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Flindt Wall, Corten

Flindt Bollard, Corten

Design to Shape Light

Design to Shape Light

Flindt Wall, White

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

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

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

In een
nieuw licht
Dit jaar sluiten we weer feestelijk af, bijvoorbeeld met een kathedraal in
nieuw, helder licht. Deze gaf bijzondere uitdagingen, ondere andere door
de ver uiteenlopende hoogtes die moesten worden uitgelicht en ook door
het installatiewerk op grote hoogte. Van die hoogte gaan we naar daglicht
onder de grond; dat kan met augmented reality in daglichtpanelen, waarbij
de toepassingen van de bijbehorende app veel verder gaan dan licht alleen.
We geven een voorproefje met een beeld dat kan worden gescand met een
smart device.
Digitale signage brengt nieuw licht met een nieuwe generatie met een hogere
pixeldichtheid (< 1 mm) en sommige varianten digitale stoepborden kunnen
al ‘zien’ of er een man of een vrouw aankomt en van welke leeftijdscategorie
hij of zij is. Het bord kan dan gerichter inspelen op de situatie. Of het kan bij
een weersomslag in plaats van ijs ineens paraplu’s gaan aanprijzen. Ook met
doorzichtige gevelreclame zijn er meer mogelijkheden.
Schiefer Lighting ziet dat genoemde specificities van producten op de markt
gemiddeld 10% afwijken, vermelde lumen vaak niet kloppen en er zelden
MacAdam Steps worden vermeld. Het bedrijf wacht niet af tot de overheid
ledverlichting beter gaat controleren en er voor installateurs betaalbare
handscanners komen, maar biedt gratis lichtmetingen aan van de producten
van haar klanten.
Verder in dit nummer: veiligheid voor fietsers met verlichting die de omgeving
respecteert, een lichtfestival in het oosten van het land (met een Zweeds zusje)
en een column.
We wensen u een fijne feestmaand toe en een nieuw jaar vol aangename
verrassingen in een prettig licht.
Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT
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Actueel

Twintig jaar
Light + Building

Licht en netwerkgekoppelde gebouwtechniek smeden
visionaire banden. De Light + Building maakt ze
zichtbaar – in 2020 al voor de twintigste keer. Onder
het motto Connecting. Pioneering. Fascinating. viert
de Light + Building niet alleen haar jubileum, maar
ook een wereldwijde branche die in de lift zit, want
netwerkgekoppelde licht- en gebouwtechniek is de
katalysator van de eenentwintigste eeuw.

“De branche heeft het potentieel om efficiëntie, veiligheid,
comfort en gezondheid voor het merendeel van de
wereldbevolking te vrijwaren. Daarvan profiteren pijlsnel
groeiende stedelijke ruimten in het bijzonder”, aldus
Wolfgang Marzin, voorzitter van de bedrijfsleiding van de
Messe Frankfurt. Concrete antwoorden op wereldwijde
behoeften van groeiende markten vormen van 8 tot en
met 13 maart 2020 ook de topthema’s van de wereldwijd
toonaangevende jaarbeurs. De thema’s zijn Dynamische
digitalisering, Progressief energiemanagement, Smart
urban, Progressieve elektrische laadinfrastructuur,
Netwerkgekoppelde veiligheid, De digitale tweeling – BIM,
Prospectief onderhoud, Fascinating (design), Functionele
esthetiek, Klassieke authenticiteit, Historische opbloei
en Futuristische focus. Daarnaast omvat het topthema
„Pioneering“ toepassingsgebieden die veel potentieel
bieden, maar nog niet helemaal op de markt gesetteld
zijn. Daarbij hoort “X as a Service“. Hierbij staat ”X”
plaatsvervangend voor een directe dienst – bijvoorbeeld
verlichting of veiligheid.
Door het bekende en omvangrijke kaderprogramma
worden internationaal aanbod en topthema’s
gecompleteerd. Voor architecten, ontwerpers, handelaars,
ambachtslui, industrie, ingenieurs, binnenhuisarchitecten
of ontwikkelaars: Light + Building heeft een specifiek
aanbod voor elke groep vakbezoekers ter beschikking.
In 2018 waren op de wereldwijd toonaangevende
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jaarbeurs voor licht en netwerkgekoppelde
gebouwtechniek 2719 exposanten en 220.864
bezoekers bijeengekomen om contacten te leggen en
te onderhouden, met innovaties kennis te maken en
perspectieven te bediscussiëren. In totaal 70% van
het aanbod was afkomstig uit het buitenland, en ook
de vraag werd door 52% buitenlandse bezoekers
vertegenwoordigd. Tot de meest vertegenwoordigde
landen van bezoekers horen – na Duitsland – China, Italië,
Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
en België. Ook dit jaar is naast de beurs de Luminale er
weer, van 12 tot en met 15 maart.
www.light-building.com

Donkere maanden,
chagrijnige
medewerkers?
De klok wordt verzet, de dagen worden korter en
steeds meer mensen gaan in het donker naar het werk
en komen in het donker weer thuis. Dat heeft effect op
humeur, prestaties en gezondheid. Dit jaar publiceerde de
NSVV de richtlijn Verlichting Kantoorgebouwen, waarin
veel aandacht is voor het effect van licht op welzijn en
gezondheid.
Vooral in deze tijd van het jaar is het juiste licht op de
werkplek van levensbelang. Het gebeurt nog te vaak dat
kantoorgebouwen vol hangen met de meest duurzame
lampen in prachtige, industrieel vormgegeven armaturen,
maar dat er onvoldoende oog is voor het licht. John de
Joode, voorzitter van de NSVV: “Men realiseert zich
onvoldoende wat het effect is van licht op welzijn,
humeur en zelfs op de gezondheid.” Wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat daglichtsimulatie een
positief effect heeft op het bioritme. Te weinig licht
kan leiden tot gezondheidsklachten, slaapstoornissen,
stress, concentratieproblemen of zelfs depressie. De
richtlijn Verlichting Kantoorgebouwen is samengesteld
voor lichtontwerpers, opdrachtgevers, eigenaren,
architecten, ambtenaren van bouw en woningtoezicht,
vastgoedprojectontwikkelaars, enzovoort. “Dankzij de

komst van led zijn de mogelijkheden met licht bijna
onbegrensd”, zegt De Joode. “Als er moet worden
gebouwd of verbouwd, krijgen opdrachtgevers te maken
met wettelijke richtlijnen, Europese afspraken en een
woud van merken, producten en aanbieders. De NSVV is
onafhankelijk en adviseert overheden, organisaties en het
bedrijfsleven over bijvoorbeeld nieuwe lichttechnologieën
en energieverbruik of brengt hen in contact met
betrouwbare professionals.” In de richtlijn staan de eisen
voor het ontwerp, de gebruiksmogelijkheden -en middelen,
het onderhoud van verlichting en de minimale eisen die aan
verlichtingssystemen moeten worden gesteld in termen van
kwantiteit en kwaliteit. Er is aandacht voor het zich veilig
kunnen verplaatsen in kantoorgebouwen, het uitvoeren
van visuele taken, het effect van licht op welbevinden en
gezondheid, noodverlichting, gebruiksmogelijkheden en
energiegebruik. De richtlijn is te vinden op de website van
de NSVV.
www.nsvv.nl

Sportcentrum

Onlangs heeft WaterVision nieuwe verlichting
geleverd bij Sportcentrum de Boogerd in OudBeijerland. Naast de onderhoudswerkzaamheden zijn
ook direct alle onderwaterlampen vervangen door de
nieuwste generatie ledverlichting van WaterVision.
Onder water is de oude witte verlichting vervangen
door RGBW-verlichting van het type WV15
ColorWave om aan de wensen van meer doelgroepen
tegemoet te komen.

Zo kunnen er diverse kleurenschema’s worden gekozen
om verlichting op de activiteit af te stemmen. Het
verhoogt de veiligheid door een beter zicht in het
water op drenkelingen, maar is ook sfeerverhogend bij

activiteiten als discozwemmen of tijdens de kerst- en
paasperiode. Verder zijn er in de twee whirlpools de
kleinste onderwaterledlampjes van WaterVision geplaatst.
Deze WV3 onderwaterlampen hebben een vermogen van
17 W, hebben een diameter van 56 mm en stralen een
passende Mediterraan-blauwe kleur uit. Tegelijk met het
plaatsen van de nieuwe onderwaterverlichting zijn er ook
boven water diverse ledspots geplaatst om de elementen
in het peuterbad en kleuterbad goed uit te lichten. Zowel
de onderwaterverlichting als de bovenwaterverlichting
wordt centraal aangestuurd via de multifunctionele
ColorComposer die vanuit de badmeesterpost kan worden
bediend.
www.watervision.nl
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Actueel

Duitse
schijnwerpers

Twintig jaar geleden werd de
Halde Rungenberg vormgegeven
en in navolging van de Zwitserse
architect Rolf Keller werd de
Halde doormidden gesneden
door een weg, zodat het een
tweelingpyramide in het landschap
vormt.

