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Artecta Amaro Serie:
ook mooi in Haarlem...

Amaro outdoor lights
De Amaro reeks is een veelzijdige serie lichtarmaturen voor buitengebruik. Of het nu gaat om
functionele verlichting ten behoeve van terreinen
en gebouwen of decoratieve toepassingen in
tuinen of parken, de Amaro-serie past ook in uw
lichtplan.

Amaro-100
Amaro-50
Amaro-50
6000 - 6500 K
3000 K
4000 K
1x50 W COB LED 1x50 W COB LED 2x50 W COB LED
A0720074

A0720075

A0720076

Artecta@highlite.nl of bel 045-5667734.

In- en Exterieurverlichting van eigen bodem

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

Licht
avontuur
Het avontuur van verlichting, op zoek naar prettige
en doelmatige verlichting, is niet altijd licht. Dat
het ook anders kan, is bijvoorbeeld te zien bij het
QO Hotel. In deze luxueuze omgeving zorgt de
verlichting voor wel heel bijzondere accenten en
steeds een andere, prettige sfeer in de verschillende
ruimten.

Ook de avonturiers die verlichting zochten op de beurs in
Kortrijk kwamen genoeg fraais tegen. Verder was het een
uitdaging om het innovatieve karakter en de pioniersgeest
van Sartorius te laten terugkomen in de verlichting op
de gelijknamige campus. Dynamische verlichting is daar
troef.
De KU Leuven deed onderzoek naar residentieel gebruik
van ledverlichting in België, en wat bijvoorbeeld blijkt,
is dat de meeste mensen verlichting offline kopen en
bij de doe-het-zelf-zaak, maar nauwelijks online. Ze
zoeken nieuwe verlichting om oude of defecte lampen te
vervangen, of omdat ze verhuizen. Slechts 6,5% zoekt
daarbij professioneel advies – hoeveel wooncomfort
zouden mensen hebben als er meer lichtprofessionals

werden geraadpleegd? En wat zou daarvoor nodig zijn?
Voor mensen met een handicap blijkt de veiligheid
van gebouwen echt geen licht avontuur. Vaak is niet
eens bekend dat zij zich in het gebouw bevinden. Bij
brand doet de lift het niet, dus hoe moeten zij dan
uit het gebouw zien te komen? Als aansprakelijke
gebouweigenaar wil je dan toch ook een oplossing
kunnen bieden, en die is er nu.
Daglicht en normen was een combinatie die bij velen de
wenkbrauwen omhoog deed gaan, maar nu is de nieuwe
daglichtnorm bijna gearriveerd (Sinterklaas verslaan lukt
niet meer, maar als de kerstboom de deur uitgaat, zal hij
er ongeveer zijn). Op naar meer avonturen met daglicht
dus.
Veel plezier met deze uitgave, en met alle feestdagen.
Dat 2019 maar een geweldig mooi en licht avontuur
voor u mag zijn!
Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

1 jaar (10) edities
[inst]ALLICHT
Nu voor
maar
Meer informatie: www.installicht.nl

€ 92 50

€50,Voor het
ee
Regulier rste jaar
à €92 50
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Actueel

Ondergrondse
beleving
Er zijn maar weinig mensen die een kelder zonder
daglicht een ideale locatie voor een cafetaria zouden
vinden. Dankzij het creatieve en slimme ontwerp van
het Duitse ttsp hwp seidel, samen met het lichtconcept
van Licht Kunst Licht, wanen de medewerkers van
een internationale bank in Düsseldorf zich hier aan de
oevers van de Rijn.

Daarbij ondersteunt de verlichting het bioritme van de
bezoeker. Dit project heeft dan ook al talloze prijzen in
de wacht gesleept, zoals een Award of Excellence bij de
IALD Awards 2018, de German Lighting Design Award
2018 in de categorie Hotel and Hospitality, een Award of
Merit bij de IES Illumination Awards 2018, en pas nog een
speciale vermelding voor creativiteit bij de Codega Award
2018. Met dit project laat Licht Kunst Licht het resultaat
zien van een ontwerp met een biologisch activerende
verlichting voor een ruimte zonder daglicht, waar het
individuele slaap-waakritme van de bezoeker wordt
gerespecteerd en ondersteund.

www.lichtkunstlicht.com
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Actueel

Geïnspireerd op het heelal
Eind oktober werd het nieuwe Nederlandse designmerk HARRY Lighting gelanceerd: een merk voor design
liefhebbers, geïnspireerd op het heelal. De eerste collectie
bestaat uit drie verschillende ontwerpen exclusieve,
tijdloze lampen: de Orb, een bolvorm, de Nebula, naar het
melkwegstelsel, en de Tubular, een hoge koker.
Iedere lamp wordt op maat gemaakt, in verschillende
diameters. In elk ontwerp keert het fenomeen ‘ruimte’
terug. Harry verbindt de verschillende begrippen ruimte
met elkaar: ruimte in de zin van het oneindige heelal
en ruimte als in leef- en werkomgeving. De finesse in
afwerking, de openheid van vorm en de nieuwe manier
van lichttransport maken van deze verlichting een
blikvanger in iedere ruimte, zonder daarbij massief over
te komen. Designer Harry Goorsenberg: “Als de lamp
in werking treedt, ontstaat er door de positionering van
de ledtubes een expanderend lichtbeeld - alsof de tijd
is stilgezet, terwijl een ster licht uitzendt, de ruimte in.”
De speciale ledtechnologie is in eigen beheer ontwikkeld
en gepatenteerd, met een breed kleurenspectrum, en
bovendien zijn de lampen dimbaar. Hij heeft zich niet
laten tegenhouden door beperkingen van materialen en
realisatiemogelijkheden, en daardoor is het product precies
zo geworden als hij voor ogen had, zonder concessies te
doen aan het ontwerp.
De Orb bestaat uit roestvrijstalen baleinen die samen
een bolvorm vormen, in een open structuur. Voor grotere

ruimten kunnen er meer Orbs bij elkaar hangen, met
verschillende diameters en kabellengten, om een eigen
universum aan het plafond te creëren.
Het melkwegstelsel was de inspiratiebron voor de Nebula,
als een verlichte sterrennevel. De Nebula is dan ook niet
horizontaal, maar schuin toegepast. Het driedimensionale
effect dat daardoor ontstaat, maakt dat de lamp bij het
veranderen van kijkhoek elke keer een ander beeld oplevert,
en niet alleen als zij brandt. De ledtubes van deze niet
alledaagse verlichting zorgen voor lussen van licht.
De ongrijpbare oneindigheid van het universum leidde
tot het ontwerp van de Tubular verlichting. De verticale
oriëntatie van de Tubular staat symbool voor het begrip
afstand, tot uitdrukking gebracht in rechte lijnen die samen
een koker vormen. De Tubular is speciaal geschikt voor
hoge ruimten, zoals vides. Het ontwerp van de Tubular
oogt strak, zakelijk en robuust.
Deze lampen hebben een vast ophangpunt en hoeven
niet te worden ondersteund om de juiste vorm te houden.
Daarnaast kunnen de lampen worden ingevouwen voor
transport. Omdat iedere lamp op maat wordt gemaakt
voor de klant, is de levertijd 6-12 weken. De lampen zijn op
afspraak te zien in de industriële showroom in Nijmegen, en
natuurlijk ook op de site.
www.harrylighting.com

Light delivered
by people
www.tronixlighting.com
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BNA Kubus voor
Francine Houben
De 42ste BNA Kubus – oeuvreprijs sinds 1965 – is
op 1 november uitgereikt aan Francine Houben,
spraakmakend architect-directeur en één van
de oprichters van het internationaal succesvolle
architectenbureau Mecanoo in Delft.
In The New Farm in Den Haag werd de BNA Kubus
uitgereikt door Hedy d’Ancona, grondlegger van het
nationale architectuurbeleid. Als iemand het verdient deze
oeuvreprijs te krijgen, is het Houben wel, stelt d’Ancona:
“Over welke bijzondere kwaliteiten moet je beschikken om
als één van de weinige vrouwelijke architecten tot de top
van hedendaagse architectuur te worden erkend? Ik denk
aan alles wat ze delen; zij en haar mannelijke collega’s.
Met daarbij: dat uitzonderlijke vermogen van Francine om
door de ogen te kijken van de toekomstige gebruikers van
door haar gerealiseerde leef-, woon- en gebruiksruimten.”
De jury, onder leiding van juryvoorzitter Joost Ector,
benadrukt in het juryrapport Houbens veelzijdigheid:
“Wij, de jury, en vele vakgenoten met ons, zien Francine
Houben als de grande dame van de Nederlandse
architectuur. Met het toekennen van de BNA Kubus willen
we die status onderstrepen.

De lijst van gerealiseerde projecten is niet alleen lang,
maar wat nog het meest opvalt, is de ongekende
breedte van het oeuvre. Van een toneeldecor tot
grote stadswijken, van herbestemmingsprojecten in
binnensteden tot de grootste bibliotheek in Birmingham.
En recentelijk het indrukwekkende National Kaohsiung
Center for the Arts in Taiwan, en de prestigieuze renovatie
van de New York Public Library en de Martin Luther King
Jr. Memorial Library in Washington.” Tijdens zijn lofrede
ging architect Hubert-Jan Henket in op wat Houbens
kleine en grote projecten verbindt: “De kracht om gewone
dingen een ongewone beleving te geven. Het zijn stuk
voor stuk ruimtelijke gedichten.” Om te vervolgen met:
“Architecten als Rietveld, Duiker, Aalto, Eames en Lina
Bo-Bardi wisten de modernistische idealen om een betere wereld te maken voor iedereen - te tillen
boven het louter functionele of een kortstondig
applaus. Dat zijn de architecten die richting geven aan
duurzame architectuur. En in die selecte groep poëtische
modernisten hoor jij, Francine, in een adem te worden
genoemd.”
www.bna.nl

Jade Series

Otis Series

Speciale verlichting systemen voor wonen- slapen- en keukenshowrooms

www.cls-led.com
Tel. 026 326 36 76
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- Vele referenties, gratis lichtadvies en inregelen
- Perfecte kleurweergave stimuleert de verkoop
- 5 jaar garantie i.c.m. bijzonder scherpe prijsstelling
- Ontwerp & Fabricage van LED verlichting in Nederland sinds 2002

Actueel

Targetti
in Toledo

Het legermuseum in Toledo is ondergebracht in twee gebouwen: het historische Alcázar en een
nieuw gebouw, die aan elkaar zijn verbonden door archeologische vondsten die warden opgegraven
tijdens de werkzaamheden voor de uitbouw. Men wilde het gebruik van de tentoonstellingsruimten
optimaliseren, evenals de bezoekerservaring van de tentoongestelde werken.

