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Kennis van licht & techniek
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www.hulphond.nl/gastgezin

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

Het hele
spectrum
Het ontbreken van het hele zonlichtspectrum in de
juiste verhouding van groen, blauw en rood is een veel
voorkomend probleem in HCL. Daarom vormt zonlicht
altijd het uitgangspunt in het werk van Rofianda.
Daarnaast is er nog een ander spectrum dat moet
worden meegenomen om eindgebruikers te voorzien
van aangename en functionele verlichting. Directeur
Ronald Gronsveld: “Sinds de overheid heeft gezegd
dat alles moet worden vervangen door led, komt het
voor dat iemand die vorig jaar nog vloeren legde,
zichzelf nu ledspecialist noemt. Ik vind het triest dat
er goedkoop licht wordt ingekocht - bijvoorbeeld in
de zorg, met een verblindingsfactor waar je u tegen
zegt – door onvoldoende kennis en met slechte
garantievoorwaarden.” Toch is hij ervan overtuigd
dat “de kwaliteit van licht opnieuw vooruitgaat als de
huidige gestoordheid van de markt af is. Dan blijven de
specialistische, professionele bedrijven over.”
Studio Rublek bekijkt ook het hele spectrum aan
mogelijkheden; het esthetische of het creatieve zal
steeds de nadruk krijgen. Wat niet zal gebeuren, is de
implementatie van technologische toeters en bellen
gewoon ‘omdat het kan’. Aleksandar Rublek: “Bij
biodynamisch licht kan er veel automatisch gebeuren,
maar je moet vertrekken van de specifieke situatie
om te zien of dat ook zin heeft en rendeert. In grote
kantoren waar men van negen tot vijf werkt, valt iets te
zeggen voor een geleidelijke evolutie van feller, cortisolopwekkend licht naar zachter licht dat voorbereidt
op het afsluiten van de dag, maar in veel gevallen
werken wij liever met sensoren en dimmogelijkheden.”
Als er overdag niemand in een vergaderzaal komt,
maar de werkdag steevast wordt afgesloten met een
avondvergadering om 18.00 uur, dan kan er maar
beter geen licht branden overdag en is het licht op het
vergadermoment beter geen schemerlicht.
Luximprove gaat ook voor een veel breder spectrum:
naast verlichting komen geluid, geur, beeld en aansturing

aan bod. Viersterrenhotel De Kamperduinen verwondert
bezoekers door de sfeer en een totaalindruk van
kwaliteitsbeleving. Dat maakt dat bezoekers er ook
willen dineren en gebruikmaken van alle faciliteiten ter
plaatse. Zo is het veel meer dan alleen de verblijfplaats
voor één nacht: het is een oase waar men graag vertoeft
en anderen over vertelt bij thuiskomst.
NSVV laat weten dat UV-C inderdaad kan worden
toegepast om virussen secundair te bestrijden, maar
plaatst ook de kanttekening dat dit gevaarlijk is voor de
ogen en huid van mens en dier, dus er moeten strikte
veiligheidsmaatregelen worden genomen: het is van
cruciaal belang dat er geen mensen of dieren in de
buurt kunnen komen van UV-C-straling (die nauwelijks
zichtbaar is).
De column over UGR legt uit dat deze
comfortparameter eigenijk een tabel is van berékende
getallen in een genormeerde ruimte: het is geen
meting die aan de armatuur is uitgevoerd. De norm
CIE232-2019 gaf verwarring en in de column wordt
berekend welke verschillen er kunnen ontstaan
bij een kort-door-de-bocht-berekening, met het
risico op een grote overschatting van de UGR (in
plaats van de onderschatting bij berekening met
het hele oppervlak, inclusief donkere delen). Extra
meetapparatuur die overweg kan met asymmetrie,
luminantiecontrast, lokale luminantiedrempels en
hotspot patroonherkenning kan uitkomst bieden.
Leuke opsteker: uit Marktdata-onderzoek bij
verlichtingszaken blijkt dat [inst ]ALLICHT door 78%
van de ondernemers wordt gelezen! We wensen
iedereen ook nu weer veel leesplezier en een heerlijke
zomer.
Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT
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Depot Boijmans
Van Beuningen
Op 26 mei 2019 sloten de deuren vanwege de
aankomende renovatie en ging het Rotterdamse
Museum Boijmans Van Beuningen ‘in transit’.
De wereldvermaarde kunstcollectie, bestaande
uit ruim 151.000 kunstwerken, zat ondanks de
sluiting ‘niet op slot’.

De collectie reisde tot afgelopen maart rond naar scholen,
instellingen en musea in Nederland en het buitenland. Na
Corona worden deze activiteiten hervat. Aan het nieuwe
Depot Boijmans Van Beuningen werd -afgesloten van de
buitenwereld- verder gebouwd. Een online programma,
B home, is opgezet voor nieuwe bewegingen in de
huidige realiteit en om de kunst en de stad Rotterdam
onder de aandacht te blijven brengen. Het opvallende
depot van Boijmans Van Beuningen is ondertussen
voorzien van een Helvar lichtmanagementsysteem, wat
zorgt voor de aansturing van alle verlichting in het depot.
Een belangrijke factor waar de keuze voor het Helvar
systeem op is gebaseerd, is dat het systeem voorkomt dat
de verlichting 100% gaat branden nadat de armaturen
spanningsloos zijn geweest. Vanwege de veiligheid
worden de armaturen spanningsloos gemaakt als er geen
beweging wordt gedetecteerd. Standaard zorgt het DALIprotocol ervoor dat armaturen op 100% gaan branden
als deze onder spanning komen, maar door middel
van het Helvar systeem kan dit worden voorkomen.
De verlichting in het depot is ingedeeld in zones. Zodra
de sensoren beweging detecteren, zorgt een relais ervoor
dat de armaturen worden voorzien van spanning. De
verlichting in de eerste zone zal volledig gaan branden,
de tweede zone op 40% en de derde zone op 20%.
Als er beweging wordt gedetecteerd in de volgende
zone, zal de verlichting ook hier volledig gaan branden.
Op het moment dat er in alle zones vijf minuten geen
beweging wordt gedetecteerd, worden alle armaturen
weer spanningsloos gemaakt. Voor de aansturing van
de verlichting in de algemene ruimten is er een BACnetkoppeling gemaakt met het gebouwbeheersysteem.
Dit bevordert de gebruiksvriendelijkheid, omdat de
gebruiker niet allerlei systemen los van elkaar hoeft te
bedienen.
www.helvar.nl
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Veilig en eenvoudig verlichting
plaatsen in coronatijd
De 1,5 meter maatregel maakt het voor installatiebedrijven soms moeilijk om het plaatsen of vervangen
van verlichting snel en efficiënt uit te voeren.
De MADURO60 biedt hiervoor een oplossing: een
armatuur kan eenvoudig daar worden bijgeplaatst
waar het als werkplekverlichting nodig is.
De Maduro60 is een vervanger voor tl-armaturen en
PLC-downlights met een lichtstroom van > 3000 lm.
Door zijn compactheid van 60 x 3 cm, gewicht van 250 g
en sterk magneet-kliksysteem kan deze armatuur door
1 persoon heel eenvoudig op het zichtbare T-profiel van
het systeemplafond worden geplaatst. De armaturen zijn
verkrijgbaar in 3000 en 4000 K, in standaard vermogens
van 12, 18 of 24 W, maar ook in DALI dim-uitvoering.
Alles is uit voorraad leverbaar. LUXOR LICHT denkt
ook aan het milieu. Naast de grote energiebesparing,
de flexibiliteit van verlichten (armaturen kunnen
gewoon mee verhuizen), zijn de duurzame Maduro60
armaturen modulair opgebouwd en wordt er ook een
circulaire oplossing aangeboden. De Maduro60 kan
worden gehuurd of gekocht en ook huurkoop behoort
tot de mogelijkheden. Deze ledverlichtingsoplossing

wordt dus geheel op maat geleverd, rekening houdend
met de wensen en het budget van de opdrachtgever.
Bovendien zit er een garantie van tien jaar op deze
armaturen.
www.luxorlicht.nl

Dekra: eerste cybersecurity
certificaat bij connected lighting
DEKRA geeft voor het eerst een
veiligheidscertificaat af voor het
ontwikkelproces (IEC 62443) van
een connected lighting systeem.
Het cybersecurity certificaat
is uitgereikt aan Signify. Met
de IEC 62443 standaarden
voor productontwikkeling en
de integratie met connected
devices tonen organisaties aan
dat processen, producten en
oplossingen voldoen aan strikte
cybersecurity eisen.
IEC 62443 is dé standaard in
cybersecurity voor producten
en systemen in de industriële
automatisering. In 2017 werd
Dekra als eerste Europese
organisatie erkend om cybersecurity
assessments uit te voeren en
certificaten af te geven tegen

de IEC 62443 standaard. Dekra
heeft het ontwikkelingsproces van
Signify geëvalueerd op basis van
de fundamentele eisen van IEC
62443-4-1. Een organisatie moet
kunnen aantonen dat tijdens een
productontwikkelingsproces de
geïdentificeerde beveiligingseisen
worden geïmplementeerd en
getraceerd, geverifieerd, getest
en gedocumenteerd. Bovendien
moeten fabrikanten van apparaten
adequaat kunnen reageren op nieuw
ontdekte beveiligingsproblemen
en op betrouwbare wijze
beveiligingsupdates publiceren.
Signify voldoet aan alle veiligheidseisen, omdat het bij alle interne en
externe ontwikkelingsactiviteiten
de normen uit het eigen Security
Development Lifecycle (SDL) naleeft.
Een fundamentele vereiste van IEC

62443-4-1 (proces)certificering
is een dreigingsanalyse. Binnen
de SDL is het analyseren van
veiligheidsrisico’s, bedreigingen
en kwetsbaarheden daarom een
belangrijk aspect. Twee belangrijke
uitdagingen bij het gebruik van
technologie zijn veiligheid en
beveiliging. Door the Internet
of Things (IoT) is cybersecurity
onmisbaar geworden, ongeacht de
markt of bedrijfsgrootte, en is het van
essentieel belang om veiligheidsen connectiviteitstesten uit te
voeren. Tegenwoordig is bijna alles
verbonden met het internet of lokale
netwerken en het beveiligen van
producten is van cruciaal belang om
zowel de consument als de fabrikant
te beschermen.
www.dekra.nl
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Meer mogelijk met Relux Desktop 2020
De Relux Desktop 2020 update is beschikbaar. Eén van
de belangrijkste nieuwe features van deze update is het
importeren van PDF-tekeningen. Voor wie benieuwd is
wat er nog meer mogelijk is met Relux: een training kan
helpen om meer uit het programma te halen.
Relux Access behandelt de basisfuncties: wat zit waar
in de interface - van een simpele ruimte creëren tot
het importeren van CAD-tekeningen. Relux Interior is
het vervolg voor binnenprojecten: hoe om te gaan met
complexe ruimten, het importeren van 3D-objecten en
zelfs complete gebouwen. Relux Outdoor behandelt
buitenprojecten, van terreinverlichting en architectonische
verlichting tot straatverlichting. Wie liever een training
op maat wil voor de eigen specifieke projecten: er is

van alles mogelijk, bijvoorbeeld voor het werken met
Relux for Revit. De rechtstreekse koppeling tussen het
in BIM-projecten toegepaste Revit van Autodesk en
Relux is mogelijk met een licentie. Of het maken van
een lichthinderberekening, fotorealistische renderingen
met Raytracing of het maken van een film van een
project: wie wil ontdekken wat er nog meer mogelijk is
en met dit programma ook de eigen creativiteit de vrije
hand wil geven: Relux Access begint op 8 september
of 10 november, Relux Interior op 15 september en 17
november, en Relux Outdoor op 17 september en 19
november op de trainingslocatie van QM Lighting Design
in Roosendaal.
www.qmld.nl