Op beide pyramides zijn schijnwerpers
geplaatst, waarvan de lichtbundels
zich 's nachts kruisen ter hoogte
van de denkbeeldige top. De Halde
Rungenberg fascineert zowel
inwoners als bezoekers en is een
geliefd plaatje op de ansichtkaarten
uit Gelsenkirchen. Deels door
vandalisme en deels door de techniek

werkten de lichten door de jaren heen
steeds slechter. De ‘nachtsignalen’
van het lichtkunstwerk waren
minder vaak te zien, dus ging men
op zoek naar een goede oplossing.
Met 1200 W led-schijnwerpers van
Eye Iwasaki (geleverd door H&G)
werd het probleem opgelost. De
schijnwerpers hebben een hoge
lichtopbrengst van 130.000 lm, en
met de kleine stralingshoek van 5°
kan het gewenste effect nauwkeurig
worden bereikt. Door het gebruik
van heat pipes als warmtegeleiders
hebben deze led-schijnwerpers een
aanzienlijk lager gewicht en hoeven
ze minder diep te worden ingebouwd
dan de oude schijnwerpers.
Met de installatie hiervan kan men
het oorspronkelijke idee weer
herbeleven en zijn de nachtsignalen
op de Halde Rungenberg weer
regelmatig te zien.
www.hauber-graf.de

Calex in Forbes top 100 lijst
van AioT-bedrijven

Calex, van Electro Cirkel Retail, is door Forbes
geselecteerd als één van de 100 bedrijven die
de SMART-industrie leidt met AioT-innovatieve
technologie. Na het introduceren van innovaties in
Europa als filament ledlampen en XXL decoratieve
lampen wordt Calex nu ook officieel erkend als het
merk voor slimme verlichting.
Tijdens de 2019 Global Intelligent Business Summit op
23 oktober in Shenzhen, China, maakte Russell Flannery
van Forbes Global Media Holdings de resultaten bekend
van de Forbes AioT Top 100-bedrijven in 2019. De top
100 AioT-bedrijven excelleren op het gebied van smart
home, smart life, smart scenes en als internationaal merk
voor smart producten. De selectie is gebaseerd op de
totale categorie van smart producten, totaal leveringen
van de afgelopen 12 maanden en de omzetgroei in smart
producten. Hier komt een shortlist van 200 bedrijven
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uit, die vervolgens worden geverifieerd op basis van
bedrijfsgegevens, invloed op de industrie, merkreputatie
en de grootte van het bedrijf. Dit resulteerde uiteindelijk
in de definitieve selectie van de top 100 bedrijven. Op
de "Revitalization - Building the Future of IoT Together"
2019 AI + IoT Business conferentie die op hetzelfde
evenement plaatsvond, werd Calex vertegenwoordigd
door commercieel directeur Will Smits. Calex werd
gepresenteerd en erkend als het toonaangevende merk
in consumentenverlichting op het gebied van decoratieve
verlichting alsmede het merk dat smart verlichting voor
de consument begrijpelijk en bereikbaar maakt. Samen
met de strategische partner in AioT, Tuya, werden
de gezamenlijke ambities voor toekomstige groei en
ontwikkeling gedeeld.
www.electrocirkel.com

Actueel

Toenemend belang van goed
lichtplan in woningontwerp
Bij de renovatie of bouw van een
woning is er heel wat aandacht
voor de indeling en de inrichting
van de ruimten, maar het besef
groeit dat de juiste verlichting in
dat interieur net zo belangrijk is.
kreon, ontwerper van architecturale
designverlichting, merkt dan ook
dat ontwerpers en architecten uit de
hele wereld een groeiende interesse
in verlichtingsdesign tonen en
steeds vaker een beroep op hun
advies doen.
Ook de woningeigenaar is zich meer
bewust van het effect van goede
verlichting op de comfortbeleving
thuis. Professionele lichtspecialisten
bij kreon adviseren in de opmaak
van een lichtplan op maat, rekening
houdend met de wensen van zowel
de architect als de particulier, en
bieden zo een antwoord op deze
groeiende nood.
Daan Van Den Branden,
light consultant bij kreon:
“Standaardverlichtingsconcepten
passen nog wel bij de statische
architectuur uit een recent
verleden, maar de variatie in
moderne architectuur vraagt
om uiteenlopende en unieke
oplossingen. Het wordt elke dag
complexer om dit naadloos te
integreren in moderne architectuur.
De nood aan kwaliteitsvolle
architectuurverlichting wordt dus
dringender en daarvoor is vakkennis
vereist. Omdat kreon altijd vanuit het
architecturale ontwerp start, gaan
wij in dialoog met de architect als
gelijke partners. We verenigen zijn
noden met die van de particulier.”
kreon merkt dat particulieren

ook steeds vaker interesse tonen
in lichtstudies, ook in kleinere
woningen: “Ook daar heeft een goed
lichtplan meerwaarde. De juiste
verlichting op de juiste plaats kan
de ruimte bijvoorbeeld veel groter
doen overkomen.” In de wereld
van verlichting ziet kreon grote
evoluties: “We zien enerzijds bij de
architecten een duidelijke trend naar
minder licht in het ontwerp, wat
voor lichtspecialisten een uitdaging

vormt. Daarnaast zien we hoe we
met z’n allen op een andere manier
met licht omgaan. Elk lichtpunt kan
als onafhankelijk lichtpunt worden
gezien; met drivers aangestuurd
door wifi kunnen we via de smartphone elk lichtpunt afzonderlijk
gaan aansturen en zo keer op keer
uniek licht en een unieke sfeer
creëren. Daarnaast wordt er ook
hoofdzakelijk gebruikgemaakt
van ledtechnologie en moeten we
onderzoeken op welke stroom
we gaan aansturen om de juiste
licht output te krijgen. Er is dus
een groter aanbod aan technische
componenten en manieren van
werken, waardoor het werk van de
lichtspecialist nooit lang hetzelfde
blijft”, aldus Van Den Branden.
www.kreon.com

ARMATUREN

NOG
STEEDS

in het
assortiment

RONDO
buitenarmaturen

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

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

Amara
Iamsugo heeft de verlichting in het
Nobu restaurant in dit vijfsterren
hotel in Cyprus voor haar rekening
genomen: waar de gasten in een
intieme sfeer kunnen dineren,
zowel binnen als buiten, en de koks
voldoende licht hebben om goed bij
te kunnen werken.
Elke ruimte biedt 180° uitzicht op zee,
ook het Michelin sterrenrestaurant.
www.iamsugo.com

Nationale
Recycle
week
Van 14 tot 21 oktober vond de Nationale Recycle Week
plaats. Nog nooit werkten zoveel deelnemers uit alle
schakels van de recycle-keten samen om in Nederland
e-waste (elektrisch afval) in te zamelen. De urgentie
voor deze recycleweek kwam door nieuwe Europese
regelgeving dat 65% van het volume nieuw elektrische
apparaten die op de markt zijn gebracht, moest worden
ingezameld.
“Een behoorlijke opgave”, aldus Gied van Hoorn,
directeur van LightRec, de stichting die in Nederland
verantwoordelijk is voor de duurzame inzameling van
lampen en armaturen. “Wat betreft verlichting lijkt het
onwaarschijnlijk dat we dit gaan halen. Een belangrijke
reden daarvoor is de led-transitie waar we nu in zitten.
Het afgelopen jaar bedroeg het aandeel ledlampen
binnen het totale volume ingezamelde verlichting minder
dan 2,5%, terwijl bijna twee derde van de verkochte
lampen op dit moment een ledlamp is. Door de langere
levensduur zijn deze nog niet toe aan vervanging.

Aangezien de enorme toename van ledverlichting die
op de markt wordt gebracht wel wordt meegenomen
in de berekeningen, maar nog lang niet retour komt,
loopt ons inzamelpercentage feitelijk terug. Dat is een
gegeven en daar moeten we ons bij neerleggen.” Om
de inzameling zo kostenefficiënt mogelijk te maken,
heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW) in september wederom de Algemeen Verbindend
Verklaring (AVV) verlengd voor de productcategorie
lampen. Hiermee zorgt de overheid ervoor dat alle
producenten en importeurs van verlichting bijdragen aan
de inzameling en recycling van lampen. Zo is er sprake
van een level playing field, waardoor de duurzaamheid
niet in het geding komt. Van Hoorn raadt producenten
en importeurs van lampen aan om te kijken op de site
van LightRec voor meer informatie omtrent wettelijke
verplichtingen.
www.lightrec.nl
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Kathedraal in
nieuw licht
Lichtontwerper Susanna Antico heeft
honderden armaturen gebruikt om
de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in
Antwerpen ‘s avonds in een nieuw licht
te zetten. Deze kathedraal behoort tot
de Unesco werelderfgoedlijst en is een
highlight in de skyline van Antwerpen.

– Door Stephanie Schoordijk
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Dit gebouw trekt zo’n 360.000 bezoekers per jaar met al
haar kunstschatten en fraaie architectuur. Nu is de rijkelijk
versierde buitenkant ook ‘s nachts goed zichtbaar, evenals
de torens (de hoogste is wel 123 m hoog), de gevels,
poortjes en kroonlijsten.
Om de hogedruk natriumlampen te vervangen, zijn er
moderne led-armaturen geïnstalleerd, en veel daarvan zijn
geleverd door WE-EF. Al zijn er nu veel meer armaturen,
het energieverbruik is met 40% afgenomen. Ook is de
lichtkwaliteit drastisch verbeterd. In plaats van projectors
op omringende gebouwen zijn veel armaturen heel dicht
bij de kathedraal geplaatst. Dat vraagt minder licht en
geeft een nauwkeuriger effect. Ook wordt de kijker nu
niet meer verblind en is er veel minder strooilicht. De
praktische uitvoering van de plaatsing was wel een
uitdaging: het werk moest worden gedaan op aanzienlijke

hoogte en met speciale veiligheidsvoorzieningen.
Daarnaast moest er zo min mogelijk gebeuren met
de structuur van het historische gebouw en eiste
monumentenzorg dat de armaturen zodanig zouden
worden geïnstalleerd, dat ze nauwelijks zichtbaar waren.
“Om de gewenste effecten te bereiken, kwamen de
uitgebreide mogelijkheden van de FLC-projectorserie van
WE-EF goed van pas”, vertelt Antico. De projectoren zijn
met verschillende lumenpakketten ingezet en met brede
tot extreme smalle stralingshoeken. Hier en daar zijn ze
uitgerust met extra lenzen (flood en wall wash: FLC230,
240, 260 en 141).