Ook was er een zeer betrouwbare en efficiënte
lichtinstallatie nodig. Kortom, het was tijd voor nieuwe
verlichting van het interieur van het museum. De hoge
kleurweergave van de led-armaturen van Targetti staan
garant voor visueel comfort en verlichting van hoge
kwaliteit; ideaal om de tentoongestelde werken beter
te laten uitkomen, zonder dat het behoud ervan in het
geding komt. Iedere armatuur werd dan ook afgestemd
op de specifieke eisen van de verschillende omgevingen.
In de hal, waar het schaalmodel van het Alcázar staat,
was het belangrijk om de vitrine en de inhoud ervan te
verlichten en te benadrukken. Daarom werd er gekozen
voor het Profile Plus-systeem, met indirecte, algemene
verlichting die kan worden aangepast aan verschillende
eisen voor de tentoonstellingen.

serie ingezet. Het resultaat mag er zijn: de poppetjes
in de parade lijken nu elk moment verder te kunnen
marcheren. En om de archeologische resten van de oude
muren van het Alcázar te belichten, werden de Rayprojectors gekozen. Met deze dimbare armaturen zijn de
luminantieniveaus gemakkelijk te veranderen en kan men
lichtscenario's kiezen om het oppervlak van de muren te
benadrukken.
www.targetti.com

Met projectors van de Ledo-serie op de rails krijgt men
directe en accentverlichting. Door de hoge kleurweergave
(Ra 97) en de keuze uit een breed scala aan lenzen is
het met deze armaturen mogelijk om de lichthoek van
elke projector aan te passen aan het formaat van de
tentoongestelde items en de hoogte waarop die zich
bevinden. Het geïntegreerde dimsysteem maakt het
ook mogelijk om de luminantie van elke armatuur apart
te besturen. Voor de grote vitrines met reconstructies
van militaire parades moest er verlichting komen zonder
schaduwvorming, zodat de details van alle items goed uit
zouden komen. Hiervoor werden projectors uit de Cloud-
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Actueel

Kijk op interieurinrichting
Welk vertrek decoreren Belgen het vaakst? Waar
komt de inspiratie voor interieurinrichting vandaan?
Hoe vaak wordt de inrichting in huis herbekeken? Wat
wordt er precies verstaan onder interieurinrichting?
In het kader van de afgelopen COCOON-beurs in
Brussels Expo werd in samenwerking met Incidence
een opiniepeiling georganiseerd om een beeld
te krijgen van de gewoonten van de Belgen en
hun interesse in decoratie en interieurinrichting.
Interessant resultaat: meer dan de helft van de Belgen
denkt dat interieurinrichting het welzijn beïnvloedt.

De enquête liep online, tussen 24 september en 2 oktober
2018, en bracht vier verrassende vaststellingen met
betrekking tot de Belgische visie op decoratie aan het
licht. De vragen werden beantwoord door 1035 Belgen
ouder dan 18 jaar die zelf instaan voor de inrichting
van hun woning. Van de respondenten hecht 52 %
belang aan interieurinrichting. Datzelfde percentage is
er trouwens van overtuigd dat dit het welzijn beïnvloedt.
Thuis is een plek waar we tot rust komen, ons evenwicht
hervinden en de dagelijkse stress kunnen afschudden.
Ons interieur wordt een heus toevluchtsoord als de
inrichting aansluit bij wie we zijn en de decoratie ons
aanspreekt. Voor 81% van de Belgen is de woonkamer
het vertek waar de meeste aandacht aan wordt besteed,
op de voet gevolgd door de eetkamer. De Brusselaars (die
voornamelijk huren) vinden niet alleen de inrichting van de
woonkamer, maar ook die van de slaapkamer belangrijk.
Vlamingen interesseren zich op de tweede plaats dan
weer vooral voor de aanleg van hun tuin en hun terras.
In 2018 is het interieur meer dan ooit doordacht, kleurrijk
en gepersonaliseerd. Om de leefruimte naar een hoger
niveau te tillen en het interieur aan te kleden, is echter
niet zoveel nodig. Volgens de resultaten van de enquête
zitten veranderingen vooral in extra snuisterijen, meer nog
dan in een andere schikking van het meubilair of in het
vervangen van wat er aan de muur hangt.
Ten tweede bewijst de opiniepeiling dat Belgen gevoelig
zijn voor sfeer en decoratie, ook als ze niet thuis zijn. Niet
minder dan 60 % onder hen kiest uitjes (bijvoorbeeld
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restaurants) in functie van de sfeer en de inrichting. De
enquête naar aanleiding van de Cocoon-beurs geeft
verder aan dat zowat de helft van de Belgen (48 %)
inspiratie vindt op websites van grote merken. Ook
sociale media worden intensief benut in de zoektocht naar
nieuwe decotrends. Voor 25 % van de Belgen is Pinterest
een bron van inspiratie. Op Instagram laat 22 % van de
Belgen jonger dan 35 zich inspireren door wat er over
decoratie verschijnt.
Dit jaar stond de kleur curry trouwens centraal op Cocoon.
Het is een intense, frisse en lichte kleur die knusse
energie uitstraalt, zowel in discrete toetsen als door
een totale look. Curry past in ieder interieur en bij zowel
een Scandinavische als een etnische sfeer. Ook in een
industriële stijl hoort deze kleur thuis.

Hoewel vrouwen hun interieur vaker een nieuwe
invulling geven, laten ook mannen zich niet onbetuigd.
Zo blijkt uit de enquête dat 1 op 4 mannen makkelijker
zijn spaargeld aanspreekt om te investeren in decoratie
of interieurinrichting. Van de mannen besteedt 21%
ook meer geld aan decoratie dan vrouwen. Ze trekken
makkelijk meer dan € 2000 per jaar uit om hun woning
in te richten of hun interieur opnieuw aan te kleden.
Vrouwen beperken zich gemiddeld tot € 585 per jaar.
www.cocoon.be

Actueel

Led + Elektro
Om het beursconcept te verbreden en aantrekkelijker
te maken, breidt Led-Elektro in 2019 uit met elektro.
Verlichting en schakelen zijn onverbrekelijk met elkaar
verbonden. Producten omvatten onder andere bedrade
en draadloze lichtsturing, intelligente en smart-building
oplossingen. Led + Elektro wordt een special interest
‘narrow casting’ event. Met de uitbreiding van
het beursconcept richt het zich op de innovatieve
installateur die behoefte heeft aan informatie over
nieuwe technologische ontwikkelingen.
Voor 2019 zal de focus liggen op het vergroten van het
aandeel installateurs, groothandels, bouwbedrijven,
vastgoed beheerders, overheid, de hospitality industry,
retailketens, eigenaren en beheerders van gebouwen
en terreinen, en zakelijke eindklanten. In 2018 kwamen
er 3981 bezoekers, waarvan 32% lichtontwerpers,
architecten en lichtadviseurs waren. Het was het resultaat
van een gerichte marketing- en imagocampagne.

Op verzoek van de deelnemers wordt er één
avondopening toegevoegd: in 2019 zal men op de
woensdag tot 20.00 uur geopend zijn. Led + Elektro
selecteert bezoekers op kwaliteit en biedt hen een
totaalbeleving. Meer exposities, ruim 50 expertsessies,
130 (inter-)nationale bedrijven, netwerken op één van
de caterpleinen en alle informatie over de nieuwste lichten elektrotechnieken, -oplossingen en -trends omtrent
de Nederlandse markt. Enkele deelnemers hebben al
een optie genoteerd. Meedoen? Maak uw interesse
kenbaar door een e-mail te sturen aan don@led-elektro.
nl. U ontvangt dan de informatie en de meest recente
plattegrond. Daarop is precies te zien welke bedrijven al
genoteerd staan en welke plaatsen nog beschikbaar zijn.
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Actueel

Goniometer en
spectrometer
voor Oreon
Na enkele maanden van voorbereiding is de
vernieuwde meetruimte van Oreon in gebruik
genomen, nadat zowel de bestaande apparatuur
als de meetruimte zelf een grondige update hebben
ondergaan. Het doel was om de kenmerken
van armaturen op de eigen locatie te kunnen
achterhalen, met een nauwkeurigheid vergelijkbaar
met internationaal erkende laboratoria. Hiervoor
was het belangrijk om een goede spectroradiometer
te hebben, in combinatie met een goniometer.

In overleg met Te Lintelo Systems viel de keuze op een
LGS-1000 goniometer met daaraan gekoppeld de CAS140D spectroradiometer, beide van het merk Instrument
Systems. Te Lintelo Systems was verantwoordelijk voor
de levering en plaatsing van de nieuwe goniometer,
en tijdens de voorbereidingen bleek al snel dat een
hijskraan de enige optie was om het apparaat op de
eerste verdieping te krijgen. Na een uitdagende en
geslaagde installatie was er een onsite training, waarbij
de medewerkers kennis over de bediening en het correct
uitvoeren van metingen is bijgebracht. Hierdoor kon de
apparatuur direct in gebruik worden genomen en zijn
de eerste metingen al succesvol verricht. De meetruimte
is door een grondige verbouwing twee keer zo lang
geworden, alle oppervlakken zijn opnieuw voorzien van
een absorberende laag en de ruimte is opgesplitst in drie

Van der Valk Luik
De interieurontwerper van het Van der Valk
Conference Hotel in het Belgische Luik heeft
samen met Ilfari de decoratieve verlichting
verzorgd tijdens de renovatie.
De ingang en de restaurants zijn voorzien van
statige kroonluchters uit de Lazy Sundaycollectie. Deze klassieke kroonluchters met een
eigentijdse, moderne uitstraling worden met de
hand gemaakt en op deze locatie is er gekozen
voor een zwartglanzende variant met kappen
in antraciet. In de conferentiezalen hangen Sky
Cycles – slanke, moderne kroonluchters met
kristal, en in het restaurant fonkelen de Sky
Cycles, Lazy Sunday en Nightlife-collectie en
creeren een weelderige sfeer.
www.ilfari.com
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delen met scheidingswanden waar een ronde opening in
zit, zodat er absoluut geen strooilicht bij de sensor kan
komen. Hierdoor kan de sensor nu op een afstand van 12
m van een te meten armatuur staan. Far-field metingen
dienen in de regel op een afstand van minimaal 10x de
diagonaal van de lichtbron plaats te vinden. De lichtbron
van de Oreon Grow Light heeft een diagonaal van 30 cm,
waardoor de metingen nu op een afstand van 40x de
diagonaal plaatsvinden, wat de nauwkeurigheid ten goede
komt. Met deze toevoeging aan het instrumentarium
kan Oreon nu zelf metingen uitvoeren die voorheen bij
externe laboratoria werden gedaan, en met een hele hoge
nauwkeurigheid. Nu kan Oreon sneller schakelen als als
een klant bijvoorbeeld een specifiek spectrum wenst.
“Voorheen werden metingen aan de efficiency van onze
armaturen gedaan in de bol van Ulbricht, en werd de
stralingshoek gemeten bij een extern laboratorium. Met
deze uitbreiding beschikt ons laboratorium nu over een
meetnauwkeurigheid van wereldklasse. Van een installatie
als deze zijn er maar een paar in Europa. Ons product kan
zich meten met de top van de markt, en om voorop te
blijven lopen moeten we uiterst nauwkeurige metingen
kunnen verrichten om het maximale uit onze armaturen te
halen. Zelfs het meten van één enkele led op 12 m afstand
gaat probleemloos met de nieuwe spectrometer”, aldus
CTO Twan Mennink.

www.tlsbv.nl

IMM-COLOGNE.COM
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www.intersolution.be
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Bepaal de toekomst van uw bedrijf in Keulen.
De imm cologne geeft de beslissende impulsen voor de start in een
succesvol jaar. Alleen hier treft de internationale inrichtingsbranche een
wereldwijd uniek aanbod aan van meubels, accessoires en interior design.
Perfect aangevuld met de nieuwste trends en innovaties voor de keuken
op de LivingKitchen.
Ontdek de internationale inrichtingsmarkt met visionaire inrichtingsconcepten in al zijn facetten in Keulen.

