De Blokhuispoort
in Leeuwarden is nu een creatief
bedrijvencentrum en evenementenlocatie.
Iconic Design realiseerde het interieur- en
lichtontwerp. Internova Professional Lighting
ontwierp de flexibel inzetbare armaturen.

– Door Miranda Zonneveld
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Foltering. Geseling. De angst van de marteling
is nog bijna voelbaar bij een rondleiding door de
voormalige gevangenis De Blokhuispoort. Er horen veel
indrukwekkende verhalen bij. Zo kwamen mensen in
de isoleercellen terecht als ze onhandelbaar waren of
iets ontoelaatbaars hadden uitgespookt. Eén blik naar
binnen laat weten dat het echt geen pretje was om daar
te verblijven. De kleine hokjes van 2 x 2 m, waar men
23 uur per dag in het donker zat met alleen een wcemmer, moeten afschuwelijk zijn geweest. Gevangenen
werden met een zak over hun hoofd door de gangen
geleid om onherkenbaar te blijven voor anderen - ze
wisten dus nooit wie er nog meer gevangen zat in het
gebouw, en raakten sociaal helemaal afgestompt.

Frisse start-ups

Hoe anders is de situatie nu. Beknotting van lichaam
en geest heeft plaatsgemaakt voor geestelijke vrijheid,
interactie en creativiteit. Frisse start-ups, zoals de
producent van vinyl platen Deepgrooves, hebben
hun intrek genomen in het monumentale pand.
Muziekliefhebbers bezoeken er concerten en de
horecagelegenheid biedt ruimte voor ontspanning en
gezelligheid. Ook is er een hostel, bezoekers kunnen
er zelfs vrijwillig slapen in een voormalige cel. Een
expositieruimte voor moderne kunst geeft ruimte aan
jonge kunstenaars. De oude luchtplaats en het unieke
interieur geven evenementen de benodigde ruimte. De
organisatie BOEI, die zich bezighoudt met het restaureren
en herbestemmen van erfgoed, beheert het pand. Wie als
ondernemer een ruimte wil huren of een evenement wil
organiseren, kan bij hen terecht.

De historie

Trog-gewelven

Bart de Rooy van Iconic Design is het brein achter het
interieur-en lichtontwerp: “Sinds 2008 is de Blokhuispoort
ontwikkeld tot creatief bedrijvencentrum, restaurant
en evenementenlocatie. Vanwege deze uiteenlopende
functies stellen we meer eisen aan de verlichting.
In de kantoren heb je bijvoorbeeld arbotechnisch
verantwoord werklicht nodig. Op andere plekken, zoals
in de ontspanningsruimten, wilden we een creatieve en
dynamische sfeer neerzetten met de verlichting.” Ook
moest de verlichting flexibel zijn en in hoogte verstelbaar.
De Rooy: “Dit monumentale gebouw heeft plafonds met
zogenaamde trog-gewelven. Deze gewelven hebben een
stalen drager waar het ronde metselwerk in loopt. Wij
vonden het mooi als de verlichting in een laag eronder
in de ruimte zou zweven. Ook hebben we te maken met
hoge en lage ruimten, dus we wilden dat de armaturen in
hoogte verstelbaar zouden zijn.”

De Blokhuispoort staat op de zuidoostelijke hoek van de
oude binnenstad en wordt omringd door grachten. Het
is een bijzonder gebouw in ouderwetse, aardse tinten
dat lijkt op een fort en dat in 1499 ook met die functie
werd gebouwd. Vanaf 1874 doet het ruim 130 jaar
dienst als gevangenis en huis van bewaring. In 1960
werd de Blokhuispoort zelfs uitgeroepen tot strengste
gevangenis van Nederland. In 2008 moest de gevangenis
noodgedwongen sluiten toen bleek dat het gebouw niet
meer voldeed aan de eisen. Sinds de sluiting heeft de
Blokhuispoort een nieuwe bestemming gekregen als
een belangrijk ontmoetingspunt, op zowel zakelijk als
cultureel vlak. In 2018 zal de voormalige gevangenis zelfs
het bruisende hart zijn voor Leeuwarden als Culturele
Hoofdstad van Europa.
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Management of LED Colour
Temperature by Jetset Solution
CCT shift
•
•
•
•

uncoated
potted
CCT 6000 K
110 lux

initial state
•
•
•
•

uncoated
non-potted
CCT 4000 K
160 lux

Jetset Solution
•
•
•
•

nano-coated
potted with ELPECAST
CCT 4000 K
110 lux

7000 K
6500 K

Colour temperature

Photo: peterroskothen.de

→ Hall 4.0 • Booth B40

6000 K
5500 K

Colour temperature as a function
of primer quantity applied

5000 K
4500 K
4000 K

3500 K
3000 K

Primer quantity

Lackwerke Peters GmbH & Co. KG
Hooghe Weg 13, 47906 Kempen, Germany

E-Mail: peters@peters.de
Phone: +49 2152 2009-0

www.peters.de
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Doen wat hij moet doen