Marketingrapport Verlichtingszaken 2020
Marktdata.nl heeft een uitvoerig
onderzoek uitgevoerd onder
verlichtingszaken in Nederland.
De onderzoeksresultaten zijn
gepubliceerd in het nu verschenen
Marketingrapport Verlichtingszaken
2020, wat een actueel en
compleet overzicht geeft van het
inkoopgedrag, de leveranciers en
hun marktposities, het mediagebruik
en de ontwikkelingen in de
verlichtingsdetailhandel in Nederland.
Het oriëntatie- en inkoopgedrag
van verlichtingszaken is helder in
beeld gebracht. Voor producent,
groothandel en branchegerelateerde
organisaties is het van essentieel
belang om de doelgroep succesvol

te kunnen benaderen en de eigen
marktpositie te kennen. Het rapport
is een handige blauwdruk voor het
marketingbeleid van toeleveranciers.
Naast de onderzoeksresultaten
bevat het onderzoeksrapport tevens
diverse analyses van de database van
verlichtingszaken in het Handelsregister
en informatie die via desk research is
verzameld. Het onderzoeksrapport telt 48
pagina’s op A4-formaat in kleurendruk
en is Nederlandstalig. Bij diverse thema’s
worden de onderzoeksresultaten
vergeleken met de voorgaande edities
van het onderzoek, zodat men kan
inspelen op de actuele trendmatige
ontwikkelingen in de branche. Vormen
verlichtingszaken uw doelgroep, dan is
het onderzoeksrapport een aanrader.

www.marktdata.nl

Griven en Luximprove
GRIVEN Lighting Solutions heeft aangekondigd dat
LuxImprove haar exclusieve Nederlandse distributeur &
implementatiepartner is geworden. Met de benoeming
van exclusief distributeur wordt de samenwerking nog
intensiever, wat een vergroting van capaciteiten en
expertise oplevert.
Als direct gevolg van de toekomstgerichte commerciële
strategie van Griven zullen zij nauw samenwerken met
export manager Giuseppe Dedola om de Nederlandse
lichtontwerpers en landschapsarchitecten te helpen
met projecten: “De keuze om volledig voor de licht &
projectexpertise, het team en het netwerk van LuxImprove
te kiezen, past goed bij onze ambitieuze doelstellingen
om meer expansie en groei in Nederland te bereiken.
LuxImprove weet tot de kleinste details hoe licht moet
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worden toegepast in de landschapsarchitectuur en het
professioneel aanlichten van panden, pleinen, parken en
prestigieuze objecten.” Lichtdesigner en manager sales &
projects van LuxImprove, Roger Casteelen: “Griven is een
Italiaans merk dat qua design, techniek, duurzaamheid en
installatievriendelijkheid de toppositie in zijn klasse neemt,
terwijl het prijstechnisch zeer interessant is om toe te
passen in projecten. Wij werken graag samen in projecten
en doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de
klant positief wordt verrast door het lichtcomfort en de
toepassingen die de in Europa geproduceerde producten
van Griven vertegenwoordigen.” Resellers in Nederland
kunnen de verlichtingsoplossingen van Griven Lighting
Solutions exclusief via LuxImprove inkopen.
www.griven.com | www.luximprove.com

Model F

RoomSet
Installeer snel en
eenvoudig een complete
lichtsturing

Flexibiliteit is de kern van een slimme lamp. Model F geeft volledige controle
over de verlichting: een spot gericht op een bijzonder schilderij aan de
muur en tegelijkertijd je leeshoek verlichten is een koud kunstje voor deze
combinatie van modern design en vooruitstrevende technologie.
De unieke directionele verlichting en ingebouwde artificial intelligence zorgen
voor de perfecte verlichting voor iedere situatie. Het gepatenteerde optische
lenssysteem werkt samen met geavanceerde electronica, die de mogelijkheid
biedt om het licht dynamisch te verplaatsen. Er is keuze tussen het verlichten
met enkele of meer spots. Ook kunnen volledige ruimten of kamers worden
verlicht met verschillende lichtsterktes, allemaal vanuit één lichtbron. Deze
lamp is beschikbaar in wit, grijs en zwart. De app is gebaseerd op intuïtieve
aanrakingen van het scherm om zo het licht in de ruimte te plaatsen: kies
een kleur en teken het licht in de gewenste richting. Hoe meer er op één
plek wordt getekend, hoe helderder het licht wordt. De 300 leds geven tot
maximaal 4000 lm aan verlichting, van 2700 tot 4000 K. De kwaliteit van het
licht is gebaseerd op vijf verschillende typen ledlampen, om zo het optimale
lichtspectrum te hebben voor de verlichting naar beneden. De kleurenring in
de bovenkant van de lamp heeft een palet van 16 miljoen kleuren. Er is geen
slimme schakelaar of een geavanceerd domoticasysteem nodig om tussen de
scènes te kunnen wisselen: eenvoudig de aan-uit-schakelaar bedienen volstaat
om door de scènes heen te gaan. Er is dus ook geen extra hub nodig om deze
lamp te kunnen bedienen. Artificiële intelligente algoritmen zijn in de lamp
ingebouwd en kunnen leren van gekozen verlichtingsinstellingen en data van
de sensoren in de lamp. De lamp kan ook aan en uit worden geschakeld met
timers, beveiliging en toegangscontrole (pincode zodat alleen de gebruiker de
lamp kan instellen). Ook kan Model F worden verbonden met Amazon Alexa,
Google assistant of Siri. De officiële koppeling met Homekit staat gepland
voor het midden van 2020. Dit kan door de regelmatige software updates die
gebruikers zelf kunnen pushen naar de lamp. Er is geen verbinding met WiFi
nodig, geen enkele data vanuit de lamp wordt in de cloud opgeslagen. Dit om
de maximale privacy te waarborgen.
www.omnimatic.nl

DALI-voeding

Multisensor

Draadloos
bedieningspaneel

Complete lichtsturing

helvar.nl/roomset
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Innovatieve en kosten
besparende financieringsconstructies
InnoGreen-LED wil in deze tijd graag wat licht in
de duisternis brengen, letterlijk en figuurlijk, door
innovatieve, kostenbesparende financieringsconstructies
aan te bieden. InnoGreen kan een (smart) ledverlichtingsinstallatie leveren en installeren zonder enige investering.
Met hulp van hun financieringspartijen is het mogelijk
om volledig investeringsvrij én zonder lening/BKR-notitie
om te schakelen van conventionele verlichting naar
energiezuinige InnoGreen-ledverlichting, die daardoor
geen kostenpost is, maar juist een verdienmodel. De
verlichtingsinstallatie betaalt zichzelf vanuit de operationele
energie- en onderhoudskostenbesparingen. Er zijn diverse
mogelijkheden voor deze led-relighting projecten. Er is altijd
een passende oplossing, bijvoorbeeld: koop: eenvoudigweg
afrekenen voor levering en installatie; huurkoop: installatie
huren en aan het einde van de huurtermijn de installatie
overnemen tegen een overeengekomen bedrag; afbetalen:
kopen met gespreide betaling; lighting as a service: u
betaalt alleen voor het gebruik van het InnoGreen-ledlicht.

InnoGreen-Led regelt alles en het hoeft dus per saldo
niets te kosten. Men kan er de liquiditeit zelfs mee
verbeteren. InnoGreen/JF Group biedt nu zelfs een heel
jaar lang kosteloze, uitgestelde betaling aan. Stel, u sluit
een lighting as a service of een huurkoop-contract af
voor vijf jaar, dan starten de betalingen voor dat contract
pas één jaar na installatie: in jaar één betaalt men dus
niets en pas in jaar twee tot en met zes betaalt men
een vooraf vastgestelde en gelijkblijvende maandelijkse
termijn. Hierdoor zijn alle besparingen op energie- en
onderhoudskosten in het eerste jaar volledig voor de
klant. Zo kan de liquiditeit van de onderneming worden
verbeterd, het energieverbruik en de CO2-uitstoot worden
verminderd en de verlichting is veel beter. Deze ledoplossingen zijn 100% bankable en we hebben zeer
goede, flexibele financieringspartners die heel graag
met ons meedenken. InnoGreen zorgt voor beter licht en
kostenbesparingen.
www.innogreen-led.nl

Slimme lichtoplossingen
LED Flatlight is een officiële partner van Nedap Luxon,
het intelligente online management platform voor
ledverlichting, dat kan helpen om het energieverbruik
te reduceren tot 85% door de verlichting real-time te
monitoren. Dan valt te zien hoeveel men kan besparen,
kan energiebesparing worden gemaximaliseerd door
tijdschema’s, gebruik van daglicht en bewegingssensoren.
Met deze gebruiksvriendelijke manier van monitoren hoeft
er geen tijd, energie en geld meer te worden verspild. Via
een node (antenne) die aan de armatuur vastzit, worden
signalen naar een ontvanger gestuurd, die dat naar het
netwerk doorstuurt. Met een computer of een app op
de telefoon is de verlichting gemakkelijk te bedienen,
op afstand, vanaf elke locatie en op ieder tijdstip. De
combinatie van dimmers en daglichtsensoren op de
armatuur zorgen ervoor dat de armaturen weer dimmen
als er geen bewegingen zijn. Neem nou een warenhuis met
verschillende gangpaden. Natuurlijk is er geen licht nodig
in het gangpad waar niemand is, dus kunnen de armaturen
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terug naar 30% en weer voluit gaan branden als
de bewegings- of aanwezigheidsmelder iemand
waarneemt. En samen met de daglichtsensor hoeft
de armatuur niet altijd voluit te branden. Deze past de
lichtsterkte aan aan de hoeveelheid daglicht die er is.
In een project waar dat is toegepast, is de RoI binnen
1,5 jaar bereikt. Led Flatlight kan een project van begin
tot einde ondersteunen: de meest passende verlichting
kiezen, een lichtplan op maat maken, de armaturen
programmeren, software support, meldingen per
e-mail als er iets niet werkt. Zo is er inzicht in de
performance van elke armatuur. Zodra het project is
afgerond, blijft het bedrijf ondersteuning bieden met
regelmatige software updates en advies.
www.led-flatlight.eu