RS Vision Expo BV
Excl. Vertegenwoordiging
van Koelnmesse in Nederland
Panoven 13, 3401 RA IJsselstein
Tel. 030 3036450
tickets@koelnmesse.nl
www.koelnmesse.nl
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Duurzaamheid is
(geen) luxe

Met het QO hotel kreeg het trendy Amstelkwartier er een innovatief
paradepaardje bij. Het lifestylehotel is een ‘living building’ waar
luxe en duurzaamheid innig verstrengeld zijn. Beersnielsen leverde
er, geïnspireerd op de biomimetica, het ‘bovennatuurlijk ‘licht.

In één van Europa’s meest elegante hotels zit de
aandacht voor gezond leven met veel respect voor de
omgeving verweven in het gebouw, de producten en
het beheer. Circulariteit vind je hier in een setting waar
luxe - en zelfs een tikje glamour- prima integreren.
Het QO is over de hele lijn een geavanceerd biomimetisch
ontwerp dat de beste biologische ideeën uit de natuur
toepast om de wereld beter en duurzamer te maken. Een
derde van het beton dat is gebruikt voor de bouw van het
QO is afkomstig van het iconische oude Shell-gebouw in
Amsterdam. Het tapijt is gemaakt van 100% gerecycled
garen van oude visnetten. Op het dak van het gebouw
staat een kas waar groenten, vruchten, kruiden, eetbare
bloemen en zelfs vis worden geteeld. De oogst van deze
urban farming wordt verwerkt in het restaurant en de bar
van het hotel. Het meest in het oog springende circulaire
element van deze 21 verdiepingen tellende living building
is echter de ‘intelligente’, mobiele gevel. Bewegende
panelen aan de buitenzijde van de ramen reageren op het
buitenklimaat. Is de gast afwezig? Dan gaan de luiken
automatisch dicht of open, naargelang de temperatuur.
Op warme dagen zorgen ze zo voor extra isolatie, en
wordt het fris, dan verwelkomen ze het zonlicht voor
opwarming. Logisch dat het energieverbruik op die
manier een duik neemt.
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Bovennatuurlijk licht

– Door Greet Verleye

In een gebouw dat zijn inspiratie haalt uit de natuur
moet ook de lichtinval zo natuurlijk mogelijk zijn. Dat
was het uitgangspunt waarmee het Rotterdamse
lichtontwerpbureau Beersnielsen aan de slag ging.
Volop gebruikmaken van natuurlijk licht kan, want de
raampartijen lopen van vloer tot plafond. Alle installaties
zijn in het midden van het gebouw geplaatst, zodat
de verblijfsruimten eromheen maximaal van daglicht
profiteren. Ruim 80% van de lichtvoorziening in het
gebouw komt namelijk van natuurlijk daglicht.
Waar verlichting voorzien wordt, komt die heel natuurlijk
over. Beersnielsen ging uit van een moodboard met
beelden van licht dat door de bomen valt, dat zich in
het water spiegelt, dat ergens binnenvalt, reflecteert en
breekt om verrassende schaduwen, vormen en patronen
te creëren. De eerste rondgang door het gebouw met
de opdrachtgever zette de toon: het ‘gouden’ licht dat
tijdens de bouwwerkzaamheden binnenviel, dat effect,
die dynamiek moest men nastreven. De zoektocht
naar het implementeren van bovennatuurlijk licht was
begonnen: manifestaties van daglicht, zoals we dat
ervaren in de natuur, moesten door het hele gebouw
worden nagebootst. Bij deze vereiste kwam later, toen
interieurarchitecten Conran&Partners (Londen) in het
project stapten, met de opdracht om het gevoel van
‘luxury lifestyle destination’ naar voren te schuiven.

Ook belangrijk: niet alleen de hotelgast moest zich
welkom voelen in dit levende gebouw, ook de lokale
bevolking moest zich er thuis weten. De sfeer van
ontmoeting en gezelligheid moest in alle publieke ruimten
(restaurant, bar, wellness) aanwezig zijn, zoals in een
woonkamer.

Dynamiek in publieke ruimten

Het licht dat tijdens de werkzaamheden in de
ruwbouwfase binnenviel in de gangen, hoe moest
men dat verkrijgen in afgewerkte gangen met
gesloten deuren? Lichtberekeningen en testen, een
weloverwogen combinatie van materiaalkeuze, en de
vorm en positionering van de armaturen leidden tot
een reëel daglichtgevoel. Het licht lijkt door de latten
van het plafond te schijnen, net zoals het tijdens een
boswandeling door de bladeren valt. Door speciale
beugels te maken, valt het licht op de onderconstructie,
wat een spel van gecontroleerde schaduwen en een
bijzondere dynamiek geeft.
Voor de vormgeving van de publieke ruimten huurde
QO het Amsterdamse architectenbureau TANK in. Tank
ziet het ruwe gebouw als drager van het interieur, dat er
als een juweel aan wordt toegevoegd. De cirkelvormige
‘special’ boven de welkomstbalie is een sprekend

voorbeeld, gerealiseerd door TDE Lighttech, dat instond
voor de productie en montage van vrijwel alle armaturen
in het QO. Tank ontwierp ook een abstracte kas-structuur
met ronde bogen en staanders die refereren aan de kas
op het dak. Deze structuur verbindt de etages, scheidt
de functies optisch en laat het daglicht binnenstromen.
In de kolommen van de ‘kas’ lichten duizenden vakjes op;
spotlicht schittert door een geperforeerde metaalwand
heen. In het restaurant Persijn werpen pendelarmaturen
met kopspiegellampen extra licht op het plafond, zodat er
een dialoog ontstaat tussen het daglicht aan de randen en
de donkere kern. In het atrium laat het licht dat op de vloer
schijnt de plint van de bar zweven. De kleine, verfijnde
mozaïekstructuur is een sieraad dat een duo vormt met de
oplichtende kolommen. De hoogte van het atrium noopte
tot het werken met heel lange kabels, die als lianen
naar beneden hangen. Onderaan pendelt een betonnen
armatuur die robuust contrasteert met de blinkertjes van
de andere verlichting. De ruimte naar de vergaderzalen
is de break out area in het hart van het gebouw. Er is
weinig daglicht, maar de energie van de natuur lijkt
aanwezig. Het kleurenpalet verwijst naar de oceaan en op
het plafond wordt bewegend licht geprojecteerd dat de
dynamiek van licht water imiteert.
In cocktailbar Juniper&Kin op de 21ste verdieping zorgt
een dag-avond-laatavond setting op elk uur voor een
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U wilt toch ook een
eerlijke prijs?
Wist u dat de verwijderingsbijdrage op lampen geen
overheidsbijdrage is, maar een markttarief? U hebt de keuze uit
twee aanbieders. En sinds dat wij er zijn gelden er veel scherpere
prijzen. Mooi toch?

Categorie

Lightrec Weee NL
2018 (€)* 2019 (€)*

LED lampen

0,14 p.s.

0,05 p.s.

Gasontladingslampen

0,14 p.s.

0,12 p.s.

TL buizen

0,14 p.s.

0,12 p.s.

Armatuur >50 cm
(LED/zonder lamp)

0,42 p.s.

0,30 p.s.

Armatuur <50 cm
(LED/zonder lamp)

0,42 p.s.

0,05 p.s.

*Bedragen zijn exclusief BTW. Er geldt bij ons een
instaptarief. Zie de website.

vandaag samen voor morgen
Bel of mail ons voor info:
Weee Nederland BV
Wilmersdorf 36
7327 AC Apeldoorn

+31 (0)55 533 55 47
contact@weee.nl
www.weee.nl

passende sfeer. Overdag wordt het midden van de bar
goed uitgelicht om geen storend contrast te krijgen met
het licht van buiten. In de vroege avond kleurt het licht
warmwit en later op de avond kleurt het lichtroze door
het strooilicht van de groeiverlichting uit de kas erboven.
Door de spots in het houten lattenplafond te integreren en
armaturen toe te passen die nauwelijks oplichten, kunnen
gasten ook ’s avonds en ’s nachts van het spectaculaire
uitzicht genieten.

Hotelgast wordt lichtregisseur

Bij de kamers moest er rekening worden gehouden met
het effect in de ruimte én de impact op het gevelbeeld.
Bovendien was het inpassen van de verlichting in een totaal
aansturingssysteem (24 V) zonder aparte stroomsturing
een uitdaging voor de decoratieve armaturen. TDE
Lighttech, met ruime ervaring in de ontwikkeling en
productie van roomboxes waarin toegangscontrole en
24 V-voeding zijn gecombineerd, realiseerde de besturing.
Omwille van het beoogde bovennatuurlijke licht werd er
gezocht naar een combinatie van lichtbronnen en speciale
lenzen die het licht breken. Toen Conran&Partners werd
aangesteld voor het interieurontwerp van de kamers,
vroegen zij een heel compacte lichtoplossing; een minimale
armatuur die luxe en verfijning uitstraalt. Dus werd er

speciaal voor het project een wandarmatuur in messing
ontwikkeld die het plafond aanlicht met een gereflecteerd
lichtpatroon met ‘weefeffect’. Dit kleinood verlicht niet
alleen de binnenruimte, maar laat het hele gebouw
van binnenuit oplichten. Voor de rest is er buiten geen
gevelverlichting, met uitzondering van een verwelkomende
‘footprint’ in de luifel beneden. Ook in de hotelkamers
was uitzicht naar buiten een belangrijk punt, vandaar dat
er niet te veel oplichtende elementen zijn: het gebouw

mocht immers geen spiegel worden. In de kamers worden
de wandarmaturen aangevuld met indirect licht achter
het bedpaneel, en in de hotelkamer heeft de gast met
een iPad de regie over de verlichting. Met een digitaal
dimbare lichtinstallatie kunnen verschillende sferen of
voorgeprogrammeerde lichtscenario’s worden opgeroepen,
naargelang het moment van de dag of de persoonlijke
wensen. De zorgvuldige lichtplanning, de toepassing
van uitsluitend ledverlichting en digitale aansturing
dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het
QO. Tegelijkertijd zijn sfeerbeleving, visueel comfort en
flexibiliteit de sleutels naar duurzame luxe anno 2018.
www.tde-lighttech.nl | www.beersnielsen.nl | www.tank.nl
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Lichtpunten
Biënnale Kortrijk
Er kwamen 51.000 bezoekers naar de Kortrijk Xpo. Op de vijfdaagse
beurs Interieur waren de lichtfabrikanten in groten getale aanwezig. Ze
kwamen vanuit heel Europa, en het waren met name de Belgen die ‘thuis’
scoorden.
– Door Monique van Empel

Peruse

De Loop-lamp van het Belgische Peruse valt direct op
door de vernuftige oplossing van de met fittingdoek
afgedekte stroomkabel in het draaibare paneel, gemaakt
van eiken of marmer (Calacatta-wit of Fior di Bosco-grijs).
De basis en metalen ring zijn gemaakt van messing.
Een hedendaagse herinterpretatie van een Art Deco
bureaulamp.
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Oblure

Het Zweedse Oblure staat bekend om haar mix van
klassiek en eigentijds. Ook deze intrigerende lamp
Balance is daar een voorbeeld van. Centraal in dit speelse
concept is de witte lichtbol op de onderste rij. Bovenin zit
namelijk een gat waar de tweede ‘plank’ ingeprikt wordt.
Zo houdt deze in principe onmogelijke stand toch stand.
Met een marmeren voet, stalen planken, metalen bollen en
handgeblazen glas.

