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Uniek project
Iederz Groningen
Iederz is het sociale werk-
leerbedrijf van de gemeente 
Groningen. Rexel is al jaren 
de hoofdleverancier van de 
werkplaats.

LAADNET Het beheerplatform
Nu e-mobility projecten steeds groter wor-
den, is er vanuit de installateur steeds meer 
vraag naar een eenvoudig en transparant 
beheerplatform. 

Rendement 
Door kennis
We volgen Cecil op weg naar 
zijn futureproof-woning waar 
Installatiebedrijf Kadiks de 
installatie voor zijn rekening 
neemt. 

SLUISHUIS
In Amsterdam wordt momenteel druk gebouwd aan een nieuw 
ultramodern appartementencomplex: Sluishuis. Elektrotechnisch 
Bureau Cas Sombroek is verantwoordelijk voor de e-installatie en 
Rexel levert vrijwel alle installatiematerialen.ippen. 

Snelle Jongens
De markt van duurzame mobili teit 
schiet langzaam maar zeker in een 
volgende versnelling. 
De hierbij horende vraag naar goede 
laadstati ons is zeer interessant voor 
e-installateurs. willekeurige tijdstip-
pen. 

Duurzame relaties
Het geheim van een langdurige, succesvolle samenwerking 

GIGAMEDIA     
De dataspecialist voor de elektrotechnische instalateur

Paneelbouwer plus
Succesvol ondernemen door keuzes te maken

Human Centric Lighting 
Slimme verlichting

Gadgets! De nieuwste tech, tools en gadgets
Het nieuwste op gebied van tech, innovatie en fun 

Wie omhoog kijkt ziet mogelijkheden
De slimme aanpak van de renovatie van de Hogeschool van Amsterdam
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CONNECT D!RECT
Direct linken naar interessante webpagina’s en video’s?
Het kan met de QR-codes hieronder. Zo wordt Topics Magazine écht interactief!

IN 
DEZE 

TOPICS 
Duurzaamheid en mens 
centraal in een uitdagende tijd 
 
Na een roerig jaar is het alweer tijd voor het vierde 
Topics Magazine. We hebben onze klanten de 
afgelopen periode gevolgd en gevraagd naar de 
uitdagingen waar zij voor staan. Hoe zij met de 
onverwachte wending van 2020 omgaan leest u 
in dit magazine. Verder is er volop aandacht voor 
duurzaamheid, wat al lang geen modewoord meer 
is. Duurzame oplossingen en producten nemen een 
prominente plek in bij de projecten van onze 
klanten. Of het nu gaat om het ‘verledden’ van 
gebouwen, het plaatsen van laadstations of het 
installeren van een warmtepomp bij een renovatie. 
Daarnaast stellen we anno 2020 de mens steeds 
meer centraal, bijvoorbeeld door de inzet van 
Human Centric Lighting. 

Kortom, u kunt zich weer laten inspireren door inte-
ressante projectverhalen en innovaties in de markt. 

MAGAZINETOPICS!  

DIGITAAL, INTERACTIEF MAGAZINE
Bekijk het magazine online met 
directe links naar video’s, 
achtergronden en calculatoren.

CALCULATOREN OP EEN RIJ
Met onze handige online 
calculatorenpagina wordt uw 
dagelijkse werk makkelijker gemaakt.

HET NIEUWE BOUWEN VAN REXEL
U leest alles over circulair, LEAN en 
energieneutraal bouwen op ons platform. 

VIDEO: NYCK DE VRIES
Slimmer, sneller en klaar voor de toe-
komst: Formula E coureur Nyck de Vries 
over de Terra AC wallbox.

TOPICS NIEUWSBRIEF
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf 
op de hoogte van nieuwe producten, 
oplossingen en Rexel-nieuws.

DIGITALISEREN MET REXEL
Sneller, slimmer en efficiënter werken 
met de digitale oplossingen van Rexel.
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Eaton PV-verdeelkasten

Dé oplossing 
voor het aansluiten 
van PV-panelen in 
bestaande bouw

Maak gebruik van de bestaande ononderbroken wasmachineleiding naar zolder om de 
PV-verdeler aan te sluiten op de bestaande groepenkast beneden. Het aanleggen van een 
extra leiding naar zolder voor het aansluiten van PV-panelen wordt hierdoor overbodig. 

Dit bespaart tijd, geld en beperkt 
de overlast voor de bewoner!

www.eaton.nl/pv-verdeelkasten

200226-2_adv_PV_A4_NL.indd   1 26-02-20   12:01
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— 
ABB: Thuis in opladen  
De Terra AC-wallbox, de slimme, 
veilige en duurzame EV-oplossing

ABB introduceert de Terra AC-wallbox, de betaalbare, compacte en eenvoudig te  
installeren EV-lader. Op zijn plek in zowel woon- en werkomgevingen als commerciële en 
publieke locaties. Gekeurd door onafhankelijke certificeringsinstanties voldoet hij aan de 
strengste veiligheidseisen. De Terra AC-wallbox is te voorzien van tal van connectiviteits-
opties en slimme functionaliteiten, om altijd een optimale laadsessie te garanderen.  
Met deze voordelen en meer is hij naadloos te integreren in de digitale levensstijl van  
de moderne consument. ABB: Thuis in opladen. https://bit.ly/3jWFpe3
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TOP PARTNER

Snelle
jongens 
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Minimag over alles dat je altijd al wilde weten over waterstof en renewable energy

DC-LAADSTATIONS: 
MOOIE ELEKTROTECHNIEK IN 
EEN SNELGROEIENDE MARKT 

MAGAZINETOPICS!  

De markt van duurzame mobiliteit 
schiet langzaam maar zeker in een 
volgende versnelling. 
Zowel de behoefte als het aanbod 
aan elektrische auto’s neemt flink 
toe. Nu al, maar zeker ook in de 
toekomst. De hierbij horende vraag 
naar goede laadstations is zeer 
interessant voor e-installateurs. 
Rexel werkt al zo’n tien jaar samen 
met EVBox, een internationale 
marktleider op het gebied van laad-
stations en bijbehorende software. 
Samen zorgen ze voor een state-of-
the-art productaanbod en onder-
steunen ze installateurs met kennis 
en advies over AC-laadstations én 
DC-snellaadstations. Raimond Looye 
(Business Development Manager 
Rexel) en Daniël Geerts (Sales 
Manager Benelux EVBox) 
geven tekst en uitleg. 
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EVBOX EN REXEL: SAMEN PIONIEREN
EVBox werd opgericht in 2010. Een jaar waarin nog bijna niemand elek-
trisch reed en laadstations nog geen onderdeel waren van het Nederlandse 
straatbeeld. De eerste laadstation werd door de oprichters van het bedrijf 
in een garage in elkaar gezet. Daniël Geerts: “Inmiddels heeft EVBox meer 
dan 600 medewerkers en staan onze laadstations bekend om hun betrouw-
baarheid en strakke design. Raimond Looye vult aan: “Rexel en EVBox 
zochten elkaar al snel op. Wij zagen ook de kansen van elektrisch rijden en 
verkopen al vele jaren laadstations. Samen zijn we de markt gaan verken-
nen, gaan pionieren. Het bleek een match te zijn en we zijn samen steeds 
verder gegroeid.”

VERDERE TOENAME ELEKTRISCHE AUTO’S 
“De vraag naar laadstations groeit enorm en neemt de komende jaren al-
leen maar toe”, gaat Daniël Geerts verder. “Autofabrikanten hebben onder 
invloed van de steeds strengere Europese wet- en regelgeving volop ge-
investeerd in elektrische auto’s. Er komt steeds meer aanbod en de auto’s 
worden steeds beter en goedkoper.”
Raimond Looye vult aan: “Consumenten krijgen bovendien steeds meer 
kennis van elektrische auto’s, waardoor veel vooroordelen verdwijnen. 
Steeds meer mensen beseffen bovendien dat een elektrische auto een slim-
me investering is. Ze kunnen tot wel 500.000 kilometer meegaan en het 
onderhoud is door het gering aantal bewegende onderdelen veel minder.”

OPKOMST DC-LAADSTATIONS
De e-mobility markt groeit snel en is aan verandering onderhevig. Zo rijden 
er sinds 2018 meer volledig elektrische auto’s dan plug-in hybrides. Waar er 
eerst veel aandacht was voor AC-laadstations, zal ook het DC-snellaadstati-
on steeds vaker het pad van de installateur kruisen. Daniël Geerts: “Alle vol-

“Het is een interessante groeiende markt gebaseerd op hele mooie    
   elektrotechniek, een verrijking van het vak.”   Raimond Looye 
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ledig elektrische auto’s zijn DC op te laden. Op plekken 
waar je maar kort bent, zul je DC-stations steeds vaker 
tegenkomen. Voor supermarkten maar bijvoorbeeld 
ook voor hotels worden snelladers onderdeel van hun 
service.”
Raimond Looye: “Het is een interessante groeiende 
markt gebaseerd op hele mooie elektrotechniek, een 
verrijking van het vak. Het gaat wel iets verder dan een 
AC-laadstation, maar niet dusdanig dat je er als installa-
teur niet mee overweg kunt. Het is wel echt een project, 
het gaat verder dan alleen een dikkere kabel trekken. 
Het volledige elektrotechnische plaatje moet in kaart 
worden gebracht, iets waarbij de e-installateur gewoon 
onmisbaar is.”

VOLLEDIGE ONDERSTEUNING 
Bij het in gebruik stellen van een laadstation komt IT 
kijken. Daniël Geerts: “Als je een laadstation hebt aan-
gesloten breng je hem eigenlijk online tot leven. Daarna 
test je hem nog en meet je alles goed na. Dat is wellicht 
nieuw voor installateurs, daarom is het ook mogelijk om 
vanuit Rexel en EVBox hulp te krijgen bij het in bedrijf 
stellen.”
Rexel en EVBox doen er momenteel alles aan om de 
e-installateur verder wegwijs te maken in de wereld 
van laadstations: Raimond Looye: “Installateurs krijgen 
steeds meer aanvragen rondom DC-laadstations en 
willen hun klanten een goed antwoord kunnen geven. 
Daarom zijn we het gespecialiseerde EV-team binnen 
Rexel nog verder uit aan het breiden met alle service 
en dienstverlening die daar volgens ons bij hoort. We 
kunnen installateurs volledig ondersteunen, ook op het 
gebied van DC-laadstations.”

NIEUW: BASISTRAINING DC-LAADSTATIONS
Een mooi voorbeeld daarvan zijn de basistrainingen die 
Rexel en EVBox vanaf september verzorgen. 
Raimond Looye: “Na het volgen van deze training kun je 
de belangrijkste vragen van jouw klanten over DC-laad-
stations beantwoorden. We zoomen hierbij bijvoorbeeld 
in op het verschil tussen AC- en DC-laadstations en 
lopen de verschillende aspecten van het plaatsen door. 
De trainingen zullen plaatsvinden op de verschillende 
vestigingen van Rexel, maar eventueel ook bij instal-
latiebedrijven op locatie wanneer dit binnen de corona-
maatregelen (weer) mogelijk is.

“Op plekken waar je maar kort bent, 
zul je DC-stations steeds vaker tegenkomen.” 
Daniël Geerts 

Wilt u meer informatie over 
de diensten van Rexel? 

Neem dan contact 
met ons op via:

088 500 7000
ev@rexel.nl 

MAGAZINETOPICS!  
MAGAZINETOPICS!  
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INSTALLATIEMATERIAAL
INDUSTRIE

BEVESTIGINGSMATERIAAL
DRAAD & KABEL

VERLICHTING
GEREEDSCHAPPEN
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v e i l i g . i n s p i r e r e n d . g r o e n .

Verder heeft Spelsberg het assortiment 
toebehoren uitgebreid om nog meer keuze 
voor elke gewenste toepassing te bieden:

 montageplaten, DIN-rails en draagframes  
 voor besturings- en signaleringsapparaten

 scheidingswanden voor de onderverdeling  
 van de behuizing 

 afschermings-module: beschermend tegen  
 aanraking

 deurvergrendeling: voorkomt ongewenst  
 dichtslaan van de deur
. 

Visualiseer uw project met de nieuwe 
GEOS configurator van Spelsberg! Met de 
GEOS configurator kunt u gemakkelijk uw 
gewenste behuizing met het passende 
toebehoren samenstellen. In de 3D weergave 
van de behuizing plaatst u het benodigde 
toebehoren voor uw toepassing.

 toebehoren per “drag & drop” plaatsen
 automatische foutdetectie
 configuratie opslaan
 bestellijst versturen

De GEOS serie van industrie en outdoor 
behuizingen is uitgebreid met nieuwe 
uitvoeringen voor meer flexibiliteit en 
gebruiksgemak. De nieuwe GEOS-S behuizingen 
met deur hebben alle voordelen van de 
bekende GEOS-L behuizingen met deksel: 
het flexibele inbouwsysteem, internationaal 
geldige certificaten en een robuust materiaal. 