Frank van den Berg, mede-eigenaar van Internova, leverde
de armaturen. “Bij Internova zijn we gespecialiseerd in
ledverlichting, met name voor in de retail en horeca. Wij
ontwikkelen en ontwerpen de armaturen zelf op basis
van de klantvraag. De Rooy haakt in: “De architect heeft
qua ontwerp een nieuwe laag toegevoegd van zwart
staal en glas. Dit zie je terug in bijvoorbeeld de kozijnen
en het gebruik van zwart stalen details. Het zwarte staal
combineert mooi met de oorspronkelijke aardse tinten,
zoals oker en oranje. Wij zochten qua armaturen iets wat
daarbij zou passen.”
Van den Berg: “We hebben qua ontwerp het Powergear
3-fase railsysteem geadviseerd. Je kunt hiermee in één
designlijn twee functies creëren: sfeer met de Finestra
spots en functioneel met de Linea lineaire verlichting.
De armaturen werden door de installateur vakkundig
geïnstalleerd.” De Rooy: “De zwarte rails passen heel
goed bij die nieuwe laag. De armaturen zijn eenvoudig
qua vorm en passen ook qua glansgraad goed bij het
staal. Als onderdeel van de nieuwe laag komt de armatuur
in alle ruimten goed tot zijn recht. De armatuur doet
precies wat hij moet doen.”

‘Ophangen als een
soort Mikado’

Tunable white

Van den Berg: “In de restaurants hebben we in dezelfde
lijn de Powergear driefase rail toegepast, maar dan
met Baleno spots. Deze passen qua design mooi bij de
Finestra spots in de kantoren. De Baleno spot heeft een
RGBW-functionaliteit, dat wil zeggen dat de gekoppelde
driver de kleuren rood, groen en blauw mengt en los
hiervan de witte led. Wanneer je deze drie kleuren en
het wit met elkaar mengt, ontstaat er een prachtige
kleurmenging met hoge kleurechtheid. Deze spot is ook
alleen in tunable white te leveren. Je kunt dan kiezen voor
een extra warmwitte of juist koele lichtkleur.”
Hij vervolgt: “Vooral in een ruimte als een restaurant is het
wenselijk om de juiste mix te creëren. De geïntegreerde
diffuser zorgt voor een mooie lichtverdeling. ” De Rooy
vult aan: “De spots in het restaurant zijn Human Centric
geprogrammeerd: we beginnen de dag met warme
kleuren, daarna wat witter en aan het eind van de dag
weer wat warmer. Voor evenementen kunnen we kiezen
voor puur gekleurd licht. Van den Berg: ”Sinds kort
zijn de Baleno spots ook te sturen via Casambi, dit is
een bluetooth-functionaliteit die wordt gestuurd via je
smartphone of tablet.”

Creativiteit kan stromen

De Rooy: “In dit inspirerende gebouw werken rond de 100
creatievelingen apart van elkaar, maar ook vaak samen.
Daarbij is passend licht nodig. Er worden prachtige
producten gemaakt en bijzondere diensten geleverd. Ik
ben heel tevreden over het eindresultaat van het lichtplan:
functioneel waar nodig, met 3000 K als uitgangspunt, en
sfeerlicht in de ontspanningsruimten. Soms hangen we
de lineaire rails op in een raster. Als we meer dynamiek in
een ruimte nodig hebben, hangen we het op als een soort
Mikado en desgewenst in verschillende hoogtes. Het is
gewoon heel flexibel, dat is de kracht.“ Hij besluit: “Waar
vroeger de creatieve geest werd beperkt, kan creativiteit
nu vrij stromen. Dat komt door het unieke gebouw, maar
zeker ook door de verlichting.”

www.iconicdesign.nl
www.internovalighting.com
www.boei.nl
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Internet via licht

SCHIEFER L IG H T ING

Van gloeilampen tot nieuwste leds...
Wij bieden het totale pakket!

- Door Frans van Bergen
Optische draadloze communicatie kan zich ontwikkelen tot een
belangrijke alternatieve vorm van draadloze communicatie. De techniek
kan in de toekomst uitgroeien tot een goede en vooral snelle aanvulling
op het bekende WiFi. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport
Optical Wireless Communication, options for extended spectrum use,
dat Agentschap Telecom heeft laten uitvoeren.