Asymmetrisch

Doordat het gebouw nogal asymmetrisch is – de
noordelijke toren is bijvoorbeeld twee keer zo hoog als
de toren in het midden – gaf dat een extra uitdaging bij
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de uitlichting: “Ondanks de verschillende afmetingen
moest er een harmonieus geheel ontstaan, of je nou
vanaf de voet van de kathedraal omhoog zou kijken of
van een afstand.” Er zijn lichtbundels die heel nauwkeurig
de vergulde klokken uitlichten, of de ranke zuilen van de
klokketoren. Sommige van de beelden, zuilen en bogen
zijn uitgelicht met grondspots (ETC130-GB en ETC140GB) die vlak bij de muren van de kathedraal zijn geplaatst.
Verder zijn sommige spots flexibel instelbaar en zo kan de
richting van de lichtstralen worden aangepast rondom de
twee assen van het gebouw.

Uitgebalanceerd

De armaturen hebben een driver interface voor de DMXaansturing en ze hebben elk een eigen DMX-adres. Met
zo’n groot aantal armaturen was dat ook wel nodig. Er
werden groepen gemaakt die apart konden worden

geschakeld en gedimd, met vooraf geprogrammeerde
lichtscenario’s. De kleurtemperatuur is steeds 3000 K,
wat mooi past bij de zandstenen gevel. Antico voegde
er nog aan toe: “Tijdens het hele project, maar vooral bij
het finetunen van de armaturen en de speciaal gekozen
toepassingen waren we erg geholpen door de snelle en
competente ondersteuning door WE-EF en haar Belgische
leverancier Axioma.”
's Nachts vormen de kerk en de omringende straten,
stegen en pleinen nu veel meer een geheel. Om
dat te bereiken, heeft Antico ook nieuwe straat- en
gevelverlichting ontworpen en gerealiseerd. De
uitgebalanceerde lichtniveaus en de hoge kwaliteit van
het lichtplan voor de kathedraal en haar omgeving is dit
jaar al bekroond met een IALD Award of Excellence.
www.we-ef.com | www.axioma.be
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Augmented
reality in
daglichtpanelen

Virtueel door het huis
van je dromen wandelen,
terwijl je voor de etalage
van de makelaar staat?
Producten in een papieren
brochure tot leven
brengen? Het kan met de
Visualife AR app van YESSS
Electrical.
– Door Door Trea ten Kate
YESSS Electrical ontwikkelde hoge kwaliteit daglichtpanelen en de Visualife AR app. De app geeft de
panelen waar nodig een extra dimensie en een bredere
toepasbaarheid. AR staat voor Augmented (aangevulde)
Reality. Met AR worden bewegende beelden of andere
elementen toegevoegd aan een bestaand beeld.

In de grond stampen

Met bijna 500 vestigingen in Europa, vernieuwende
ontwikkelingen en bijzondere projecten op haar naam, is
Yesss Electrical meer dan ‘zomaar’ een elektrotechnische
groothandel. Het hoofdkantoor staat in Engeland, waar veel
minder in de hoogte wordt gebouwd. Kantoren worden er
steeds vaker niet ‘uit de grond’, maar ‘in de grond’ gestampt.
Ondergrondse kantoorruimten zonder ramen en daglicht
vormden de aanleiding voor het ontwikkelen van daglicht
paneelsystemen. De panelen zijn voorzien van de hoogste
kwaliteit ledverlichting en benaderen nauwkeurig het
daglichtgevoel.

Daglicht ondergronds

Ook het kantoor van Yesss in Almere heeft een daglicht

16

paneelsysteem in de vergaderruimte. De ramen aan de ene
kant kijken uit op het industrieterrein van een herfstachtig
Almere, de ‘ramen’ aan de andere kant kijken uit over de
Amsterdamse grachten, terwijl in het plafond panelen zijn
verwerkt die de suggestie wekken van een stralend blauwe
zomerlucht met witte schapenwolkjes. “De printtechniek
op deze panelen is onwijs goed”, zegt Jeffrey Scheffers van
Yesss Electrical in Nederland. “Daar hebben we een bedrijf
voor gevonden dat op een speciale manier de afbeeldingen
print, zodat het niet van echt te onderscheiden is.” Scheffers
weet waarover hij praat. Hij heeft de Kunstacademie
Antwerpen gedaan en was 11 jaar lang ontwerper van
gevelreclame, lichtreclame en interieurverlichting, voordat hij
bij Yesss werkte. “Ik heb allerlei testen gedaan met andere
printtechnieken, maar daarmee haalde ik deze kwaliteit niet.”
In de eerste daglicht paneelsystemen die door Yesss zijn
ontwikkeld, is het uitzicht op de panelen geprint. Inmiddels
wordt steeds vaker met een verwisselbaar, transparant
doek gewerkt, waardoor er wisselende afbeeldingen
kunnen worden gebruikt. “Je brengt met deze panelen het
daglichtgevoel in donkere ruimten en het is alsof je echt naar
buiten kijkt.” Yesss is niet de enige partij op de lichtmarkt

die met daglichtpanelen werkt. “Ze worden al vanaf een
tientje verkocht”, zegt Scheffers. De panelen van Yesss
onderscheiden zich echter door de hoge kwaliteit led.

Sfeer en afleiding

Inmiddels vinden deze daglicht ledpanelen via architecten
steeds vaker de weg naar restaurants, hotels en
kantoorpanden. Een extra mooie toepassing is die in de zorg,
aldus Scheffers: “We kunnen er de sfeer in wachtkamers
en behandelkamers sterk mee verbeteren.” Hij is duidelijk
trots op het effect dat de daglichtpanelen in de zorg hebben.
“Niemand komt daar voor de lol en zeker als het om kinderen
gaat, is het mooi dat we iets hebben gemaakt waarmee
we niet alleen de sfeer verbeteren, maar ook nog eens de
aandacht mee kunnen afleiden.”

Situatie vooraf

Klanten informeren met de app

Naast de daglichtpanelen heeft Yesss de Visualife AR app
ontwikkeld. Het bedrijf gebruikt de mogelijkheden van
AR onder andere in hun eigen papieren stukken, zoals
brochures en gebruiksaanwijzingen. Als het Visualife AR
logo bij een afbeelding staat, kan het met behulp van de
app worden gescand en krijgt de gebruiker direct meer
informatie te zien, bijvoorbeeld in de vorm van een filmpje.
Hoewel de app niet speciaal voor de daglichtpanelen is
ontwikkeld, geeft het de panelen wel een extra dimensie
en een bredere toepasbaarheid. De daglichtpanelen met
AR worden al gebruikt door enkele bioscopen, waarbij
de bezoeker een trailer te zien krijgt als hij via de app het
reclamescherm bekijkt. Er zijn panelen ontwikkeld voor
makelaarskantoren, waar de voorbijganger met de app direct
een virtuele rondleiding krijgt in het huis dat op het scherm
in de etalage van de makelaar te zien is. Scheffers ziet veel
meer mogelijkheden: “Denk aan supermarkten waar je even
de afbeelding van de goudbruine appeltaart scant om te
zien welke ingrediënten je nodig hebt en waar je die in de
supermarkt kunt vinden. Het kan ook architecten helpen
om hun ideeën te laten zien, want het gaat veel verder dan
een foldertje of een PowerPointpresentatie. Je kunt je klant
snel veel beter informeren. Even de app downloaden en je
bent er klaar voor. Het beeld is gemakkelijk te scannen en de
informatie wordt heel scherp weergegeven.”

Geen saaie groothandel

Yesss Electrical heeft zo’n 500 vestigingen in Engeland,
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Ondanks
die omvang heeft elke vestiging dezelfde relaxte uitstraling.
“Onze vaste klanten weten de weg en pakken een kopje
koffie terwijl hun producten worden ingeladen.” Installateurs
en architecten weten de weg te vinden naar Yesss en het
van oorsprong Engelse bedrijf is betrokken bij grote en kleine
projecten. “Komt de klant er niet uit, dan staan we direct op
de bouwplaats of het project. In de nieuwbouw van enkele
hotels in Nederland van Novotel en Van der Valk komt elk
lampje en kabeltje van ons.” Het bedrijf heeft enkele jaren
geleden Yesss Power in het leven geroepen en sponsort
onder andere een jonge, talentvolle karter in Duitsland en
een succesvol raceteam in Engeland. “Maar we sponsoren
ook de voetbalclub om de hoek. Het is mooi om te zien dat
Yesss Power een community is geworden die intensief wordt
gevolgd en waar mensen graag bij willen horen. Wij zijn
absoluut geen saaie groothandel”, besluit Scheffers.

De app nu uitproberen

Meer informatie over de app is te vinden op
www.your-visualife.co.uk
Direct proberen? Installeer de app Visualife AR, klik op
‘Visualife Images’ en richt het kader op de foto met het
Visualife logo op deze pagina.

Download
onze gratis App

en laat de afbeelding
tot leven komen!