Werken met
Licross

Totaalleverancier voor
uiteenlopende projectinrichting
met als kenmerk STAAL

QBTEC is Europa’s grootste producent van professionele kook- en
frituurinstallaties en er zijn zo’n 120 mensen werkzaam. Tot voor kort
werkten de medewerkers van de productiehallen onder de lichtlijnen
met fluorescentieverlichting, die voornamelijk direct licht uitstraalden.
Aangezien deze installatie aan vernieuwing toe was, is men het gesprek
aangegaan met SITECO.
In deze gesprekken werd al
snel duidelijk dat de keuze
op ledverlichting zou vallen,
onder andere voor een hoger
verlichtingsniveau dat een
veiligere werkplek creëert en
minder kans op fouten, dus betere
prestaties. Daarnaast zorgt het verticale en indirecte
verlichtingsniveau in een goed verlichte ruimte voor een beter
lichtbeeld, wat leidt tot minder vermoeidheid. Tot slot werd de wens
uitgesproken voor een compleet geïntegreerd systeem, dat op de toekomst
is voorbereid. Met het LICROSS lichtlijnsysteem van Siteco zijn de wensen
van de opdrachtgever ingevuld. In dit nieuwste lichtlijnsysteem zijn de
armaturen vrij te plaatsen en kunnen de armaturen dankzij de doorlopende
stroomgeleiders ook daar worden geplaatst waar daadwerkelijk licht
nodig is. Met de energiezuinige Performance-armaturen is het gemiddelde
verlichtingsniveau van 300 lux naar 500 lux gebracht en toch wordt er een
energiebesparing gerealiseerd. Daarnaast verdelen de armaturen het licht
zowel direct als indirect, zodat niet alleen het horizontale, maar ook het
verticale lichtbeeld is geborgd. Dankzij de 14-aderige stroomgeleiders is
de noodverlichting eenvoudig geïntegreerd in het systeem en dit biedt de
opdrachtgever de mogelijkheid om het systeem eenvoudig uit te breiden
met sensoren voor aanwezigheids- of daglichtdetectie of zelfs luidsprekers
voor een geluidsinstallatie. Siteco kiest ervoor om bij projecten met alle
partijen om tafel te zitten. In dit geval zijn de producten geleverd via
Electro Groothandel Snoeck aan de huisinstallateur Kastelijn & Bijlsma.
Siteco heeft zorggedragen voor de lichtberekeningen, uitwerking van de
stuklijsten en de projectbegeleiding.
www.siteco.com

DIJKOS B.V. is al ruim dertig jaar staalbewerkingsproducent. Onder DIJKOS B.V. vallen 3
dochterondernemingen: ZTaHL, GRØNN en
Dijkos Projects.
Onze collecties bedenken wij in eigen huis met
de hand, volgens eigenzinnig design. Dit is onze
formule waardoor wij al 20 jaar de internationale markt bedienen. Projectmatig maken wij
maatwerk verlichting in combinatie met
bijvoorbeeld levendig groen.

Benieuwd wat we voor elkaar kunnen
betekenen? Neem dan contact op via:

info@dijkos.nl
www.dijkos.nl
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Als de
lichtontwerper een
chef was…
“…had hij een basisrecept voor taart”, zegt Aleksandar Rublek, “waarop hij varieerde
naargelang de gelegenheid, de wensen van de disgenoten en de rest van de maaltijd.”
De boodschap: lichtontwerp is maatwerk en de chef, die drukt zijn stempel erop.
– Door Greet Verleye

Aleksandar Rublek heeft recht van spreken. Hij leerde
het vak in de ‘keukens’ van ErcoLighting en Modular
Lighting voordat hij van start ging met Studio Rublek.
Het idee achter de studio: een extra dimensie toevoegen
aan interieurs en architectuur; een dimensie die – door de
onderlinge wisselwerking met de omgeving – het gevoel in
de ruimte ondersteunt en onderstreept. Daarbij is de passie
voor esthetiek meteen al in zicht - een hoofdingrediënt in
alle ontwerpen. Maar ooit was er een tijd…

Licht was techniek

Toen Studio Rublek in 1996 werd opgericht, stond
lichtontwerp als discipline nog in de kinderschoenen
en waren er nauwelijks onafhankelijke lichtontwerpers
zoals we die vandaag de dag kennen. Technische
adviesbureaus gingen over lichtplannen die de focus
legden op technische aspecten en opdrachtgevers waren
veelal overheden of grote organisaties.
“Ook nu nog zijn er twee soorten lichtplanners”, zegt
Rublek, “de lichtadviseur die quasi uitsluitend vertrekt van
het technische en een nieuwe stroming van ontwerpers
die rekening houden met het creatief-esthetische en
een hele reeks andere factoren. Die worden ingezet als
variabelen waarvan nu eens meer, dan weer minder aan
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bod komt, afhankelijk van het project.” Om het visueel
te verhelderen, vergelijkt hij een lichtontwerp met een
taart: alle ingediënten zijn nodig, maar soms heb je wat
meer eieren nodig, dan weer wat extra suiker of andere
decoratie.

Ingrediënten wikken en wegen

Deze visie sluit aan bij zijn antwoord op de vraag naar
zijn lichtfilosofie. Een filosofie is volgens hem niet echt
aan de orde, omdat elk project andere wensen, wetten,
behoeften en mogelijkheden inhoudt. Die in kaart brengen
en met alle kennis ervan advies geven, is belangrijk. Maar
terug naar die taart: wat stopt hij daar nu in? Vertrekkend
van de architectuur en het interieur wordt gezocht naar
esthetische oplossingen die de architectonische omgeving
eer aandoen en de beoogde sfeer ondersteunen. Hoe zitten
de volumes, wat moet naar voren komen, wat niet, wat kan
beter met inbouw worden gedaan, wat met opbouw, wat
is de beste verhouding tussen dynamisch en gelijkmatig
uitlichten… Al deze keuzes ondersteunen de perceptie en
emotionele waarde van de ruimte. De gebruiker van een
ruimte moet kwaliteit ervaren en zich goed voelen waar hij
zich bevindt, bij het uitoefenen van datgene waar hij mee
bezig is: werken, winkelen, lezen, ontspannen, enzovoort.

Meer aspecten

Naast het esthetisch-decoratieve aspect speelt ook
het milieu een rol. Een ontwerp moet voldoen aan alle
normeringen en het liefst nog beter doen. Dan is er de
stabiliteit: de klant of opdrachtgever moet kunnen rekenen
op een lichttechnisch correcte, werkende installatie en een
stabiele technische omgeving. Vroeger ging 30% van het
budget naar installatiekosten, nu gaat gemiddeld twee
derde van de kosten naar de algemene installatie, maar de
klant krijgt ook meer mogelijkheden.
Connectivity sluit daarbij aan: domotica en communicatie
worden op maat ingezet, soms omwille van gebruikscomfort, vaak als energie- en kostenbesparende factor.
Op die manier worden de initiële installatiekosten
vaak gecompenseerd. Tegelijkertijd wordt licht een
informatiedrager waarmee bijvoorbeeld op afstand kan
worden nagegaan op welke tijdstippen werknemers aan
de slag zijn en hoe (intensief) het kantoor wordt gebruikt.
Aan de hand van gespecialiseerde software kunnen zo
volledige dashboards met data worden aangemaakt, wat
een efficiënte bedrijfsvoering faciliteert.
Maintenance vertrekt van het vermijden van complexe
installaties of oplopende onderhoudskosten. Kosten
verwijzen naar de afsluitende factor die het project in
belangrijke mate mede bepaalt: het beschikbare budget is
de taartvorm of het kader waarbinnen wordt gewerkt.

Wikken en beschikken

Aan de hand van zijn ervaring en een degelijke kennis
van het project bepaalt de lichtontwerper welk aspect
de overhand krijgt.

Feit is dat ze alle – in meer of mindere mate – aanwezig
zullen zijn. En bij Studio Rublek zal het esthetische of het
creatieve steeds behoorlijk wat nadruk krijgen; de passie
voor architectuur en interieurinrichting is altijd voelbaar
aanwezig. Wat niet zal gebeuren, is de implementatie
van technologische toeters en bellen gewoon ‘omdat het
kan’. Op dat vlak verwijst Rublek naar het inzetten van
biodynamisch licht: “Veel kan automatisch gebeuren,
maar je moet vertrekken van de specifieke situatie om te
zien of dat ook zin heeft en rendeert. In grote kantoren
waar men van 9.00 tot 17.00 uur werkt, valt iets te
zeggen voor een geleidelijke evolutie van feller, cortisolopwekkend licht naar zachter licht dat voorbereidt
op het afsluiten van de dag, maar in veel gevallen
werken wij liever met sensoren en dimmogelijkheden.”
En inderdaad, misschien komt overdag geen mens in
een meetingroom, maar wordt de werkdag steevast
afgesloten met een avondvergadering om 18.00 uur.
Dan brandt er beter geen licht overdag, en is het licht
op het vergadermoment beter geen schemerlicht. “In
der Beschränkung zeigt sich erst der Meister” geldt op
vele vlakken. “We plaatsen geen tien spots als we het
gewenste resultaat ook met zes bereiken. We zetten
liever een stapje terug dan over the top te gaan”, aldus
Rublek.

Verbindende schakel

Als onafhankelijk bureau is Studio Rublek niet gebonden
aan een fabrikant, merk of product. Dat betekent dat
alle vrijheid ter beschikking is om projecten – met
een mix van de genoemde ingrediënten - de meest
geschikte invulling te geven. Als impactvol bureau met

13

ORION

GENERAL INDOOR

OFFICE

RETAIL

INDUSTRIAL

GENERAL OUTDOOR

ARCHITECTURAL

PROFESSIONAL

URBAN

www.performanceinlighting.com

(CBRE : hoofdkantoor The Core dat
Frame Awards 2020 won): “Het
samenspel tussen architectuur en
lichtoplossingen geeft samenhang
aan de ruimte, zoals hier: je herkent
het groene patroon in de vloer in de
verlichtingsarmaturen aan het plafond.
Door vanaf het begin betrokken te zijn
en samen met de interieurarchitect een
concept te ontwikkelen, zorg je ervoor dat
interieurontwerp en lichtontwerp elkaar
versterken.”

Foto: René de Wit

tal van vooraanstaande opdrachtgevers, gaat er van de
lichtontwerper ook invloed uit. Sterker nog, in het kader
van verantwoord ondernemen ziet men het als een
taak om enerzijds de klant op te leiden en anderzijds
met fabrikanten te overleggen om het productie- en
leverproces te optimaliseren. De klant moet altijd
weten wat er op de markt is, daarom het belangrijk dat
lichtontwerpers op de hoogte zijn van nieuwigheden
en alle (ook aankomende) evoluties in de sector.
Innovatief zijn is belangrijk voor elk aspect: inspelen
of zelfs vooruitlopen op nieuwe milieunormeringen,
inzetten op vernieuwend materiaalgebruik in het kader
van duurzaamheid, op de hoogte zijn van de nieuwste
mogelijkheden van communicatie tussen gebruiker en
interieur. De klant – aan het ene eind van de ketting –
maakt dan weloverwogen keuzes en besteedt zijn
budget waar dat relevant is. Aan de andere kant van de
ketting staat de fabrikant. Een impactvol lichtontwerper
gaat met de producent in overleg, want hij is de schakel
tussen de productiesector en de afzetmarkt. “Soms gaat
het over het product, soms ook over nevenaspecten
die in onze hedendaagse maatschappij eigenlijk geen
nevenaspecten meer zijn. Neem nu verpakkingen: de
tijd is voorbij dat het verantwoord was om elk spotje in
een apart doosje te steken. Slim inpakken is duurzaam
ondernemen. We hebben het geluk dat veel van onze
grote klanten (zoals Nike, CBRE, Coca Cola, Oracle,
BP, Booking.com…) op dezelfde manier denken. Hun
boodschap en onze boodschap brengen wij over naar
bijvoorbeeld de chef productie van onze fabrikanten.”