Voordelen van de nieuwe scharnierdeuren:
 in het grijs of transparant verkrijgbaar
 met draaislot of draaihendel 
 met een grote openingshoek van >180°
 gekoppeld met het frame voor meer 

 stabiliteit

GEOS industrie en outdoor behuizingen met scharnierdeur

www.spelsberg.nl/GEOS

Nieuw!
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TOP VERHAAL

Links: René Keuken (projectleider Sombroek) 
Rechts: Edwin Eefting (vestigingsmanager Rexel Alkmaar)
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COMPLEX GEBOUW ZORGT VOOR 
EEN UITDAGENDE E-INSTALLATIE  

Minimag over alles dat je altijd al wilde weten over waterstof en renewable energy
MAGAZINETOPICS!  

“Onze grootste uitdaging ligt in de complexiteit van het 

bouwprincipe in combinatie met de vermogensvraag. Het 

gebouw is een omgevallen piramide.”

Marco Sombroek

Aan het IJ in Amsterdam wordt momenteel druk gebouwd aan een nieuw 
ultramodern appartementencomplex: Sluishuis. Elektrotechnisch Bureau 
Cas Sombroek is verantwoordelijk voor de gehele e-installatie en Rexel 
levert vrijwel alle installatiematerialen. De samenwerking tussen deze twee 
partijen gaat al zo’n zeventig jaar terug waardoor zij uitstekende partners 
zijn. We gaan met Marco Sombroek (algemeen directeur Elektrotechnisch 
Bureau Cas Sombroek) en Edwin Eefting (vestigingsmanager Rexel Alkmaar) 
in gesprek over dit bijzondere project en belichten de samenwerking. 

Sluishuis bestaat uit 442 appartementen en een parkeergarage met twee lagen. 
Marco Sombroek: “Al voordat we de opdracht daadwerkelijk kregen, hebben we 
Rexel als hoofdpartner ingeschakeld als leverancier. Met name door de jarenlange 
relatie en de betrouwbare levering. Ook prijstechnisch komen we er samen altijd uit. 
Wij gaan de volledige e-installatie verzorgen, de beveiligingsinstallaties en de gehele 
infrastructuur. Het voorbereidingswerk hebben we gedaan en we gaan nu aan de 
slag met de productie. Het meest bijzondere aan dit project is het fraaie, uitdagende 
architectonische ontwerp. Het is een mooie uitdaging om een volwaardige installatie 
te installeren van een hoog afwerkingsniveau.”

COMPLEXITEIT VAN HET BOUWPRINCIPE 
Marco Sombroek ziet verschillende uitdagingen tijdens dit project. “Onze grootste 
uitdaging ligt in de complexiteit van het bouwprincipe in combinatie met de 
vermogensvraag. Het gebouw is een omgevallen piramide. Het is een uniek project, 
waardoor we geen voorbeelden hebben. Het maken van de leidingtekeningen 
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was daarom best een klus. Daarover zijn we in gesprek gegaan met de 
constructeur om te kijken hoe we de infrastructuur vorm kunnen geven. Het 
voordeel is dat we alles 3D-tekenen, waardoor we veel problemen tackelen 
en faalkosten voorkomen.” Bovendien is het een opgave om de EPC-
norm te halen. Marco Sombroek: “Wij werken daarvoor bijvoorbeeld met 
energiezuinige verlichting. Ook wordt er in de tweede fase een aanlegsteiger 
met een pv-eiland aangelegd.”

SLIMME BOUWPLAATSLOGISTIEK 
Per bouwfase kijkt Rexel hoe zij de bouwplaatslogistiek kunnen aanvliegen. 
Edwin Eefting: “We hebben weinig ruimte, daarom willen we etagewagens op 
de bouwplaats toepassen. Op andere bouwprojecten van ETB Cas Sombroek 
zijn deze ook toegepast en als zeer positief ervaren. Zo ontstaat er veel 
minder logistieke beweging op de bouw en kunnen monteurs vanuit deze 
etagewagen direct met het materiaal aan de slag. Dat scheelt in de kosten. 
Ook kunnen we rollend aanleveren, dus op karren zodat het makkelijker te 
verplaatsen is. Nog een optie is verpakt of geseald aanleveren op pallets. Er 
zijn meerdere mogelijkheden en we kijken op het moment wat dan de beste 
oplossing is.”

SAMEN GROEIEN IN DE MARKT 
Rexel denkt dus goed mee wat de samenwerking prettig maakt. Marco 
Sombroek: “We werken al jaren heel fijn samen met Rexel. Wij zien hen als 
een gelijkwaardige partner. Er is goed contact met Edwin en zijn collega’s. 
Iedereen is snel bereikbaar en ze komen altijd met een oplossing en 

“Er is een goede basis en heel veel vertrouwen 

voor een prettige samenwerking.”

Edwin Eefting

Links: Berry Zwarthoed (chef monteur Sombroek) 
Midden: Edwin Eefting (vestigingsmanager Rexel Alkmaar)
Rechts: René Keuken (projectleider Sombroek), 
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innovatieve ideeën. Daarom hebben we 
Rexel gekozen als partner voor dit project.” 
Edwin Eefting kan dit beamen: “We weten 
elkaar snel te vinden als er wat is. Er is 
een goede basis en heel veel vertrouwen 
voor een prettige samenwerking.” 
Hij vervolgt: “Sombroek is een 
vooruitstrevend bedrijf. Sinds ongeveer 
twee jaar is er een inkoopcoördinator 
en de samenwerking is daardoor nog 
intensiever geworden. We kijken nu ook 
samen naar de inkoop en retour waardoor 
we minder retourvrachtstukken hebben. 
Daar hebben we uiteindelijk allebei baat 
bij.” Marco Sombroek sluit af: “We zien 
elkaar groeien in deze markt en ik denk 
dat we de komende jaren nog meer groei 
kunnen realiseren op basis van onze 
samenwerking!”

Benieuwd naar de voorgang van 
Sluishuis? In de volgende Topics komen de 
projectleider en uitvoerder aan het woord 
over de voortgang van het project.
 

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over projecten en de diensten van Rexel? 

Neem dan contact met ons op via:    088 500 7000       info@rexel.nl

088 500 70 00

MAGAZINETOPICS!  

 
 



16

Door de toepassing van ‘half cell’ 

zonnecellen in zes relatief korte strings 

wordt de interne weerstand verlaagd. 

Het resultaat? Een hoger vermogen en 

minder verlies bij deelschaduw. Voor 

een fraai geheel zijn de horizontale 

busbars zwart afgewerkt. Voorzien van 

originele Stäubli connectoren. Ook 

verkrijgbaar met alumium frame en 

‘white backsheet’.

Verkrijgbaar bij Rexel onder de 

volgende artikelnummers:

2850427161 

Astronergy Zonnepaneel 355Wp 

Mono Full Black HC 35mm 

met MC4 connector

2850431409 

Astronergy Zonnepaneel 370WP 

Mono White / Silver Frame HC 35mm

ASTRO SEMI 

MONOKRISTALLIJN 

HALF CELL 

VOLLEDIG ZWART

QR naar webshop 



17

SLIM & SNEL INSTALLEREN 
DOE JE MET ADELS ÉN 
SCHNABL

Meer informatie over stekerbaar installeren, 

kijk op www.rexel.nl/hemmink-slim-en-snel-installeren

Adels snoeren voor iedere situatie

Hemmink heeft een compleet pakket snoeren voor stekerbaar installeren in het assortiment. 
Met snoeren voor de brandklasses Cca, Dca, Eca en B2ca heeft Hemmink voor elke situatie een 
passende oplossing beschikbaar. Selecteer de juiste brandklasse op basis van de NEN 8012 en de 
CPR-regelgeving. De snoeren van Adels zijn leverbaar in verschillende lengtes.

Compact en snel voeding verdelen met de H-verdeler 

De H-verdeler heeft een compacte constructie die ideaal is voor 
installaties van wandcontactdozen waar beperkte ruimte is. 
Bovendien heb je altijd een nette installatie doordat de kabels mooi 
parallel lopen. Uniek is de combinatie met de Schnabl ESD of ESV. 
Klik deze aan de onderzijde vast en monteer direct op beton of 
aan een kabelgoot. Als dat geen slim & snel installeren is! 

Met de T-splitter sneller (LED) armaturen monteren

De T-splitter is voorzien van Adels AC166 connectoren 
(male/female) en een 30 cm aansluitsnoer om (LED)armaturen 
eenvoudig te koppelen. Uniek is de 5-polige variant, voor een 
eenvoudige installatie van DALI aangestuurde armaturen.

NIEUW
Adels breidt het assortiment uit en innoveert 
met de 5-polige T-splitter en H-verdeler voor 
snelmontage.

Adels - Advertentie A4 - T-plus Assy, H-verdeler en Cca Kabels.indd   1 30-07-20   15:29
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Slim. Veilig. Toekomstbestendig. 
Domovea vormt het hart van een slimme woning of slim gebouw. Van smart 
speaker tot slimme raambekleding: je stuurt alles vanuit één systeem aan. 
Installeren? Dat doe je in slechts enkele stappen. Met de Easy-methode en  
de Hager Pilot-app heb je Domovea snel en intuïtief geïnstalleerd en  
eenvoudig geprogrammeerd. Een intelligent huis of gebouw realiseren? Easy. 

Meer weten? Ontdek de details van Easy en Domovea: 
hager.nl/domovea

Snelle installatie, eenvoudige configuratie.

Easy met 
Domovea
Het intelligente gebouw- 
automatiseringssysteem

Advertenties Domovea_v1.indd   1 20-07-20   16:27
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Bij Sqippa denken we niet in hokjes. Wij zijn een community van  
fabrikanten, dienstverleners en gebouweigenaren die gelooft in 
een open, transparante wereld. Gebaseerd op vertrouwen. 
Een wereld waarin ruimte is voor groei, maar niet ten koste van 
anderen. Daarom streven wij naar een circulaire economie waarin 
producten en diensten zo duurzaam mogelijk worden toegepast.

Door de inzet van IoT-oplossingen en intensieve samenwerking 
met kennispartners realiseren wij smart buildings van het hoogste 
kwaliteitsniveau. Waar veiligheid en comfort gewaarborgd zijn.

Sqippa is het platform waarin alles op het gebied van duurzaam 
gebouwbeheer samenkomt: techniek (kennis, innovatie, data en 
apparatuur), mens (fabrikanten, dienstverleners, beheerders en 
gebouweigenaren) én de wil om het anders te doen.

Sqippa secretariaat:
Hofdwarsweg 14
6161 DD  Sittard-Geleen

T 046 - 475 65 58
info@sqippa.com 
www.sqippa.com

Sqippa is een initiatief 
van HBI Bisscheroux.

ADMINISTRATOR: Monitoren en beheren OWNER: Kijkrechten

Gateway

Opslag meet- 
en meldgegevens

Onderhoud 
en reparatie

Temperatuur

Parkeergelegenheid Vloeistoffen

Verlichting Noodverlichting

Gas, licht, water Alarm (rook, brand, 
inbraak, legionella)

CO Lucht

Samen bouwen 
aan Smart 
Buildings

HBI2003 Sqippa adv-A4_Topics magazine.indd   1 14-09-20   15:20
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TOP DUURZAAM

Jacques Hoogendoorn Kadiks 
“Dit project is een mooi voorbeeld van hoe 
we al onze kennis hebben samengevoegd.”
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Minimag over alles dat je altijd al wilde weten over waterstof en renewable energy
MAGAZINETOPICS!  

Cecil Nieuwenhuis, Manager Multi Energie van Rexel, wilde zijn huis verduurzamen. Een mooie 
uitdaging voor Rexel om een installatie aan te bieden met een goede prijs-kwaliteitverhouding. 
Samen met Cecil en twee gerenommeerde leveranciers, Itho Daalderop en RBM, kwam Rexel 
tot een duurzame oplossing. We volgen Cecil op weg naar zijn futureproof-woning waar 
Installatiebedrijf Kadiks de installatie voor zijn rekening neemt. 

We spreken over dit renovatieproject met Jan 
Egelmeers (Business Development Manager RBM), 
Jacques Hoogendoorn (directeur-eigenaar Kadiks 
Installatiebedrijf), Glenn Groeneveld (monteur Kadiks 
Installatiebedrijf), Niek de Jong (Category & Business 
Development Manager Renewables Itho Daalderop), 
Rik Peeters (Technisch Specialist Multi Energie Rexel) 
en Mark Fransdonk (Sales Consultant Rexel). 

VAN HET GAS AF 
Cecil verhuisde naar een vrijstaande woning uit 
1980. Om zelf bij te dragen aan een duurzamere 
toekomst was het zijn wens om van het gas af te 
gaan. Om een beeld te krijgen van het benodigde 
systeem werd de configuratietool van Itho Daalderop 
ingezet. Hiermee kan door het invoeren van bepaalde 
eigenschappen van een woning eenvoudig een offerte 
met materiaalspecificaties gemaakt worden. Rik: 
“Hiervoor bekijken we de eigenschappen van woning 
en het gebruikersprofiel. Op basis daarvan maken 

we een technisch passende aanbieding. Uiteindelijk is 
er voor de woning van Cecil gekozen voor een lucht-
water warmtepomp met vloerverwarming voor de 
benedenverdieping, een WTW-unit en zonnepanelen.”