FILAMENT LED BIG

Daar waar WiFi gebruikmaakt van radiosignalen, werkt optische
draadloze communicatie in een geheel ander deel van het spectrum: het
(near-)light spectrum. Zo ontlast het het huidige radiospectrum, waar het
door alle nieuwe, moderne draadloze toepassingen erg druk is (zie ook:
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2017/december/6/
wifi-gebruik-5ghz-routers-verdrievoudigd).
Op dit moment zijn er twee varianten van optische draadloze communicatie:
via het zichtbare licht (Visible Light Communication, ook wel LiFi genoemd)
en via infrarood.

LiFi

LiFi is internet via licht. Het gebruikt daarvoor zichtbaar licht uit ledlampen
voor het downstream communicatiekanaal en infrarood voor de upstream.
Huidige producten kunnen tot circa 50 Mbit/s per toegangspunt leveren.
LiFi kan overal worden toegepast, bijvoorbeeld op kantoren of in huis. Het
enige dat nodig is, zijn speciale armaturen voor de ledverlichting en een
dongel in een ontvanger, zoals een laptop. De eerste producten voor LiFi
zijn al op de Europese markt.

•

Diverse grote formaten leverbaar

•

Decoratief warmwit licht (2500K)

•

Gelijkmatig lichtbeeld door spiraal vorm

•

E27 versies verkrijgbaar in helder en goud (470Lm)

•

E40 G300 helder (970Lm)

•

Tronic dimbaar (fase afsnijdend)

•

Meer dan 200 verschillende types uit voorraad leverbaar

•

Hoge kleurweergave >90Ra in 1800K, 2200K en 2500K

•

100% retrofit & volglas (geen plastic tussenstuk)

•

Hoge Powerfactor >0.85

•

360° lichtspreiding

•

Lange levensduur 25.000 uur

Infrarood-WiFi

De andere variant is draadloze communicatie via infrarood. Door middel
van gestuurde infrarood bundels brengt het alleen de lichtbundel
daar waar nodig. Met behulp van speciale antennes worden de
infraroodbundels naar apparaten gestuurd. Daarmee kunnen snelheden
worden bereikt die tot duizend keer sneller zijn dan de gemiddelde WiFiverbinding. De bandbreedte is bovendien een stuk groter: er kan veel
meer informatie mee worden verzonden. Infrarood WiFi werkt tot dusver
succesvol in laboratoriumsituaties.

Aanbevelingen

De onderzoekers van Stratix en TU/Eindhoven bevelen aan om nu ook
te starten in pilot-praktijksituaties. Zo wordt bijvoorbeeld aanbevolen
om bij de toekomstige bouw van moderne kantoren, huizen of openbare
ruimten al rekening te houden met de infrastructuur die voor een goede
mobiele indoor communicatie nodig is (toegangspunten en backhaul).
Het combineren van datatransport en het leveren van stroom voor
optische draadloze toegangspunten wordt steeds interessanter. De
onderzoekers stellen ook dat er in internationaal verband moet worden
gewerkt aan verdere standaardisatie van de apparatuur. Dit punt zal
Agentschap Telecom onder de aandacht brengen bij de International
Telecommunications Union (ITU), waar het onderwerp op de agenda
staat. Agentschap Telecom vindt goed bereik, zowel buiten als binnen,
erg belangrijk, of het nu gaat om mobiele of vaste verbindingen. Daarom
zal Agentschap Telecom dit rapport ook onder de aandacht brengen bij
de brancheorganisaties, zoals de UNETO-VNI en Bouwend Nederland.
Zie ook: internet via licht, magazine Ontwikkelingen in de ether:
www.magazines.agentschaptelecom.nl/
ontwikkelingenindeether/2017/03/lifi-de-nieuwe-wifi
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Terug van
weggeweest
128 jaar na oprichting in Venlo is ’s lands oudste
lampenmerk nieuw leven ingeblazen aan de andere
kant van het land – in Rotterdam. Waar Pope vroeger
al bekend stond om de productie van speciale
lichtbronnen, volgt Pope ook in zijn huidige vorm die
trend. De collectie heeft een exclusieve toepassing
voor designarmaturen, waarmee het de mogelijkheid
biedt om diverse designarmaturen van weleer te
voorzien van de originele lichtbron.

De eerste lichtbronnen die in productie zijn genomen, zijn
de Cube en Cylinder, speciaal ontwikkeld om naadloos
aan te sluiten op de designarmaturen van het Belgische
S.A. Boulanger Belgique, in de jaren 70 ontworpen door
toenmalig industrieel ontwerper Angelo Gaetano Sciolari.
Pope combineert met deze nieuwe serie lichtbronnen
een klassiek ontwerp met de duurzaamheid die van
de moderne ledlamp mag worden verwacht. Ook de
verpakking is gebaseerd op de authentieke verpakkingen
van Pope - het oorspronkelijke design krijgt een modern
uiterlijk. Ondertussen is Pope
bezig met het ontwerpen van
nieuwe design-lichtbronnen om
de collectie aan te vullen. In
2018 worden zeker nog drie
designlampen uitgebracht.
www.pope.nl