Daglichtpanelen van YESSS

• Geschikt voor plafondmontagesystemen met
T-dragers van 25 en 15 mm
• Met een aanpasbaar modulair framesysteem voor
wandgemonteerde installaties
• Ledverlichting met een levensduur van 50.000 uur
• Kleurweergave-index voor kleurechtheid
en -stabiliteit CRI >80
• Met dimbare drivers

Print

•	Met het VTEC-systeem wordt geprint met het
volledige kleurenspectrum, met kleuren van de
hoogste kwaliteit en resolutie
•	Non-ferro Visualite-systemen beschikbaar
voor medische omgevingen, met een sterke
beschermlaag en volledig afwasbaar oppervlak

www.your-visualife.co.uk | www.yesss.nl
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Het medium is de
boodschap…

Dus laat het sterk zijn, mooi en innovatief

Verlichting schept sfeer, onderstreept architectuur en bevordert
veiligheid, maar er kan ook een boodschap mee voor het voetlicht
worden gebracht. De nieuwe generatie digitale signage van Q-Lite
pakt die opdracht vernieuwend aan.
– Door Greet Verleye

In digitale signage vervangen ledtoepassingen steeds
vaker projectie of LCD-videowalls, zowel in- als outdoor.
Er zijn dan ook goede redenen om een LCD-videowall te
vervangen door een led-wall. Neem nu de flexibiliteit in
verschillende weergaveformaten: er is geen limiet op de
led-weergavegrootte. Bovendien heeft een led-display,
in tegenstelling tot genoemde videowall geen hinderlijke,
zichtbare naden. Daarnaast is het mogelijk om af te wijken
in vorm en verhouding, iets wat bij LCD slechts heel
beperkt mogelijk is. Led-displays laten ook toe om een
goed zichtbaar beeld te realiseren bij veel omgevingslicht,
ze hebben een hogere lichtopbrengst dan LCD-schermen
en geen reflectie, daarom worden ze ook vaak buiten
ingezet. De keerzijde van de hoge lichtopbrengst van een
led-videowall is dat het beeld te fel kan zijn op minder
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verlichte locaties of sombere dagen. “Maar dat is al lang
geen onoverkomelijk euvel meer”, zegt Jeroen Raeijmaekers
van Q-Lite. “Wij leveren standaard een goede lichtsensor
waarbij de lichtintensiteit (automatisch) wordt aangepast
aan de omgeving, in combinatie met software die het
verbruik met 30% doet dalen. Op die manier wordt meteen
ook de levensduur van de apparatuur verlengd.”
Eén van de belangrijkste factoren om rekening mee te
houden bij de keuze voor een led-display is de pixel pitch
(de afstand tussen de leds). Op basis van de kijkafstand
en het budget wordt een geschikt pixel pitch-model
gekozen. Hoe hoger de pixeldichtheid, hoe duidelijker de
beeldkwaliteit (tegenwoordig tot HD-kwaliteit of zelfs 4 K
met een iets groter scherm), maar ook hoe hoger ook de

kosten. In geval van extreem korte kijkafstanden kiest men
vaak nog voor LCD en niet voor led-displays, maar door de
steeds kleinere wordende pixelafstanden ( al vanaf 1,00
mm) is ook dit bijna verleden tijd. Led-displays met fijne
pixelafstand komen steeds vaker voor, vooral in high-end
markten zoals boardrooms, tv-studio’s, controlekamers
en winkelcentra. “Q-lite verwacht volgend jaar zelfs leddisplays met een pixel pitch kleiner dan 1 mm op de markt
te kunnen brengen”, geeft Raeijmaekers nog mee.
In de led-display-industrie neemt technologische innovatie
een hoge vlucht. Q-Lite is gespecialiseerd in diverse
display-oplossingen, onder andere voor overheden en
industriële omgevingen. Neem bijvoorbeeld de veiligheids-,
parkeer- en verkeerssignalisatie op de openbare weg of
aan elektronische infoborden bij industrieterreinen. Alles
wordt gemaakt in Nederland. Of is het in België? De grens
tussen de buurlanden loopt midden door het pand waar
Q-Lite (Baarle Hertog/Nassau) is gevestigd.
Steeds meer wordt er ingezet op retail, want ook daar
biedt digitale communicatie heel wat voordelen, zowel qua
flexibiliteit als qua duurzaamheid. toe. In dat kader gaat
de focus naar drie nieuwe producten, elk met hun eigen
toepassingsveld: het digitale stoepbord, de Q-Lite V en de
‘Talking Windows’ of transparante schermen.

Slim klantcontact start op de stoep

De resultaten van de eerste tests liegen er niet om:
40% van de bezoekers aan winkels met een digitaal

stoepbord hebben het digitale stoepbord bewust gezien
en 8% gaf aan dat dit de reden is waarom zij naar
binnen liepen. Stoepborden doen dus wat ze beloven:
ze begeleiden, inspireren en activeren klanten. Dat is
niet verwonderlijk, want ze spreken de klant heel gericht
aan, met een boodschap die ertoe doet op het moment
dat de voorbijganger het bord ziet. In tegenstelling tot
het traditionele ‘analoge’ stoepbord is de informatie op
zijn digitale broertje niet statisch; een digitaal stoepbord
speelt in op situaties en is dus een hedendaags, flexibel
marketinginstrument. Gaat het op een warme dag plots
regenen? Dan kan de aanbieding voor ijsjes worden
vervangen door een aanprijzing van paraplu’s. Nog
gerichter? Er is een optie mogelijk waarbij het stoepbord
‘ziet’ of er een man of vrouw aankomt en van welke
leeftijdscategorie deze is. Het spreekt vanzelf dat, in het
kader van de bescherming van de privacy, de herkenning
anoniem gebeurt en dat er geen gegevens worden
opgeslagen.
Digitale stoepborden werken op accu’s die een hele
dag mee kunnen (al zijn ze ook met vaste stroomkabel
verkrijgbaar). De borden zijn voorzien van wieltjes
en kunnen na de sluitingsuren dus vlot worden
binnengereden. Bij de productie is er rekening gehouden
met duurzame materialen, zo werd er voor aluminium
gekozen, dat 100% recyclebaar is en al uit 80% gerecycled
materiaal bestaat. De borden passen zich automatisch
aan de lichtinval aan, waardoor ze bij elk weertype en op
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Officiële distributeur
in de Benelux
www.koningenhartman.com

Waterdichte lichtlijnen

Lichtlijnen gebogen of recht, voor accenten op de gevel van uw bedrijfspand,

NIEUW!

absoluut waterdicht, op maat of eenvoudig in te korten, alle kleuren, besturing

Hittebestendige

met app, DMX, DALI of afstandsbediening.

lichtlijnen, geschikt

Ook geschikt voor dakterrassen en bestrating of onderwater.

Vraag nu een gratis offerte aan:

voor Finse sauna’s.

www.spacelights.nl

elk uur van de dag goed leesbaar zijn. De borden zijn dus
prima uitgerust om buiten te staan, maar zijn eveneens
geschikt voor binnen, bijvoorbeeld in winkelcentra of bij
evenementen.

Nieuwe generatie gevelreclame

Om tegemoet te komen aan de reclamenoden op de
markt, werd de Q-Lite V in drie verschillende uitvoeringen
ontwikkeld. Hiermee trekt elke gevel de aandacht. Elke
variant is dubbelzijdig met een pixel pitch van 4,28
mm. Het dynamische beeld vormt een echte blikvanger
tussen alle andere reclame en de boodschap kan variëren,
inspelend op het eigen aanbod, de actualiteit en meer.
Naast een vlakke variant (de Q-Lite V Flat) is er een versie
met een afgeronde, meer opvallende behuizing (Q-Lite V
Curved). In de luxe versie (Q-Lite V Curved Ambient Light)
zijn beide zijden visueel sfeervol verbonden, doordat de
afgeronde behuizing wordt verlicht in een aangepaste
kleur. Binnenkort komt er nog een vierde versie op de
markt, met een ronde kast.

Als ramen kunnen praten

Met Talking Windows trekt men volop de kaart van de
innovatie. Talking Windows zijn een doorontwikkelde versie
van de eerste transparante schermen die Q-Lite al in 2014
op de markt bracht. Deze uitvoering is nog transparanter,
heeft een eenvoudigere bevestigingsmethode en heeft een
pixel pitch tot wel 6,5 mm. Talking Windows is een dunne
(slechts 4 mm), lichtgewicht (slechts 2 kg per m²) plaat

die tegen een raam of indoor balustrade wordt geplakt of
gemonteerd, bijvoorbeeld van een kantoorgebouw. Meteen
worden etalages, ramen en glazen gevels omgetoverd
tot dynamische video displays. Een bouwvergunning is
daarbij niet nodig, want het aanbrengen gebeurt aan de
binnenkant.
De transparante led video-modules hebben een hoge
lichtintensiteit (met een helderheid van 3000 -5500 cd/m2),
waardoor de videobeelden ook bij helder daglicht heel
goed zichtbaar zijn. En terwijl de aandacht wordt getrokken
van wie buiten staat, ondervindt wie binnen is geen hinder.
Aangezien de leds uit aparte ledstrips zijn opgebouwd, kan
er tussen deze strips immers meer dan ooit nog licht naar
binnen schijnen. De displays hebben, afhankelijk van de
resolutie, een transparantie van 55% tot 90%.

Vriendelijk en niet standaard

Ook relevant: mede door een meer transparante toepassing
van de videobeelden is het gebruik van deze video displayoplossing 15 tot 30% energievriendelijker dan traditionele
displays. Door een opbouw die verschilt van wat andere
producenten aanbieden, kunnen glazen wanden van een
paar honderd vierkante meter worden ingevuld, helemaal
op maat. Het transparante scherm is immers versnijdbaar
en niet gebonden aan standaard afmetingen. Outdoor
voor grote winkelcentra, indoor op balustrades… de
toepassingsmogelijkheden zijn legio.
www.q-lite.com
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De vijf basiswaarden
voor de installateur

“Er is onvoldoende kennis in de markt. Hoe meer kennis
van led, hoe sneller er wordt gekozen voor kwalitatief
goede led”, zegt Karin Schiefer van Schiefer Lighting.
– Door Door Trea ten Kate

Ze is CEO van Schiefer Lighting, importeur en exporteur
van ruim 10.000 verschillende typen verlichtingsbronnen.
Schiefer Professional Lighting (SPL) is het eigen merk
ledverlichting met een assortiment van ruim 500 items
voor industrie, professionele verlichtingsconcepten en
consumenten.