Kort samengevat: een lichtontwerper gaat niet shoppen
op de markt, maar helpt de markt sturen.

Ethisch ondernemen

Actief nadenken over het milieu is de plicht van de
hedendaagse ondernemer. Als integrerende partij wil
Studio Rublek ook op dat vlak een adviesfunctie vervullen.
Iedereen in de keten is verantwoordelijk voor het milieu:
hoeveel lampjes plaats je, wat komt eruit, aan welke
normering voldoet de lamp, hoe wordt hij geïnstalleerd (kan
dat met minder schroeven?), verpakt en verscheept? Dit
alles speelt een rol. Elementen die vroeger als secundair
werden beschouwd, worden primair. Deze manier van
denken slaat aan, zo mag blijken uit jaarlijkse nominaties
en een aantal awardwinnende projecten. Zo viel CBRE
Nederland in de prijzen bij de Frame Awards 2020, een
prestigieuze internationale prijs voor interieurdesign.
Voor hun hoofdkantoor The Core, met lichtontwerp van
Studio Rublek, won het bedrijf zowel de juryprijs als de
publieksprijs. Studio Rublek heeft als opdrachtgevers tal van
gerespecteerde bedrijven die terecht hoge verwachtingen
hebben als het gaat om een lichtontwerp. Het is aan de
lichtontwerper om bij hen de laatste ontwikkelingen en
ideeën te implementeren, vooruitlopend op de trends. Naast
architecten en projectontwikkelaars, bouwbedrijven en
interieurarchitecten, kloppen soms ook particulieren aan.
“Ook dat is fijn, zo houd je voeling met wat er leeft en met
wat de wensen zijn van verschillende werelden.”
www.studiorublek.com
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Human Centric Light van
hoge kwaliteit in zorg en
industrie

Bij goede Human Centric Lighting (HCL) staat de mens centraal
en wordt rekening gehouden met biologische, visuele en
emotionele effecten. Het is belangrijk dat het hele spectrum van
zonlicht wordt nagebootst, aldus Ronald Gronsveld van Rofianda
Light Solutions.
Wat lange tijd biodynamische verlichting werd genoemd, is
bij lichtprofessionals bekend onder de naam Human Centric
Lighting (HCL). De kwaliteit laat nog wel eens te wensen
over, aldus Ronald Gronsveld, directeur van Rofianda en
lid van het Kernteam Indoor van de NSVV. Hij onderzoekt
Human Centric Light en deelt hij zijn kennis met de markt.
Die kennis vergaart hij door continu te testen. Zo lopen
er momenteel testen naar het effect van kunstlicht op de
groei van planten, heeft Rofianda drie huiskamers in een
zorginstelling ingericht en is het effect onderzocht van HCL
in de controlekamer van een fabriek met een 24-uursdienst.

Onderzoek

De afgelopen jaren is er in de lichtwereld steeds meer
belangstelling voor Human Centric Lighting. Bij HCL
staat de mens centraal in het lichtadvies en lichtontwerp.
Kwalitatief goede HCL houdt rekening met biologische,
visuele en emotionele aspecten en omvat de exacte
spectrale samenstelling van zonlicht. Gronsveld zit in de
bioprocestechnologie en onderzoekt al ruim 25 jaar het
effect van licht op planten. “In de wetenschap is data een
heel gewoon fenomeen. Ik was wetenschapper, dus ik kijk
altijd naar de cijfers. Een plant groeit in een dag of tien, bij
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– Door Trea ten Kate

een mens duurt dat 25 jaar. Daarom is het zo nuttig om
het effect van licht op planten te bestuderen; dan kun je
dingen uitproberen om het effect te meten en die kennis
vertalen naar de mens. We zien dat de exacte spectrale
samenstelling van rood, blauw en groen van het zonlicht
een positief effect heeft op de groei van planten, en we
hebben een lamp ontwikkeld in hetzelfde spectrum van het
zonlicht.”

Licht in de zorg

Gronsveld heeft drie woonkamers in de dementiezorg
ingericht met plafondsystemen van Rofianda. “Licht is
van invloed op de aanmaak van cortisol en melatonine,
belangrijke hormonen voor de aansturing van het dagnachtritme. Door middel van een chip sturen we het
zonlichtspectrum in de lamp van 5200 K tot 2700 K met
een hoge kleurweergave van CRI 98. Verpleegkundigen
en verzorgenden hebben de dagindeling opgegeven
en het licht past zich daaraan aan. Van 8 tot 9 uur
voeren we het aantal kelvin langzaam op om wakker te
worden. Van 9 tot 10 uur wordt er ontbeten en wordt
het licht verder opgeschroefd. Van 10 tot 12 uur zijn er
activiteiten, dus wordt het licht nog witter. In de loop van

de middag brengen we het licht terug en ‘s avonds is de
kleur vergelijkbaar met halogeen en dat brengt de rust
terug.” Er is inmiddels geen twijfel meer: licht heeft een
positieve invloed op de gezondheid, en het aanpassen van
de lichtsterkte gedurende de dag is niet nieuw. Over de
toepassing daarvan zijn echter nog wel onduidelijkheden.
Zonlicht vormt altijd het uitgangspunt in het werk van
Gronsveld, daar blijft hij op hameren. Juist het ontbreken
van het hele zonlichtspectrum in de juiste verhouding van
groen, blauw en rood is een veel voorkomend probleem
in HCL. “Veel gerespecteerde lichtontwerpers werken op
basis van het blauwe licht van led en maken geen gebruik
van het hele spectrum.”

Licht in de fabriek

In de centrale controlekamer van de fabriek van Aluchemie
in de Botlek zijn de plafondsystemen van Rofianda
geïnstalleerd en getest. Aluchemie produceert anodes die
worden gebruikt bij het smelten van aluminium. Het licht in
de centrale controlekamer was aan vervanging toe. Simon
Huisman van Aluchemie koos na zorgvuldige afwegingen
voor de plafondsystemen van Rofianda: “Wij hadden te
weinig licht volgens de normering. Gronsveld heeft ons
erop gewezen dat we in de eerste periode klachten zouden
krijgen over het nieuwe licht, vanwege de lichtsterkte. Daar
heeft hij gelijk in gekregen, maar nu onze medewerkers in
de 24-uursdienst langer in dit licht werken, zijn de reacties
overwegend positief. Uit de eerste enquête blijkt dat mensen
het prettig vinden, beter uitgerust zijn en sommigen geven
aan dat ze beter slapen.” De opdracht en het bijbehorende
onderzoek zijn nog in volle gang. “We zijn nog bezig met

verdere testen”, zegt Huisman. “Er zijn buiten sensoren
geplaatst, zodat de verlichting binnen nog beter wordt
afgestemd op het licht buiten. We zijn bezig met de fijne
afstelling op basis van de reacties van medewerkers.
Het licht geeft nog schittering op beeldschermen, met
name voor mensen met een bril. Dat nemen we mee in de
optimalisatie en het afstellen van de verlichting. Elke lamp
is afzonderlijk te regelen, zodat we naar een optimaal licht
kunnen gaan binnen de NEN-normen. Ik ben onder de indruk
van de prettige, open samenwerking in dit project tussen
groothandel Itsme, Rofianda en onze medewerkers.”

Kwaliteit

Gronsveld constateert dat in de loop der jaren steeds meer
opdrachtgevers, net zoals Simon Huisman van Aluchemie,
zich meer bewust zijn geworden van belang van het goede
licht, wat een positief effect heeft op de kwaliteit in de
lichtmarkt. Helaas ziet hij toch weer een achteruitgang.
“Sinds de overheid heeft gezegd dat alles moet worden
vervangen door led, komt het voor dat iemand die vorig
jaar nog vloeren legde, zichzelf nu ledspecialist noemt.
Ik vind het triest dat er goedkoop licht wordt ingekocht,
bijvoorbeeld in de zorg, met een verblindingsfactor
waar je u tegen zegt, onvoldoende kennis en slechte
garantievoorwaarden.” Toch ziet hij de toekomst zonnig in.
“Ik ben ervan overtuigd van de kwaliteit van licht opnieuw
grote stap vooruit gaat maken als de huidige gestoordheid
van de markt af is. Dan blijven specialistische, professionele
bedrijven over.”
www.rofianda.nl
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Licht doet
(ver)wonderen
Hotel De Kamperduinen,
waar ( je) het wonder (be)leeft
– Door Greet Verleye

Sinds vorig jaar zet Luximprove – bekend door efficiënte b2b-lichtoplossingen in op beleving. Licht, geluid, geur, beeld en aansturing bepalen de totaalsfeer in
retail, leisure en hospitality. Hotel De Kamperduinen toont hoe dat is.
Luximprove heeft ervaring met Business-to-Businessprojecten in tal van sectoren. Eén aantal uitgangspunten
zijn daarbij heilig. Een ervan is de stevige kennis van
producten en aansturingssystemen, gekoppeld aan de
onafhankelijkheid. Daarmee kunnen er projectgerichte
keuzes worden gemaakt die niet een bepaalde markt,
maar wel de klant dienen. De klant ontzorgen en
begeleiden, van A tot Z, is een doelstelling. Verder houdt
men de vinger aan de pols om klantenwensen en
–behoeften al vroeg waar te nemen en erop in te spelen.
Roger en Annemieke Casteelen maken sinds 2019 deel
uit van het Luximprove team. Directeur Richard van de
Vrie legt uit waarom: “Beleving wordt steeds belangrijker,
vooral in sectoren waar mensen centraal staan, zijn
ervaringen het nieuwe goud. Waar mensen komen
ontspannen, onthaasten… daar willen ze iets meemaken.
Annemieke en Roger Casteelen brengen hun expertise
op het gebied van architectuur en sfeerbeleving in, zodat
wij op het vlak van klantenbeleving het verschil kunnen
maken.”
Hoe de klant wil dat de ruimte wordt beleefd, dat is bij
elk project het vertrekpunt. Belangrijk daarbij is de vraag
hoe de klant ván de klant de ruimte zal ervaren, want om
hem of haar draait het uiteindelijk. Annemieke Casteelen
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is ervan overtuigd dat het toevoegen van beleving aan de
ruimten niet alleen zorgt voor een fijne ervaring voor de
eindklant, maar ook voor meer omzet voor de ‘leverancier’:
“Wie in een hotel verwonderd wordt door de sfeer, door
een totaalindruk van kwaliteitsbeleving, zal ervoor kiezen
om ook daar te dineren, in het restaurant. En diegene
zal er ook gebruikmaken van alle faciliteiten die worden
aangeboden, zoals de wellness. Op die manier is het hotel
veel meer dan de verblijfplaats voor een nacht, het is de
oase waar men graag vertoeft en waar men over vertelt
bij thuiskomst.”
Dat illustreert ook Amadore ****hotel De Kamperduinen
in Zeeland.