Wago-Box in de Benelux
Lichtspecialist LedSupport heeft haar pakket recentelijk
fors uitgebreid met een nieuw importeurschap: naast
leverancier van diverse verlichtingsmerken als Tesla
Lighting en Enlite Lighting, is LedSupport nu ook de
officiële importeur voor de Benelux van de WAGO-Box.
Deze revolutionaire lasdozen met eenvoudige
trekontlasting, die speciaal zijn ontwikkeld voor
Wago-lasklemmen, zijn uitermate geschikt voor het
aansluiten van verlichting. De Wago-Box is verkrijgbaar in
verschillende varianten met diverse handige accessoires.
Veiligheid, snelheid, brede inzetbaarheid en lage kosten
zijn de kenmerken die gelden voor deze producten. Het
gehele Wago-Box assortiment is verkrijgbaar via
www.wagobox.nl. Verder zal de Wago-Box de komende
maanden ook beschikbaar komen bij de gerenommeerde
grossiers. Wie zijn of haar gegevens achterlaat op
wagobox.nl ontvangt een monster naar wens.

www.ledsupport.nl
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A&C Solutions biedt naast ledconnectoren nu ook led-drivers
aan van het merk Delta. Delta
is wereldwijd marktleider op het
gebied van elektrische voedingen
en heeft zich de laatste 25 jaar ook
toegelegd op de ontwikkeling van
energiezuinige led-drivers.
Het assortiment led-drivers van Delta
omvat een ruime keuze aan constante
stroom/spanningsmodellen voor zowel in- en
outdoor led-applicaties. Door led-connectoren te
verwerken in een aangepaste kabelset inclusief
de juiste led-driver, biedt A&C Solutions vanaf
heden een kant-en-klare oplossing voor onder andere
verlichtingsfabrikanten. Op deze manier hoopt A&C Solutions als
specialist klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.
www.ac-solutions.be

Draagbare PAR-meter
De BTS256-PAR is de draagbare lichtmeter
voor betrouwbare meting en onderzoek van de
fotosynthetisch actieve straling (PAR), verhouding
R / FR, DLI, verlichtingssterkte, kleurweergave-index,
scotoop tot fotopische verhouding, EVE-factor,
spectrum van leds en andere verlichtingsbronnen.