Meten en testen

Vanaf het moment dat Schiefer zich op de ledmarkt
begaf, was de mogelijkheid om te testen een eerste
vereiste: “Ik zei toen al: ‘Ik wil ’s nachts kunnen slapen en
me geen zorgen hoeven maken dat onze leds in brand
vliegen.’ We hebben ons verdiept in led, de wetgeving
rond led en de mogelijkheden en we hebben al vrij snel
zware meetapparatuur aangeschaft. Dat is redelijk uniek
in Europa. Met onze apparatuur kunnen we alles testen
en alle data leveren voor bedrijven die lichtplannen
maken.” Door de metingen weet Schiefer dat nog steeds
veel leds op de markt niet voldoen aan de wettelijke
eisen: “Als wij lampen van 350 lm verkopen, dan is
het ook gegarandeerd 350 lm, wij houden ons 100%
aan de wetgeving. Door onze metingen zien we dat
de genoemde specificaties van producten op de markt
gemiddeld 10% afwijken. De klant kiest dan voor een
product dat niet voldoet.” Ze is van mening dat er nog veel
te verbeteren valt: “MacAdam Steps worden niet op de
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verpakking vermeld en lumen die worden vermeld kloppen
vaak niet.” Schiefer maakt zich er druk over: “De overheid
zou veel meer en beter moeten controleren, maar daar
wordt geen prioriteit aan gegeven. Een goede oplossing
zou zijn om installateurs een betaalbare handscanner te
geven, waarmee ze zelf kunnen meten. Die zijn er, alleen
zijn ze nu onbetaalbaar voor veel installateurs.”

Gratis metingen

Schiefer wacht niet af tot de overheid beter gaat meten.
Het bedrijf biedt gratis metingen aan van de producten
van hun klanten. Ook heeft ze een team van specialisten
op het gebied van led, productontwikkeling en dimmen.
Wekelijks steken zij de koppen bij elkaar om op de
ontwikkelingen in te kunnen spelen en de klant hierover
goed en snel te informeren. “Dat doen we omdat er
onvoldoende kennis is in de markt, waardoor er te vaak
foute beslissingen worden genomen op het gebied van
led. De ontwikkelingen gaan zo hard, dat is bijna niet
bij te houden.” Schiefer werkt eraan om klanten, maar
ook het eigen personeel in alle vestigingen, volledig te
ondersteunen, ontzorgen en informeren.

Spin in het web van led

De website van SPL is de spin in het web van led. Om
het juiste product te vinden, zijn de SPL-leds op de

Fotografie:
Zaakmakers

website gegroepeerd in vijf categorieën, met ieder een
eigen herkenbare kleur, zodat direct te zien is welke
lampen geschikt zijn voor de gewenste toepassingen.
Via de catalogus kan de klant met uitgebreide zoek- en
filtermogelijkheden de juiste producten vinden. Schiefer
werkt er momenteel aan om bij iedere led op de SPLwebsite 20 tot 30 dimmers te vermelden met het
dimresultaat, inclusief een advies. Ook bouwt ze aan
een module over drivers. In de module kan de klant bij
artikelen die een externe driver hebben het gewenste
aantal leds invoeren, waarna er een advies volgt over de
juiste driver. Tenslotte verdiept Schiefer zich in Dali, om
ook daarvoor betrouwbare informatie te bieden, zodat
de klant exact van tevoren weet welke leds wel of juist
niet geschikt zijn voor Dali. Het team van Schiefer dat
verantwoordelijk is voor de website zorgt elk kwartaal
voor een update met de nieuwste gegevens. De planning
is strak, maar niet in beton gegoten. “Als klanten vragen
hebben of bepaalde situaties tegenkomen, dan kunnen
ze bellen en zorgen wij binnen twee werkdagen voor
een oplossing en dat verwerken we met voorrang op de
site. Zo werken we samen met de markt, waardoor onze
informatie continu up-to-date is.”

waar Schiefer zich sterk voor maakt. “Dat is een flinke
uitdaging. De installateur heeft goede ervaringen met een
aantal oude producten en blijft die gebruiken. Dat begrijp
ik, want de ontwikkelingen gaan eigenlijk veel te snel.
Het is voor niemand te volgen.” Ze is van mening dat elke
installateur vijf basiswaarden moet kennen: CRI, lumen,
MacAdam Steps, bepaling van de leddriver en wetgeving:
“Een hoge CRI zorgt voor kleurechtheid. Om de juiste
lumenwaardes toe te passen, moet de installateur het
onderscheid kunnen maken tussen initiële lumen, stabiele
lumen en 30 degree cone lumen. Het goed toepassen
van de MacAdam Steps zorgt ervoor dat de binning van
de leds gewaarborgd zijn, zodat de leds allemaal dicht
op de black body curve zitten. Om onnodige uitval te
voorkomen, is het belangrijk dat er met de juiste externe
leddrivers wordt gewerkt. Deze basiswaarden, die elke
installateur moet kennen, hebben we toegelicht in de
FAQ’s op de website.”

Installateur: vijf basiswaarden

www.schiefer.nl
www.spl-lighting.com

Kennis uitdragen en kwaliteit waarborgen, dat is

Kennismaken

Kennismaken met Schiefer kan natuurlijk door een
afspraak te maken of een bezoek te brengen aan de stand
op de Light+Building in Frankfurt van 8 – 13 maart 2020.
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De laatste
fietser doet
het licht uit
Vijf fietspaden in Woensdrecht worden verlicht op een
milieuvriendelijke manier: men koos daar voor veiligheid
met respect voor duurzaamheid en de natuurlijke omgeving.
Veiligheidsgevoel was de vraag, spitsverlichting het antwoord.
– Door Greet Verleye

In 1997 ontstond het huidige Woensdrecht, een gemeente
die het vroegere, kleine Woensdrecht koppelt aan de
kernen Huijbergen, Ossendrecht en Hoogerheide. De
namen – met verwijzingen naar bergen, heide en drecht
(= doorwaadbare plek) - geven het al aan: de natuur
is hier alomtegenwoordig. En waar natuur is, is het fijn
fietsen. Maar fijn fietsen betekent ook veilig fietsen. Bij de
gemeente Woensdrecht maakte men zich zorgen om de
sociale veiligheid van de vele fietsers die gebruikmaken
van vijf belangrijke fietspaden die onder gemeentelijke
bevoegdheid vallen. Deze paden verbinden enerzijds
woonkernen met de dorpskern en anderzijds verbinden ze
Woensdrecht met andere gemeenten.
Het gaat om fietspaden aan de Antwerpsestraatweg,
de Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan, de Abdijlaan, de
Huijbergseweg en de Weg naar Wouw.
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Twee van deze fietspaden - het pad aan de Abdijlaan en
dat aan de Huijbergseweg - grenzen aan het natuurgebied
Brabantse Wal. Ze worden intens gebruikt door kinderen
voor woon-schoolverkeer, dus een veilige inrichting is
daar van groot belang, maar de ligging ervan vereiste een
omzichtige aanpak. Om verantwoorde keuzes te kunnen
maken, liet de gemeente een natuurtoets uitvoeren.

Quickscan en voortoets

Het was Econsultancy die in opdracht van Gemeente
Woensdrecht voor beide fietspaden een natuurtoets
uitvoerde, dat wil zeggen: een quickscan flora en fauna
en een voortoets. Het doel van deze checkinstrumenten is
in te schatten of er op de onderzoekslocatie beschermde
planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn
die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden van
de aanleg van de fietspaden. Een quickscan flora en fauna
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Fietspad

gaat na wat de ecologische potenties van de omgeving
zijn zonder specifieke inventarissen op te maken van
dieren- of plantensoorten. Soortonderzoek gebeurt enkel
als er bijvoorbeeld overtredingen van verbodsbepalingen
in de geldende wetgeving worden verwacht, wat hier niet
het geval was. Met de Voortoets Wet Natuurbescherming
ging men na of het plan, afzonderlijk of in combinatie
met andere plannen, (significante) gevolgen kon hebben
voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura
2000-gebied Brabantse Wal. Ook dat bleek niet het zo te
zijn, want enerzijds zou men voor de aanleg geen onnodig
groot en hinderend materiaal inzetten, anderzijds waren
de dieren en planten in het omliggende bos en akkerland,
in de graslanden en op de heide al vertrouwd met enig
omgevingslawaai en met verlichtingspunten. Er vond
immers al verstoring plaats door het reguliere gebruik van
de fietspaden en naastgelegen wegen. Bovendien ging
bij het vastleggen van het concept veel aandacht naar het
creëren van verzachtende omstandigheden.

Programmeerbare spitsverlichting

Voor elk van de vijf fietspaden stelde lichtbeheerder en
adviseur Nobralux ledverlichting voor die programmeerbaar
en afstelbaar is. De verlichting is voorzien van sensoren
en gaat dus alleen aan als het fietspad effectief wordt
gebruikt. “Het klinkt logisch, maar is een huzarenstukje”,
zo zegt Thom Vermeulen van Nobralux die opgetogen is
over de inspanningen van fabrikant Sustainder om alles
vlot te laten werken. In zekere zin was Woensdrecht
een proefproject, want de fabrikant moest nog één en
ander finetunen; iets wat van bij het begin duidelijk werd
gecommuniceerd. Het werken met sensoren buiten
heeft immers wat voeten in de aarde: sommige fietsers
rijden snel, andere heel langzaam: beide moeten worden
gefaciliteerd. “En de sensoren reageren op warmte, maar
in de winter, als mensen een dikke winterjas dragen, wordt
die warmte goed geïsoleerd, maar fabrikant Sustainder
deed plaatsbezoeken, maakte analyses en stuurde bij tot
alles prima werkte.”

Gericht

De verlichting wordt voornamelijk tijdens de spits
aangeschakeld. De spitsuren, waarin er veel woonschool- en woon-werkverkeer is, situeren zich in de
ochtend van 6.30 uur tot 9.30 uur en in de avond van
15.30 uur tot 19.00 uur. Buiten deze tijdstippen is de
verlichting uit of wordt gedimd. De periode waarin de
spits plaatsvindt als het nog donker is, is de winterperiode.