Icone Luce

Het Italiaanse Icone Luce toonde op
Kortrijk deze wandlamp Vera. De
lamp bestaat uit een reflecterende
schijf met daarop een geborstelde
ring, die ‘open’ kan worden
gemaakt. De indirecte verlichting
geeft vervolgens verrassende
licht- en schaduweffecten.
Vera is er in brons, goud, roest,
bladgoudstructuur en bronzen
bladtextuur.

Wever Ducré

Deltalight

Eén van de bekendste Belgische
lichtfabrikanten is Deltalight. Hun
Punk-collectie is een ode aan de
iconische subcultuur van halverwege
de jaren 70. De Punk-(inbouw)spot
is een samenwerking met OMA
architecten. De stalen pinnen zien er
misschien wat intimiderend uit, maar
combineer ze met licht en het geheel
wordt plots erg verfijnd. Inmiddels
is de collectie uitgebreid met diverse
kleuren en toepassingen: van pendelarmaturen tot wand-, plafond- en
trackverlichting.

Mirro is een armatuur dat bestaat uit een rond,
reflecterend metalen oppervlak en daardoor – net zoals
een spiegel - een dynamische relatie tot stand brengt
tussen gebruiker, armatuur en licht. Kies voor de plafond-,
pendel- en wandarmatuur uit drie doorsnedes: 30, 45
of 75 cm. De tafellamp is 30 cm in doorsnede en 52,5
cm hoog. De vloerlamp is 45 cm in doorsnede en 157,5
cm hoog, of 75 cm in doorsnede en 172,5 cm hoog.
Afwerking in aluminium, goud of zilver.

Orac

Het Belgische Orac stelde op Kortrijk
de nieuwe Modern-collectie voor,
met onder andere het Compact
Design Lighting-concept. Dit
concept bestaat uit vier compacte
verlichtingsprofielen om indirecte
of directe verlichting als accent toe
te voegen aan een interieur. De
universele profielen passen in elke
ruimte, als uplighter of downlighter,
als plint, wandlijst of kroonlijst.

Zumi

Tony Decavele, Managing Director ZUMI, was erg
tevreden over zijn eerste deelname aan Interieur
Kortrijk. Twee van hun nieuwe modellen zijn de tafel- en
bureaulamp in natuursteen onder de naam Zero Waste.
Voor deze lampen is restmateriaal uit de groeve gebruikt;
naar keuze uit één of twee soorten natuursteen.
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Eindelijk een volwaardige SON-T vervanger in led 2200K
Beschikbare modellen:
Power: 25 tot 250 Watt (3000 tot 29.000 lumen).
Beam: Wide 120, medium 60 en narrow 35 graden.
LED:
Citizen.
Driver: Osram of Tridonic.

Leverancier:
Bovenrijweg 83 - 85
3077 CB ROTTERDAM
www.keraf.nl

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

GASTGEZINNEN GEZOCHT!
Voor meer info of aanmelden:

http://www.hulphond.nl/gastgezin

Naamloos-3 1

07-06-18 16:32

Starmion, ook voor... duurzame lichtlijnen in industriële, logistieke en productieomgevingen
Oude Roderweg 15A | 6422PE Heerlen | www.starmion.nl | info@starmion.nl | 06-5327 07 48

Eden Design

Doris Darling

Tokio

Hind Rabii

Etremoderne ontwierp voor het Belgische Eden Design
het lineaire Bloc-concept. Er kan naar eigen idee worden
gecombineerd met lichtmodules van verschillende
materialen, zoals aluminium, messing, walnoot, eiken
en Carrera marmer. Bloc is makkelijk te installeren,
modulair en zonder zichtbare bevestigingselementen.
Om elektriciteit naar de verschillende lichtmodules te
kunnen sturen, is gekozen voor een standaard rail. De
grootste uitdaging was het uitlijnen van de verschillende
materialen met elk hun eigen eigenschappen.

Eén van de ontdekkingen van Kortrijk dit jaar was de
Sloveense firma Tokio. Hun modulaire Carbon Lightcollectie is er als hanglamp en nu ook als vloer-, wand- en
tafellamp. Dankzij de body van carbonfiber zijn de lampen
erg licht, maar supersterk. De hangconstructies hebben 1
tot 12 dimbare leds en zweven als een soort drone boven
werk- of vergadertafels. Behalve in de matte finish van
het carbon zelf, kunnen de lampen in elke gewenste RALkleur worden geleverd.

Een kleine stand waar mensen direct vrolijk van werden,
met een hippe ontwerpster en zeer kleurrijke lampen.
Voilà, zo zette de Oostenrijkse Doris Darling zichzelf in
de schijnwerpers. Haar lampen zijn handgeblazen en
handgemaakt. De glazen bollen zijn er in heel veel frisse
kleuren en de buis is verkrijgbaar in zilver, koper en goud.
Alle lampen zijn er als vloer-, tafel- en hanglamp.

Deze royale hanglampen Meridiana vallen vooral op door
de combinatie van een grote organisch gevormde disk
met een rechthoekige plaat van hout of marmer. Een even
decoratief als functioneel element, want zo wordt het
directe ledlicht getemperd (30 W, 2700 K). En ook nog
eens winnaar van de German Design Award 2019.
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Uitbreiding
groots aangepakt
Een lichtmasterplan voor de Sartorius Campus in Göttingen

Sartorius Campus is de nieuwe hoofdvestiging van deze internationale biotech-gigant.
Deze nieuwe werkomgeving moest flexibel zijn en communicatie en creativiteit
bevorderen. Ook is er een lichtmasterplan opgesteld om de identiteit van de locatie –
onafhankelijk van lichttechnische ontwikkelingen – te definiëren en te versterken.
– Door Ritsert Huijsman
(Fotografie: Kaffee, Milch & Zucker | Dirk-André Betz)
Een flexibele werkomgeving die communicatie en
creativiteit bevordert – precies die eigenschappen zijn
in de architectuur van Bünemann & Collegen terug te
vinden, conform het Masterplan 2020. Daarin is de
basisstructuur van de Sartorius Campus vastgelegd:
gebouwen, functies, infrastructuur, energienetwerken,
bureauconcepten, buitenruimten, enzovoort. Het
architectonische totaalconcept integreert de waarden
van de onderneming en bevordert identificatie met het
merk bij medewerkers en klanten. Dat is ook van belang
voor het daarop gebaseerde lichtmasterplan, wat
gedurende een periode van vele jaren de verbindende
onderlegger zal zijn voor alle beslissingen omtrent
verlichting op de campus. Het vertaalt zogezegd de
Sartorius-code in een lichtcode.

Lichtmasterplan

Lichtontwerp speelt in de overdracht van waarden
en positionering een belangrijke rol. Het zijn immers
krachtige beelden, waardoor de herinnering aan een
plaats blijft hangen. Licht kan contouren verscherpen
en structuren verduidelijken. ’s Nachts definieert het
licht de architectuur. De grootste kracht van het licht
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is echter haar dynamische aard. Een zonsondergang
betovert ons zowel door kleur als door de bijzondere
sfeer. De dynamiek van het licht zal ten volle benut
worden op de campus, gedurende de schemering en
de nacht, en zowel binnen als buiten. De onderliggende
opdracht van het lichtmasterplan: stem licht af op de
architectuur en breng een sfeer over die medewerkers en
bezoekers een aangename visuele ervaring biedt, zonder
hen van het eigenlijke doel af te leiden. Het licht fungeert
als creatief kader en benadrukt de sfeer. De grootste
uitdaging lag in het voelbaar maken van het innovatieve
karakter en de pioniersgeest van Sartorius.

Structuur van de campus

De gezichtsbepalende structuur bestaat uit reeds
aanwezige industriële gebouwen, nieuwbouw en
onbebouwde delen. Hoofdingangen, glazen gevels,
hoogbouw en groenvoorzieningen, dat zijn de dominante
elementen in de waarneming van buitenaf. Van binnenuit
wordt het blikveld ingekaderd door gevels van de
naburige bebouwing en verder bestaat het voornamelijk
uit een parkachtig uitzicht, want het centraal gelegen deel
van de campus bestaat uit een park.

De binnen- en buitenverlichting van de gebouwen en het groen in de buitenruimte zijn aan elkaar
gekoppeld en geven een bij het seizoen passend, sfeervol beeld (bron: Studio DL)

Voor enscenering en zicht

De transparantie van de architectuur wordt door
het lichtconcept geaccentueerd. De glasfaçaden zijn
daarbij een belangrijk medium. Het is de bedoeling dat
de werkomgeving wel zichtbaar is, maar niet als een
uitsluitend op efficiëntie gerichte productielocatie. Het
gaat eerder om een beleving van een ruimte die plaats
biedt aan creativiteit en waarin de individualiteit van
de medewerkers op prijs wordt gesteld. Uniciteit en
herkenning zijn belangrijke doelstellingen waaraan het
lichtontwerp een essentiële bijdrage moet leveren. De
ziel van het moderne en op de toekomst georiënteerde
technologieconcern komt terug in de vitaliteit, de
flexibiliteit en de dynamiek van het licht. Een zorgvuldige
selectie van betekenisvol verbonden variabelen
omvat onder andere daglichtniveau, temperatuur,
seizoensgebonden groen en evenementen. Ze vormen
de input voor automatisch gestuurd licht, dat door
subtiele wijzigingen in intensiteit en kleur op natuurlijke
veranderingen en afgesproken aanleidingen reageert.
De functionele verlichting is zeker niet van een lagere
orde, vergeleken bij het geënsceneerde licht. Ook daaraan
worden hoge eisen gesteld qua lichttechnische precisie
en rendement. Bij het functionele licht, dat in hoofdzaak
in niet-openbare ruimten is aangebracht, is afgezien van
representatieve of decoratieve elementen. Concentratie,
dus het vermijden van afleiding, was hier het credo.
Dit licht moet eerst en vooral voldoen aan de eisen van
optimaal zicht en goede leesbaarheid van de omgeving.