De BTS256-PAR is een hoogwaardige dit wordt: lichtmeter,
geschikt voor verlichtings- en lichtkleurmetingen in alle
toepassingsgebieden, dankzij het compacte ontwerp, de
hoogwaardige lichtsensor en de precieze cosinus-functie.
Door het geavanceerde Bi-Technology sensorconcept,
het gebruik van moderne elektronica, online aanpassing
van het donker-signaal en de mogelijkheid om
temperatuurcompensatie uit te voeren, voldoet het
apparaat aan de voorwaarden die zijn gespecificeerd voor
twee van de DIN 5036-kwaliteitsklassen. In termen van
de f2-onzekerheid, dus ≤ 3%, komt het apparaat overeen
met de kwaliteitsklasse B (DIN 5032 sectie 7).
In toepassingen waar beperking van de kijkhoek
aanvaardbaar is, komt de BTS256-PAR, met zijn f1 ‘, u,
f3 en f4 waarden, overeen met de kwaliteitsklasse A (DIN
5032 sectie 7). Dit alles garandeert kwaliteitsmetingen
in een handheld meter, waarbij metingen kunnen worden
opgeslagen die later nog met een computer kunnen
worden verwerkt in een officieel rapport of bijvoorbeeld
naar excel worden geëxporteerd voor databewerking.
www.tlsbv.nl
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Hind Rabii
Drie ontwerpen staan in de spotlights: Esprit Ya-Ya,
Ice (15 en Devotion) en T-Cotta. Esprit Ya-Ya is graag
het middelpunt van elke ruimte, omringd door subtiele
parelmoeren vormen. Ice is genoemd naar de Belgische
praline, die smelt op de tong en dan komt de zachte
chocolade praline vrij.
Van de armatuur Ice worden de zintuigen ook blij; het
licht spat er vanaf, klaar om alle kanten op te gaan of
te worden omhuld in gouden of zilveren behuizing.
En T-Cotta is een ontwerp van de Chiaramonte Marin
Studio, gebaseerd op vloeiende, ronde vormen.
Het verenigt materialen die beide uit de aarde komen,
beide worden bewerkt door mensenhanden en die
beide door hitte worden gevormd.
www.hindrabii.com
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Altijd de juiste
richting
Een lampenklassieker op herhaling: hanglamp K 831,
die in 2014 werd geïntroduceerd, combineert traditie
en kwaliteit met een tijdloos functioneel design.
Kenmerkend voor de lamp, een herproductie van de ooit
door Kandem gemaakte lamp uit 1931, is de draaibare
ronde lampenkap. Hierdoor kan de lichtkegel zo worden
gericht, dat hij zijn licht precies op de gewenste plek
werpt.
David Einsiedler en Joke Rasch hebben deze nieuwe
uitvoering van de iconische lamp ontwikkeld. Zij zijn de
oprichters van PLY in Hamburg en sinds 2016 eigenaars
van het historische lampenmerk Midgard. Nieuw bij deze
collectie is dat die nu bestaat uit verschillende kleuren
en materialen. Een andere vernieuwing is dat de K 831
in hoogte verstelbaar is. De ontwerpers hebben het
oorspronkelijke, door Bauhaus beïnvloede ontwerp als
uitgangspunt genomen, maar het qua vorm en materiaal
in een hedendaags jasje gestoken. Het belangrijkste
kenmerk van de K 831 is – net als vroeger – de lampenkap
die in alle richtingen kan worden gebogen en op de
bolvormige basis rust. De lampenkap van de K 831 wordt
met de hand gemaakt. Staal, aluminium of koper wordt op
klassieke wijze met de hand geforceerd. Het aluminium
model wordt vervolgens optioneel gepoedercoat,
terwijl de stalen lampenkap naar keus in vijf kleuren
wordt geëmailleerd (parelwit, bleekgroen, betongrijs,
verkeerszwart of antracietgrijs; de binnenkant is altijd
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wit). De basis heeft een draaischakelaar uit bakeliet, de
eerste volledig synthetisch geproduceerde kunststof uit
de geschiedenis. Net als de oorspronkelijke lamp hangt
de K 831 aan een strijkijzersnoer, verkrijgbaar in diverse
kleuren (antraciet, lichtgrijs, neongeel, oranje en rood).
Dankzij de verstelbare bevestiging aan de muur kan de
lengte van het snoer en daarmee de hoogte van de lamp
in een handomdraai worden veranderd, en de lamp heeft
een moderne E27-fitting die geschikt is voor ledlampen.
Door de individuele instelbaarheid, flexibele lichtkegel,
verstelbare hoogte en hoge lichtopbrengst kan de K 831
op heel diverse plekken worden toegepast: van individuele
werkplekken tot vergaderzalen en ontvangstruimten, in
winkeletalages en boven displays.
www.midgard.com
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Lightpanel:
Vlakverlichting als design-element

Led-vlakverlichting uit PLEXIGLAS® zet accenten
in architectuur, interieurdesign, winkelinrichting en
standbouw. Het bedrijf Axis van Rüdiger en Felix Szak
maakt toegesneden oplossingen voor verlichting. Hun
Lightpanel is geschikt voor vloer- en plafondafwerking
en kan ook in de open lucht worden ingezet.
Dankzij het bekende acrylglas Plexiglas van Evonik bieden
zelfs gebogen panelen een homogene verlichting. Kern
van het Lightpanel zijn twee lichtverstrooiende platen
uit Plexiglas, dat moet zorgen voor strooilicht, zodat het
volledige vlak, onafhankelijk van het formaat, gelijkmatig

wordt verlicht. Voor elk formaat biedt het acrylglas een
optimale, heldere lichtverdeling. Ook wordt er een extra
diffusor gebruikt uit Plexiglas Satinice, wat de homogene
lichtindruk nog eens versterkt. Dit materiaal heeft geen
weerkaatsingen, en het oppervlak doet denken aan fluweel.
Het is een hoogwaardige, toegesneden oplossing voor
architectuurverlichting, die in 2010 met de iF material
award werd bekroond. Daarna heeft Axis talrijke andere
Lightpanel-varianten ontwikkeld, nu architecten vlakke
verlichting als designelement hebben ontdekt. Het bedrijf
krijgt nu aanvragen uit heel andere sectoren, en elk
project heeft zijn specifieke vereisten, waardoor telkens
weer nieuwe varianten ontstaan. Eén product voldoet
niet aan alle klantenwensen; de vereisten zijn gewoon
te uiteenlopend. De klanten van Axis hebben
bijvoorbeeld speciale wensen omtrent de
lichtkwaliteit, ze willen gebogen panelen of een
berijdbare oplossing voor autosalons. Daarom
heeft het bedrijf in de loop der jaren andere
oplossingen ontwikkeld, bijvoorbeeld voor het
gebruik in open lucht, vrije vormen, gravures
of een combinatie van een Lightpanel met
doorschijnende materialen.
www.world-of-plexiglas.com