Voor de omliggende natuur is dat belangrijk, want veel stan 5
lichtgevoelige diersoorten trekken dan weg of houden
een winterslaap en worden dus niet gehinderd. Ook de
lichtkleur is erop gericht voor zo weinig mogelijk overlast
te zorgen: er werd gekozen voor amber 590 nm +/- 20 nm,
een vleermuisvriendelijke, warm witte lichtkleur. Bovendien
werd gekozen voor de armatuur Anne, die zo kon worden
afgesteld dat strooiverlichting naar deze omgeving wordt
voorkomen. Van bovenaf gezien vormt deze armatuur van
Sustainder een vierkant met aan elke zijde een strip met
leds, met keuze wat betreft hoeveel en welke strips licht
leveren. Zo kon men het fietspad gericht verlichten en niet
de natuur die erachter ligt.

Zevensprong

Komt een fietser aangereden in het duister, dan springt
niet één, maar een blok van zeven opeenvolgende
lichten aan, wat zorgt voor zichtbaarheid over een
langere afstand. De leds geven ook meteen licht op
volle sterkte, anders dan de verlichting van vroeger die
moest ‘opwarmen’ wat resulteerde in licht dat geleidelijk
van rood naar wit evolueerde. Is een fietser bijna bij
lichtmast zeven, dan gaat het volgende blok aan, zodat
het fietspad altijd is verlicht, totdat de laatste fietser is
gepasseerd. Wie tegen de rijrichting in rijdt, heeft pech
en krijgt geen licht. Zo helpen de lichtmasten fietsers ook
om zich aan de verkeersregels te houden en gevaarlijke
situaties te vermijden. In totaal monteerde en installeerde
aannemer Dynniq, over de vijf fietspaden verspreid, 448
lichtmasten met Anne-armaturen. De op energiezuinige
ledtechnologie gebaseerde armaturen kunnen via een
API (application programming interface) online worden
gekoppeld aan ieder (backoffice) systeem en ze zijn
daarmee op afstand te besturen en te monitoren. De
armaturen bevatten verschillende sensoren die ook
bijdragen lage onderhoudskosten en een lange levensduur.
Duurzaamheid, minder verbruik en meer branduren
waren bijkomende overwegingen bij de keuze van de
gemeente Woensdrecht, aanvullend op de intenties om
het milieu te ontzien, maar het allerbelangrijkste voor
het gemeentebestuur is dat mensen nu met een goede
zichtbaarheid en een optimaal veiligheidsgevoel kunnen
gebruikmaken van de fietspaden.
www.nobralux.nl
www. sustainder.com
www. dynniq.com
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Lights in Blokzijl

– Door Door Trea ten Kate

Na Amsterdam en Eindhoven heeft ook OostNederland haar eigen lichtfestival. Dit jaar
vindt de eerste Lights in Blokzijl plaats, het
zusje van het Zweedse Lights in Alingsås.
Wat Lights in Blokzijl uniek maakt ten opzichte van andere
lichtfestivals is dat de lichtkunstwerken ter plekke worden
gemaakt door teams van studenten en professionals. Op
zeven locaties in het schilderachtige Blokzijl worden de
lichtkunstwerken in vijf dagen bedacht, ontworpen en
gebouwd. Internationale lichtontwerpers geven leiding
aan teams van tien studenten en professionals met diverse
achtergronden. Zij komen uit de architectuur, vormgeving,
kunst en lichtbranche. Bewoners van Blokzijl omarmen het
idee en de internationale ontwerpers en hun teams vinden
tijdens de workshop en het lichtcongres een slaapplek bij
lokale B&B’s, maar ook bij Blokzijlenaren thuis.

Zusje van Alingsås

Een groep lichtontwerpers in Zweden zocht eind vorige
eeuw een locatie waar studenten en professionals met
licht en verlichting konden werken. In 2000 vonden zij
de geschikte locatie: Alingsås in het Zweedse landschap
Västergötland. De eerste editie was een succes en het
is een jaarlijkse terugkerende traditie geworden. Van 27
september tot 3 november vond de twintigste editie van
het evenement Lights in Alingsås plaats. Berry van Egten
van Berlux lighting design was één van de workshopleiders
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en hij is nog altijd betrokken bij het Zweedse evenement.
Dit jaar heeft hij het evenement samen met zijn collega
Ellen Goulmy naar Nederland gehaald. Naar Blokzijl,
om precies te zijn. “Het is een perfecte omgeving”, zegt
Goulmy. “Blokzijl is een karakteristiek Hollands stadje
aan het water met historische geveltjes in een donkere
omgeving. En wat ook zo fijn is: de bewoners zijn super
enthousiast en omarmen het festival.”

Spelen met licht

Lights in Blokzijl begint met een intensieve workshopweek,
waarin deelnemers leren een lichtconcept uit te werken
tot een tastbaar resultaat: van idee tot een compleet
lichtkunstwerk. Goulmy: “Bij de bekende grote festivals
Glow en Amsterdam Light is er een selectieprocedure
en kan er een langere periode worden nagedacht
over ontwerp en realisatie. In Blokzijl staat vooraf nog
helemaal niets vast. We hebben nog geen idee wat het
voor kunstwerken worden. Dat maakt het spannend.
Ik ben nu al heel nieuwsgierig naar wat er allemaal
gaat ontstaan.” Er wordt gewerkt met verschillende
materialen en verlichting, in een team van mensen met
heel diverse achtergronden. De workshop duurt vijf dagen
en wordt ondersteund door de International Association
of Lighting Designers, educatieve instellingen en veel
partners. Lichtfabrikanten stellen moderne armaturen,
lichtbronnen en lichtregelapparatuur voor de workshop
beschikbaar. “Spelen met licht onder leiding van een
ervaren internationale lichtontwerper is een leerzame,
inspirerende manier om met je passie bezig te zijn - niet

alleen voor starters, ook voor professionals. Leren van
en samenwerken met internationale lichtontwerpers in
een karakteristiek Hollands stadje, wat wil je nog meer?”
Het doel is om Blokzijl in de donkere wintermaanden
op een bijzondere manier in het licht te zetten. De
workshopweek eindigt met het feestelijk aanzetten van alle
lichtkunstwerken, wat tegelijk de officiële opening is van de
lichtkunstroute door Blokzijl.

Lichtcongres

Op 11 december wordt de workshop afgesloten met
een Engelstalig lichtcongres met topsprekers uit de
wetenschap, architectuur en lichtontwerp. Tijdens het
congres presenteren de teams de lichtconcepten van de
door hen gebouwde lichtkunstwerken. Na afloop van het
congres vindt de officiële opening plaats van de eerste
Lights in Blokzijl met als hoogtepunt het aanzetten van alle
lichtkunstwerken. Het congres wordt afgesloten met een
rondleiding door gidsen langs de kunstwerken.

Lights in Blokzijl

Van 11 t/m 22 december zijn de lichtkunstwerken
dagelijks van 17.00 tot 23.00 uur te bekijken en
worden er activiteiten georganiseerd in en rond
Blokzijl. De toegang is gratis.
www.lightsinblokzijl.nl

Workshopleiders
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Corandini (Italië)
Sjoerd van Beers + Juliette Nielsen (NL)
Luciana Alanis (Zwitserland)
Korhan Şişman (Turkije)
Anuj Gala (Finland) + Rogier Hengeveld (NL)
Kapil Surlakar (India)
Johan Moritz (Zweden) + Tina Wikström (Zweden)
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Schakelen naar schoonheid licht aan, licht uit

Bestaande installaties
draadloos bedienen
45% van de mensen zou zijn bestaande verlichting
draadloos willen bedienen. KlikAanKlikUit maakt het
mogelijk nieuwe, maar ook bestaande installaties
draadloos te schakelen en dimmen.
Met een ruime keuze aan zenders en ontvangers is
er voor iedere toepassing een draadloze oplossing
beschikbaar, zonder dat de functionaliteit van
bestaande schakelaars verloren gaat. Door gebruik
te maken van het Internet Control Station is het
tevens mogelijk verlichting, elektrische gordijnen en
apparaten te automatiseren door middel van timers
en scenario’s en te bedienen met de smartphone of
tablet.
www.klikaanklikuit.nl

Finder biedt een simpele, flexibele
en krachtige oplossing voor het
dimmen van verlichting met de
nieuwe master en slave dimmers.
De 15.10 is een master dimmer met
vier instelbare functies en de 15.11 is
een slave dimmer met een maximale
belasting tot 400 W.
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De master dimmer genereert een
0-10 V signaal evenredig aan
het dimniveau waarmee tot 32
slave dimmers kunnen worden
aangestuurd. Iedere slave kan een
ander type verlichting dimmen,
afhankelijk van het type verlichting en
van de methode fase aansnijding of
afsnijding. De slaves zijn geschikt voor
halogeenverlichting, dimbare led- en

spaarlampen,
elektronische en
elektro-magnetische
transformatoren.
De master kan ook direct worden
aangesloten op een transformator met
een 0-10 V / 1-10 V ingangssignaal.
www.findernet.com