Sturen naar verwondering

Toen eigenaar Jerry van Zuijlen aangaf dat het hotel
na een brand zou worden vernieuwd - inclusief een
uitbreiding met een restaurant en wellness - en dat hij
op zoek was naar meer uitstraling, ging Luximprove met
hem rond de tafel zitten. Ferry Tabeling – de architect van
Heineken Interieur Design, een naam in de horeca- én
de interieursector – had op dat moment al het lichtplan
ontworpen. “Hier konden we onze aanpak demonstreren”,
legt Roger Casteelen uit. “We zaten samen met een

opdrachtgever en een architect met ieder heldere wensen
en verwachtingen. Hun wensen omzetten in producten
en aansturingskeuzes, daar zouden wij een toegevoegde
waarde creëren.”
De opdracht betrof alle aspecten van het hotel, buiten en
binnen: tuin, entree, restaurant, wellness. Meteen was het
duidelijk dat voor de aansturing een bijzondere rol zou
zijn weggelegd: sferen creëren is ook met sferen variëren.
Het gevoel dat men overdag wil oproepen, verschilt van
dat in de avond. Op elk tijdstip moet de gebruiker van de
hotelservice de perfecte esthetische beleving ervaren.
Anderzijds draait verlichting in de horeca-omgeving
ook om veiligheid en functionaliteit. En in het specifieke
geval van De Kamperduinen was ook de timing van
de installatie van belang. In slechts drie maanden tijd
werd het project gerealiseerd, wat betekent dat je als
eigenaar alle belang hebt bij eenvoudige installaties, met
zo min mogelijk bouwkundige ingrepen. In het kader van
totaalbeleving zou de domotica ook geluid aansturen,
aangepast aan elke zone, dus anders voor het restaurant,
de wellness, de tuin… “Om al deze redenen en omdat
wij een uitgebreide praktische kennis over Casambi in
huis hebben, hebben wij voor het Casambi-protocol
gekozen”, aldus Van de Vrie, “het betekende om te
beginnen al dat we niet 800, maar slechts 30 groepen
moesten installeren, om nog maar te zwijgen over de
talrijke meters uitgespaarde kabel doordat we alle functies
draadloos aansturen. Installeren doen we niet zelf, maar
we programmeren alles voor een zorgeloze automatische
aansturing, met scènes verbonden aan dagdelen en
activiteiten. Daardoor kan de installateur snel schakelen.
Dit is het grootste project dat in de Benelux met Casambi
is uitgevoerd.” In Amadore hotel De Kamperduinen zet

de klank- en lichtsturing een wereld van schoonheid in
werking.

A thing of beauty is a joy forever

Wie De Kamperduinen in het vizier krijgt, wordt getroffen
door de imposante overkapping: de houten golf is een
landmark die verwijst naar de nabijheid van de zee en
een subtiele aanlichting tussen de houten elementen
zet het gevoel van beweging kracht bij. Door de glazen
deuren valt het uitnodigende licht van de entree. Bijzonder
opvallende, bijna overweldigende elementen zetten daar
de toon: de balie wordt gevormd door drie roodverlichte
glazen designobjecten. Kleur (rood), vorm (organisch
golvend) en materiaal (glas) komen in andere ruimten,
zoals de bar, terug, en zorgen voor erkenning en een
warm thuisgevoel. Daar is het al voelbaar: er wacht een
fijne belevenis waarover zal worden gepraat, nog lang na
het hotelverblijf.

Evenwicht en sfeerbrengende prikkels

Als algemeen principe geldt dat er met spots en lichtlijnen
een basis van symmetrie wordt gelegd waar lichtaccenten
aan worden toegevoegd. Dat is onder andere merkbaar
in de lichtlijnen die in verbindingsruimten wanden
doorsnijden en in het restaurant het lattenwerk diepte
geven. Ook het strijklicht langs pilaren werkt kaderend
en rustgevend. De bezoeker weet zich sereen omringd
door licht, zonder dat hij ooit in een verblindende lichtbron
kijkt. Specifieke sfeerbrengende lichttaferelen ontstaan
door de combinatie of interactie met kunst of met de
natuur. Zo is er in de doorgang naar de kleedkamers van
het wellnessgedeelte een effect van zonlicht. Dat geeft
op deze plek een ontspannend, bijna surreëel gevoel. In
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SG Lighting introduceert de

Artes

Een fraaie, decoratieve wandarmatuur
voor binnen en buiten. De Artes heeft
een 8 watt ledmodule (dimbaar via
faseafsnijding). Met stelklepjes is elke
lichtbundel mogelijk, zowel direct als
indirect.
De Artes, gemaakt uit gepoedercoat
aluminium, wordt geleverd in wit, zwart
en graﬁet. Keuze in kleurtemperatuur
tussen 2700K, 3000K of 4000K.
Zoekt u een compact decoratief armatuur,
dan is de Artes iets voor uw project, met
een uitmuntende prijs-kwaliteitverhouding
en fabrieksgarantie van 5 jaar & 10 jaar
tegen corrosie.

Heeft het product uw interesse gewekt bezoek onze website
www.sglighting.net of mail naar info.benelux@sglighting.net

de stilteruimte kan men genieten van een kunstwerk met
silhouetten, omringd door bewegend kleurlicht. “In de
toiletten, vaak een ondergeschoven kindje, creëren we een
foto-effect met dimbaar licht. De tijd dat sanitaire ruimten
steriele plekken waren, ligt achter ons. We maakten er
hier ontmoetingsruimten van, zodat de gastvrije sfeer in
het pand nooit wordt onderbroken”, vertelt Annemieke
Casteelen. Voor de kunstwerken in het hotel werd
samengewerkt met Daisy James, gespecialiseerd in
reflectieve kunst die gebaseerd is op een combinatie van
prints. Om die helemaal tot hun recht te laten komen,
werden ondersteunende lichtoplossingen bedacht.
Overal waar krachtige structuren, kunst- of architecturale
elementen aanwezig zijn, maakt licht die extra zichtbaar
en interessant.
Het alomtegenwoordige kleurenpalet waarmee wordt
gespeeld – zacht wit, rood, zwart en pastelkleuren – doet
Japans aan. Dat geldt ook voor andere elementen die
terug te vinden zijn in het restaurant, in de gangen, in de
wellness, in de tuin…

Sakura, pluk de schoonheid

Sakura of kersenbloesem staat in Japan voor het toppunt
van schoonheid. Schoonheid betekent ook harmonie. De
harmonie tussen buiten en binnen is onder meer te vinden
in de vloertegels: grote tegels die de ruimten verbinden
gaan over in gebroken tegelstukken die een wit en zwart
pad vormen dat doet denken aan het pad in tuinen en
serres. In het restaurant zorgen de kleurkeuzes voor twee
sferen, gescheiden en toch verbonden. Dit sluit ook aan
bij het aanbod van enerzijds de Franse keukenstijl en
anderzijds sushi van topkwaliteit. In het gedeelte met bar
overheerst een vol rood dat nog sprekender wordt in het
golvende, verlichte glazen barelement. In het andere deel
voeren natuurlijke pastels de boventoon; een zacht effect
dat aansluit bij het uitzicht op de tuin. Verbindend zijn de
bijzondere designarmaturen: pendels met een lelievormig
blad hangen in beide delen boven de tafels, knipogend
naar de vele bloemen die in de ruimte aanwezig zijn.
Vooral het bloemenplafond, uitgelicht als een zonnige
dag, is een blikvanger in het pastelkleurige gedeelte.

Op maat van sfeer en praktische noden

“We kozen in dit project voor armaturen van verschillende
fabrikanten en samen vormen die één passend design”,
vertelt Roger Casteelen, die benadrukt dat maatwerk hier
het sleutelwoord was, steeds in nauwe samenwerking
met de architecten en interieurbouwers en ook met
oog voor het beperken van de installatiekosten. Het
licht is overal dim to warm om de sfeer overdag anders
te maken dan ’s avonds. In de lampen van 111 mm
doorsnee schijnen de spots terug in de reflector, zodat
verblinding wordt vermeden. Bijzondere aandacht ging
ook naar de natuurlijke uitlichting van de gerechten.
In de dienstgangen is de verlichting op een unieke
manier geïntegreerd met Casambi: achter alle spots
die dienstdoen als functionele verlichting zit een driver
met noodverlichting die bij spanningsverlies wordt
aangeschakeld.

Wellness binnen - welbevinden buiten

Glas, materialen als hout en natuursteen, de aanwezigheid
van planten en water: elk van deze elementen werd
meegenomen in de lichtoplossingen in de wellness-zone.
Via wanden, platen, span- en andere plafonds daalt
licht neer. Vertrekkend van projecterende verlichting
van de wandarmaturen naar het water gebeurt dat
in het zwembad in bundels die doen denken aan een
waterstroom. In het plafond met latten zijn dan weer
langwerpige verlichtingsarmaturen aangebracht in
visgraatmotief, een idee van eigenaar Jerry van Zuijlen.
Wat is er heerlijker dan na de sauna de tuin te bezoeken?
Ook daar valt de aandacht voor beleving op. Spots
op bomen en wanden worden aangevuld met warme
lichtbronnen in kostbaar, dichroïsch geblazen glas. Dat
het glas – ook als het licht uit is - van kleur verandert
naargelang de gezichtshoek, past in het concept van
belevingsgerichtheid. Om het helemaal af te maken, zijn
de bollen gemonteerd op flexibele staven die meewiegen
in de wind. Never a dull moment in De Kamperduinen….