KENNIS SAMENVOEGEN 
Om tot de beste uitvoering van een project te komen, 
moet er goed nagedacht worden met welke partijen je 
in zee gaat. Mark: “Cecil wilde het project graag met zo 
min mogelijk partijen aangaan. Bovendien moesten het 
partijen zijn met oog op de toekomst. Samen zijn we zo 
tot een merkensamenstelling gekomen: Itho Daalderop 
en RBM.” Rik vult aan: “Itho Daalderop zit al redelijk 

Rendement 
      door kennis
     Beloofde rendementen behalen door een goede samenwerking en het delen van kennis 

+++

Glenn Groeneveld  Kadiks
“Ik vond het tof dat Itho Daalderop ons 
ondersteunde met het in bedrijf stellen 

van de warmtepomp.”
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lang in het portfolio van Rexel. Het is een Nederlandse 
fabrikant waardoor zij continu op de hoogte zijn van de 
Nederlandse regelgeving en ontwikkelingen. Daarnaast 
bieden ze totaaloplossingen; verwarming, warm water 
en ventilatie. RBM is al jaren een trouwe partner van 
Rexel België en is nu ook de samenwerking met Rexel 
Nederland gestart. Ze leveren een compleet assortiment 
vloerverwarmingssystemen: voor elk type vloer biedt 
RBM oplossing. Alle producten worden in eigen huis 
gemaakt waardoor zij een systeemgarantie kunnen 
afgeven. Het zijn twee merken 
waar we dit project graag mee 
wilden uitvoeren.” 
De installateur tijdens dit 
project is Kadiks. Zij zijn 
benaderd door Uw Duurzame 
Installateur, een netwerk 
van installatiebedrijven in 
heel Nederland waar Kadiks 
onderdeel van is. Jacques: “Wij 
zijn als monterende partij later het project ingestapt. 
Onze monteur Glenn heeft de warmtepomp opgehangen 
en aangesloten. Ook de WTW-unit hebben we voorzien. 
Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we al onze 
kennis hebben samengevoegd.” Glenn: “Ik heb inderdaad 
de warmtepomp opgehangen. Daarvoor kreeg ik een 
mooie schematekening en verder heb ik mijn eigen 
inzicht gebruikt. Tegenwoordig installeren we heel 
veel warmtepompen dus ik heb inmiddels aardig wat 
ervaring. Daarbij vond ik het systeem van Itho Daalderop 
ook fijn om in elkaar te zetten.”

NIET ALLEEN OPLOSSINGEN LEVEREN
Niek: “Ik ben bij het project betrokken geraakt om 
een samenwerking tussen Rexel en Itho Daalderop op 
te zetten. Voor ons ook een logische stap, want wij 
zien steeds meer raakvlakken met de e-installateur. 
Rexel is daarin een hele goede partner. In dit project 
heeft Itho Daalderop de warmtepomp en de WTW-
unit geleverd.” Maar het draait niet alleen om het 
leveren van oplossingen. Niek: “Wij willen onze 
partners graag opleiden zodat zij zelfstandig advies 

aan de voorkant kunnen 
verzorgen. Bovendien 
kunnen we installateurs 
ontzorgen door de 
F-gassen handelingen te 
verrichten als zij hiervoor 
niet gecertificeerd zijn. 
Ook het in bedrijf stellen 
van de warmtepomp was 
tijdens dit project van 

belang.” Jacques vindt dat erg prettig. “Itho Daalderop 
heeft ons op locatie opgeleid om de warmtepomp 
in bedrijf te stellen. Dat heeft onze voorkeur, want 
dan weet je zeker dat het goed zit.” Glenn kan dat 
beamen: “Ik vond het tof dat Itho Daalderop ons daarin 
ondersteunde. Ze kwamen langs om alles samen door 
te lopen. Zo weet je waar je op moet letten en rekening 
mee moet houden. Dat is ook handig voor de volgende 
keer, want het installeren zal dan sneller gaan. Ik heb 
als het ware een cursus gekregen op locatie. De uitleg 
was duidelijk, kort en simpel. Verder ging het overleg 

Jan Egelmeers RBM 
“Samen met Itho Daalderop en Rexel willen we 
ervoor zorgen dat we een systeem leveren waarvan 
het rendement gegarandeerd wordt.”

Rik Peeters Rexel
“We nemen installateurs aan 
de hand mee door de wereld 

van de warmtepomp.”
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met de jongens onder elkaar gewoon goed. Het project 
liep echt soepel.”
Jan vertelt wat de rol van RBM is: “RBM heeft samen 
met Rexel een samenwerking opgezet voor het 
leveren van de vloerverwarming. Ook voor dit project 
hebben we dus de vloerverwarming geleverd. Eén 
van onze montagebedrijven heeft deze vervolgens 
geïnstalleerd.”

WAARMAKEN VAN 
BELOOFDE RENDEMENTEN
Itho Daalderop en RBM werken niet alleen samen met 
Rexel, maar ook met elkaar. Rexel is dus de schakel 
tussen de leveranciers. Dat is bijzonder en positief 
voor de eindklant. Jan: “De samenwerking tussen ons 
en Itho Daalderop loopt goed. Onlangs hebben we 
gesprekken gehad om de samenwerking verder uit 
te breiden zodat we onze klanten compleet kunnen 
ontzorgen en systeemgarantie kunnen bieden. De 
markt van warmtepompen en vloerverwarming 
is vers. Beloofde rendementen kunnen vaak niet 
waargemaakt worden. Samen met Itho Daalderop en 
Rexel willen we ervoor zorgen dat we een systeem 
leveren waarvan het rendement gegarandeerd 
wordt. Ik juich het samenwerken toe, omdat we zo 
een hoop problemen kunnen voorkomen.” Niek knikt 
instemmend: “Omdat RBM ook een partner van Rexel 
is willen we onderzoeken of de regeltechniek van RBM 
goed samengaat met de warmtepompen van Itho 
Daalderop.”

AAN DE HAND MEENEMEN 
Het nieuwe verwarmen gaat over het 
elektriciteitsnet, dus er ligt een belangrijke 
rol voor de duurzame installateur. Om het 
voor de installateur zo makkelijk mogelijk te 
maken bij aanvragen voor energiebesparende 
maatregelen biedt Rexel ondersteuning van A 
tot Z. Rik: “We nemen installateurs aan de hand 
mee door de wereld van de warmtepomp. Deze 
wereld willen we toegankelijker maken. Daarom 
bieden wij een stukje kennis. We bieden een 
totaalpakket door mee te denken, mee te gaan 
op locatie en hem op te leiden. Zodat hij met 
een goed verhaal naar de eindklant gaat. Voor 
ons is het ook een leertraject. De leveranciers 
ondersteunen ons en staan altijd open voor 
vragen. Hierdoor kan Rexel een kennisbank 
opzetten en klanten van goed advies voorzien.” 
Mark sluit zich daarbij aan: “Als je met de 
juiste informatie naar ons komt, zorgen wij 
voor een tevreden eindklant. Wij als Sales 
Consultants zijn er echt om de installateur op 
weg te helpen. Rexel begeleidt de installateur 
in duurzame, passende oplossingen om een 
woning te verwarmen.”

MEER WETEN?
Neem dan gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon 
of neem contact op via 088 500 7000 of duurzaam@rexel.nl 

Jan Egelmeers RBM 
“Samen met Itho Daalderop en Rexel willen we 
ervoor zorgen dat we een systeem leveren waarvan 
het rendement gegarandeerd wordt.”

Niek de Jong Itho Daalderop

“Wij zien steeds meer raakvlakken met de 
e-installateur dus we vinden het logisch 
om die samenwerking op te zoeken.”

MAGAZINETOPICS!  
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Meer mogelijkheden. 
Meer integratie. 
Meer vermogen.

SMA-Benelux.com

SUNNY TRIPOWER CORE2

De nieuwe SUNNY TRIPOWER CORE2
Hoogste fl exibiliteit en geïntegreerde functies voor maximale opbrengsten.
Meer mogelijkheden.

  Meest fl exibele installatieontwerp voor 
 grotere commerciële oplossingen, zowel 
voor grond- als dakinstallaties.

Meer integratie.

  Kernonderdeel van SMA Energy System 
Business: voorbereid op uitbreiding voor 
toekomstige behoeftes. 

Meer vermogen.

 Out-of-the-box oplossing met geïnte-
greerde opbrengstoptimalisatie zorgt 
voor een effi  ciënte installatie en service.
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LIYCY-JZ

LIYY-JZ

BENT U OOK VOORBEREID?
Sinds 1 juli 2020 zijn de minimale prestatie-eisen 
voor brand- en rookgedrag van kabels wettelijk 
vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Met deze wijziging worden de minimale brand
veiligheidseisen van kabels aangescherpt van S3 
naar S2; de eis voor rookontwikkeling wordt dus 
strenger. Jobarco heeft een aantal series die aan de 
CPR brandklasse S2 voldoen: LIYYJZ en de LIYCYJZ.  

De Kemaflex KVCC en KVCY voldoen aan de CPR 
classificatie S3, maar zitten in de testfase voor de 
nieuwe S2. Meer informatie: www.jobarco.com/cpr

Jobarco  Verbreepark 15, 2731 BR Benthuizen  +31 (0)79 331 93 13  info@jobarco.com  www.jobarco.com

JOBA-5373-Jobarco advertentie A4 Rexel.indd   1 07-09-2020   11:37



26 Bekijk alle zonnestroomomvormers van SMA op www.rexel.nl/sma

SMA ShadeFix geeft de 
hoogste opbrengst voor 

zonnestroominstallaties – zelfs 
bij schaduw.

Geen toegevingen op het gebied van opbrengst, zekerheid en levensduur

Het compacte ontwerp van de 
installatie, zonder toegevoegde 

elektronica op het dak,
 vermindert het risico op brand 

en ongevallen. 

De gratis en geïntegreerde 
software zorgt voor minder 

installatiewerk en vergemakkelijkt 
het onderhoud.

Optimalisatie naar 
een hoger niveau

Nu bewezen door een studie: SMA ShadeFix is efficiënter dan optimizers in de meeste zonnestroominstallaties. 

Lees de resultaten in onze whitepaper: www.SMA-Benelux.com/shadefix
Sunny Tripower 
CORE2 video
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Dimplex heeft voor ieder vertrek een 
passende elektrische verwarmings- en 
ventilatieoplossing. Alle producten blinken 
uit in een esthetisch én functioneel design. 

Dimplex DTD4T: 
convectoren met Scandinavisch design
De convectoren kenmerken zich door een gladde voor-
zijde (RAL 9016) en uitstroomopening aan de bovenzijde. 
IP24 en dubbel geïsoleerd, dus geschikt voor zone 2 en 3 
in de badkamer. Bij eventuele plaatsing van de meegele-
verde speciale warmtebestendige afdekbox op de wandin-
bouwdoos zijn er geen kabels in het zicht.

Dimplex SmartRad ventilatorconvectoren
SmartRad is ontworpen om efficiënt te zijn bij een lage 
watertemperatuur. Smartrads (fancoils) convectoren zijn 
direct waterzijdig aan te sluiten op een cv-ketel of warm-
tepomp. De SmartRad is ook leverbaar met koelfunctie. 

Dimplex Edel Air warmtepompboilers
Het compacte ontwerp met een natuurlijk koudemiddel 
zorgt niet alleen voor een besparing in kosten en ruimte, 
maar ook voor een behoorlijke CO2-reductie in de berei-
ding van tapwater. De warmtepompboiler is eenvoudig te 
installeren en vele malen zuiniger dan een gewone boiler. 

Xpelair DX100VT ventilator
Standaard Xpelair ventilator voor Ø100 mm buizen. Voor-
zien van nalooptimer. Geschikt voor de badkamer (IPX5). 
Met een inbouwdiepte van 35 mm en de diverse montage-
plaat-gaten altijd passend.

Esthetisch elektrisch verwarmen 
en ventileren met Dimplex
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Gigamedia is onderdeel van Conectis en opgericht in 
1996 door Rexel. Het is dus een eigen merk van Rexel en 
biedt alles wat IP-gerelateerd is. Jeroen Fresco: “We heb-
ben een heel divers, maar eenvoudig aanbod voor data 
en security. Zo hebben we het volledige assortiment ko-
per- en glasvezelbekabeling, patchkasten en toebehoren, 
camerabewaking, wifi-netwerken, actieve componenten, 
toegangscontrole en 100 volt-geluidssystemen. Gigame-
dia verkoopt het volledige pakket, van data-aansluiting 
in de goot tot aan de patchkast. Over alle producten is 
goed nagedacht en daardoor zijn ze snel en eenvoudig te 
verwerken. Dat is een echte meerwaarde. Natuurlijk kun je 
voor een compleet project terecht bij één aanspreekpunt; 
de voor jou dichtstbijzijnde Rexel-vestiging.” 