Schakelen naar schoonheid licht aan, licht uit

Eenvoudig woningen
slimmer maken

LED INTELLIGENT TOEGEPAST

UNIVERSELE
LEDBUIS
Werkt met iedere ballast,
conventioneel en hoogfrequent

Steeds meer consumenten kiezen
voor het gemak en comfort van
huisautomatiseringssystemen.
Powermanagementbedrijf Eaton
introduceert de xComfort Bridge,
de oplossing voor het bedienen
van de verlichting in een woning
via smartphone of tablet, die
gemakkelijk te installeren is en
simpel te bedienen. Er is geen
ingewikkelde configuratiesoftware
of programmeerkennis nodig, dus
ook voor de installateur met geen of
weinig ervaring op het gebied van
xComfort is dit een geschikt product.
De Bridge is snel, schoon en flexibel
te installeren. Daarnaast is het
systeem zeer eenvoudig uit te breiden.
Deze technische flexibiliteit stelt de
installateur in staat aan de meest
uitdagende klantwensen te voldoen.
Zodra deze controller is aangesloten
op de lokale wifi-router stelt
de gebruiker de controller in op
smartphone of tablet met de gratis
xComfort Bridge app. Daarmee
bedient de gebruiker ook zelf de
xComfort-installatie en maakt of
wijzigt ook zelf (licht)scènes om de
ideale sfeer te creëren. De Bridge
is verkrijgbaar in drie verschillende
pakketten. Het eerste pakket
bestaat uit de xComfort Bridge, een
voedingsadapter en de bijbehorende
voedings- en netwerkkabels.
Met het tweede pakket kunnen
installateurs hun klanten een eerste
huisautomatiseringoplossing

aanbieden. Naast de xComfort Bridge
bestaat dit pakket uit een draadloze
master aan/uit-schakelaar, drie
draadloze wandschakelaars en drie
inbouwdimmers. Het derde pakket
bevat een xComfort Bridge en drie
tussenstekker dimactoren, die op
bestaande wandcontactdozen kunnen
worden aangesloten. De Bridge is
tevens compatibel met de bestaande
nieuwe schakel- en smart-dimactoren
uit het huidige xComfort-programma.
Dat zorgt voor een breed scala aan
andere toepassingsmogelijkheden.
De xComfort Bridge is compatibel met
deze Eaton Go Wireless pakketten:
Wireless Switch All, Wireless Dim
All en Wireless Second Switch. Deze
voorgeconfigureerde schakel- en
dimfuncties zijn daardoor niet alleen
via wandschakelaars te bedienen,
maar nu dus ook eenvoudig via een
smartphone en tablet. De xComfort
Bridge wordt in de toekomst verder
uitgebreid met nieuwe en verbeterde
functionaliteiten. Daarmee garandeert
men niet alleen een optimale
klantervaring, maar biedt installateurs
ook steeds nieuwe kansen om het
klantcontact te intensiveren en te
behouden. Nieuwe functionaliteiten
worden beschikbaar gesteld via een
app-update op het smart device van
de gebruiker. Deze profiteert zo direct
van nieuwe toepassingen.
www.eaton.nl/electrical

Nederlands patent
van Seaborough

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

THE INTERIOR
BUSINESS EVENT

© shutterstock

13 t/m 19. 01. 2020
High-end, premium, hoogwaardig design!
De imm cologne presenteert zich in 2020 nieuw helder,
compact gestructureerd met twee thema’s »Pure« en
»Home«. Bij »Pure« staan premiummerken en grote namen
voor prachtige woonruimtes en innovatieve concepten
voor badkamers, vloeren, wanden en verlichting centraal.

MINGATA

»Home« richt zich op sterke huismerken, met oplossingen
voor alle woonruimtes. Beleef unieke interieurmomenten op

Letterlijk richtinggevend

’s werelds belangrijkste ontmoetingsplaats van de branche.
#immcologne #discoverinteriorideas #interiormoments

MM20_97x275_Inst-ALLICHT_NL.indd 5

Plug-and-play-concepten voor eenvoudige en veilige montage
Gereedschapsloos onderhoud
www.rzb.de

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

Made in Germany
De uitgebreide keuze aan lichtverdelingen en lichtvermogens maakt
een universele toepassing mogelijk in de verlichting van particuliere
paden, openbare wegen en oppervlakken (parkeerplaatsen)
volgens EN 13201.

05.11.19 14:46

CityTouch
Ready

PLUG&PLAY

Step
DIM

Astro
DIM

Mains
DIM

Co l umn

Onafhankelijk

Twee jaar geleden was de IALD-meeting in Parijs en deze staat nog vers
in mijn geheugen gegrift; interessante lezingen en drie dagen in contact
zijn met veel Nederlandse lichtontwerpers. Ik was net toegetreden
tot Lichtontwerp Nederland en had ook mijn examen voor European
Lighting Expert positief afgerond.
Er werd veel gediscussieerd over het wel of niet
onafhankelijk zijn in keuzes voor verlichting als
lichtontwerper en ik kreeg van velen de vraag wanneer
ik nu eens onafhankelijk zou worden. Mijn weerwoord
dat ik met 13 verschillende merken redelijk in de
buurt kwam, werd weggewoven en duidelijk niet
geaccepteerd.

Kennisniveau vergroten

Nu, twee jaar later, is het wel zover; samen met Chantal
Meutzner zijn wij CB's LichtLab en staan we voor
onafhankelijke lichtplannen, en voor meer: met onze
lichtcursussen, opleidingen en trainingen willen we
het kennisniveau op het gebied van de verlichting in
Nederland vergroten. Een mooie uitdaging in een land
waar verlichting vaak het ondergeschoven kindje is dat
met regelmaat als eerste bezuinigingspost fungeert.
Met Lichtontwerp Nederland en het “Taskforceteam
Architectuur" van de NSVV proberen we de markt te
vertellen dat licht een vak is.

Lichtcursus voor installateurs

Voor de installateur is er nu samen met Techniek
Nederland een interessante cursus ontwikkeld. Een
basiscursus verlichting, waarbij de installateur een goede
gesprekspartner voor zijn klant wordt op het gebied
van licht en lichtsturing. Tevens zit er een praktijkdag
gesprekstechnieken bij, waarna je als installateur
helemaal goed voor de dag komt bij je klant. Op de

– Door Barry Harmes

website van Techniek Nederland staat meer informatie,
naast de deelnemende cursusinstanties.

Transitie Dialux Evo

Op dit moment is de transitie van het
lichtberekeningsprogramma Dialux gaande in
verlichtingsland. Iedereen moet op den duur over naar
Dialux Evo, maar deze overgang is voor de oude garde
geen gemakkelijke. Bij veel lichtontwerpbureaus en
lichtleveranciers bestaat er nog een mix in het gebruik
van de programma's. Op het decoratieve vlak, het maken
van graphics en inlezen van complete gebouwen is
Dialux EVO al vergevorderd. BIM-bestanden kunnen
worden ingelezen, waardoor een compleet gebouw
meteen beschikbaar is om met verlichting te worden
ingevuld. De verlichtingsnormen kunnen aan de ruimten
worden gekoppeld, waardoor men in één oogopslag
weet of de lichtberekening voldoet.

Onderhoudsfactor

Met name het toepassen van de juiste onderhoudsfactor
zien we in veel lichtberekeningen nog fout gaan.
Meestal wordt er een te hoog getal gebruikt, waardoor
het verlichtingsniveau in de praktijk nog weleens lager
uitvalt. Met CB’s LichtLab doen we ook onafhankelijke
lichtmetingen voor diverse marktpartijen en daarbij
komen we dit soort zaken geregeld tegen. Laten we
hopen dat de lichtleveranciers hier in de toekomst beter
mee omgaan, zodat er minder klachten komen.
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Agent251 executive recruitment is specialist in
het werven van kandidaten voor account- en
salesmanagement en directie functies in licht-,
interieuren architectuur gerelateerde
branches. Wij komen graag in contact met
kandidaten voor de volgende vacatures:

Techniek
die verbindt.

Junior Sales Manager
voor Led Up!, landelijk
Salesmanager
voor verlichtingsmerk in midden Nederland
Lichtadviseur
voor utiliteit en industrie in midden
Nederland

Smart Urban oplossingen, connectiviteit
en eenvoudige processen. Maak uw gebouwen volledig geschikt voor intelligente
infrastructuren en een toekomstgericht
energiebeheer. De fabrikanten op de
Light + Building zorgen dat u weer helemaal
bij bent.
Connecting. Pioneering. Fascinating.

Scan de QR code voor het
complete vacature overzicht.
Interesse? Bel Agent251 voor
een gesprek.

Agent251 executive recruitment
Stationsweg 13B 1901 AA Castricum (NL)
+31 614 009 251 post@agent251.nl

info@netherlands.messefrankfurt.com
Tel. +31 (0) 70 262 90 71

70676-014_LB_technisch_Installicht_85x249 • FOGRA 39 • CMYK • es: 06.11.2019

Sales Engineer regio Amsterdam
voor iGuzzini

DU: 07.11.2019

Country Manager Nederland
voor Flos in Amsterdam

Productnieuws

Zoe en
Flute

Zoe is de verbinding van twee
bestaande items uit een Italiaanse
productlijn van Cangini en Tucci: een
dunne metalen decoratie bevindt
zich tussen de lichtbron en de
ruimte.
Flute is een kleurrijke armatuur die
verkrijgbaar is als bureau-, wand- en
pendelarmatuur, en als plafonnière
en plafondrails. Het glas is naast de
regenboogkleur ook verkrijgbaar
in transparant, roze, groen, amber,
lichtblauw, fumé, tabak, robijn, zwart,
rosé goud en aquamarijn.
www.canginietucci.com

Track leddrivers
voor railspots
Voor railspots heeft KGP leddrivers geïntegreerd in de
voet, waardoor de armatuur compacter kan worden
gebouwd en de driver niet wordt opgewarmd door de
led.
Deze driver is geschikt voor de meest gangbare
driefasen rails en leverbaar in de kleuren zwart
RAL9005, grijs RAL7035 en wit RAL9010. De gewenste
fase is instelbaar met een ingebouwde draaiknop. Er
zijn drie constant current drivers in 18, 28 en 34 W en
bij elk type is de stroom met een tweepolige dipswitch
instelbaar. Dimbare varianten, zoals 1-10 V en DALI, zijn
binnenkort beschikbaar, terwijl een Bluetooth-variant

nog dit jaar gepland staat.
Deze drivers hebben een
ENEC-keur en vijf jaar garantie.
www.elincom.nl
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Kalebas
met glas

Hout, glas en een vormentaal die teruggrijpt naar de
jaren 70, dat alles is terug te vinden in de Kalebas met
glas van TAL. De grondslag van deze opmerkelijke
armatuur werd reeds gelegd met de ‘kale’ Kalebas,
een pittig pendelend lampje van de hand van
ontwerpers Lieven Musschoot en Cas Moor.