www.luximprove.com
www.heinekenhoreca.nl/heineken-interieur-design
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Experts in licht metrologie instrumenten
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Kennis van licht & techniek
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Licht en virussen
Sinds de uitbraak van het coronavirus verschijnen er in de media regelmatig claims dat
virussen zouden kunnen worden bestreden met UV-straling. Normaal gesproken houdt
de NSVV zich bezig met het zichtbare licht, maar de stichting vindt het in deze tijd
wel haar taak om er enige informatie over te verstrekken. Ook CIE heeft een officieel
standpunt, een positioning paper, over dit onderwerp uitgebracht. Deze tekst geeft een
meer eenvoudige uitleg en toelichting daarop.
– Door Teus Koteris
Al sinds het einde van de 19e eeuw was het bekend
dat micro-organismen inactief worden onder invloed
van ultraviolette straling, ook wel germicidal licht
genoemd. Vooral UV-straling grijpt aan op de structuur
van bacteriën en virussen. Bacteriën hebben een
celstructuur en bevatten één of meer moleculen met een
DNA-structuur. Virussen zijn kleiner en hebben geen
celstructuur, maar een wand van proteïnen met een
RNA-structuur. Kwik ontladingslampen, zowel lagedruk
als mediumdruk, hebben bij een golflengte van rond 253
nm een relatief hoge energiepiek. De energie van deze
golflengte grijpt aan op de nucleobases, de horizontale
verbindingen, van het RNA van virussen. Deze breken
af en maken het voor virussen onmogelijk om zich te
reproduceren. De hoeveelheid energie die nodig is om de
structuur van de microben af te breken, verschilt per virus.
Het is echter een effectieve manier om te voorkomen dat
bacteriën en virussen zich kunnen vermeerderen. Het
kiemdodende effect heeft zich bewezen in installaties voor
lucht- en waterzuivering.
De straling van UV-C kan echter zowel het hoornvlies als
de huid beschadigen, dus mensen en dieren mogen er
niet direct aan worden blootgesteld. Bijkomend gevaar
is dat UV-C straling reukloos en onzichtbaar is. Slechts
een geringe blauwe straling is zichtbaar. Worden de
stralingsbronnen op de juiste manier geïnstalleerd en
worden er voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen
om directe blootstelling te voorkomen, dan kunnen UV-C
lampen veilig worden toegepast. Door de Europese
Unie is een veiligheidsrichtlijn opgesteld betreffende
blootstelling aan optische straling, die voor Nederland
is vertaald in de publicatie “Optische straling in
arbeidssituaties” van het ministerie van SZW.
UV-C kan als een secundaire maatregel voor het
desinfecteren van ruimten worden ingezet. Het kan
worden gebruikt als een middel om oppervlakten te
reinigen van virussen, mits deze direct door het UV-C

licht worden bestraald. Zaken in de “schaduw” van
het UV-C licht zullen geen effecten ondervinden, zoals
onderkanten van een object (tafel, stoel). Daarnaast
kan het worden gebruikt als middel van sanitatie van
lucht in ruimten, waar nodig. Indirecte straling is weinig
effectief en de meeste plafondmaterialen weerspiegelen
geen UV-C. Een UV-C systeem kan worden opgenomen
in een luchtbehandelingsinstallatie. De luchtcirculatie
passeert dan een UV-C-kamer in het luchtkanaal,
waardoor aanwezige virussen in de lucht onschadelijk
worden gemaakt. Indien noodzakelijk kunnen UV-C
toestellen vrij hangend of naar beneden stralend worden
toegepast, mits strikte voorzorgsmaatregelen kunnen
worden genomen. Het is van cruciaal belang dat er geen
personen in een te desinfecteren ruimte aanwezig zijn.
Mocht dat toch noodzakelijk zijn, dan dienen deze de
nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals UV-C
beschermende kleding en oogbescherming. Verder dienen
er waarschuwingsmarkeringen op zowel de toestellen als
de ruimten te worden aangebracht. Bij "open systeem"
luchtdesinfectie met UV-C is er een directe desinfectie
met UV-C-straling van de omgevingslucht. Met dit type
systemen, dat op zich zeer effectief is, is het belangrijk
om de armaturen zo te installeren dat deze uitsluitend
kunnen worden ingeschakeld als er niemand in de ruimte
aanwezig is.

Publicaties:

CIE 155:2003 Ultra Violet Air Disinifection
CIE 187:2010 UVC Photocarcinogenesis
risks from germicidal lamps
Ministerie van SZ en W: Optische straling in
arbeidssituaties, juni 2001
- IES CR-2-20-V1Germicidal Ultraviolet,
frequently asked questions
Voor het CIE-document, zie: www.installicht.nl/nieuws.html
www.nsvv.nl
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UGR van
niet-diffuse
armaturen
Al vele decennia confirmeren fabrikanten zich aan
de CIE-standaarden voor het specificeren van hun
armaturen. Net zo lang confirmeren fabrikanten van
lichtmeetapparatuur (goniometers, integrating sphere
systems, fotometers, spectrometers en flicker-meters)
zich aan diezelfde standaarden. In het ledtijdperk is een
veelbesproken vorm van verlichtingscomfort de UGR:
de Unified Glare Rating. Dit is een comfortparameter die
wordt toegewezen aan de armatuur, maar eigenlijk een
samenspel is van de armatuur, de hoogte, afstand en
hoek waaronder de waarnemer kijkt én van de wand-,
vloer- en plafondreflecties van de ruimte, en ook nog
eens van het gemiddelde lichtniveau in die ruimte.
De UGR-waarde is eigenijk een tabel van berékende
getallen in een genormeerde ruimte: het is géén meting
die aan de armatuur is uitgevoerd. De CIE 117-1995 en
de CIE 190–2010 geven een goed werkbaar protocol voor
de te gebruiken meetapparatuur en analyse-software.
Dit is de UGR-tabel en die is meer gedetailleerd dan de
1-getals methode. Een goniometerfabrikant kan prima
een UGR-tabel (zoals het voorbeeld figuur hierboven)
presenteren uit de LDT-file en de afmetingen van de
armatuur.

in de markt, omdat men de indruk kreeg dat non-uniforme
UGR-getallen nu óók kunnen worden berekend met de
farfield gonio’s en een toegevoegde correctiefactor op de
UGR-tabelwaarden. CIE232-2019 beschrijft weliswaar
een correctie op de UGR-methode die in principe te
implementeren is, maar deze is niet onmiddellijk door
goniometerfabrikanten te implementeren.

Baat bij non-uniforme UGR-metingen

Voor de fabrikanten van farfield goniometers die LDTfiles opnemen en nu al UGR-data willen presenteren,
lijkt er een aanknopingspunt te zijn in de CIE232-2019
om de hotspots in armaturen te koppelen aan UGRberekeningen. De norm valt ‘kort-door-de-bocht’ te
interpreteren door zelf met een effectief luminantieoppervlak te gaan werken. Binnen de CIE232-2019
wordt hierover gesproken, als een uitkomst van de near
field luminantie-plot van de armatuur. Deze kort-doorde-bocht-interpretatie is niet compleet, want niet alle
kenmerken van niet-uniforme armaturen worden erin
meegenomen. Hieronder heb ik een geanonimiseerde
armatuur geschetst: een langwerpige armatuur met tien
hotspots erin.
De luminantie en LDT-plot zijn daadwerkelijk gemeten om

Niet-uniforme armaturen

Er zijn veel armaturen waarin de individuele ledprintjes als hotspots te zien zijn. Zoals te verwachten
valt, beoordelen testpersonen zo’n armatuur meestal
als minder aangenaam (meer discomfort) dan een
armatuur met een homogeen lichtvlak. Een armatuur
met een lage, comfortabele UGR kan in de uitvoering
met de genoemde hotspots makkelijk als oncomfortabel
worden beoordeeld, daarmee buiten de boot vallend voor
bepaalde toepassingen. Normale UGR-metingen geven
meestal een te optimistische waarde en voldoen hier dan
ook niet meer.

Verpakking van niet-uniforme armatuur

‘De nieuw gepubliceerde CIE232-2019 beschrijft in
detail hoe de UGR moet worden bepaald voor nietuniforme armaturen. Er zijn zeker nog onbeantwoorde
vragen op het gebied van glare, maar de internationale
gemeenschap van experts heeft unaniem besloten dat op
dit moment de methode, zoals beschreven in die CIE232,
de beste aanpak is voor niet-uniforme lichtbronnen.’ Met
de publicatie van deze CIE232-2019 ontstond verwarring
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realistische voorbeeldberekeningen te kunnen maken. De
‘kort-door-de-bocht’ UGR-berekeningsprocedure wordt
dan als volgt:
a.	Je meet de LDT-file met een farfield (spectro-)
goniometer. Van een uniforme armatuur voer je in de
goniosoftware de afmetingen van het lichtuitstralende
vlak van de armatuur in, om samen met de LDT-file de
UGR-berekeningen te doen.
b.	Als de niet-uniforme armatuur bestaat uit een serie
van hotspots, bijvoorbeeld zoals in de schets, doe dan
het volgende: tel de oppervlakjes van de individuele
hotspots bij elkaar op – zowel in de langsrichting als
in de dwarsrichting van de armatuur. Je komt dan tot
een – laten we het noemen – effectief luminantieoppervlak van de armatuur. Dit oppervlak vul je in de

goniosoftware in als afmeting van de armatuur en je
laat de UGR-tabel opnieuw berekenen.
In het voorbeeld van de tekening is het totale oppervlak
van de reflectorkap 9 cm x 100 cm. Het effectieve
luminantie-oppervlak is echter slechts 5 x (10 x 5 cm)
= 5 x 50 cm. Bij een LDT- en UGR-meting levert dit de
volgende UGR-getallen op:

a.	Uitgangspunt: armatuur, 3580 lm, uniform, oppervlak
9x100 cm: UGR = 22,2
b.	Nu non-uniform, effectief 10 ledhotspots van 5 x 5 cm
elk -> effectief 5 x 50 cm: UGR = 26,7

Belangrijke kanttekening

Experts op UGR-gebied (onder andere van Signify)
betwijfelen deze ‘kort-door-de-bocht’ uitleg van de
CIE232, en terecht. Het zou een stap terug zijn naar
de arbitraire oppervlaktekeuze, zoals toegelaten door
de kwalitatieve benadering van CIE 117:1995, het is
daarom ongewenst. Het is niet alleen slecht gedefinieerd
(hoe bepaal je de grootte van een hotspot?) maar als de
hotspots klein zijn (en dat is met led arrays vaak het geval),
loop je het risico dat deze methode een grote overschatting
geeft van de UGR (in plaats van de onderschatting die je
krijgt als je het hele oppervlak neemt, inclusief donkere
delen). Het risico van deze methode is dat niet-uniforme
armaturen die in de praktijk geen grote problemen geven,
dan toch een slechte UGR-waarde krijgen. Dat is niet de
bedoeling. De CIE232-1029 beschrijft nadrukkelijk hoe
je theoretisch gezien het effectieve luminantie-oppervlak
zou moeten bepalen en dat omvat meer parameters dan
alleen maar bovenstaand rekenkundig trucje. De hierboven
beschreven ‘kort door de bocht’ non-uniforme UGR is
dan ook zeker geen getal dat op een verpakking van een
armatuur hoort. Het kàn een middel zijn om niet-uniforme
armaturen onderling te vergelijken, meer niet.