Meedenken en adviseren 
Jeroen Fresco is al tien jaar in dienst bij Rexel en sinds 
anderhalf jaar werkzaam als technisch specialist Giga-
media. Hij weet alles van data en security en kan daarom 
een uitstekende service bieden aan klanten. “Ik denk mee 
met elektrotechnische installateurs en adviseer hen over 
projecten waar en wanneer dat nodig is. Ik krijg vaak 

technische vragen van klanten of via onze 
accountmanagers. Het is dan aan mij om 
samen met de klant of met een collega naar 
de beste oplossing te zoeken. Bovendien zit 
op elke vestiging een data-champion die zich 
heeft gespecialiseerd in de wereld van data 
en security. Als hij er niet uit komt worden die 
vragen doorgestuurd naar mij. Wij realiseren 
ons dat data en security vaak geen dagelijkse 
kost is voor de elektrotechnische installateur. 
Daarom zorg ik graag samen met de vestiging 
voor de antwoorden op hun vragen. Wanneer 
ik er echt niet meer uit kom werk ik regelma-
tig samen met ons team van specialisten in 
Frankrijk. Zij hebben per productgroep een 
specialist dus zij kunnen vragen soms nog 
beter beantwoorden en dat speel ik dan weer 
door aan onze Nederlandse klanten.”  

Slimmer, makkelijker of sneller 
De producten van Gigamedia worden in iedere 
productiefase getest en zijn daarom verzekerd 

“Gigamedia is 
constant in beweging.”
Jeroen Fresco
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van kwaliteit. “Het zijn slim doordachte producten, 
alles staat met elkaar in verhouding. Met ons eigen 
merk innoveren we ook in de ontwikkeling. Als iets 
slimmer, makkelijker of sneller kan, dan regelen we 
dat.” Het zijn echter niet alleen de producten die 
Gigamedia een succesvol merk maken. “Het gaat 
ook om de service die je eromheen verzorgt. Rexel 
is daar heel goed in en staat dicht bij de klant. Dat 
doen wij als Gigamedia niet anders. Ben je niet he-
lemaal bekend met het aanleggen van een datanet-
werk helpen we je graag. Of heb je een project met 
glasvezelkabel? Gigamedia levert bijna alle kabels 
prefab aan zodat je niet op de bouwplaats hoeft te 
lassen. En ook voor een volledig voorgemonteerde 
patchkast inclusief werkende componenten ben je 
bij ons aan het goede adres.” 

Blik op de toekomst 
We vragen Jeroen Fresco om een blik op de toe-
komst te geven. “We blijven de ontwikkelingen in 
de elektrotechniek volgen. Alle innovaties zullen 

we verwerken en verbeteren in onze produc-
ten. Gigamedia is een bedrijf dat constant in 
beweging is. Zo hebben we bijvoorbeeld een 
draadloze cameraset om buiten te gebruiken. 
Om de accu van de camera op te laden hebben 
we een zonnepaneel bedacht. Het zijn steeds 
kleine slimmigheden waar we mee komen. 
We zijn nu al een tijdje bezig met Power over 
Ethernet, voeding van apparaten die over de 
UTP-kabel gaan. Met deze spanning kunnen we 
bijvoorbeeld verlichting laten branden. Op dit 
moment wordt daar een heel assortiment voor 
klaargestoomd. Het is fantastisch om te zien dat 
een internationaal bedrijf als Gigamedia gebruik 
kan maken van een wereldwijd netwerk.”

GIGAMEDIA  

Inmiddels lijkt het erop dat alles verbonden wordt met het internet. Verlich-
ting, rookmelders, auto’s; als deze niet verbonden zijn met het wereldwijde 
web functioneren ze soms niet eens. Heeft een restaurant geen betrouwbaar 
wifi-netwerk? Grote kans dat de klanten een deur verderop gaan zitten. Giga-
media biedt daarvoor een simpel, maar breed assortiment dat aansluit op de 
hedendaagse vraag. Jeroen Fresco, technisch specialist bij Gigamedia, vertelt 
wie Gigamedia is, wat zij kunnen betekenen voor de installateur, maar ook 
wat de toekomstplannen zijn.   

DE DATASPECIALIST VOOR DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR

MAGAZINETOPICS!  

MEER INFORMATIE
Neem contact op via: 088 500 7000   info@rexel.nl 
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De 10 inch 8HE wandkast in deze starterset neemt de helft van 

de ruimte als een 19 inch wandkast en is speciaal ontworpen voor 

plekken waar de ruimte beperkt is. 

Door de ver openslaande deur en zijpaneel is er sprake van een 

groot aansluitgemak.  Deze starterset wordt geleverd met alle 

10 inch componenten om een netwerk van 8 werkplekken (CAT6 

UTP) aan te sluiten.

Starterset GGM
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DE WARE WARTELS 
Het belang van kabelwartels wordt nog wel eens onderschat. Ten onrechte, 
want ze dragen in heel wat branches wezenlijk bij aan de goede werking van 
bedrijfsapparatuur. De juiste wartel beschermt elke machinekast tegen vrij 
bedreigende invloeden van buitenaf, zoals stof en vocht. In extreme omstan-
digheden zoals arctische kou of tropische hitte zijn het de ‘heavy duty’ kabel-
doorvoeren van vernikkeld messing die het verschil maken. Zelfs basen, 
zuren en chemicaliën houden ze tegen.

Wartels zorgen voor een veilige doorvoer van kabels door pa-
nelen van en naar apparaten. Ze kunnen kasten isoleren, voor 
aarding en trekontlasting zorgen en beschermen tegen elek-
tromagnetische verstoring. Er zijn ook wartels die speciaal 
zijn gemaakt om zware explosies te doorstaan of om onder 
water voor afdichting te zorgen.

Vernikkeld messing voor de zwaarste omstandigheden
De kabeldoorvoeren zijn er in allerlei soorten en maten. Ze 
worden onder meer gemaakt van kunststof, roestvrij staal, 
koper en aluminium. Het hangt van de omgeving waarin 
ze worden gebruikt af, wat het beste type is. Wartels van 
vernikkeld messing met siliconen afdichting zijn in ieder 
geval geschikt voor de zwaarste omstandigheden. Denk aan 
gebruik bij installaties die buiten staan in de ijzige kou, of juist 
binnen, in de hitte van een bakkerij of ijzersmelterij.
Er zijn ook wartels van vernikkeld messing die speciaal bedoeld 
zijn voor omgevingen waar contact kan ontstaan met zuren en 
basen. Deze wartels worden met name in de petrochemische sector 
en farmaceutische industrie veel gebruikt.
Net als roestvrij staal is vernikkeld messing corrosiebestendig, de kostprijs is 
echter een stuk lager. Doordat het materiaal bijzonder hard en sterk is gaan 
de wartels lang mee en vergen ze weinig onderhoud.

Hummel VariaPro ‘heavy duty’ wartels Temp en FKM
Hummel brengt met de VariaPro familie een uitgebreide serie 
wartels op de markt voor het zware werk. De VarioPro FKM is 
het jongste lid en behoort tot de categorie die gehard is tegen 
zuren, basen en chemicaliën. De afdichting is van FKM. Dat is 
een fluorkoolstof gebaseerd synthetisch rubber, dat bekend 
staat om zijn brede chemische resistentie. Deze wartel is 
daardoor dus zeer geschikt voor de chemische industrie.
De VariaPro Temp is speciaal bedoeld voor gebruik bij 
extreme temperaturen. Deze wartels hebben een bereik van 
min 60 tot plus 200 graden Celsius. Ze zijn dus net zo goed 
bruikbaar in ijzige kou als in snikhete kassen. De binnenkant 
is afgedicht met siliconen. Overigens deinst ook de FKM 
niet terug voor kou of hitte met een bereik dat tussen -20 
en 180 graden Celsius ligt.
Beide types beschikken bovendien over EMC demping, wat 
wil zeggen dat ze kabels beschermen tegen elektromagneti-
sche invloeden van apparaten in de buurt. Ook zijn ze beveiligd 
tegen verdraaien tijdens het monteren van kabels. Ze beschikken 
over alle relevante toelatingen voor internationale markten en tal 
van branches.
De VarioPro serie kan een druk aan tot 10 bar en valt onder beschermklasse 
IP 68. Ze zijn leverbaar in alle gangbare metrische  maten. In combinatie met 
speciale inzetstukken dekken ze zo een breed scala aan kabeldiameters af. 
De vorm maakt deze wartels bijzonder geschikt voor inbouw op plekken 
waar weinig ruimte is.

Breed scala wartels voor veeleisende markten
De VariaPro wartels zijn dus speciaal voor veeleisende markten. De Pro Temp 
is speciaal geschikt voor toepassing in koude omgevingen zoals koelcellen en 
koelinstallaties maar is ook in hete omstandigheden te gebruiken, met name 
in de industrie. De FKM is zeer bestand tegen zuren en chemicaliën die bij-
voorbeeld in de procesindustrie worden gebruikt. Bij de serie horen ook extra 
brandwerende wartels (voor de railindustrie) evenals wartels die voldoen aan 
de hoge hygiënestandaards die gelden in de voedingssector. Tot slot zijn er 
gepantserde wartels voor explosiegevaarlijke omgevingen zoals energiecen-
trales, chemische industrie of verfspuiterijen.
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Kleinste 5-poorts switch op de markt (Fast Ethernet)
met een compacte 8-poorts switch (Gigabit)

De gehele EcoLine serie is verkrijgbaar 
in een temperatuurbereik van -40°C tot 
+75°C.

TemperatuurbereikOntwerp met hoge poortdichtheid voor een minimale ruimte

EcoLine Switches
De compacte netwerkintegratie

Let’s connect.

De actieve netwerkcomponenten met de hoogste poortdichtheid
• Plug-and-play-switches in een robuuste aluminium behuizing met IP30
• Ruimtebesparend ontwerp voor een economische instapoplossing
• Fast Ethernet en Gigabit versies met 5 tot 24 poorten
• Modellen met koper- of glasvezelinterface voor multimode en singlemode
• Redundante voedingsingang

TemperatuurbereikOntwerp met hoge poortdichtheid voor een minimale ruimte

Fast Ethernet en Gigabit versies met 5 tot 24 poorten
• Modellen met koper- of glasvezelinterface voor multimode en singlemode
• Redundante voedingsingang Productinnovatie!

70 mm

95 mm 95 mm

41 mm
90 mm

26.1 mm

met een compacte 8-poorts switch (Gigabit)

95 mm

kleinste

5 poortswitch 

op de markt

Weidmüller Benelux | Franciscusweg 221| 1216 SE Hilversum
Tel. +31 35 6 261 261 | www.weidmuller.nl
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De nuchtere mannen uit Groningen praten erover alsof het normaalste zaak van de 
wereld is. Maar het vulmachineproject dat zij uitvoeren is op zijn minst uniek te noemen. 
Gerrit Kosse werkt bij Iederz Groningen en heeft de machine uit zijn hoofd ontworpen, 
zonder tekeningen. Zijn collega’s zijn er ook bij betrokken. André Warners (medewerker 
Technische Dienst) is verantwoordelijk voor de software van de machine en Harry 
Venema (Allround Technicus) houdt zich bezig met de werkvoorbereiding.  

Iederz is het sociale werk-leerbedrijf van de gemeente Groningen. Al meer dan veertig 
jaar een mooi bedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen 
weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Rexel is al jaren de hoofdleverancier van de 
werkplaats. Rob Molenaar (Technisch Adviseur Industriële Automatisering Rexel; gaat 
per 1 november een nieuwe uitdaging aan) en Manfred Kruijer (Accountmanager Rexel) 
hielpen mee bij het opzetten van dit bijzondere project. Manfred: “Ik heb de rol om de 
juiste mensen op de juiste plaats samen te brengen. Toen Harry mij de vraag stelde of wij 
mee wilden denken in het ontwikkelen van deze vulmachine, heb ik Rob diezelfde dag nog 
gebeld. Hij is consulent op de industrieafdeling.” 

2.000 flesjes per uur  
Bij Iederz voeren ze diverse werkzaamheden uit. Zo staat er ook een vulmachine voor 
zalmolie van een externe partij in de werkplaats. Zalmolie is een middel dat goed is voor 
de huid en vacht van honden en katten. Omdat de productie van het aantal flesjes dat 
gevuld werd omhoog moest, ontstond er behoefte aan een nieuwe machine. Harry: “De 
aanschafprijs daarvan ligt redelijk hoog. Toen hebben wij het initiatief genomen om zelf 
een nieuwe machine te bouwen. Ik heb het stuk werkvoorbereiding voor mijn rekening 
genomen. Als er materiaal nodig was, zocht ik samen met Rexel uit wat we nodig hadden. 

André Warners: “De samenwerking loopt echt vlekkeloos.”

Uniek project     Iederz Groningen 
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Dan leverde ik het materiaal en konden mijn collega’s weer verder.” 
Om de vraag te beantwoorden hoe het project in zijn werk ging, wordt het brein achter de machine 
erbij gehaald. Ondertussen vertelt Rob: “Gerrit heeft deze vulmachine vanuit zijn fantasie ontworpen 
en gerealiseerd. Wat heel bijzonder is dat hij hiervoor geen tekeningen gebruikt heeft. De machine 
vult nu zo’n 2.000 flesjes per uur. Het is echt een huzarenstukje en ik ben eigenlijk best een beetje 
trots op ze.” 