Lichtmast op
zonne-energie
subtieler
Sommige projecten vragen om de flexibiliteit en
duurzaamheid van een lichtmast op zonne-energie,
maar tegelijkertijd past een zonnepaneel niet altijd bij
de architectuur of in het landschap. Voor die situaties
biedt Zonnelichtmast.nl de vernieuwde Merkur.
De lichtmast is slechts 19,5 cm breed en heeft
geïntegreerde zonnecellen met een efficiency-factor
van 22%. Met een nieuwe techniek zijn de zonnecellen
dichter op elkaar geplaatst. Dit maakt de lichtmast met
geïntegreerde zonnecellen 20% slanker.
Het resultaat is een subtiele lichtmast waaraan je
bijna niet kunt zien dat hij op zonne-energie werkt.
Daarnaast zorgt een nieuwe combinatie van leds
voor een betere lichtverdeling. De armatuur is ook
30 cm langer, en dat maakt de nieuwe Merkur voor
veel locaties geschikt - denk aan fietspaden en
wandelpaden, maar ook aan verlichting van straten in
woonwijken, parkeerplaatsen en secundaire wegen.
www.zonnelichtmast.nl
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Universele LED dimmer 891042
Geschikt voor 1 - 200 Watt LED.
Dimmen met fase afsnijding.
Standaard met wisselcontact.
Universeel afdekbaar door
4mm as met 6mm as-adapter.
4 Geschikt voor praktisch alle
LED-verlichting (type R, C).
4
4
4
4

www.klemko.nl | Tel: +31 (0) 88 0023300 | Mail: info@klemko.nl
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Compar

Puur understatement: de nieuwe Compar
pendelarmaturen zijn met het slanke, hangende
profiel uiterst discreet. Zo komt het effect van hun licht
op de voorgrond te staan, en dat maakt indruk met telkens twee
lineaire downlight-modules per armatuur en een optionele uplightcomponent. Met indirect licht zorgt dit voor een prettige sfeer in de ruimte;
naar wens zelfs met de variabele lichtkleur tunable white: bijvoorbeeld voor
concepten die het ritme van het daglicht het kantoor binnenbrengen.

Dit moderne lichtconcept voor de
werkplek is verblindingsvrij, met een
in helderheid regelbare lichtsterkte
met constante lichtkleur, die het
werkvlak volgens de norm verlicht.
Tegelijkertijd verlicht indirect licht
het plafond in de ruimte en dompelt
het volledige kantoor onder in een
bescheiden, stemmige, lichtsfeer:
bijvoorbeeld ‘s ochtends in een
frisse, activerende daglichtkleur en
‘s avonds in zacht, warmwit licht
om het biologische ritme van de
medewerkers zo min mogelijk te
verstoren. Deze armaturen bieden
een groot visueel comfort en veel
keuze bij de lichtverdelingen:
twee daarvan, namelijk de rotatiesymmetrische verdeling wide
flood (60°) alsmede de tweezijdige
lichtverdeling oval wide flood (90° x
55°), voldoen met overeenkomstige
UGR-waarden aan de vereisten aan
werkplekverlichting volgens de norm.

De extra wide flood staat door een
stralingshoek van ongeveer 85° de
efficiënte verlichting van neven- of
verkeerszones toe met energiezuinig
grote armatuurafstanden. In twee
lengtes: 1200 en 1600 mm. Zo
kunnen de asafstanden van de
beide downlight-modules op de
kantoorlay-out worden afgestemd.
De grotere afstand is geschikt voor
typische bureauafmetingen; de kleine
bijvoorbeeld voor receptiebalies.

Daardoor komt voor de krachtige
lineaire Compar lichttechniek een
verdere, innovatieve toepassing
in aanmerking: in elegante en
extreem variabele pendelarmaturen
die ontwerpers nieuwe, creatieve
uitgangspunten bieden voor de
verlichting van kantoren en openbare
gebouwen.
www.erco.com

De aansturing gebeurt via een
DALI-interface, en in combinatie met
overeenkomstige lichtregelingen
kunnen zo ook biodynamische
verlichtingsconcepten worden
gerealiseerd. Met twee vermogens
van de downlight-module en het in
hoogte verstelbare montagesysteem
levert ERCO de behuizing van
aluminium met poedercoating in de
systeemkleuren zwart, wit en zilver.
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Pantone
Pendelarmatuur Castor is slank van
ontwerp en hoog van kwaliteit. De
look is tijdloos en modern tegelijk,
en deze elegante, stalen armatuur is
in twee maten verkrijgbaar en heeft
een witte rand als opvallend accent.
De Capella bureaulamp heeft
dezelfde witte rand en geeft een
heldere spot op tafels, nachtkastjes
en dressoirs. De voet lijkt licht van
gewicht, maar is verzwaard om
stabieler te zijn. Ook staande lamp
Antares maakt elke plek gezellig
met toch voldoende licht, en ook zijn
voet is verzwaard. Voor een krachtig,
elegant ontwerp in elke ruimte. En
dan Mintaka en Sargas: deze vilten
lampenkappen hebben ook een witte,
metalen rand. Ze zijn verkrijgbaar
in twee maten, twee afwerkingen
en allerlei kleuren. Zo passen ze in
elke ruimte. Ze zijn te combineren
met bovengenoemde armaturen, en
hebben een opzetbare diffuser om
desgewenst het licht naar beneden te
laten schijnen.
www.e3light.com
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- Door Jacob Nuesink
DEKRA Certification, auteur van
De verlichtingsindustrie en CE,
stappenplan en praktische toepassing