Fotometrisch
gekalibreerde camera

Extra meetapparatuur nodig

In de CIE232-2019 worden luminantie-camera’s
genoemd om de verdeling van het uitgestraalde
licht over het oppervlak van de armatuur te meten.
Dit moet onder verschillende kijkhoeken gebeuren.
De ruimtelijke verdeling van het uitgestraalde licht
van de armatuur moet namelijk bekend zijn voor het
beoordelen van de niet-uniformiteit. Voor de correctie
van de UGR voor non-uniforme armaturen moet de
armatuur idealiter onder alle mogelijke kijkhoeken
met zo’n imaging luminantie worden opgemeten. De
CIE232-2019 geeft echter de mogelijkheid om onder
maximaal vier vastgestelde hoeken de luminantieuniformiteit te meten en die vier metingen te
gebruiken voor het bepalen van correctiefactoren en
het effectieve luminantie-oppervlak van de armatuur.
Deze hoeken zijn 25 en 40° ten opzichte van het
horizontale vlak, gemeten in de langsrichting van de
armatuur evenals in de dwarsrichting. In totaal dus
vier metingen – en bij rotatiesymmetrische armaturen
slechts twee. In de ledproductie en ook in de displayindustrie zijn gekalibreerde colorimetrische camera’s,
die onder verschillende hoeken meten, al ingeburgerd
voor het doen van zogenaamde near-field metingen
goniometrische metingen.
Het valt mijns inziens te verwachten dat deze nearfield
colorimetrische of fotometrische camera’s een
grote rol krijgen, in combinatie met nog te schrijven
analyse-software, om een luminantie uniformity
beeld te maken, waaruit de non-uniforme UGRparameters worden berekend door de farfield gonio.
De software van dergelijke camera’s kan in principe
overweg met asymmetrie, luminantiecontrast, lokale
luminantiedrempels en hotspot patroonherkenning;
parameters die in de CIE232-2019 worden genoemd
voor de juiste bepaling van de niet-uniformiteit en de
bepaling van een effectieve luminantie-oppervlakte.

Even afwachten nog

De CIE werkt momenteel aan een kort rapport waarin
een voorbeeld-meetopstelling en meetprotocol
worden gegeven, ter ondersteuning van fotometrische
laboratoria. Het ligt in de lijn der verwachting dat de
farfield goniometerfabrikanten uitbreidingen zullen gaan
doen aan hun gonio’s om non-uniforme UGR te kunnen
meten, zodra de CIE voorgeschreven eenduidige regels
en meetprotocollen publiceert.
door Pieter Kramer
www.laser2000.nl
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Colorimetrisch
gekalibreerde camera

Schakelen naar schoonheid - licht aan, licht uit

Plug &
Light
Magnetisch, slim en veelzijdig: Plug
& Light brengt vrijheid in
lichtontwerpen – met uitgebreidere
functies, talrijke armaturen en een
alsmaar groeiend netwerk van
pioniers op lichtgebied.
Samen met het Italiaanse Axolight,
het Duitse Grossmann, Ingo
Maurer en Nyto en het Noorse
sg bieden vijf nieuwe leden
bijzondere lichttoepassingen voor
het innovatieve systeem. COR
gaat als eerste meubelfbrikant
Plug & Light toepassen in hun
zitmeubels en Brumberg brengt
haar zesde serie Plug & Light op
de markt. Schakelaarontwerpen
voor Plug & Light zijn van Gira en
Jung en systeemontwikkelaar Insta
biedt slimme functies en nieuwe
stopcontacten.
www.plugandlight.de
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Schakelen naar schoonheid - licht aan, licht uit

Tuin van morgen
Er is steeds meer vraag naar
technologische snufjes die het leven
aangenamer en goedkoper maken.
Tempolec biedt daarvoor al jaren
schakelklokken, aanwezigheidsen bewegingsmelders,
programmeerbare thermostaten
en meer aan, en lanceert nu de T6
Garden.
Deze bedient elke elektrische
kring buitenshuis: tuinverlichting,
besproeiing, fontein, vijverpomp,
enzovoort. Het is een ontvanger
met zes onafhankelijk aan te sturen
contacten, en dit met behulp van
de draadloze zenders of met de
applicatie voor een smartphone via
WiFi-verbinding. Een verlicht tuinpad
van schemering tot zonsopgang,
de fontein die enkel overdag
water spuit, terrasverwarming
via de smartphone inschakelen,

tuinsproeiers die na 20u aanspringen
om het gras en de planten water
te geven - met de T6 Garden is
dit kinderspel. De T6 Garden is
eenvoudig te programmeren en heeft
dankzij de TuyaSmart-app tal van
mogelijkheden, waaronder ook het
creëren van scenario’s afhankelijk van
het weer (windsnelheid, vochtigheid,
duisternis), zonsopgang en
zonsondergang, locatie, enzovoort.
De T6 Garden bestaat uit de
T6W, T6S en de T6 behuizing. De
T6W (6-kanaals ontvanger) heeft
potentiaalvrije contacten met een
schakelvermogen van 4 x 10 A – 2 x
16 A. Hierdoor is ledsturing tot wel
300 W per uitgang van 10 mogelijk
en zelfs 500 W voor 16 A. Als de
T6W in de meegeleverde behuizing
wordt geplaatst, is hij IP66. De T6S
(6-kanaals drukschakelaar) maakt
gebruik van kinetische bediening,

er is dus geen batterij nodig. De
schakelafstand indoor is 10 m, en
outdoor 30 m, en met een antenne
(accessoire) is dit te vergroten tot wel
60 m.
www.tempolec.be

Sensoren en stekerbaar installeren
De installatietijd wordt driemaal tot tien maal korter en
het aantal fouten daalt tot wel 90%.

Het wordt steeds belangrijker om sneller te kunnen
installeren, maar toch de kwaliteit van de installatie te
behouden. Stekerbaar installeren biedt hier een oplossing.

Klemko levert een groot aantal sensoren uit voorraad
met Wago- of Wieland-connectoren. Zijn er voor
projecten klantspecifieke aanpassingen op sensoren
of drivers gewenst, dan kan Klemko hier flexibel op
inspelen.
www.klemko.nl
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Amarcords
originals

Masterchef Kitchen Bulbs Patented by
Amarcords
LED hanger
Patented by Amarcords
Koffie & Cappuccino
www.i4light.nl / info@i4light.nl / (+31) 6 13263631

LEDbuydirect

Zakelijk LED voor professionals

Dimt alle dimbare LED lampen van de bekende merken!

LED Dimmer LBDE3 3-200 Watt

De eerste dimmer met een elektronische zekering welke automatisch reset bij kortsluiting
Beste prijs/kwaliteit verhouding vergeleken met de bekende merken
Maak uw eigen account aan bij ledbuydirect.nl en proﬁteer van Topkwaliteit en perfecte prijzen
Gratis dimmer testen? Mail uw gegevens naar ons en wij sturen u een dimmer op

info@ledbuydirect.nl

www.ledbuydirect.nl

0485 318 675

Productnieuws

Eye in
the sky

Deze pendelarmaturen hebben
retro-vormen in modern
geanodiseerd aluminium.
Het onconventionele ontwerp
van Ilfari vindt haar inspiratie in
geometrische figuren, minimalisme
en een vleugje industrieel design, met

zachte vormen en scherpe randen.
Eye in the Sky is er in drie formaten,
afgewerkt in zwart, en de schijven zijn
matzilver of matgoud geanodiseerd
aluminium, met dimbare leds
(conventionele of dim-2-warm).

www.ilfari.com
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Roni WW
Randloze verlichting heeft een
bijzondere plaats in moderne
architectuur; zonder rand wordt de
lamp een integraal onderdeel van
het plafond of de muur.

Roni WW is de wallwasher van de
Roni-serie. Door de asymmetrische
lichtverdeling is deze wallwasher handig
om verticale oppervlakken aan te lichten.
Het is de oplossing om architecturale

kenmerken van een gebouw eruit te
laten springen, en om in musea en
galeries blikvangers aan te lichten.
www.fenos.be

Smart city met PE-Light-2
Eks-Engel Fiber Optic Systems heeft na de PELIGHT nu ook de PE-Light-2 in productie genomen.
Beide zijn zeer compacte modules met daarin een
combinatie van een glasvezel splitter box en een
ethernet switch voor montage in straatverlichting- en
cameramasten.
Door deze slimme en esthetische oplossing is het
gevaar voor beschadiging door vandalisme in de
openbare ruimte zeer beperkt. De PE-Light-2 bevat
een glasvezel splice cassette voor het afmonteren
van multimode of singlemode glasvezel pigtails. Een
managed ethernet switch zet de glasvezelverbinding
om naar een koperverbinding, en heeft twee
glasvezelaansluitingen voor het doorlussen van de
glasvezel of om een redundante ringverbinding te
creëren. Aan de koperzijde is de managed ethernet

switch voorzien van 4x 10/100/1000
Mbit, M12 ethernetaansluitingen.
De PoE-uitvoering levert maximaal
120 W (maximaal 60 W per
poort ). Ook de 230 VAC voeding
kan worden doorgelust. De DIN
43628 kunststofbehuizing met
beschermingsgraad IP54 bestaat
uit een grijs basisdeel en een
transparante afdichtkap. Door de
compacte afmetingen van 82 x 84 x
369 mm (b x d x h) is de PE-Light-2
geschikt voor masten met een
binnendiameter vanaf 100 mm en
een luikopening van 85 x 400 mm.
www.besd.nl

Plafond- en wandarmaturen
Nieuw in het Norton-assortiment
en uit voorraad leverbaar zijn de
plafond- en wandarmaturen CDN-F
en CDN-B. Deze zijn uitermate
geschikt voor onder andere de
zorgsector en toepasbaar in publieke
ruimten, zoals trappenhuizen,
galerijen, gangen, entrees en
toiletgroepen. De CDN-F is een
plafond- en wandarmatuur met een
strakke, minimalistische vormgeving.
Het huis is eenvoudig te monteren
en voorzien van een opale kap
van UV-bestendig PMMA. Deze
strakke, ronde armatuur heeft een
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gelijkmatig, diffuus lichtbeeld dat
zorgt voor een aangename sfeer. De
armatuur kan ook decoratief worden
toegepast als pendelarmatuur. De
pendelset is los verkrijgbaar. De
CDN-B is een breed toepasbaar
plafond – en wandarmatuur.
Door de standaardafmetingen
en eenvoudige montage is het

een directe vervanger voor tl/
PL-armaturen bij renovatie. De
solide opalen kap zorgt voor een
homogeen lichteffect en visueel
comfort. Beide met bajonetsluiting,
50.000 uur L70/B10, eenvoudige
montage en minimaal onderhoud.
www.norton.nl | www.spaapen.nl

Productnieuws

Biolux
HCL
LEDVANCE is onderscheiden met
de German Innovation Award
2020 in de categorie “Excellence
in Business to Business – Lighting
Solutions” voor het BIOLUX Human
Centric Lighting-systeem. Tot deze
categorie behoren producten die
de industrie vooruithelpen door
originaliteit, implementatie en
efficiëntie.
De ingezonden producten
worden beoordeeld op basis van
innovatieniveau, gebruikersvoordelen
en efficiëntie. Het ingediende Biolux
HCL-systeem voldeed bij uitstek
aan deze criteria door enerzijds een
eenvoudige en snelle installatie en

anderzijds de positieve effecten op
het welzijn en de concentratie van
de gebruikers. Het systeem stelt de
mens centraal in het lichtontwerp en
zorgt voor een gezonde en creatieve
werkomgeving. Hiervoor wordt de
door Ledvance ontwikkelde HCLcurve gebruikt, die het menselijke
bioritme ondersteunt. Uniek is de
mogelijkheid om het licht handmatig
aan te passen aan verschillende
werkomstandigheden, met vijf
voorgedefinieerde lichtmodi:
Natural simuleert nauwkeurig
het natuurlijke verloop van het
daglicht. Licht om de concentratie
en productiviteit te verbeteren
wordt ondersteund door de modi