Een jaar ontwikkelen 
Gerrit neemt plaats aan tafel en begint te vertellen: “Zij hadden de vraag naar een machine en ik 
ben gaan kijken hoe ik er zo een kon bouwen. We hebben gelukkig al een soortgelijke machine bij 
ons staan. Die machine vult twee flesjes tegelijk en wij nu acht. Dat gaat een stuk sneller.” Maar waar 
moet je dan beginnen? “Onze baas wil ten eerste geen olie op de grond hebben, dus moest er een 
lekbak onder gemaakt worden. Daarna hebben we de lopende band en het vulmechanisme gemaakt. 
Toen dat klaar was, moesten we ook nog een machine voor de pompdopjes maken. Al met al heeft 
het een jaar geduurd om deze machine te maken.” Veel producten en materialen voor de vulmachine 
zijn geleverd door Rexel. “Niet alles wat we nodig hebben kun je zo kopen,” vertelt Gerrit. “Heel veel 
spullen moet je zelf maken, want dat is er gewoon niet of is soms duur.”

Het hart van de machine 
Als de machine mechanisch overeind staat, is het tijd voor de software en de besturing van de 
machine. André is verantwoordelijk voor de applicatiesoftware en Rob heeft meegedacht en 
meegewerkt aan de besturing. Rob: “De machine stond helemaal klaar, alleen het hart van de 
machine klopte nog niet. Iedereen wist precies hoe de machine moest gaan werken, maar niet hoe 
je de verbindingen maakt om hem daadwerkelijk te laten draaien. Ik heb daarom geadviseerd om 
een programmable logic controller (PLC) te gebruiken. Op basis van ingangsinformatie neemt een 

Harry Venema: “Het is heel uniek wat we hier in Groningen mogen doen.”

MAGAZINETOPICS!  

Uniek project     Iederz Groningen 
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PLC beslissingen in de uitgang, het principe van volgordeschakeling. 
Van tevoren programmeer je hoe de PLC de ingangssignalen moet 
interpreteren. Zo weet de machine; als ik flesjes gevuld heb, moet 
ik iets anders gaan doen.” Inmiddels is André bezig met de laatste 
elektronische werkzaamheden. André: “We zijn nu bezig met het 
finetunen van de machine. Daarvoor testen we de machine ook. Dat 
doen we niet met olie, maar met water.”

Ondersteunende rol 
Voor Rexel is het erg mooi om betrokken te zijn bij zo’n 
maatschappelijk project. Manfred: “Het is heel leuk om hier in de 
werkplaats te staan. Ik heb mensen tegenover mij zitten die het 
de normaalste zaak van de wereld vinden wat ze hebben gedaan. 
Wij zien dat ze echt iets unieks hebben neergezet. Dat wij daar 
als Rexel een ondersteunende rol in gehad hebben, vind ik heel 
mooi. We hebben elkaar geholpen en dat onderscheidt ons als 
elektrotechnische groothandel.” 
Harry beseft zeker dat het bijzonder is: “Het is heel uniek wat we 
hier in Groningen mogen doen. We hebben extreem veel vrijheid 
hier gekregen om deze machine te kunnen en mogen bouwen. 
Onze relatie met Rexel is daarbij al jarenlang supergoed, ook 
tijdens dit project.” André voegt toe: “Als wij iets niet weten, 
bellen we even. Dan krijgen we daar goed en snel antwoord op. De 
samenwerking loopt echt vlekkeloos.” Rob knikt en sluit af: “Als je 
een stukje hartelijkheid meebrengt, wordt dat gewaardeerd en is de 
samenwerking heel erg goed!”

Meer informatie
Wilt u meer informatie over 
de services van Rexel? 
Neem dan contact 
met ons op via:

088 500 7000
info@rexel.nl 

Rob Molenaar: “De machi-
ne stond helemaal klaar, 
alleen het hart van de 
machine klopte nog niet.”

Manfred Kruijer: “We hebben elkaar geholpen en dat onderscheidt 
ons als elektrotechnische groothandel.”
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Siemens breidt het SENTRON 3LD werk-, NOOD-STOP- 
en hoofdschakelaar portfolio uit met EMC afscherming 
en extra UL-oplossingen.

Vanaf juli zijn de Siemens SENTRON 3LD2-werkschake-
laars tot 125A met EMC-afscherming verkrijgbaar voor 
toepassingen achter de frequentieregelaar. Daarnaast is 
de nieuwe 3LD5 serie beschikbaar met UL489 certifice-
ring.

Sentron 3LD2-werkschakelaars worden ingezet als werk-, 
NOOD-STOP- en hoofdschakelaar. De variant met EMC-
afscherming is inzetbaar tussen frequentieregelaars en 
motoren en beschikt over geïntegreerde montagebeu-
gels om de afgeschermde EMC-motorkabel op een juiste 
wijze te monteren. Het hulpcontact van de werkscha-
kelaar is voor-ijlend om op een digitale ingang van een 
frequentieregelaar een “Impulssperre” te bewerkstelligen 
en ervoor te zorgen dat deze zichzelf in een stroomloze 
status schakelt, zodat er voor openen van de hoofs-
troomcontacten een galvanische scheiding is verkregen. 
Een motor wordt zo veilig gescheiden en kan er worden 
geschakeld conform AC-20, schakelen zonder last.  

De schakelaars zijn uitgevoerd in een compacte IP65 kunst-
stof behuizing, bieden voldoende ruimte voor binnenkomen-
de kabels en zijn optioneel uit te breiden met verschillende 
hulpcontacten. Voor de grootst mogelijke veiligheid voor de 
gebruiker is het bedienmechanisme te vergrendelen en kan 
een installatie veilig worden gesteld.

3LD5-Werkchakelaars; UL-oplossingen tot 150A
Aanvullend is het 3LD-werkschakelaar portfolio tot 150A 
uitgebreid met UL-oplossingen: de 3LD5-serie. Deze werk-
schakelaars kunnen door de UL489-certificering als main 
disconnect switch worden ingezet. Omdat ze tevens UL508-
gecertificeerd zijn, kunnen ze ook als compacte manual mo-
tor controller worden gebruikt. Ook deze varianten kunnen 
van voorijlende hulp contacten worden voorzien.

As-hendel voor extra veiligheid
Deur bediende werkschakelaars kunnen optioneel worden 
uitgevoerd met een extra bedienhendel voor plaatsing op 
de as. Deze hendel geeft de mogelijkheid om met geopende 
deur te kunnen schakelen of de schakelaar te vergrendelen 
met een hangslot voor extra veiligheid tegen onbedoeld 
schakelen.
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5 goede redenen om voor onze nieuwe 3-fase 
omvormer voor commerciële installaties te kiezen

Ingebouwde veiligheid
SafeDC™ verlaagt de optimizerspanning tot 1V wanneer de omvormer 
uit staat en de ingebouwde vlamboogdetectie (AFCI) zorgt aanvullend 
voor de hoogste mate van veiligheid

Meer vermogen
150% overdimensionering op basis van werkelijk DC-vermogen

Gemakkelijk ontwerp en installatie
Ondersteunt strings tot wel 60 panelen en is standaard voorzien van 
geïntegreerde DC overspanning beveiliging type 2

Verminderde O&M-kosten 
Monitoring in de cloud en op afstand oplossen van issues

Klaar voor de toekomst
Batterijen kunnen op een later moment worden toegevoegd

Maak uw leven gemakkelijker en neem contact op via: 
https://www.solaredge.com/nl/corporate/contact 

SolarEdge maakt uw commerciële PV-installatie eenvoudiger en concurrerender.  Onze nieuwe 3-fase 
omvormer biedt tot 20% meer capaciteit en is 25% lichter. Daarnaast ondersteunt de omvormer meer 
strings en wordt geleverd met de premium standaardfuncties die u verwacht van SolarEdge.

— 
ComfortLine  
De toekomst begint nu 

Voor de elektrische installaties van tegenwoordig zijn slimme ideeën nodig.  
Samenstellen moet gemakkelijk zijn en oplossingen moeten bovendien toekomst-
bestendig zijn. De nieuwe compacte verdeelkasten in de ComfortLine-serie zijn de 
perfecte oplossing: 50% grotere flensopeningen, montagevelden eenvoudig te monteren 
met behulp van push en snap technologie (QMS), geïntegreerde bedradings-kanalen, 
veilige 3-punts deur-vergrendeling en hoge beschermingsgraad IP44. Echt méér dan 
verbonden dus. new.abb.com/low-voltage/nl/comfortline 

ABB_ECHT3427_15_Adv_Rexel_Topics_ComfortLine_210x297mm_NL.indd   1 30-07-2020   09:58
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REXEL ENERG!EK

Om meteen met de deur in huis te vallen: wat is Laadnet? 
Laadnet is een cloud-based beheerplatform voor laadsta-
tions van elektrische voertuigen. Hiermee is het mogelijk 
om deze op afstand te beheren, maar ook te ‘servicen’ in 
geval van eventuele storingen. Laadnet heeft koppelin-
gen met alle uitgevers van laadpassen waardoor open-
bare laadtransacties met hen mogelijk is. Daarnaast kan 

Laadnet de laadkosten tussen laadpunteigenaren 
en de laadpasuitgevers verrekenen.

Voor wie is Laadnet interessant?
Laadnet is interessant voor zowel installatie-
bedrijven als voor eigenaren van laadstations. 
Installatiebedrijven kunnen met dit platform hun 

De afgelopen jaren is er een verschuiving te zien van zogenaamde ‘domme’ naar ‘slimme’ laadpunten. 
Slimme laadstations worden zo genoemd omdat deze aangesloten zijn op het internet, hier zijn twee be-
langrijke redenen voor. Ten eerste kan hierdoor de financiële afwikkeling van de laadtransacties tussen de 
berijder en de eigenaar het laadstation plaatsvinden. Ten tweede kan het beheer en onderhoud op afstand 
worden uitgevoerd. Nu projecten steeds groter worden, is er vanuit de installateur steeds meer vraag naar 
een eenvoudig en transparant beheerplatform. Reden voor Rexel om deze vraag te beantwoorden met een 
platform speciaal voor installateurs en de locatie-eigenaren: Laadnet. We spreken Michael van Dalen (pro-
jectmanager business development bij Rexel) over de mogelijkheden en voordelen van dit nieuwe platform 
dat begin 2021 gelanceerd wordt.
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klanten een compleet beheer- en onderhoudspakket 
aanbieden. Laadnet biedt de mogelijkheid om vanuit 
één online omgeving alle geïnstalleerde laadpunten 
te laten beheren door de installateur. Of dat nu één 
klant betreft of vele klanten, dat maakt niet uit. 
Locatie-eigenaren hebben via een webportaal 
toegang tot hun laadpunten en daarmee uitgebreid 
inzicht in alles wat er op hun laadpunten afspeelt. 
Van de real-time status tot en met de hoeveelheid 
geladen elektriciteit en bezettingsgraad van de laad-
punten. Bovendien is er een controlemogelijkheid om 
de verrekende laadkosten op juistheid te verifiëren. 

Voor welk type projecten is het interessant? 
Laadnet is voor iedere locatie geschikt, voor zowel 
AC- als DC-laadstations. Het kan ingezet worden voor 
projecten bij woningen, appartementsgebouwen 

(VVE’s), horecabedrijven, kantoorgebouwen, 
enzovoort. 

Werkt Laadnet samen met andere partijen?
Primair werken wij samen met installatiebe-
drijven. Samen met de installateur gaan wij 
dit platform onder de aandacht bij de locatie-
eigenaren brengen. Verder hebben wij een 
nauwe samenwerking met alle fabrikanten van 
laadstations. Wij streven namelijk naar een 
naadloze en eenvoudige integratie van hun 
producten op Laadnet. Met name het koppe-
len en in gebruik stellen van laadpunten dient 
een zelfstandig uit te voeren procedure te zijn. 
Via een eenvoudig te gebruiken app is dit een 
koud kunstje.

LAADNET  

REXEL LANCEERT BEGIN 2021 EEN 
NIEUW BEHEERPLATFORM VOOR 
LAADSTATIONS

Hét beheerplatform voor installatiebedrijven en locatie-eigenaren
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Wat maakt Laadnet anders dan de huidige 
beheerplatformen? 
Laadnet is onderscheidend omdat dit platform vanuit 
installateurs-perspectief wordt neergezet. Ik ben namelijk 
van mening dat de installateur een essentiële schakel is in 
het uitrollen van een gigantisch netwerk van laadpunten 
voor alle elektrische voertuigen die er al zijn en die er nog 
gaan komen. Laadnet werkt eenvoudig, heeft een transpa-
rante prijsopbouw en is begrijpelijk voor zowel de installa-
teur als de locatie-eigenaar. 

Wanneer zal Laadnet beschikbaar zijn? 
Laadnet zal naar verwachting begin 2021 gelanceerd worden.

Wat zou je installatiebedrijven nog willen meegeven?
Ik zou heel installerend Nederland willen wijzen op de fan-
tastische kans die de elektrificering van mobiliteit op dit 
moment biedt en nog gaat bieden. Ik lees en hoor nog veel 
over onmogelijkheden. Ook ik zie in dat als we ons morgen 
allemaal in een elektrisch voertuig zouden verplaatsen er 
enorme problemen zouden opdoemen. Echter, de transitie is 
een feit er is nog tijd om de energievoorziening hierop voor 
te bereiden. Niet alleen energieleveranciers en netbeheer-
ders dragen hiervoor de verantwoordelijkheid, juist ook de 
installatiebranche! 
Een laadplein ontwerpen, installeren, inbedrijfstellen en 
daarna (op afstand) onderhouden is naar mijns inziens een 
van de mooiste technische ontwikkelingen van afgelopen 
decennium binnen de elektrotechniek. Klanten helpen met 
mobiliteit mag misschien nieuw klinken, maar dat moet zeker 
niet in de weg staan om je hierin te verdiepen. Wij hebben 
inmiddels ruim 8 jaar ervaring met deze techniek en in 
Nederland staan meer dan 20.000 laadstations die door 
Rexel zijn geleverd. Wij hebben een berg kennis die wij 
graag met installerend Nederland willen delen om vervol-
gens samen deze e-mobiliteitstoekomst te bouwen.