Met z’n organische vorm doet de armatuur erg natuurlijk
aan, een gevoel dat nog wordt versterkt door het
gebruik van gedraaid eikenhout. Die houtsoort laat
zich op zijn beurt goed combineren met de afgeronde
behuizing in messing, koper of textuurlak.
En nu is er de upgrade met glas. Samen met de
ontwerpers werd gekeken naar ambacht boven
massaconsumptie en de vraag van de markt naar
meer decoratieve en huiselijk ogende verlichting. Het
resultaat is een lampenkap in mondgeblazen glas die de
look van een vroeger tijdperk draagt.
Het glazen opzetstuk is er als accessoire bij te koop.
Er zijn twee varianten: doorzichtig en ondoorzichtig.

De doorzichtige glassoort is beschikbaar in warm amber
of stoer grijs. Bij de ondoorzichtige variant is er keuze
tussen wit of grijs. In tegenstelling tot de vele armaturen
met glas die aan de binnenkant slechts uit een eenvoudige
E27-socket bestaan, tilt TAL dit type armaturen tot een
hoger niveau met een afgewerkte binnenkant die als
armatuur op zich kan bestaan. Als moderne vertaling van
de elegante armatuur is er ook een versie met ingebouwde
led beschikbaar.
www.tal.be

GASTGEZINNEN GEZOCHT!
Voor meer info of aanmelden:

http://www.hulphond.nl/gastgezin
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Productnieuws

Decoled
Het assortiment noodverlichting
van ABB wordt uitgebreid met
deze verlichtingsarmatuur van
VanLien met een geïntegreerde
noodverlichtingsfunctionaliteit.
Het is speciaal bedoeld voor
trappenhuizen, hallen en gangen in
wooncomplexen, in de utiliteit en
industrie.
Deze hoogwaardige armatuur is
vervaardigd uit polycarbonaat met

een opaalkap. De kap zorgt voor een
optimale lichtspreiding en is slagvast
(IK10). Decoled is verkrijgbaar als
armatuur voor centrale voeding (230
V) of decentrale voeding (batterij),
heeft een lichtopbrengst van 1830
lm en is met beschermingswaarde
IP65 uitstekend bestand tegen
invloeden van stof en vocht. Door de
hoge lichtopbrengst biedt Decoled
veel toepassingsmogelijkheden,
vooral in open ruimten. Het

Felle
schijnwerper
De Duitse ledfabrikant silence lights brengt deze
armatuur op de markt, die feller schijnt dan 738 stuks
60 W-gloeilampen. Afgelopen september heeft men het
historische marktplein in het hessische Groß-Umbach
ermee verlicht, tot wel 25 m hoog, en voor zo’n 1500
toeschouwers.

is speciaal bedoeld voor
trappenhuizen, hallen en gangen in
wooncomplexen, in de utiliteit en
industrie. Dankzij de geïntegreerde
noodverlichtingsfunctionaliteit
is Decoled een efficiënte 2-in-1oplossing: reguliere verlichting
en vluchtrouteverlichting in één
armatuur.
www.abb.com

Met de gemeten 539.000 lm overtreft deze XXL-ledlamp
het wereldrecord van 300.000 lm en mag zich officieel de
felste led-schijnwerper ter wereld noemen. Andreas Jakob
en René Haschert wilden het echter niet bij een werkmodel
laten, en hebben met sponsoring van Emtron en Meanwell
in anderhalf jaar een outdoor armatuur (IP54) gecreëerd.
Er zitten 500 leds in een armatuur, die een doorsnede van
een meter heeft en 130 kg weegt, maar die ondanks de
enorme lichtopbrengst een opgenomen maximaal elektrisch
vermogen van slechts 5 kW heeft. De led-schijnwerper
heeft daarom een passieve convectiekoeling. Een eerdere
oplossing met gloeilampen zou negen keer zoveel energie
vragen. De armatuur werkt met Meanwell ELGC-300-H-DA
en is met DALI van Emtron over 16 onafhankelijke kanalen
aanstuurbaar, met een kleurtemperatuur van 4200 K en
een stralingshoek van 38°.
www.emtron.de
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Productnieuws

Bulbo57
Deze lamp is in 1957 ontworpen
door de gebroeders Castiglioni
voor de elfde triënnale in Milaan,
en is binnenkort verkrijgbaar
bij Flos. De filamentdraad is
een bijzonder accent in deze
minimalistische vorm van
een zeepbel. In 1957 was
de lamp niet bedoeld voor
massaproductie, maar alleen
voor de triënnale.
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Toen daar meer lampen aan elkaar
werden verbonden, ging de licht
output drastisch omlaag en gaf
het filament alleen nog een rode
gloed, wat zorgde voor warme
sfeerverlichting. De variant uit 2019
van Flos produceert het filament
uit wolfraam met led, met dezelfde
warme, prettige lichttemperatuur
(2200 K, 6 W en CRI 95) als het
origineel. Het bruine borosilicaat glas
omvat het geheel en het ledfilament

zit in een dunne buis van hetzelfde
materiaal, dat condensvorming
tegengaat. De lichtbron is een 225
mm lang buigzaam micro-led filament,
met elektronica die een lichstroom
aankan tussen 210 en 450 lm, met
Triac dimmers. De lichtbron wordt
gegarandeerd voor 15.000 uur, met
een verlies van minder dan 20% in de
loop van de tijd.
www.flos.com

Productnieuws

Mika downlighters

Met de komst van de Mika-serie
introduceert CLS een breed
inzetbare lijn roteerbare en
kantelbare downlighters. Er is keuze
uit 16 verschillende ledlichtbronnen
met een CRI tot 98.
Er zijn speciale ledlichtbronnen
voor het belichten van onder
meer meubels, keukens, kleding,
juwelen, brood, vis en vlees. Met 30
W opgenomen vermogen en een

effectieve gemeten lichtopbrengst
tot 3500 lm. Ze zijn ook in RGBW-,
RGBA- en dim to warm-uitvoeringen
leverbaar, zodat met een designvorm
veel uiteenlopende lichtplannen te
realiseren zijn.
www.cls-led.com

Tubo
Landa, specialist in outdoor
verlichting, komt met Tubo: een
lijn van licht die qua ontwerp
zo eenvoudig is gehouden, dat
hij kan worden toegepast als
wandarmatuur, als bollard of
aan een plafond.

en raam-graphics voor commerciële
en residentiële projecten. Ontwerpers
die op zoek zijn naar innovatieve,
maar betaalbare oplossingen voor
renovaties zijn te spreken over Arlons
architecturale serie, waar ook led achter
kan zitten.

De stralingshoek van 180° is
handig voor outdoor installaties,
of het nou voor een muuraccent
is, om de omgeving volledig aan
te lichten of voor de aanlichting
van looppaden, Tubo kan het
allemaal aan. Met 59 cm en 10
W of 109 cm en 20 W (IP67)
kan de kleurtemperatuur worden
gekozen tussen 3000 en 4000
K. De metalen onderdelen zijn
in ENAW6060 aluminium en ze
zijn afgewerkt als geanodiseerd
rvs. De diffusers zijn verkrijgbaar
in helder transparant of een
combinatie van de extra heldere
polycarbonaat diffuser aan de
buitenkant en opalen diffuser aan
de binnenkant van de armatuur.

www.arlon.com

www.landalighting.com

Architecturaal
Arlon komt met nieuwe architecturale
producten voor architecten, interieurontwerpers en home decor experts.
Arlon Graphics is een wereldwijde leider
op het gebied van grafische bedrukking
en biedt eenvoudige oplossingen voor
real-world applicaties, bijvoorbeeld
voor muren (zowel binnen als buiten)
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Productnieuws

Petits
Bijoux

Dit is een voorstelling van statische
beweging; het lijkt op het effect van
een steentje in een meer gooien,
wat kringen geeft die naar buiten
toe bewegen.
De cirkel als metafoor voor het
oneindige is het favoriete, terugkerende thema in de 30 jaar dat
Catellani & Smith armaturen maken.
Deze armatuur heeft een eenvoudig
ontwerp, maar is bijzonder door het
vakmanschap.
www.catellanismith.com
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Aluminium Louvre

Duurzaam

Gewicht 250g

Compact

10 jaar garantie

Snelle montage

Nederlands fabrikaat

LUXOR LICHT - Rietwaard 6 - 5236 WC ‘s-Hertogenbosch - www.luxorlicht.nl - info@luxorlicht.nl - 073 6235750
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Master & Slave Dimmers

SWITCH TO THE FUTURE

Serie 15
Een simpele en
flexibele oplossing
voor het dimmen
van verlichting
• Master dimmer 15.10 kan met een 0 - 10 V signaal maximaal 32 slave dimmers 15.11 aansturen
• Voor halogeenverlichting, dimbare LED- en spaarlampen, elektronische en
elektromagnetische transformatoren
• De master kan direct een transformator met 0 - 10 V / 1 - 10 V ingangssignaal aansturen
• De slaves zijn direct aanstuurbaar met een 0 - 10 V signaal van bijvoorbeeld een
gebouwbeheersysteem
• 17,5 mm breed, geschikt voor 35 mm railmontage (EN 60715)
FINDER RELAIS NEDERLAND B.V.
Dukdalfweg 51 / 1041 BC AMSTERDAM
Tel.: +31 (0)20 615 65 57
E-mail: finder.nl@findernet.com

www.findernet.com

Altijd het
perfecte
licht …

… voor de sfeer
die u wenst.

Smarter
Home
–

De perfecte sfeerverlichting met de
Smart Home-oplossing van Busch-Jaeger

Van eenvoudig in- en uitschakelen tot het instellen van de helderheid,
intensiteit en kleur. Dankzij de naadloze integratie van Philips Hue met
Busch-Jaeger zorgt u eenvoudig voor de juiste sfeer in uw Smart Home.
yoursmarterhome.nl