Dynamisch licht is troef

Lichthoeveelheid, lichtkleur, lichtrichting en tijdstip
plus duur van het lichteffect zijn de vier belangrijke
lichtparameters. Daglichtdynamiek laat zien wat het
meest waardevolle van licht is, namelijk voortdurende,
onopvallende verandering. Daarom kan het merendeel
van de toegepaste lichtbronnen de lichtstroom en
-kleur flexibel aanpassen aan het verloop van de dag
en het jaargetijde. De gebouwen en de inrichting van
de buitenruimte glijden, bij wijze van spreken, de nacht
in begeleid door een lichtchoreografie. Tijdens de
overgang van daglicht naar nachtelijk donker domineert
een krachtig, schitterend licht dat correspondeert met
de vitaliteit en de bedrijvigheid op de campus. Als de
activiteiten afnemen, wordt de intensiteit minder en
maakt plaats voor licht van binnen dat met een minimale
energievraag via de glazen gevel optimaal effect sorteert
buiten.
De werkplekverlichting is een bepalende factor voor
het welzijn en de werklust. Het ritme van een etmaal
en jaargetijden zijn als een ‘levensmetronoom’ voor
de mens. Daarmee houdt de kantoorverlichting van de

campus rekening, doordat die wordt aangestuurd door
de dynamiek van het natuurlijke licht. Bovendien is de
verlichting van de binnenruimten modulair opgebouwd,
zodat deze ook flexibel en zonder grote ingrepen kan
reageren op functiewijziging of herinrichting.

Eerste mijlpaal

Met de ingebruikname van het productiegebouw
(onderscheiden met de German Design Award 2018)
voor laboratoriumapparaten werd in het voorjaar van
2017 de eerst fase succesvol afgerond. Hier werken
450 medewerkers op 25.000 m2. Hun productiehal is
uitgevoerd in staalbouw, het administratiegebouw is van
beton. Beide delen zijn verbonden door een ruim atrium.
Dat heeft enerzijds een routing- en toegangsfunctie
en is anderzijds een belangrijke ontmoetingszone
met zitgelegenheid en een pantry. Om het grootse
karakter van het atriumvolume niet te verstoren, is deze
bewust armaturenvrij gehouden. Lichtbronnen zijn
onder het glazen dak aangebracht en terughoudend
geïnstalleerd, maar wel met het juiste lichteffect.
Plafondspots verlichten routes, maar accentueren ook de
ongelijksoortige oppervlaktestructuren van de bij elkaar
komende gebouwgevels van aluminium en beton. Twee
loopbruggen die het atrium doorsnijden vormen markante
architectonische elementen. Licht accentueert deze
verbindingen tussen de gebouwdelen doelbewust. Bij de
zitplekken zorgen staande armaturen voor gemoedelijke
lichteilanden.
De aansluiting van het productiegebouw op het
atrium bestaat uit één geleding, waarin kantoren en
laboratoria zijn ondergebracht. Daarachter is de feitelijke
productiehal. De aluminium gevel van dit deel wordt
onderbroken door voorover hellende glasgevelsegmenten,
die ook in het atrium terugkeren. In al deze v-vormige
segmenten zijn led-inbouwlijnen geïnstalleerd.

20.00 uur

24.00 uur

De nachtkaarten voor de tijdstippen van 20:00 en
24:00 uur maken het duidelijk: met de afname van
activiteiten op de campus in de avond neemt de
intensiteit van de verlichting ook geleidelijk af
(bron: Studio DL)
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GE
Lighting

Nieuwe naam
dezelfde kwaliteit
Tungsram, één van de meest iconische merken op het gebied van verlichting in Europa, komt opnieuw in de schijnwerpers te staan met de overname van de activiteiten van GE Lighting in Europa,
het Midden-Oosten, Afrika, Turkije en de wereldwijde automobielindustrie.

tungsram.com

De afdekking van deze armaturen is door de gelijkenis
met de aluminium geveldelen nauwelijks zichtbaar als
het licht is uitgeschakeld. Eenmaal ingeschakeld vormen
ze een belangrijk onderdeel van de gebouwenscenering.
De ledlijnen zijn in tunable white uitgevoerd, zodat
de lichtkleur kan variëren van een warmwitte gloed
tot verfrissend koudwit. Daardoor is het mogelijk om
een bewust contrast tussen gebouw en omgeving
te creëren. Bij de entree van de productiehal is een
grootse lichtenscenering bewust vermeden. Hier zorgt
de architectuur namelijk al voor een intuïtieve geleiding
richting entree, die slechts door een wallwasher wordt
onderstreept. De positie daavan is alleen voor zeer
aandachtige toeschouwers zichtbaar.
Om de visuele structuur van een opengewerkte plafondconstructie van de pauzeruimten niet met een extra
laag te belasten, zijn downlights en wallwashers in de
akoestische elementen geïntegreerd.
De Sartorius productiehal is in de categorie hoogbouw
onderscheiden met de ingenieursprijs van de Deutsche
Stahlbau. Een bijzondere constructie beschermt het
gebouw tegen trillingen. De stalen dragers in de hal
zijn een opmerkelijk detail in deze constructie. Om hun
dominante architectonische positie niet te beïnvloeden,
is gekozen voor bijzonder compacte lichtstroken. De
verschijningsvorm daarvan is zo minimalistisch als binnen
de huidige stand van de lichttechniek maar mogelijk is, en
blauw strijklicht accentueert op subtiele wijze de stalen
dragers.

De open kantoorruimten zijn zo verlicht, dat flexibele
inrichting mogelijk is met behoud van normen.
De armaturen zijn met een lichtsterkte- en bewegingssensor uitgerust, die input leveren aan de automatische
lichtaansturing. Gebruikers kunnen deze handmatig
bijstellen. Er is gewerkt met DALI Device Type 8, waardoor
de directe en indirecte lichtcomponenten afzonderlijk te
sturen zijn. De kleuren zijn tijdens werkuren aangepast aan
het verloop van het daglicht. Gedurende de dag verandert
de indirecte verlichting van 2700 K in de ochtend, tot 5000 K
rond het middaguur en weer terug naar 2700 K in de
avond. Dat gebeurt traploos, zonder dat het de gebruiker
opvalt. De directe verlichting verloopt overeenkomstig,
maar met een koudwit-begrenzing van 4000 K. Deze
lichtaansturing is er in eerste instantie op gericht om de
lichtsfeer aan te passen aan het natuurlijke daglichtverloop
en voorkomt dat de gebruikers in de kantoorruimten
worden blootgesteld aan klinisch, star werklicht. Speciaal
voor het project zijn pendelarmaturen ontwikkeld met een
lengte tot 3,2 m. Deze garanderen samenhangende directe
en indirecte verlichting met de hoogste gelijkmatigheid.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Sartorius, Göttingen, www.sartorius.de
Architect van het productiegebouw voor
laboratoriumapparaten: Bünemann &Collegen GmbH,
Hannover, www.buenemann-collegen.de
Lichtmasterplan voor de Campus en lichtontwerp
voor het productiegebouw: Studio DL, Hildesheim,
www.studiodl.com
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Experts in licht metrologie instrumenten

info@laser2000.nl

Spheres

Gonio’s

Camera’s

Officiële distributeur
in de Benelux
www.koningenhartman.com

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

ONZE
NIEUWE
S
C ATALOGU
IS UIT
V R A AG H E M
NU AAN

Kroon Professional Lighting Solutions
www.kroon-lights.nl | www.sec-lighting.nl

Nieuwe daglichtnorm
ziet het licht
– Door Rien Kort

Een nieuwe daglichtnorm zit eraan te komen.
De nationale NEN 2057 wordt op termijn
vervangen door diens Europese tegenhanger.
Welke gevolgen heeft dit voor de Nederlandse
verlichtingsmarkt? Annet van der Horn van
kennisnetwerk voor normontwikkeling en
normtoepassing, NEN, legt het uit.
Voor het berekenen van de hoeveelheid daglicht in
woningen, kantoren, bedrijfs- en andere ruimten hanteert
Nederland de NEN 2057. Kort samengevat houdt deze
berekeningsmethode het meten van de raamoppervlakte in.
“Deze methode is een versimpeling van de werkelijkheid”,
aldus Van der Horn. “Zaken zoals de diepte van de ruimte
of eventuele obstakels, zoals bomen en de oriëntatie,
worden niet meegenomen. Ook wordt per 10 of 15
graden gewerkt, en zitten er de nodige afrondingen in.
De Europese norm NEN-EN 17037 heeft een volledig
ander uitgangspunt: de daglichtfactoren. De norm
berekent de hoeveelheid licht die er op een punt op de
vloer in een ruimte binnenkomt. Werken met deze nieuwe
norm is beter en gemakkelijker. De resultaten zijn ook

gemakkelijker te visualiseren.” Kortom, een laagdrempelige
methodiek, ongeacht het kennisniveau op het gebied van
lichtmetingen, stelt Van der Horn. Het moet helpen om op
ongecompliceerde wijze meer of beter daglicht te realiseren
binnenshuis.

Pluspunten

De nieuwe norm brengt veel meer voordelen met zich
mee, vervolgt ze. “Er bestaat een betere relatie met de
daadwerkelijke energiebesparing, omdat het verschil
tussen licht en donker scherper kan worden getrokken.
Een tweede pluspunt is het verhogen van welzijn en de
gezondheid van mensen, want daglicht speelt daar, zoals
bekend, een grote rol in.”

Installateurs

De verwachting is dat de markt ook enthousiast zal
zijn over deze belangrijke verandering. “Ik denk dat
producenten van lichtsystemen prima uit de voeten kunnen
met deze verbetering, vooral omdat de relatie tussen
daglicht en kunstlicht veel beter kan worden ingeregeld per
exact punt. Voorheen moest men het doen met slechts één
getal dat gold voor het gehele vloeroppervlak. Installateurs
hebben met dit systeem een beter model in handen voor
het inschatten van hun lichtplan. Bovendien maakt het een
betere voorspelling van de energieprestatie mogelijk.”
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—
VanLien
Lutia: veelzijdige
vluchtrouteverlichting om
veiligheid buiten te brengen

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

Zonlicht

Ondanks alle positieve verwachtingen blijven er toch
nog wat ‘toekomstdromen’ liggen: “Dingen zoals uitzicht
en beschaduwing worden wel benoemd, maar het blijft
beperkt tot achtergrondinformatie, terwijl deze aspecten
als best belangrijk mogen worden beschouwd. Vanuit
algemeen welzijn en gezondheid zou het mooi zijn als
de Nederlandse regelgeving hier eisen aan zou stellen,
maar het is al een vooruitgang dat uitzicht en blootstelling
aan zonlicht nu in de Europese norm zijn opgenomen.”
Ze begrijpt dat niet alles even makkelijk in het systeem
van de Nederlandse bouwregelgeving kan worden
opgenomen: ”Bij een bouwaanvraag kun je alleen maar
eisen stellen aan het eigen perceel en niet bij de buren.
Terwijl het nogal een verschil maakt of je naast een
flatgebouw met veel schaduw of een open weide woont.
Daarom wordt bij daglicht altijd uitgegaan van een fictieve
belemmeringshoek van 20º.