Meer informatie
Meer weten over Laadnet of 
e-mobility in het algemeen? 

Stuur een mail naar ev@rexel.nl. 
Neem voor meer 
informatie ook een kijkje op 
www.laadnet.nl. 
(beschikbaar begin 2021) 

VOORDELEN VAN LAADNET

• Via één omgeving toegang en inzicht tot 
alle laadpunten 

• De installateur wordt/blijft het primaire con-
tactpunt voor haar klanten

• Het koppelen van een laadpunt aan Laadnet 
kan door de installateur zelf gedaan wor-
den, zelfs op locatie waar geen internetver-
binding is 

• Laadnet neemt alle administratieve proces-
sen en facturaties met de laadpunteigenaar 
uit handen van de installateur

• Via het platform kan de dekkingsgraad van 
laadpunten bewaakt worden; bij overbezet-
ting een mooie gelegenheid om uitbreiding 
van de laadvoorziening onder de aandacht 
te brengen

Michael van Dalen 
projectmanager business development bij Rexel 
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LEDVANCE 
BIOLUX

HUMAN CENTRIC 
LIGHTING: 
DE MENS STAAT 
CENTRAAL 

HCL.LEDVANCE.COM

HET NIEUWE LEDVANCE BIOLUX HCL SYSTEEM

Het innovatieve, bekroonde LEDVANCE BIOLUX HCL 
systeem zorgt voor natuurlĳ k licht, wat de taak ook 
is. Het past het kunstlicht automatisch aan verande-
ringen in het daglicht aan, dankzĳ  een intelligent, ge-
patenteerd algoritme waardoor gebruikers altĳ d het 
juiste licht op het juiste moment van de dag krĳ gen.
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TRILUX
ESSENTIALSESSENTIALS

GRATIS!

HIGHBAYS

MEER HEB JE ALS
INSTALLATEUR NIET NODIG.

TRILUX Essentials omvat een selectie van de meest 
gangbare LED armaturen voor de professionele 
verlichtingsmarkt. In de meeste gevallen biedt 
het portfolio een ongecompliceerde één-op-één 
vervanging van conventionele armaturen, maar ook 
bij nieuwbouw heeft Essentials voor iedere ruimte en 
toepassing een passend antwoord.

Het portfolio bestaat uit een compleet binnen- en 
buitenverlichtingsaanbod inclusief lichtsturing en 
noodverlichting. Omdat TRILUX veel van zijn producten 
vlak over de grens produceert, zijn klantspecifieke 
eisen relatief eenvoudig te vervullen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan afwijkende optieken voor een andere 
lichtverdeling, een andere lichtkleur of een niet-
standaard armatuurkleur. Nagenoeg alles is mogelijk. 

Vraag direct de TRILUX Essentials brochure aan 
op voordeinstallateur.com/essentials. Naast dat je 
met de TRILUX Essentials alles in huis hebt om elk 
LED project te klaren maak je ook nog eens kans 
op fantastische prijzen als je hem aanvraagt via 
voordeinstallateur.com/essentials.

AANVRAGEN OF MEER INFORMATIE?
VOORDEINSTALLATEUR.COM/ESSENTIALS

INBOUWARMATUREN

DOWNLIGHTS/
INBOUWSPOTS

VRAAG 'M AAN
EN WIN!

GA DUS SNEL NAAR
VOORDEINSTALLATEUR.COM/ESSENTIALS

Vraag jouw gepersonalisserde 
TRILUX Essentials aan

Connect the wires Win prachtige
TRILUX prijzen

HIGHBAYSHIGHBAYS

DOWNLIGHTS/DOWNLIGHTS/
INBOUWSPOTS

ESSENTIALSESSENTIALS

GRATIS!

INSTALLATEUR NIET NODIG.

Vraag direct de TRILUX Essentials brochure aan 
op voordeinstallateur.com/essentials. Naast dat je 
met de TRILUX Essentials alles in huis hebt om elk 
LED project te klaren maak je ook nog eens kans 
op fantastische prijzen als je hem aanvraagt via 
voordeinstallateur.com/essentials.

INBOUWARMATURENINBOUWARMATUREN

VRAAG 'M AAN
EN WIN!

STAANDE
ARMATUREN

OPBOUW- EN
PENDEL-

ARMATUREN

OPBOUW- EN
PENDEL-

ARMATUREN

LICHTSTURING
EN SENSOREN
LICHTSTURING
EN SENSOREN

KOFFERARMATUREN 
EN SCHIJNWERPERS

WATERDICHTE
OPBOUW-

ARMATUREN

WATERDICHTE

TRILUX Benelux | Databankweg 28  •  3821 AL Amersfoort  •  033 - 455 77 10  •  info@trilux.nl  •  trilux.com

LICHTLIJNSYSTEMEN 
EN MONTAGEBALKEN
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bijvoorbeeld aan afwijkende optieken voor een andere 
lichtverdeling, een andere lichtkleur of een niet-
standaard armatuurkleur. Nagenoeg alles is mogelijk. 

Vraag direct de TRILUX Essentials brochure aan 
op voordeinstallateur.com/essentials. Naast dat je 
met de TRILUX Essentials alles in huis hebt om elk 
LED project te klaren maak je ook nog eens kans 
op fantastische prijzen als je hem aanvraagt via 
voordeinstallateur.com/essentials.

AANVRAGEN OF MEER INFORMATIE?
VOORDEINSTALLATEUR.COM/ESSENTIALS

INBOUWARMATUREN

DOWNLIGHTS/
INBOUWSPOTS

VRAAG 'M AAN
EN WIN!

GA DUS SNEL NAAR
VOORDEINSTALLATEUR.COM/ESSENTIALS

Vraag jouw gepersonalisserde 
TRILUX Essentials aan

Connect the wires Win prachtige
TRILUX prijzen

HIGHBAYSHIGHBAYS

DOWNLIGHTS/DOWNLIGHTS/
INBOUWSPOTS

ESSENTIALSESSENTIALS

GRATIS!

INSTALLATEUR NIET NODIG.

Vraag direct de TRILUX Essentials brochure aan 
op voordeinstallateur.com/essentials. Naast dat je 
met de TRILUX Essentials alles in huis hebt om elk 
LED project te klaren maak je ook nog eens kans 
op fantastische prijzen als je hem aanvraagt via 
voordeinstallateur.com/essentials.

INBOUWARMATURENINBOUWARMATUREN

VRAAG 'M AAN
EN WIN!

STAANDE
ARMATUREN

OPBOUW- EN
PENDEL-

ARMATUREN

OPBOUW- EN
PENDEL-

ARMATUREN

LICHTSTURING
EN SENSOREN
LICHTSTURING
EN SENSOREN

KOFFERARMATUREN 
EN SCHIJNWERPERS

WATERDICHTE
OPBOUW-

ARMATUREN

WATERDICHTE

TRILUX Benelux | Databankweg 28  •  3821 AL Amersfoort  •  033 - 455 77 10  •  info@trilux.nl  •  trilux.com

LICHTLIJNSYSTEMEN 
EN MONTAGEBALKEN
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Human
Centric
Lighting

Bianca van der Zande
“Kantoren, scholen, control rooms, de principes van hoe licht 
de gezondheid van mensen bevordert, kun je overal toepassen” 



47

Minimag over alles dat je altijd al wilde weten over waterstof en renewable energy
MAGAZINETOPICS!  

We zijn gemiddeld steeds vaker binnen, zo’n 90% 
van onze tijd. Een rechtsreeks gevolg hiervan is 
dat we een tekort aan daglicht zien, terwijl steeds 
meer studies uitwijzen dat daglicht essentieel 
is voor ons welzijn. Human Centric Lighting 
springt in op dit vraagstuk door aan de hand 
van doordachte lichtoplossingen in gebouwen 
de focus te leggen op mensen en hun behoefte 
aan natuurlijk licht. We gaan in gesprek met drie 
specialisten op het gebied van Human Centric 
Lighting: Bart Vermeersch (Senior Product Line 
Manager EMEA bij Sylvania Lighting), Bianca van 
der Zande (Scientist Lighting Applications bij 
Signify) en Ronald Moeskops (Director Marketing 
& Sales Service bij LEDVANCE Benelux). Wat is 
hun visie en waar liggen de kansen? 

Human Centric Lighting, wat is dat precies? 
Brancheorganisatie LightingEurope beschrijft het vrij 
vertaald als volgt: “verlichting die is ontworpen om de 
gezondheid en het welzijn van mensen te bevorderen.” 
Deze bevordering komt voort uit het feit dat met 
slimme lichtoplossingen het natuurlijke daglicht dat 
onze lichaamsfuncties aandrijft, wordt nagebootst.

DE MENS EN ZIJN INTERNE KLOK
Wij hebben als mens namelijk een interne klok, het 
zogenoemde circadiaanse ritme (ook wel 4-uursritme 
of slaap-waakritme). Daglicht is zeer belangrijk voor 
dit ritme omdat het bepalend is bij de aanmaak 
van cortisol en melatonine. Kort door de bocht: 
respectievelijk een hormoon dat ons energie geeft 
en het hormoon dat onze slaap aanwakkert. Wordt 
dit ritme verstoord dan kan dit een negatief effect 
hebben op hoe goed we onze taak kunnen doen, 
alertheid en onze stemming overdag. Je lichaam moet 
weten wanneer het zich klaar moeten maken voor de 
nacht zodat je beter en dieper slaapt en je lichaam 
goed herstelt. Voldoende daglicht zorgt ervoor dat 
je lichaam weet dat het ‘aan’ moet staan (en zorgt er 
bovendien óók voor dat je dieper slaapt). 

LICHT ALS VOEDING OM TE FUNCTIONEREN 
Het grootste deel van onze tijd zijn we echter binnen. 
Het probleem is dat er flink verschil is in intensiteit, kleur 
en dynamiek tussen natuurlijk en elektrisch licht. Onze 
interne klok verliest hiermee als het ware de connectie 
met het dagelijks ritme, terwijl dit zo belangrijk is. Bianca 
van der Zande licht dit toe: “Licht is fundamenteel voor 
het leven en dus ook voor de mens. Zie het als voeding. 
In 2002 is ontdekt dat je ogen een derde receptor 
hebben. Die leidt niet direct naar je visuele cortex, het 
stukje in je hersenen dat tot zicht leidt, maar direct naar 
je centrale biologische klok. Die klok is in feite de control 

Bart Vermeersch Sylvania Lighting

“Het is een totaalplaatje waarbij de  

verlichting een onderdeel is van het  

creëren van een gezonde omgeving” 

BETER 
FUNCTIONEREN
DOOR SLIMME 

LICHTOPLOSSINGEN
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room die op basis van het daglicht de signalen aan jouw 
lichaam doorgeeft om in de dagstand (bijvoorbeeld 
activiteit of trek in eten) of in de nachtstand 
(bijvoorbeeld slaap en herstelprocessen) te staan. De 
centrale biologische klok zorgt ervoor dat je organen 
en cellen als een geoliede machine samenwerken. 
Bovendien is er ook een directe 
link met het stemmingsgebied 
in je hersenen, waardoor je je 
beter en energieker voelt.”
Human Centric Lighting wordt 
vaak gelinkt met biologisch 
licht, namelijk dat mensen er 
beter door gaan functioneren 
en zich energieker voelen 
gedurende de dag en ’s nachts 
beter slapen. “Je brengt de toegevoegde waarde van 
licht naar een indooromgeving. Het is daarbij ook 
belangrijk om aandacht te besteden aan de andere 
hoofdfuncties van licht: de visuele en emotionele 
functie van licht”, gaat Bianca van der Zande verder. 
“Beter zien, waarbij het licht ook comfortabel is omdat 
er bijvoorbeeld geen stroboscopisch effect is. En je 
comfortabel voelen, waarbij licht voor een bepaalde 
positieve emotie zorgt door bijvoorbeeld de dynamiek 
van daglicht naar binnen te halen.

HET JUISTE LICHT OP HET JUISTE MOMENT
De moderne tijd vereist verlichtingsoplossingen die 
ervoor zorgen dat mensen het beste uit hun werkdag 
halen. Op kantoor, in fabrieken maar bijvoorbeeld ook in 

de gezondheidszorg. Human Centric Lighting speelt 
hierop in. Ronald Moeskops legt uit. “Licht is niet alleen 
maar functioneel aanwezig zodat we een bepaalde 
taak kunnen uitvoeren. Licht moet ook bijdragen aan 
betere leef- en werkomstandigheden. Door middel 
van verschillende kleurtemperaturen en niveaus van 

verlichtingssterkte kun 
je de schommelingen 
in natuurlijk daglicht zo 
simuleren dat het ons ritme 
positief ondersteunt. Het 
gaat bij Human Centric 
Lighting om het juiste licht 
op het juiste moment. 
Dit creëer je door een 
intelligent sturingssysteem 

dat armaturen met geschikte lichtprofielen aanstuurt. 
Je hebt het echt over een compleet systeem.”