Boost en Focus, terwijl Create de
creativiteit in brainstormsessies
aanmoedigt en Relax zorgt voor
ontspannend licht tijdens pauzes.
Het Biolux HCL-systeem is bijzonder
geschikt voor gebruik in kantoren
(met weinig of geen daglicht),
ziekenhuizen, dokterspraktijken en
bejaardentehuizen. Naast de German
Innovation Award heeft Ledvance
eerder al de Red Dot Award
gewonnen in de categorie Product
Design 2020 voor de designkwaliteit
van de Biolux HCL Control Unit.
www.ledvance.com

Buitengewoon
ARTELLI maakt een statement. De standaardmerken
worden in slaap gewiegd door de markt, waardoor een
groep op zijn honger blijft zitten. Artelli noemt deze
afnemers ‘The Extraordinary’.
The Extraordinary willen ‘het gewone’ overtreffen en zijn
het beu om mee te gaan met de kudde. Architecten die
zichzelf willen herontdekken, vernieuwing willen of een
statement willen maken door échte pareltjes volgen de
filosofie van Artelli. Kijk mee in het hart van Artelli: op één
staat met grote voorsprong design, want ‘The Extraordinary’
verdient meer. Meer persoonlijkheid, dat betekent jezelf
reflecteren in een verademing van design, en geen sterk
design zonder technisch vernuft. Het Belgisch R&D-team
zorgt hiervoor. Deze bieden een ultieme service, want ‘The
Extraordinary’ is ongeduldig. Uit deze filosofie is MAMBA
gegroeid: een verlichtingsarmatuur geïnspireerd op het
authentieke, herkenbaar door de buisvormige uitvoering,
geroemd door de vele mogelijkheden.

www.lednlux.be
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Gezond en veilig werken
begint met slimme
(nood)verlichting

Goede verlichting heeft een positief effect op
de gezondheid en draagt bij aan een prettige
en gezonde werkplek. Wilt u weten wat ons
slimme verlichtingssysteem SmartScan voor
uw project kan betekenen?
Download en lees ons whitepaper op
lightronics.nl/smartscan

member of

Echt nieuws.
Eerlijke informatie.
Het hele verhaal.
1 jaar (10) edities. Slechts €92,50
Sluit je abonnement nu af via: info@installicht.nl

www.installicht.nl

Productnieuws

Tubs en
Cocktail
Grok staat voor moderne verlichting
in samenwerking met designers,
zodat architect en interieurontwerpers een unieke sfeer
kunnen neerzetten. Ook fysiek en
emotioneel comfort tellen mee.
Dit jaar brengen ze onder andere
Tubs en Cocktail nieuw uit. Tubs is
van de hand van studio Nahtrang
Disseny. Het is een spel met
geometrische lijnen die het licht van
binnen gevangen houden om de
ruimten zacht aan te lichten en af
te bakenen. Tubs is in verschillende
maten verkrijgbaar, als bureau-,
staande, wand- of pendelarmatuur.
Er zijn allerlei ontwerpen en vormen
mee mogelijk, ook schijnbaar
onmogelijke. De balans tussen de
subtiele vormen en de originele
mogelijkheden zorgen ervoor dat het
ofwel niet opvalt in de ruimte, of een
blikvanger wordt die de ruimte een
eigen identiteit geeft. De bureau- en
wandlamp hebben een marmeren
voet. Cocktail is ontworpen door
Francesc Vilaró en is draagbaar, geeft
sfeer in restaurants, hotels, terrasjes
en thuis. In zwart of wit of grijsgroen:
de toon wordt ermee gezet, zeker
als er meer lichtpunten worden
toegepast en er een compositie mee
wordt gecreëerd.
www.leds-c4.com
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Corona
en UV-C
Met UV-C-licht het corona-virus bestrijden. Het
Nederlandse bedrijf LEDesign, met vestigingen in
Amsterdam en Hengelo, brengt speciale lichtsystemen
op de Nederlandse markt die dat kunnen en ook
makkelijk toepasbaar zijn.
Hierdoor wordt de al eerder bewezen technologie
nu ook beschikbaar voor een groot aantal sectoren
in Nederland en kan het op allerlei manieren in de
maatschappij worden toegepast. Denk aan gebruik
voor vergaderzalen, openbaar vervoer, zorginstellingen,
tv-studio’s, supermarkten, scholen, kantoren en horeca.
Het is al langer bekend dat UV-C-licht ziekmakers,
zoals virussen en bacteriën, kan doden. Dit licht, dat
bijna niet zichtbaar is voor het menselijk oog, doodt
virussen en andere schadelijke microben door hun RNA
te beschadigen. Hierdoor kunnen ze zich niet meer
vermenigvuldigen. UVC-licht wordt nu al gebruikt om
bijvoorbeeld chirurgisch gereedschap of mondkapjes te
desinfecteren of er worden speciale robots ingezet om te
helpen bij het desinfecteren van ziekenhuizen en kantoren
door ruimten met UV-C-licht te bestralen. “Ultraviolet
(UV) is elektromagnetische straling, heeft een kortere
golflengte dan zichtbaar licht en is daardoor energierijker”,
zegt directeur Mark Vreeswijk van LEDesign. “Er wordt
onderscheid gemaakt tussen UV-A, UV-B en UV-C. UVCstraling heeft een kortere golflengte dan UV-A en UV-B.
Daardoor heeft UV-C-straling, mits correct toegepast,
geen schadelijke effecten voor mens en milieu.* De
energie van UV-C is krachtig genoeg om het DNA van
micro-organismen te beschadigen.”
LEDesign brengt deze technologie op de Nederlandse
markt met systemen die gericht zijn op zowel lucht als op
oppervlakken. Vreeswijk: “De lucht in kantoorgebouwen,
winkels, zorginstellingen of scholen zitten vol met
bacteriën, virussen en schimmels. Deze vervuilde lucht
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wordt via ventilatiesystemen vaak opnieuw gecirculeerd.
Medewerkers, klanten, gasten of cliënten ademen
deze lucht in, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Er
is steeds meer bewijs dat 20% van de infecties met
griep, schimmels, longontsteking en MRSA via de lucht
worden overgedragen. Ons UV-C-desinfectiesysteem
biedt hiervoor een oplossing.” Volgens de Internationale
Ultraviolet Association (IUVA) wordt UV-C-licht al meer
dan 40 jaar op grote schaal gebruikt bij het desinfecteren
van drinkwater, afvalwater, lucht, farmaceutische
producten en oppervlakken. Alle tot nu toe geteste
bacteriën en virussen (vele honderden door de jaren
heen, inclusief andere corona-virussen), reageren
hierop. Vreeswijk: “De nieuwe lichtsystemen kunnen
gemakkelijk worden ingezet. Denk aan ventilatiesystemen,
maar ook als zelfstandige luchtontsmetter of voor
oppervlaktedesinfectie. Hierdoor is deze techniek nu voor
heel Nederland makkelijk beschikbaar en ook toepasbaar.”
*Onafgeschermd is UV-C-straling gevaarlijk voor mens en
dier, zie pagina 23.
www.ledesign.nl

By Leding Light B.V.

Backlit Panelen

De speciale SCHOOL
ARMATUUR voorzien van:

Speciaal voor scholen en kantoren, voor een betere en rustigere
verdeling van licht (UGR <16). De lux = lumen/wattverhouding
160 lm/W, standaard levensduur +100.000 uren.

Helvar ActiveAhead (Freedom), een
uniek (zelflerend) systeem, dat werkt
via Bluetooth Low Energy. De ervaring
wordt gedeeld met armaturen en dat
bepaalt waar licht nodig is. Het spaart
energie, moeite en kosten.

Blue hazard is schadelĳk voor het oog, daarom is gekozen
voor de hoogste kwaliteit leds, die 0% Blue hazard hebben.
’s Avonds dus minder last van vermoeide ogen. Armaturen
hebben ingebouwde sensoren (daglicht en beweging).
Installatie is eenvoudig: stekerbaar installeren,
met de Wieland GST18/3 plug-and-play-aansluitingen.

Eén stap vooruit: het zet niet pas het
licht aan als je er bent - het zet het
licht aan voordat je er bent. Het verlicht
letterlĳk jouw route.
Aanpassend: als bewegingspatronen
veranderen (of de ruimte) past
ActiveAhead zich automatisch aan
de situatie aan.
Reagerend: reageert op beweging en
daglicht, dus bespaart. Het reageert
zelfs op veranderingen in de buurt,
zoals een boom die bladeren krĳgt.
Recht door zee: stuurkabels zĳn overbodig, het werkt automatisch vanaf het
eerste moment.
Flexibel: het (optionele) bedieningspaneel is eenvoudig te configureren en
maakt zelfs 4 scènes mogelĳk. Ideaal
voor vergaderruimtes.
Vooruitziend: is ontworpen voor
‘data-driven’ toekomst. Nieuwe services
zullen prestaties verbeteren en ruimten
comfortabeler maken.
Onvergetelĳk: als een ruimte leeg blĳft,
bĳvoorbeeld in vakanties, onthoudt
ActiveAhead wat het heeft geleerd. Klaar
voor het moment waarop je terug bent.

Wilt u graag meer informatie over ons of onze producten?
Neem dan contact op met onze adviseurs.
Of neem een kĳkje op onze website: www.leding-bv.eu

By Leding Light B.V.

Technische gegevens:
- Backlit paneel met 160 lm/W
- Backlit paneel met lage UGR < 16
- Backlit paneel met hoge lumen output

T +31 181 442803 | M info@leding-bv.eu | www.leding-bv.eu

‘Zicht op licht in huis’ is een informatiebron voor alle mogelijke
toepassingen van verlichting in huis en tuin. Om te kunnen kiezen uit
alle nieuwe soorten en uitvoeringen ledlampen, nieuwe mogelijkheden
van ledverlichting en het gebruik ervan is dit boek dan ook onmisbaar.
Zo is er een overzicht van meer dan 30 fabricaten van slimme schakelen regelsystemen in te vinden.
Thuiswerken
Voor regelmatig thuiswerken is een goede werkplek noodzakelijk. Tips voor de verlichting ervan kunt u in dit boek terugvinden. Voor iedereen die nu (tijdelijk) vanaf
huis werkt, is het ook interessant om te weten dat de overheid een goede werkplek
thuis stimuleert door een fiscaal voordeel voor werkgevers.
Energiegebruik
Functie, sfeer, veiligheid, gezondheid en ook energiegebruik zijn onderwerpen die
niet ontbreken. Door te kiezen voor ledverlichting en verstandig gebruik ervan, wordt
een belangrijke bijdrage geleverd aan de beperking van het energiegebruik. Om te
kunnen voldoen aan het Urgenda-vonnis heeft de overheid aangegeven om voor
woningen geld beschikbaar te gaan stellen voor de aanschaf van ledlampen.

U bestelt het boek voor �24,50 (excl. verzendkosten) op

https://ledlichtinhuis.nl
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