Handelsbelemmeringen

Volgens Van der Horn is er in de aanloop naar de
normontwikkeling gekeken naar de volledige breedte
van de binnen Europa gehanteerde meetsystemen.
“Geconcludeerd werd dat de daglichtfactoren, die
aan de basis liggen van de Europese norm, het meest
worden gebruikt. Een breed aanbod aan kwalitatief en
gebruiksvriendelijke software is hiervoor bovendien
beschikbaar.” Het gelijktrekken van de daglichtnorm binnen
heel Europa geeft verder het praktische gemak dat overal

op dezelfde wijze wordt gerekend. “Dat biedt weer meer
duidelijkheid op internationaal niveau. Een belangrijk
uitgangspunt van de Europese Unie is het wegnemen
van handelsbelemmeringen en deze nieuwe norm sluit
naadloos aan op dat gedachtegoed.”

Handleiding

NEN-EN 17037 wordt waarschijnlijk begin volgend jaar al
gepubliceerd, maar dat heeft naar alle waarschijnlijk nog
geen directe invloed op de regelgeving. De nationale norm
zit ingekapseld in het Bouwbesluit van 2012, dat ook op
de nominatie staat om te worden vervangen en wel door
het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De verwachting
is echter dat die pas in 2021 van kracht wordt. Tot die tijd
wenst de overheid dat er niet te veel wordt getornd aan de
bestaande wetgeving. “De norm is Engelstalig, maar wij
werken momenteel aan het schrijven van een Nederlandse
vertaling én aan een praktijkrichtlijn. Die laatste kun je zien
als een soort Nederlandse handleiding voor bij de norm.”
Deze richtlijn verschijnt waarschijnlijk pas in 2020. De
praktijkrichtlijn bevat dus een eenvoudige instructie voor
de berekening van de hoeveel daglicht in een ruimte. Ook
worden tips gegeven om te zorgen dat de ruimten voldoen
aan de gestelde kaders in het Bouwbesluit en diens
opvolger.
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

10 januari 2019

Bijeenkomst Lichtkoepel (lichtbranche organisaties)

Amsterdam

16 mei 2019

Internationale Dag van het Licht

5 juni 2019

European Lighting Expert- examen

Ede
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Verlichting en led,
hoe dicht bij ons bed?
Eerste (led)verlichtingsbarometer brengt Vlaamse
markt van residentiële verlichting in kaart.

Terwijl de voorbije jaren studies in het buitenland inzicht gaven in
het residentieel gebruik van ledverlichting, bleef dit in Vlaanderen
onontgonnen terrein. De (led)verlichtingsbarometer van de KU Leuven
vult die leemte in.
– Door Greet Verleye

Het Vlaams Energieagentschap voert dan wel
tweejaarlijks een marktonderzoek naar de houding
van Vlaamse huishoudens wat betreft energieverbruik,
het aspect ‘verlichting’ komt daar slechts summier
aan bod. “Te summier om antwoord te krijgen op een
aantal relevante vragen”, zo stelt Frédéric Leloup,
Kwaliteitsbeheerder aan het Laboratorium voor
Lichttechnologie van de Katholieke Universiteit Leuven,
Departement Elektrotechniek (ESAT). Daarom brachten
het Laboratorium en de vzw Groen Licht Vlaanderen
onlangs een rapport uit dat inzicht biedt in het
consumentengedrag in Vlaanderen met betrekking tot
(led)verlichting. Het volledige rapport staat op de website
van [inst]ALLICHT, maar in dit artikel staan de aanpak van
de studie en de voornaamste bevindingen.

Aankoopbeslissingen

De studie bestond uit een enquête die werd afgenomen
tussen 23 februari en 1 maart 2018. Voor de samenstelling
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van het panel potentiële respondenten werd een
beroep gedaan op V-G Sensory. De bevraging leverde
201 bruikbare reacties op. 59% van de respondenten
is vrouw, 41% is man en elk van de 6 vooropgestelde
leeftijdscategorieën is vertegenwoordigd (startend van
18 jaar en lopend tot 65+). Belangrijk is dat 93,5% van de
respondenten zelf - of in samenspraak met de partner de aankoopbeslissingen neemt.

Waar brandt de lamp

In 60% van de woningen van de respondenten zijn
mintens 20 aan het net gekoppelde verlichtingstoestellen
aanwezig. Het zal geen verwondering wekken dat de
gloeilamp op zijn retour is en in het minst aantal woningen
terug te vinden is, in vergelijking met andere lichtbronnen,
en toch gloeit deze lamp nog steeds wel in ruim 60%
van de onderzochte woningen. Er is een belangrijke
correlatie tussen de aanwezigheid van gloeilampen en
de leeftijd van de respondenten: vooral de leeftijdsgroep

65+ maakt nog gebruik van dit soort lampen. Voor
halogeenverlichting zijn de resultaten gelijklopend: hoe
ouder de respondenten, hoe vaker halogeenverlichting
in de woning brandt. Beide lichtbronnen zijn veel minder
populair in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar.
Ledverlichting voert over de leeftijdsgroepen heen de
boventoon; deze verlichtingsbron is in gebruik in bijna
90% van de woningen. De voorkeur voor ledverlichting
is niettemin het meest uitgesproken bij de jongste
respondenten. In bijna 80% van de woningen is de
spaarlamp terug te vinden; die is daarmee de tweede
meest voorkomende verlichtingsbron en hij wordt gebruikt
door elke leeftijdsgroep.

Aankopen: hoe en waarom

Mensen kopen meestal nieuwe verlichting omdat de oude
versleten of defect is. Een verhuizing of verbouwing, of de
vaststelling dat de techniek van de bestaande verlichting
is verouderd, is ook een veelvoorkomende motivatie om
te vernieuwen. Een kleinere groep van respondenten
koopt andere verlichting omdat de smaak is veranderd.
Vooral wie kapotte of verouderde verlichting vervangt,
kiest voor een lichtbron met verbeterde technologie. Is de
beweegreden voor de aankoop een veranderde smaak,
dan speelt technologische vooruitgang minder een rol.
Bij de keuze van het soort verlichting zijn de productspecifieke criteria, in volgorde van belangrijkheid: de
levensduur, op de voet gevolgd door de kostprijs, en
daarna de efficiëntie van de lichtbron en de lichtkleur.
Ruim een kwart van de respondenten laat zijn keuze
mede afhangen van het uiterlijk of het design van de
verlichting. Deze criteria worden aanzienlijk belangrijker
gevonden dan de totale lichtstroom die de lamp of
armatuur produceert. Nog minder belang hecht de
koper aan de vraag naar maatschappelijk of ecologisch
verantwoorde productieciriteria. Hekkensluiter bij de
keuzebepalende criteria is smart lighting: draadloze
bediening, dim- en andere randmogelijkheden
beïnvloeden het aankoopgedrag nauwelijks.

(Liever?) tasten in het duister

Opvallend: een vijfde van de respondenten vraagt advies
aan vrienden en familie, maar slechts 6,5% roept het
professioneel advies in van een lichtplan(ner). Nochtans
vinden heel wat geënquêteerden het niet makkelijk om
lichtstroom, stralingspatroon of lichtkleur in te schatten en
ze vinden het ook moeilijk om op voorhand te weten of de
verlichting zal passen in het interieur.

Vooral offline en doe-het-zelf

Slechts 10% van de respondenten koopt zijn verlichting
online. Onbekend blijkt onbemind: de respondent die meer
kanalen bezoekt voor hij verlichting aankoopt, kiest op zijn
zoektocht vaker voor online kanalen en schat de waarde
van de online informatie over verlichting ook hoger in.
Met ruime voorsprong is de doe-het-zelf zaak de plaats
waar verlichting wordt aangekocht, gevolgd door de
meubelzaak en daarna de speciaalzaak of groothandel in
verlichting.

Led

Bijna 9 op 10 respondenten hebben ooit al ledverlichting
gekocht. De belangrijkste motivatie is het lagere verbruik
en de langere levensduur. Weinig belang wordt gehecht
aan het feit dat led uitgebreidere mogelijkheden biedt
op het vlak van smart lighting. Wie nog geen led heeft
gekocht, geeft als belangrijkste reden dat de bestaande
verlichting nog niet aan vervanging toe is, al telt de
hogere prijs van led ook mee. Wie de stap zette, blijkt
in het overgrote deel van de gevallen tevreden en vindt
de kostprijs geen obstakel. Led wordt in huis het meest
toegepast in respectievelijk de woonkamer, de keuken,
de eetkamer, de badkamer en de slaapkamer. Naar
het kleinste kamertje heeft led het minst vaak de weg
gevonden.

Uitfaseren of sensibiliseren

90% van de respondenten laat afgedankte lampen
recyclen. Slechts één kwart van de respondenten is echter
volledig op de hoogte van de uitfaseringsmaatregel van
bepaalde typen halogeenlampen vanaf 1 september
2018. Als de Vlaamse overheid meer mensen wil
aanzetten tot het vervangen van halogeenlampen
door een energie-efficiënter alternatief, dan is er nog
sensibiliseringswerk aan de winkel.

De ledverlichtingsbarometer 2018 is een gezamenlijke
studie van het Laboratorium voor Lichttechnologie
van de KU Leuven en vzw Groen Licht Vlaanderen,
in samenwerking met V-G Sensory. Aan de studie
werkten mee: Frédéric Leloup (Laboratorium voor
Lichttechnologie, KU Leuven, www.lichttechnologie.be),
Wouter Ryckaert en Catherine Lootens ( beide Groen
Licht Vlaanderen vzw, www.groenlichtvlaanderen.be),
Hilde Vanaerde en Katrien Careel (beide V-G Sensory,
https://vgsensory.be). Het volledig rapport is te vinden
op www.installicht.nl/verderlezen
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KRACHTIGER
LICHT NODIG?
WIJ HEBBEN
EEN OPLOSSING.

BENELUX.LEDVANCE.COM
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LED ARMATUREN. MODERN. EFFICIËNT.
Aan LED verlichting worden tegenwoordig hoge eisen gesteld,
zowel qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met
LEDVANCE® LED armaturen heeft u een winnende combinatie:
aantrekkelijk design, hoge efficiëntie, betrouwbare kwaliteit en
tot 5 jaar garantie.