HET IS EEN TOTAALPLAATJE  
Human Centric Lighting is dus geen product, maar een 
integrale oplossing die een holistische blik behoeft. Zo 
vindt ook Bart Vermeersch: “Het is een totaalplaatje 
waarbij de verlichting een onderdeel is van het creëren 
van een gezonde omgeving. Je houdt onder andere 
rekening met de effecten van verblinding, maar ook 
mogelijke flikkering van de ledverlichting, omdat 
dit juist voor gezondheidsproblemen kan zorgen. 
Daarnaast maak je bijvoorbeeld zoveel mogelijk 
gebruik van het al aanwezige natuurlijke licht, door 
goed naar de ligging van het gebouw te kijken.”

Bianca van der Zande Signify

“Licht is fundamenteel voor het 
leven en dus ook voor de mens.” 

Bianca van der Zande 

“Studies laten zien dat gezonde kantoren 

kunnen zorgen voor een productiviteits-

verbetering van 8%; licht speelt hierin een rol.”  



49

HUMAN CENTRIC LIGHTING IS MAATWERK
Wie een Human Centric Lighting oplossing wil 
toepassen, heeft het dus echt over maatwerk. 
Bart Vermeersch: “Elk gebouw is anders en heeft 
verschillende ruimtes met verschillende functies. Voor 
je een Human Centric Lighting oplossing aanbiedt, 
zul je dus ook goed in gesprek moeten gaan met een 
klant om precies te achterhalen wat hij nodig heeft. 
Verkeerde toepassing kan juist averechts werken. Als je 
de kennis niet zelf in huis hebt, is het dus wel belangrijk 
dat je je goed laat informeren.” Dit maatwerk is ook 
iets dat Bianca van der Zande benadrukt: “Kantoren, 
scholen, control rooms, de principes van hoe licht 
de gezondheid van mensen bevordert, kun je overal 
toepassen. Een oplossing die werkt in een kantoor, 
hoeft echter niet de juiste methode te zijn voor een 
verpleeghuis. Je moet je klanten goed leren kennen 
om hun specifieke pijnpunten en uitdagingen te leren 
kennen zodat je dat kunt meenemen in het lichtdesign.”

HUMAN CENTRIC LIGHTING 
NEEMT EEN VLUCHT 
Ronald Moeskops wijst op het feit dat het 
daadwerkelijke aanleggen van de toepassing relatief 
makkelijk is: “Uiteraard is een goed lichtplan essentieel. 
Het snel kunnen aanleggen van Human Centric 
Lighting is daarnaast een uitgangspunt geweest bij de 
ontwikkeling van het LEDVANCE BIOLUX systeem. Dat 
maakt het voor de installateur makkelijk.”
Bianca van der Zande ziet dit als een van de redenen 
waarom Human Centric Lighting de komende jaren 

een vlucht gaat nemen: “Er is steeds meer aandacht 
voor Human Centric Lighting, het gaat steeds meer 
richting het grote publiek en daardoor komen er ook 
steeds meer oplossingen die makkelijk te installeren 
zijn. Bovendien is de kwaliteit van het toegepaste 
biologisch licht steeds beter meetbaar nu de CIE daar 
definities voor gepubliceerd heeft. Human Centric 
Lighting biedt de installateur echt grote kansen. 

Het sluit goed aan bij de healthy building trend die 
onder invloed van corona alleen maar sterker wordt. 
De interesse in gezonde werkomgevingen neemt 
toe. Er komt ook steeds meer wetenschappelijk 
bewijs van de positieve invloed van licht. Studies 
laten zien dat gezonde kantoren kunnen zorgen voor 
een productiviteitsverbetering van 8%; licht speelt 
hierin een rol. Dat is voor veel opdrachtgevers van 
installateurs natuurlijk erg interessant.” 

Ronald Moeskops LEDVANCE Benelux

“Het snel kunnen aanleggen van 
Human Centric Lighting is een uitgangspunt 

geweest bij de ontwikkeling van het 
LEDVANCE BIOLUX systeem.” 

MAGAZINETOPICS!  
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Op zoek naar effectieve ruimteregeling voor commerciële en residentiële 
gebouwen? En tegelijkertijd profiteren van functies voor het meten van 
luchtvochtigheid en CO2? Busch-Tenton® heeft het in zich. Drie controle-
elementen ineen, verpakt in een strak en elegant design. Met keuze uit een 
breed scala aan ontwerpopties en bedieningselementen die naar individuele 
vereisten kunnen worden gepersonaliseerd en gelabeld. En beschikbaar in de 
kleuren studiowit, aluminium zilver, studiowit mat en zwart mat. Om daarmee 
optimaal te voldoen aan alle eisen van deze tijd.

Busch-Tenton®

–

3-in-1-kamerbedieningselement

ABB_ECHT3427_Adv_Technoscoop_Tenton_210x297mm_NL.indd   1 03-09-2020   09:51

SolarEdge breidt zijn commerciële portfolio in de Benelux uit met 

de release van 30kW en 33,3kW driefasige omvormers voor het 

230V/400V-net en een 40kW omvormer voor het 480V-net.  

 

De nieuwe omvormers zijn ontworpen om commerciële schaalbaar-

heid te combineren met installatiegemak. De omvormers zijn onge-

veer 25% lichter dan concurrerende omvormers in deze vermogens-

klasse. 

Vervangbare overspanningsbeveiliging (een geïntegreerde type 2 DC 

SPD en optionele toevoegingen van een type 2 AC SPD en RS485 

SPD) biedt een verbeterde bescherming tijdens ontladingen en 

voorkomt de noodzaak om externe beveiliging aan te schaffen en te 

installeren. De oplossing verlaagt de arbeidskosten, ondersteunt een 

3-draads netaansluiting en verlaagt de minimale aardlekbeveiliging 

per omvormer (<100mA). 

VERKRIJGBAAR BIJ REXEL

De volgende 
generatie 
3-fase 
commerciële 
omvormers 

De nieuwe 3-fase omvormers die tot 150% overdimensionering ondersteunen, zijn geschikt voor toekomstig gebruik met batterijen 

en kunnen, zodra beschikbaar, geïntegreerd worden met de commerciële StorEdge R -oplossing. Ter ondersteuning van toekomstige 

energie-upgrades, zoals de opslag in batterijen, is de oplossing in staat om extra vermogen uit DC-overdimensionering te halen. 

Energie die normaal gesproken in een AC-gekoppelde oplossing verloren zou gaan, wordt omgeleid naar een batterij voor het 

optimaliseren van het eigen verbruik.

MC4 DC SPD

2850437402 SE30K-RW00IBNM4

2850437401 SE33.3K-RW00IBNM4

• AANSLUITBOX MET AC / DC SCHEIDING

• DC SCHAKELAAR 

• COMPLETE OVERSPANNINGSBEVEILIGING AC EN DC

2850443493 SE30K-RW00IBNJ4

2850443494 SE33.3K-RW00IBNJ4
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Erik Kint runt zijn eigen bedrijf 

Kint Elektro in het Zeeuws-

Vlaamse dorp Kloosterzande. 

Het bestaat uit een bruin- en 

witgoedwinkel en ook voor 

elektro-installatieklussen kan 

men hier terecht. Erik is de 

derde generatie van de familie 

Kint die dit bedrijf tot een 

hoger plan brengt. Hij heeft 

nu drie jaar contact met Corné 

van Ostaijen, accountmanager 

voor Rexel. We spreken Erik en 

Corné over de samenwerking 

tussen Kint Elektro en 

Rexel, die al tientallen jaren 

teruggaat.

Corné van Ostaijen

“Materialen leveren kan iedereen bij wijze van 

spreken. Juist de band met een klant is zo 

belangrijk.” 
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MAGAZINETOPICS!  

HET GEHEIM VAN EEN 

DUURZAME 
RELATIE 
Tientallen jaren samenwerking tussen Kint Elektro en Rexel 



54

Kint Elektro is een begrip in de Zeeuws-Vlaamse gemeenschap. Erik 
Kint: “Mensen weten waar ze moeten zijn voor witgoed. Daarnaast 
doe ik de e-installatiewerkzaamheden in woningen. Mijn opa richtte 
het bedrijf op in 1934, daarna nam mijn vader het over en sinds 1990 
zit ik erin. Ik run de toko nog dagelijks met plezier. Ik doe alle werk-
zaamheden zelf en mijn vrouw helpt in de winkel. Dat is ook de kracht 
van dit bedrijf. We voelen ons niet groter dan we zijn.”

DAAD BIJ HET WOORD VOEGEN
Voor een Zeeuw is het belangrijk dat je doet wat je zegt en dat je 
zegt wat je doet. Dat geldt ook voor Erik Kint als hij kijkt naar de 
samenwerking met Rexel. “Op Corné kan ik rekenen. Onderaan de 
streep wil ik op vertegenwoordigers kunnen bouwen als we iets af-
spreken. Dat is de basis voor de langdurige relatie tussen Kint Elektro 
en Rexel.”

ALTIJD BEREIKBAAR
Al sindsdien Rexel nog Wolff was, voorziet Rexel Kint Elektro van pro-
ductkennis en de benodigde materialen om installaties te voltooien. 
Corné van Ostaijen: “Ik kom zo’n zes keer per jaar bij Erik langs. Dan 
bespreken we de samenwerking en wat we nog voor elkaar kunnen 
betekenen. Als ik toevallig een keer in de buurt ben, ga ik ook graag 
eens bij hem langs. Voor vragen kan hij mij ook bellen, mailen of zelfs 
whatsappen. Voor kennis en kunde kan hij bij de binnendienst te-
recht. Daar zitten tien experts die hij altijd kan bellen.”

KENNIS DELEN EN BINDING
Rexel zet een extra stap voor haar klanten. Corné van Ostaijen legt 
uit: “Materialen leveren kan iedereen bij wijze van spreken. Juist de 
band met een klant is zo belangrijk. Daarom organiseren wij trainin-
gen over bijvoorbeeld de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
zonnepanelen. Of korte trainingen over een bepaald merk of type 
product. Dat doen we vroeg in de ochtend, zodat het de klant zo min 
mogelijk werktijd kost. Daarnaast organiseren we leuke activiteiten 
zoals de relatiedag in de Winter Efteling. De leveranciers en mede-
werkers van Rexel zijn er dan ook, maar je bent vrij om te doen wat je 
wil.” 

“Een ander evenement is de Aspergedagen, een soort minibeurs rond 
aspergetijd waar alle groothandelaars hun noviteiten en ontwikkelin-
gen presenteren. Of we organiseren een rondleiding in een fabriek. 
Op zulke evenementen praat je niet alleen over installatiemateriaal, 
maar leer je iemand ook op een andere manier kennen.” Erik Kint 
waardeert de uitstapjes die Rexel organiseert. “Je krijgt meer gevoel 
bij de producten en je bouwt een band op met de medewerkers van 
Rexel.”

EEN GOEDE BAND IS EEN TOEGEVOEGDE WAARDE
Die onderlinge band was er al bij Wolff en die is er nu bij Rexel nog 
steeds. Erik Kint: “Dat heb je verder bij geen enkele groothandel. Dat 
is voor mij heel belangrijk, want zo ga ik ook met mijn klanten om. Je 
bouwt echt iets met elkaar op en kent elkaar niet alleen oppervlak-
kig. Zo’n band is van belang want mensen doen zaken met mensen. 
Mijn klanten kennen mij ook zoals ik ben. Ik doe mij niet anders voor 
en dat waarderen ze. Ze weten hoe je in elkaar zit en daarom komen 
ze bij jou. Het werk is bijzaak, de samenwerking met mensen is het 
mooiste wat er is.” Corné van Ostaijen vult hem aan: “De band groeit 
naarmate de jaren verstrijken. Erik weet dat hij op ons kan rekenen en 
waar hij aan toe is. Transparantie en eerlijkheid spelen zeker in deze 
regio een hele grote rol.”

Erik Kint

“Zo’n band heb je verder bij 

geen enkele groothandel. Dat 

is voor mij heel belangrijk, 

want zo ga ik ook met mijn 

klanten om.” 
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nVent CADDY premium 
bevestigingsoplossingen voor 
betonnen structuren zijn geschikt 
voor uiteenlopende reeks eigentijdse 
gebouwen en toepassingen, 
zoals commerciële, onderwijs-, 
institutionele, montage-, bedrijfs-, 
handels-, industriële, opslag- en 
residentiële gebouwen.

We kijken altijd naar betere manieren 
om uw totale installatiekosten, 
alsook het aantal gereedschappen 
te verminderen en de veiligheid 
te verhogen door nieuwe 
functionaliteiten in te bouwen in 
onze producten. 

Productvoordelen
• Gebruik(er)s vriendelijkheid
•  Betrouwbaarheid en duurzaamheid

van de producten
•  Uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding
•  Hogere veiligheid

(brandwerendheid)
•   Compatibiliteit met de meeste

Kruitschiethamers op de markt

Toepassingsgebieden
Dit assortiment maakt een verscheidenheid aan bevestigingen en ophangingen 
mogelijk, ongeacht of deze voor elektrotechnische toepassingen / kabelbeheer, 
SHKL-toepassingen, brandbeveiliging of aardbevingsbeveiliging zijn. 