Na de uitvinding van de gloeilamp wist Thomas Edison ervoor te zorgen dat de lamp een voldoende lange
levensduur had om hem commercieel in te zetten. Er moest nogal wat gebeuren, want er was geen energieinfrastructuur aanwezig en er was onvoldoende elektrische energie beschikbaar. Edison begon met het opzetten
van centrale energieopwekking en transporteerde de energie naar de plaatsen waar licht nodig was. Op die manier
kon hij als eerste elektrisch licht vercommercialiseren. Hiermee kwam de elektrificatie op gang. Tegenwoordig is er
overal in het Westen wel elektriciteit beschikbaar, op een enkele uitzondering na. Daar waar er geen stroomnet is, is
het meestal ook niet rendabel om een kabel aan te leggen.

Veiligheid en ontstaan van keuringsinstituten

De groei van het gebruik van elektrische energie leverde
nieuwe problemen op. Er gebeurden ongelukken en
dus moest er regelgeving komen. Om ook toekomstige
problemen te verhelpen, kwamen er normen en
keuringsinstituten. In Nederland werd de N.V. tot Keuring
van Elektrotechnische Materialen te Arnhem opgericht.
Kortweg de N.V. KEMA. Deze organisatie keurde
elektrotechnische producten op veiligheid en verleende
KEMA-KEUR op geteste producten. Alleen producten met
dit keurmerk mochten worden gebruikt.

Open grenzen

Bij het ontstaan van de Europese Unie was in eerste
instantie de voedselvoorziening van de lidstaten een
belangrijk focuspunt. Die focus werd langzaam uitgebreid
naar meer economische facetten. De EU ging zich onder
andere richten op het vergemakkelijken van handel tussen
de lidstaten. Om dat te realiseren, moest er nieuwe weten regelgeving komen. Die regels moesten Europees gaan
gelden en de normen tussen de landen moesten worden
geharmoniseerd.

Eerste laagspanningsrichtlijn

In 1972 kwam de eerste laagspanningsrichtlijn tot stand.
Deze had tot doel de grenzen binnen de Unie te openen
en de handel te intensiveren. Met de totstandkoming van
de richtlijn werd ook een duidelijke stap in de richting
van normalisatie van producten gezet, zodat in alle
landen dezelfde veiligheidseisen zouden gaan gelden.
De verplichte keurmerken werden voor een groot deel

vrijwillig, maar bleven in trek bij eindgebruikers en
daardoor ook bij de fabrikanten.

Introductie ENEC

Rond 1990 werd op initiatief van de verlichtingsindustrie
een nieuw keurmerk bedacht. De industrie had inmiddels
te maken met een grote hoeveelheid aan keurmerken
van verschillende lidstaten. Ook de kosten van al die
keuringen werden gewoonweg te hoog, daarom wilde
de industrie een keurmerk dat in heel Europa gold. Dat
werd het ENEC-keurmerk. De grondslag hiervan was nog
steeds hetzelfde: veiligheid op één, aangevuld met een
doelmatigheid.

Start CE

In 1993 kwam CE (Conformité Européenne). Het doel was
verregaande openstelling van de Europese grenzen en
het vereenvoudigen van de procedures voor fabrikanten.
De CE-markering was geboren. Fabrikanten hadden een
keuze: hun producten zelf keuren of ze laten keuren. Door
een CE-markering aan te brengen op het product lieten ze
zien dat hun product volgens de Europese richtlijnen werd
geproduceerd. Dat is wat een CE-markering aangeeft.