Hoe zit het met de veiligheid van vluchtwegen
voor mensen met een handicap? Uiteindelijk
valt dat onder de verantwoordelijkheid van de
gebouweigenaren. Er is nu een nieuwe mogelijkheid.
Gebouweigenaren zijn betrokken bij de veiligheid van gebouwen.
Vanaf 1 januari 2017 is het VN-verdrag gehandicapten van kracht
gegaan. Dit verdrag schrijft voor dat mensen met een handicap
gelijkwaardig en onbelemmerd moeten kunnen meedoen in de
maatschappij. Het is gericht op de toegankelijkheid.

Rennend mannetje

Geeft u als gebouweigenaar iemand toegang tot uw pand, dan
bent u wel verplicht om ervoor te zorgen dat ook de mensen die
niet zelfredzaam zijn bij calamiteiten veilig kunnen vluchten. Dit valt
immers onder de verantwoordelijkheid van een gebouweigenaar.
Op de groene borden van de vluchtwegaanduiding is altijd een
lopend vluchtend persoon te zien, en deze is zelfredzaam. Maar de
vluchtwegaanduiding die KTG-Solutions heeft ontwikkeld, geeft
duidelijk aan welke vluchtweg geschikt is voor mensen die NIET
zelfredzaam zijn.

Co l umn

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

Salesmanager
voor XAL in Amsterdam
Junior Accountmanager
voor Wever & Ducré in Amsterdam
Accountmanager
voor Lumenplan in Amsterdam
Salesmanager
voor QC lightfactory in Bavel
Lichtontwerpers
voor diverse bedrijven
Accountmanagers
voor diverse bedrijven
Interesse? Bel Agent251 voor een gesprek.

Helaas wordt er vaak geen rekening gehouden met wat er zich
achter de nooduitgang bevindt, en bij het opstellen van het
vluchtplan houdt men hier ook geen rekening mee.
Voorbeeld: u bevindt zich op de derde verdieping en het brandalarm
gaat af. De lift mag niet worden gebruikt en wat moeten mensen
met een handicap dan? En: negen van de tien keer weet men
helemaal niet dat er iemand in het pand aanwezig is die niet
zelfredzaam is.
KTG inventariseert, rapporteert, adviseert en ondersteunt
gebouweigenaren bij het nemen van simpele en kostenefficiënte
maatregelen, zodat ook mensen die niet zelfredzaam zijn, bij nood
veilig kunnen vluchten. Want bij een calamiteit blijft de eigenaar van
het pand altijd aansprakelijk.
Petra Postma-Jansen

Agent251 executive recruitment
Stationsweg 13 B
1901 AA Castricum
post@agent251.nl
+31 614 009 251
agent251.nl
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Sckakelen naar schoonheid licht aan, licht uit

Massief hout
met Silvaluxe
Silvaluxe heeft gezocht naar een vernieuwend, slank
en onderscheidend ontwerp. Silvaluxe ontwikkelde de
massief houten touch-schakeling geheel geïntegreerd in
de een-twee-drie-viervoudige afdekramen.
Dit schakelmateriaal is verkrijgbaar in eiken, Amerikaans
noten en mahonie. In overleg zijn andere harde hout-
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soorten ook mogelijk. Ze hebben ook de eerste plastic
vrije hotelkamer, in het Hilton Double Tree in Amsterdam,
mogen voorzien van dit schakelmateriaal. Silvaluxe is een
Nederlands product, van ontwerp tot en met fabricage:
made in Holland.
www.silvaluxe.com

Sckakelen naar schoonheid licht aan, licht uit

Comma
Het Comma Intelligent Home Systeem
regelt licht, audio, video, communicatie,
toegangscontrole en besturing van onder
andere raamdecoratie en verwarming
of koeling in één geïntegreerd systeem.
Het is voorzien van een eenvoudige
gebruikersinterface en architectonisch
vormgegeven.
Lineaire audio (multi-source en multiroom), signalering (van deurbel tot
brandalarm), video (bewakings- en
voordeurcamera) en sturing gaan over
een standaard CAT-5 netwerkkabel,
zonder enige vorm van compressie en
vertraging. Dankzij het gebruik van
vooruitstrevende sensortechnologie stuurt
Comma feilloos aan wat nodig is om in een
comfortabele omgeving te leven. Naast
laagspanningsgestuurde ledlichtsturing
is er een breed scala aan interfaces voor
alle gangbare standaarden, zoals DALI,
DMX & SMI. Het Comma-systeem is
voorzien van HybridHouse Technology.
Naast vooruitstrevende technologie en
ultieme gebruikerservaring zijn security
en privacy belangrijke elementen in het
systeemontwerp.
www.controlyourworld.nl

Tronix led dimmer
De universele Tronix LED Dimmer
(fase afsnijdingsprincipe) is een
succesnummer en werkt goed
met veel soorten ledverlichting.
Daarnaast heeft het een groot
bereik van 2 W ~ 350 W. Daar komt
bij dat de prijs-kwaliteitverhouding
hoog is.
Inmiddels is het assortiment
aangevuld met een universele Dali
Dimmer en een universele 1-10
V Dimmer. Met een verstelbaar
minimum dimniveau en bescherming
tegen oververhitting. De drie
varianten Tronix universele leddimmers zijn geschikt voor het
schakel- en plaatwerk van alle grote

merken, zoals Gira, Berker, Jung,
Merten, Presto en Busch-Jaeger.
De dimmers zijn uitgevoerd als
draaidrukdimmers en ze zijn geschikt
voor hotel / wisselschakeling.

De Tronix universele DALI leddimmer is geschikt voor broadcast en
voor het sturen van groepen.
www.tronixlighting.com
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Sckakelen naar schoonheid licht aan, licht uit

Draadloos
Met de introductie van Go Wireless van Eaton is draden
trekken om verlichting, verwarming, ventilatie en
zonwering met een schakelaar te bedienen niet langer
nodig. Daardoor gaat het installeren sneller, efficiënter
en schoner, zonder hak- en breekwerk. Bovendien zijn
de Go Wireless-schakelaars verplaatsbaar. Dat maakt
het ook een zeer klantvriendelijke installatieoplossing.
Eaton heeft onlangs zes draadloze Go Wirelesspakketten gelanceerd.

verwarming en zonwering, kunnen klanten bijvoorbeeld
kiezen voor een extra centrale masterschakelaar, een
schakelklokfunctie, of bediening via een app op de
smartphone door een extra component toe te voegen.
Draadloos schakelen biedt gebruikers en installateurs
voordelen. Klanten hebben alle vrijheid om de schakelaars
te plaatsen waar ze willen, zelfs op glazen wanden. En als
ze deze toch op een andere plek of extra bedienpunten
willen hebben, dan is dat snel, eenvoudig en zonder
breekwerk te realiseren. Installateurs kunnen, vergeleken
met de installatie van bedrade schakelaars, besparen op
installatiewerk en -tijd. Er zijn zes Go Wireless-pakketten:
Wireless Switch All –bediening verlichting, Wireless
Second Switch – voor het toevoegen van een extra
bedieningspunt, Wireless Dim All – bediening dimbare
verlichting, Wireless Shading – zonwering en rolluiken
bedienen, Wireless Ventilation – bediening mechanische
ventilatie en Wireless Heating – bediening verwarming.

Elk pakket bevat een voorgeconfigureerde draadloze
wandschakelaar en actor, die direct te gebruiken zijn.
Bij bouw, verbouw en renovatie zijn de draadloze
wandschakelaars een effectief en flexibel alternatief
voor bedrade schakelaars. Er zijn heel eenvoudig extra
bedienpunten of extra functionaliteiten toe te voegen en
bij een herinrichting of verbouwing kunnen schakelaars
moeiteloos op een andere plek worden geïnstalleerd. De
Go Wireless-pakketten vormen ook een goede opstap
naar de upgrade van gewone woning naar ‘slim huis’. Bij
de aansturing van apparaten, bediening van ventilatie,

www.eaton.nl/electrical

Naar nul

Deze dimmers van IonLed zijn op veel gangbare
lampen getest, waaronder ook Osram en Philips. Het
grote voordeel van deze dimmer is dat de flikkering
kan worden afgestemd en gereduceerd tot 0 en dat
de dimmers ook helemaal terugdimmen naar 0.

Wijziging wetgeving:
ook consumentenarmaturen
gescheiden inzamelen

De ene dimmer gaat van 0 – 200 W, de andere van
0 – 300 W. De behuizingsklasse is IP20 en beide
voldoen aan de eisen van TÜV. De afmetingen zijn
87 x 87 x 43 mm, inbouwdiepte 21 mm.

Energiezuinige lampen en verlichtingsarmaturen moeten volgens de
wet gescheiden worden aangeboden voor recycling. Dit geldt nu ook
voor zogeheten “consumentenarmaturen”. Dit zijn armaturen die
rechtstreeks aan de consument worden verkocht.

www.ionled.nl
Professionele LED dimmer
0-200W

Zelf importeur?
Sluit u aan!

Bedrijven die zelf lampen of (consumenten-)
armaturen produceren of importeren
moeten zich bij LightRec Nederland
aansluiten voor opgave van het aantal
verkochte exemplaren. Deze stichting is
namens alle producenten en importeurs
van verlichting opdrachtgever van Wecycle.
Wecycle zorgt voor een verantwoorde
inzameling en recycling van uw producten.

Professionele LED dimmer 0-200W

Dimt alle LED van 0 tot 200Waa
voor alle merken frontplaten
Ga voor meer informatie naar lightrec.nl en klik Geschikt
op producenten/
importeurs, aanmelden of neem contact met ons op via
producenten@wecycle.nl of (079) 7600 630.

Technische details:
WECYCLE0989 adv Installicht-85x121.indd 1

- Voltage: 230V+- 10%
- Minimale belssng: 0VA 22-10-18
- Maximale Belassng: 200VA
- Behuizing Klasse: IP20
- Afmeeng: 87x87x43MM

15:51
Dimt
alle LED van 0 tot 200Waa
Geschikt voor alle merken frontplaten
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Productnieuws

Wallscaping
Wallscaping is een combinatie
van wall en landscaping. Bij de
gelijknamige serie armaturen van
RZB gaat het dan ook daarom: de
opwaardering van buitenmuren met
licht. De vier armaturen Techno,
Cyl, Zono en Nadelspot zijn speciaal
hiervoor nieuw ontwikkeld.
De basis wordt gevormd door een plaat
die op de muur wordt gemonteerd, en

deze is bruikbaar voor alle genoemde
typen. Met de Gravolock-sluiting
kan de armatuur snel en gemakkelijk
worden gemonteerd, zonder
schroeven. Wallscaping-armaturen
hebben een moderne vormgeving
met strakke lijnen. Zono en Nadelspot
zijn een- of tweezijdig verkrijgbaar.
Bij alle vier de series is er keuze uit
breed- of smalstralende verlichting, en
tweezijdige uitvoeringen hebben ook

de combinatiemogelijkheid van een
smalle lichtstraal naar boven en een
bredere lichtstraal naar beneden. Het
uitgangspunt van het ontwerp van
alle Wallscaping-armaturen zijn de
tijdloze basisvormen van de cylinder
en de balk. Zo is er dus een passende
vorm voor elke omgeving die vraagt
om een architectonische highlight.
www.rzb.de

Mancorrente en Project XYZ
Design luce is een unieke collectie profielen, ontworpen
en geproduceerd in Italië, waarmee eindeloze creaties
te maken zijn. Verkrijgbaar in de kleuren antraciet, grijs,
geanodiseerd wit, zwart, mokka, chroom, goud, koper en
terracotta.

Met Project XYZ bijvoorbeeld zijn er talloze ruimtelijke
mogelijkheden. En de vorm van de stenen leuning
Mancorrente is typerend voor de oude paleizen van
Florence, met verlichting eraan toegevoegd. De strakke
lijnen bieden nu naast ondersteuning bij het gebruik
van de trap ook visuele ondersteuning in het donker,
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zowel voor openbare ruimten als in woonomgevingen.
In Nederland is deze collectie exclusief verkrijgbaar bij
INIZIO Creative Lighting Solutions.
www.inizio-cls.nl

Productnieuws

CicloItalia
De introductie van de nieuwe CicloItalia gaat bijna 30 jaar
terug, naar de begintijden van Catellani & Smith. In 1989
gebruikte Enzo Catellani de bijzondere fietsverlichting
die hij in het Oosten was tegengekomen om Ciclocina te
ontwerpen, wat één van de meesterstukken werd van
zijn eerste collectie Oggetti senza tempo.
Vandaag de dag wordt die fietsverlichting niet meer
gemaakt, maar het kan wel worden gereproduceerd. Als
eerbetoon aan Ciclocina hebben Catellani & Smith het
ontwerp ervan met Italiaans vakwerk omgetoverd tot
CicloItalia. Het bijzondere licht van de nieuwe CicloItalia
vraagt een bepaald fabricageprocede, dat nu haast niet
meer wordt toegepast omdat het zo’n complex proces
is. Dat maakt iedere armatuur tot een uniek werkstuk,
dankzij het uitstekende Italiaanse vakwerk. Zo is
CicloItalia de natuurlijke evolutie van een armatuur die
een grote stap in de geschiedenis van het bedrijf vertolkt,
omdat het dezelfde bijzondere armatuur is met een
gezandstraalde glazen lens en omdat het tegelijkertijd
de combinatie vormt van een nostalgisch vintageontwerp met hedendaagse ledtechnologie. Met een
vorm uit onbehandeld natuurlijk koper BRASS, met haar
opvallende gouden kleur, en details uit gevernist ijzer, is
de nieuwe CicloItalia verkrijgbaar als staande lamp en als
bureaulamp, om de sfeer van het verleden licht te laten
schijnen in moderne leefruimten.
www.catellanismith.com

Mat goud en
glossy candy
roze
Voor wie eens wil experimenteren met Kerst zijn er
armaturen in matgoud en glossy candy pink. Deze
armaturen van Modoluce geven een magische,
surrealistische noot aan elk interieur, of het nou de
matgouden staande of pendelarmaturen van designer
Roberto Paoli zijn, of de maanvormige Orb 40 van Buro
Famos in glossy candy pink (en 40 verwijst naar de
doorsnede van 40 cm).
www.modoluce.com
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Productnieuws

Maverick Storm 1 Wash
De CHAUVET Professional Maverick-armaturen drukken
hun stempel op 2018, waar ze werden gebruikt voor
festivals zoals Made In America, en op tours door
artiesten zoals Luke Bryan en Romeo Santos. Op de
komende editie van LDI stelt het bedrijf de eerste IP65armatuur voor in het populaire Maverick-gamma.
De nieuwe Maverick Storm 1 Wash beschikt over een
uiterst nauwkeurig ontworpen behuizing van gegoten
aluminium en 316 externe schroeven uit rvs, die zelfs
de meest extreme weerstoestanden kunnen weerstaan.
Daardoor is het perfect voor gebruik op festivals, amfitheaters en andere buitentoepassingen. “We hebben
de Maverick Storm 1 Wash ontwikkeld om een nieuw
niveau van betrouwbaarheid aan te kunnen bieden voor
outdoor applicaties,” zegt CEO Albert Chauvet. Naast de
IP65-rating en robuuste constructie levert de Maverick
Storm 1 ook de output die nodig is voor evenementen in
de open lucht, zelfs als die starten voor zonsondergang.

De armatuur heeft een
output van meer dan 6000
lm, en kan daardoor ook
effectief worden ingezet
voor een aerial wash effect.
Met 19 leds van 20 W
die men individueel
kan pixelmappen, een
virtueel gobo-wiel met
achtergrondkleuren,
een grote zoom range en 16-bit dimming voorziet de
nieuwe armatuur designers van veel nieuwe creatieve
mogelijkheden.
In lijn met die veelzijdigheid werkt de Maverick Storm 1
Wash ook met een breed gamma aan control protocols,
inclusief DMX, RDM, sACN, Art-Net, Kling-Net en W-DMX.
www.chauvetprofessional.eu

Ledlampen voor ZigBee 3.0
De 3.0 versie maakt het mogelijk
eerdere ZigBee profielen samen te
brengen in één draadloos profiel.
Hierdoor verbetert de onderlinge
compatibiliteit tussen apparaten en
kunnen gebruikers deze makkelijk
installeren, integreren en sturen.
Een ander aanzienlijk voordeel
van ZigBee 3.0 is een verbeterde
gegevensbeveiliging; elk afzonderlijk
product krijgt een unieke ID in de
vorm van een QR-code. Bij het
scannen van de codes tijdens het
installatieproces wordt een point-topoint gegevensverbinding tot stand
gebracht die een betere beveiliging
biedt tegen aanvallen door derden.

LEDVANCE lanceert als één van
de eerste lichtfabrikanten lampen
uit het Smart+ assortiment voor
de nieuwe draadloze standaard
ZigBee 3.0. Dit protocol brengt
een aantal verschillende draadloze
ZigBee-profielen samen voor
een betere communicatie, en
zorgt voor het waarborgen van
een grotere gegevensveiligheid.
Via ZigBee kunnen veel slimme
verlichtingsproducten worden
gestuurd.
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Dankzij achterwaartse en voorwaartse compatibiliteit werken oudere
ZigBee 2.0-lampen, armaturen en
slimme apparaten ook samen met
de nieuwe ZigBee 3.0-producten
in een netwerk. Bestaande
verlichtingsproducten hoeven niet te
worden vervangen. Net als voorheen
kunnen apparaten met ZigBee 3.0 een
onderling netwerk vormen waarin elk
apparaat als een versterker optreedt.
De signaaloverdracht is daardoor
betrouwbaar en stabiel. Het draadloze
bereik tussen de apparaten in een
gebouw of huis is groot.

Ledvance heeft afgelopen zomer
twee lampen voor de nieuwe
standaard in haar Smart+ assortiment
opgenomen. De Smart+ Candle
E14 Dimmable White met 470 lm is
bijvoorbeeld geschikt voor sfeervolle
kamerverlichting, terwijl de Smart+
Spot GU10 Dimmable met 350 lm
modernere plafondverlichting
biedt. De twee lampen kunnen
in een compatibel Smart Home-

systeem worden geïntegreerd en
vervolgens soepel worden bediend
via een app of, indien beschikbaar,
via stembesturing. Beide producten
communiceren via de nieuwe ZigBee
3.0 en zijn daardoor gereed voor
lichtmanagementsystemen van de
toekomst.
smartplus.benelux.ledvance.com/nl

Productnieuws

Ypsilon
en Zeta,
Tecla
en Arbor
Icone Luce heeft allerlei nieuwe
armaturen op de markt gebracht,
zoals Ypsilon en Zeta, twee
wandarmaturen met directe
en indirecte verlichting, uit een
koperen staaf van 7 x 7 mm. Ze
zijn verkrijgbaar in 4 lengtes,
verschillende wattages en in
matgoud, chroom en geborsteld
brons.
Dan is er Tecla: een serie met een
verstelbare lichtbron. De arm kan
draaien en is uitschuifbaar. Schakelen
en dimmen gebeurt met een
optische sensor en door middel van
ledtechnologie. Tekla is verkrijgbaar

in wit, zwart, aluminium, brons,
goud, zilver en brons-zilver. Arbor
is een eerbetoon aan de natuur,
maar zonder ruimte voor onnodige
onderdelen. Deze armatuur ontspruit
uit liniaire elementen die samen een
bos stengels vormen voor bloemen
van licht. Met een eenvoudig
lijnenspel en een aantal cirkelvormen
brengt Arbor licht in de ruimte.
Arbor is verkrijgbaar als pendel- en
plafondarmatuur met 12, 20 of 30
aluminium lampen. De ‘stengels’ zijn
van verchroomd ijzer.

www.iconeluce.com
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DL Vario
Quattro
Pro Led
De Duitse sensor- en verlichtingsfabrikant STEINEL heeft haar
plafondlamp voor buiten helemaal
opnieuw ontwikkeld. Dankzij de vier
geïntegreerde, zeer nauwkeurig in
te stellen infraroodsensoren is deze
lamp in staat om bewegingen heel
nauwkeurig te registreren.
Verder kan de reikwijdte worden
afgesteld tussen 2 en 8 m. Zo kan
het registratiebereik exact worden
afgesteld. Dit voorkomt foutieve
schakelingen bij beweging op
naastgelegen opritten of in de tuin
van de buren. De DL Vario Quattro
PRO LED heeft een heel helder en
rustig design, omdat de sensorlenzen
nagenoeg onzichtbaar in de lampenkap zijn geïntegreerd. Van buitenaf
is de sensor alleen zichtbaar als
een subtiele honingraat-structuur
in de kap. Hierop heeft Steinel een
wereldwijd patent.

Verder kan de DL Vario Quattro Pro Led
tot 6 m hoogte worden gemonteerd
en is ook uitgerust met de
comfortabele basislichtfunctie
(10%) bij schemering.
De geïntegreerde
energiezuinige led-unit, die
geheel automatisch in- en
uitschakelt, levert 1430 lm
bij 14 W.

www.vanspijk.nl

Liaison
Deze nieuwe modulaire collectie
van Axolight is een evenwichtsoefening van drie geometrische
archetypen: bolvorm, cirkel en
cilinder.
Zowel als enkele vorm als samengevoegd in een uitgesproken
combinatie zijn ze een bijzondere
toevoeging aan elke ruimte.
De dunne metalen onderdelen,
die met de hand worden gemaakt,
dragen bij aan de lichtheid en
elegantie van dit object.

www.axolight.it
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#lichttechniek
#besturing
#design
#led
#energie
#efficiëntie
#trends
#beurs
#elektrotechnik2019
13 – 15 februari 2019, Messe Dortmund
De gespecialiseerde handelsbeurs voor gebouw -, industrie-, energie- en lichttechniek.
Kwalitatief hoogwaardige professionele bezoekers en internationale exposanten – in Dortmund
komt de who-is-who uit de branche van elektro-installateurs en elektro-industrie samen.
www.messe-elektrotechnik.de
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