Normaliseren van producten

Met een CE-markering kunnen producten overal in de
Europese Unie worden verkocht. Een product dat in
Nederland veilig is, is dat dus ook in een ander land.
Lokale overheden mogen geen blokkades opleggen tegen
het verhandelen van deze producten.
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CE op verlichting
hoe is het gekomen

Lichtplan op maat
voor Woon- en
Zorghuis
Scheyvenhof
Toen Woon- en Zorghuis Scheyvenhof bij Pro-Light
aanklopte voor een nieuw verlichtingssysteem, mondde
dit uit in een samenwerkingsproject tussen SG Lighting,
de leverancier van de armaturen, installateur PEVO van
Montfort en Pro-light.
- Door Gerrie van Coeverden

Multifunctionele plafonnière

Bij de keuze van het nieuwe verlichtingssysteem waren
veiligheid en sfeer twee belangrijke uitgangspunten. In
een woon- en zorghuis moeten zowel de bewoners als
het personeel zich altijd veilig voelen. Daarnaast mag het
interieur niet als een kille fabriekshal of een supermarkt
ogen, het doel is juist huiselijkheid, en daarom werd voor
de gangen gekozen voor een ‘slim verlichtingsconcept’
op basis van een hoogwaardige en multifunctionele
plafonnière, gecombineerd met de ECON-armaturen
van SG. Op één van de tien armaturen is een sensor
geïntegreerd. Deze zogenaamde master-armatuur zorgt
ervoor dat alle andere armaturen in verbinding staan
met de sensor, in dit geval een bewegingssensor. Als
niemand zich in de gang bevindt, zorgen energiezuinige
ledlampen van 2 W voor een basisverlichting van
ongeveer 20%. Als de sensor beweging waarneemt,
wordt het intelligente detectiesysteem in gang gezet en
gaan de armaturen naar 100%. Op die manier is er altijd
(ook ’s nachts) een minimale
hoeveelheid licht in de gang en
wordt er, als dat noodzakelijk
is, meer licht ingeschakeld. De
toegepaste armatuur is ook
geschikt voor badkamers (IP44).
Verder is er voor deze armatuur
gekozen, omdat deze ook als
noodverlichting kan worden toegepast.

vooruitgang is geboekt. Verder is hij zeer te spreken over
de samenwerking met zowel Pro-Light als met Pevo van
Montfort: “Het voordeel van een samenwerkingsverband
tussen lichtspecialist, installateur en de leverancier van de
armaturen is dat de lijnen kort zijn en je gemakkelijk met
elkaar kunt overleggen. Voor de opdrachtgever bespaart
dat dus tijd en geld.”

‘Geen kille fabriekshal of
een supermarkt, het doel
is juist huiselijkheid’

Gelijkmatig en sfeervol

Het nieuwe lichtplan is in juni van het afgelopen jaar in
gebruik genomen. Bewoners en medewerkers van Woonen Zorghuis Scheyvenhof hebben dus ruim de tijd gehad
om zich een mening te vormen over de lichtaanpassingen.
Iedereen is positief gestemd. Bewoners en medewerkers
ervaren de multifunctionele en decoratieve verlichting
als zeer prettig. Ook zegt men dat de verlichting zoveel
gelijkmatiger en sfeervoller is geworden, wat vooraf
ook de doelstelling was. Rudy Warners van SG Lighting
zegt desgevraagd dat lichttechnisch ook een grote
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Lichtplan op maat

“In eerste instantie was het
lichtplan, dat werd gemaakt
in overeenstemming met de
wensen en eisen van Woon- en
Zorghuis Scheyvenhof, boven de
begroting”, zo vertelt Warners. SG Lighting en Pro-Light
hebben uiteindelijk een plan kunnen optuigen, passend
binnen het gestelde budget. “We vonden een aantal
alternatieven, die prima binnen het budget pasten. Door
het gebruik van onder andere de ECON-armaturen was
het alternatief energiezuiniger en toch op de eisen van het
woon- en zorghuis afgestemd. Het is een functionele en
effectieve verlichting, waarbij bewoners en medewerkers
zich vertrouwd en op hun gemak voelen.”

www.pevm.nl
www.pro-light.nl
www.sglighting.net

DUTCH
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COLOURS!
TEST AND ME ASUREM EN T SO LUT IO N S FO R
COLOUR

AND

LI GHT

M EASUR EM EN T S

IN

RHEA SPECTROMETER SERIES
• High-end cooled 2D CCD sensor
• Dark current compensated,
virtually zero over entire
integration range
• All calculations done inside
• ND filter wheel for large
dynamic range (incl. shutter)
• USB, RS232, Ethernet,
ext. in/out trigger interfaces

ASTERIA LIGHT METER SERIES
• Light meter according to CIE 1931
luminosity function
• High-speed flicker detection
at 186.567 samples/second
• Flicker percentage, index,
IEEE 1789 and more

DEV E LOPME NT AND PRO DUCT IO N P R O CESSES

SPECTRORADIOMETER | IMAGING SPECTRO-COLORIMETER | COLORIMETER | LIGHT METER | DISPLAY MEASUREMENTS
LIGHTING MEASUREMENTS | ANALYSIS SOLUTIONS

info@admesy.com
www.admesy.com

Visit us at Light + Building 2018, Frankfurt a/M
18th – 23rd of March. Hall 4.1 J75

SLV. Een goed idee.
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