Raadpleeg onze catalogus voor meer informatie

Exclusieve adapters 
zorgen ervoor dat de 
nVent CADDY-nagels 
kunnen worden gebruikt 
met de meest populaire 
kruitschiethamers. 

CADDY ERICO ERIFLEX HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

Efficiënte oplossingen voor bevestiging in beton

Tegenwoordig wordt er in toenemende mate voor een betonnen structuur gekozen bij 
commerciële gebouwen omdat het bijna overal beschikbaar, duurzaam, recycleerbaar   
en vuurbestendig is. 
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Een paneelbouwer plus, zo noemen Anton Schotman (directeur sales EDS-systems) en 
Ron Gordebeke (technisch directeur EDS-systems) hun bedrijf EDS-systems. In april dit jaar 
vierden de mannen hun vijfjarig jubileum. We gingen langs in Broek op Langedijk om alle ins 
en outs te horen van de afgelopen jaren. Ook Erik Gevaert (accountmanager Rexel Haarlem) 
was erbij om te vertellen over de bijzondere samenwerking met EDS. 

PANEEL
BOUWER

Anton Schotman en Ron Gordebeke zijn de twee eigenaren van 
EDS-systems. Samen hadden zij de ambitie om een eigen bedrijf te 
beginnen in de paneelbouw. Ze omschrijven zichzelf als paneelbouwer 
plus. Anton licht toe: “In de basis zijn wij een paneelbouwer, maar dan 
met vele add-ons. We verkopen niet alleen verdeelsystemen, maar ook 
vele andere branche gerelateerde aanvullingen. Daarnaast staan we 
onze opdrachtgevers veelal bij met advies, engineering en tekenwerk. 
Vooraf hebben we dus veel overleg met klanten over de uitvoering 
van het ontwerp. Bovendien zijn we flexibel en hebben een snelle 
responstijd op aanvragen. Zo ontstaan er langdurige en vaste relaties.” 

+PLUS

KEUZES MAKEN EN 
SAMENWERKING: 
DE SLEUTEL TOT SUCCES 
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MAGAZINETOPICS!  

PANEEL
BOUWER

Eigen werkplek bij EDS 
In de beginperiode van EDS-systems werkten 
de mannen veelal vanaf de keukentafel of een 
‘geleende’ kantoorruimte van een bevriende 
relatie in Amsterdam. Later verhuisden ze naar 
verschillende werkplaatsen en inmiddels zijn hun 
kantoor en werkplaats al bijna drie jaar gevestigd 
in een ruim pand in Broek op Langedijk. 
Sindsdien komt Erik Gevaert regelmatig over 
de vloer. Ron: “Erik is eigenlijk onze inkoper. 
Soms loopt hij door onze werkplaats om de 
grijpvoorraden te checken en te bestellen.” Erik 
vult aan: “Dat werkt heel fijn. Bovendien is Anton 
vaak op pad of werkt hij vanuit huis. Op die 
momenten heb ik zelfs mijn eigen werkplek bij 
EDS. Als er vragen zijn sla ik mijn laptop open en 
werken we hier samen.”

Start met een businessplan  
Om tot een succesvol bedrijf te komen hebben 
Anton en Ron een businessplan geschreven dat 
feitelijk gebaseerd is op twee dingen. Anton: 
“Keuzes maken en samenwerken, dat is de sleutel 
tot succes. Dat klinkt simpel, maar je moet het 
ook begrijpen, uitvoeren en erin blijven geloven. 
Wij hebben specifiek gekozen met wie we willen 
samenwerken en dus ook met wie niet. Het gaat 
bij ons om kennis en kwaliteit. We hanteren een 
eerlijke prijs voor een eerlijke oplossing.” Ron vult 
aan: “Dat is juist mooi als je maar met z’n tweeën 
bent; je kunt makkelijk afspraken maken en de 
lijnen zijn kort. Iets anders wat bij heeft gedragen 
aan ons succes zijn veel en hechte persoonlijke 
contacten met onze relaties.”

Ron Gordebeke: 
“Dat is juist mooi als je maar met z’n 
tweeën bent; je kunt makkelijk afspraken 
maken en de lijnen zijn kort.”
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EDS kiest voor Rexel 
en andersom  
Rexel is een grote logistieke 
toeleverancier van EDS-systems. 
Erik geeft advies over de voorraad, 
leveringen en materialen. Erik: “De 
technische kennis hebben de heren 
zelf. Maar het sourcen van materiaal 
is mijn specialiteit. De laatste jaren 
is de samenwerking nog intensiever 
geworden. Als ik gevraagd word om in 
het calculatiestadium te helpen, voelt 
het als een gezamenlijk project. Ik 
probeer op voorhand mee te denken 
door te kijken of iets slimmer kan. Als ik 
ergens energie insteek, krijg ik er ook 
wat voor terug. Dat zijn eerlijke relaties 
en daarom heb je wat voor elkaar over.” 
Anton bevestigt dit: “Loyaliteit is in onze 
samenwerking heel belangrijk; zeggen 
wat je doet en doen wat je zegt.”
Bij Rexel liggen er voorraden gebaseerd 
op de omzetsnelheid van EDS. Op die 
manier weet Ron precies wat er ligt en 
calculeert dat in bij zijn bestelling. Ron: 
“Veel installateurs bestellen vandaag 
en hadden het product gister nodig. 
Daarom is het mooi dat de voorraden 
daarop zijn aangepast. Zo kunnen we 
heel snel handelen. Daarnaast maken 
we gebruik van het nachttransport van 
Rexel waardoor we ’s ochtends vroeg 
meteen aan de slag kunnen met de 
geleverde materialen.”

Bijzondere projecten  
Er zijn heel wat projecten bijgebleven. 
Anton: “Samen met Erik hebben we 
wel eens een project gehad waarbij 

een hoofdverdeler, inclusief veel 
onderverdelers, binnen hele korte 
tijd geleverd moest worden voor een 
datacenter. Binnen twee uur zijn we 
toen van aanbieding naar opdracht 
gekomen. Ons meest recente project 
is ook een leuke: voor het Antoni van 
Leeuwenhoekziekenhuis hebben we 
sub- en onderverdelers geleverd evenals 
een railkokersysteem met aftakkasten.” 
Erik: “Wat we voor de rest ook heel veel 
leveren zijn de wat kleinere verdelers.” 
Ron: “Dat vinden wij heel belangrijk, 
want dat zorgt voor continuïteit. Daar 
zijn de mannen in onze werkplaats 
dagelijks mee bezig.

Toekomstplannen
Na de eerste vijf jaar hebben de mannen 
van EDS-systems nog meer zin in 
de toekomst. Anton: “We willen met 
EDS-systems doorgroeien naar een 
situatie waarin Ron en ik misbaar zijn. 
Daarvoor is kennisoverdracht naar een 
volgende generatie heel belangrijk. 
Naast de normale groeidoelstellingen 
in de paneelbouw willen we ook nóg 
meer inzetten in de breedte van de 
markt, bijvoorbeeld met UPS-systemen 
(Uninterruptible Power Supply: 
noodstroomvoeding). Hiervoor hebben 
we ons team onlangs uitgebreid met een 
accountmanager no-break. Wat betreft 
de samenwerking met Rexel: deze was, 
is en blijft goed.” Erik: “EDS moet in de 
toekomst niet afhankelijk zijn van één 
discipline. Schaalvergroting is daarom 
heel belangrijk. Ik denk daarom dat onze 
samenwerking nog hechter wordt.”

Eaton blijft xComfort
assortiment updaten

Meer info: www.xcomfort.nl

met producten voor energiebesparing, 
comfort en meer veiligheid

xComfort draadloze batterijgevoede 
bewegingsmelder en de batterij-
gevoede radiator thermostaatkraan, 
de nieuwe standaard voor het regelen van 
de temperatuur in separate ruimtes in huis.

xComfort 
bewegingsmelder

nieuw

xComfort 
radiator thermostaatkraan

nieuw

Zonder hak- of breekwerk of extra bekabeling te installeren  
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OVER
 
EDS-SYSTEMS 
EDS-systems b.v. ontwerpt, 
verkoopt, levert en geeft 
advies in oplossingen voor 
de infrastructuur in 
elektrotechnische 
installaties, oplossingen als 
energiedistributie- en ver-
deelsystemen en secundai-
re energievoorzieningen. 
Energiedistributiesyste-
men, zoals laagspanning 
hoofd- 
en onderverdelers, mid-
denspanning hoofdver-
delers en ring main units, 
energietransformatoren 
en railkokersystemen, en 
secundaire energievoor-
zieningen zoals UPS-sys-
temen 
en noodstroomaggrega-
ten. Deze vormen samen 
de voorzieningen voor het 
inrichten van de infrastruc-
tuur van een elektrotech-
nische installatie. Ook wel 
een zogenaamde 
‘backbone’ van een (criti-
cal-power)installatie.

Anton Schotman: “In de basis zijn wij een 
 paneelbouwer, maar dan met vele add-ons”

MEER INFORMATIE
Neem contact op via: 088 500 7000   info@rexel.nl 
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De Kyoritsu 6516BT-KIT is een Multifunctionele Instal lat ietester kit  die de 
professional al le benodigde meetfuncties biedt en meer.  De Kyoritsu 6516BT 
sluit  daarom aan op de behoefte van de instal lateur om met één tester 
meerdere tests uit  te kunnen voeren volgens NEN3140 /  NEN1010. 
Een compact en eenvoudig te bedienen meetinstrument met al le meetfuncties 
aan boord en een 3,5” kleuren LCD displaaan boord en een 3,5” kleuren LCD display. Via een draaiknop kan eenvoudig 
aangegeven worden welke test moet worden uitgevoerd en de tester is 
voorzien van een uitgebreide hulpfunctie.

Dit  z i jn de belangr i jkste kenmerken:

•  Isolat ieweerstandsmeting 
•  PI  en DAR met ing
• Aardlekschakelaartest  voor type A, AC,B, F en EV RCD’s
••  Meetsnoer met ingebouwde start  knop
• Cont inuï te i t  en weerstandsmeting 
•  Impedant ie met ing en te verwachten korts lu i tstroom
• Fase rotat ie met ing
• Aardverspreidingsweerstandsmeting met twee- en dr iepunts methode
• PAT funct ional i te i t  met isolat ieweerstand en beschermingsweerstand
• Spanningsmeting
••  Geheugen voor maximaal 1000 met ingen
• Bluetooth communicat ie v ia de grat is grat is “KEW CONNECT” APP
• USB communicat ie v ia KEW REPORT software voor het genereren van een keur ingsrapport  
•  Vei l igheidscategor ie CAT IV 300V /  CATII I  600V

Kyoritsu levert de 6516BT-KIT Multifunctionele Instal lat ietester 
met de onderstaande accesoires:  

•  USB adapter met KEW Report  Software (8212-USB)
••  Meetsnoer (7218A) (SHUKO plug)
•  Meetsnoer met ingebouwde startknop (7281)
• Meetsnoeren (3 stuks) met krokodi l lenklemmen (7246)
• Aardweerstandsmeetsnoeren (3 stuks) (7228A)
• Hulpaardingpennen (2 stuks) (8041)
• Zachte tas (9084)
• Draagtas (9142)
••  Schouderr iem (9151)
• Schouderkussen (9199)
• 8 x LR6 (AA)
• Gebruiksaanwi jz ing
• Kal ibrat iecert i f icaat

VEILIG & ACCURAAT INSTALLATIES TESTEN MET 6516BT
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Met de windtest is het mogelijk om jouw project 
met onze hulp volledig door te laten rekenen. Dit 
doen wij zodat jij ook richting je opdrachtgever 
aan kunt geven dat je project verzekerd is van de 
juiste installatie conform alle normeringen. Met de 
rekentool, willen wij je graag adviseren om een 
gecerti� ceerd systeem te installeren.

PERFORMA-PVX SOLAR KIT 
12M 60X60 Z+ 
Brutoprijs € 281,25

PERFORMA-PVX SOLAR KIT 
12M 60X100 Z+ 
Brutoprijs € 351,56

Kies nu voor de Solar Kit, en weet zeker dat je 
de beste kwaliteit kan leveren aan jouw klant.

De voordelen van Performa 
ZINC+ van Schneider Electric

•  Betere corrosiebestendigheid 
(C4)

•  Geen nabewerking nodig door 
zelfhelende werking

•  Geen scherpe randen of  
bramen na bewerking

•  Duurzaam geproduceerd in 
Nederland

Project advies

CSU4598206 CSU4598210

Schneider Electric heeft een nieuwe Solar Kit ontwikkeld, waarmee je veilig, makkelijk en e�  ciënt 
zonnepanelen, klimaatsystemen en andere (vlakke) dakopstellingen kan installeren, conform de 
NEN1010.

Met Performa ZINC+ in combinatie met PVX Multimount zijn al jouw toekomstige (vlakke) dak 
installaties wind-gecerti� ceerd. Deze combinatie van kabeldraagsysteem en PVX Multimount is 
als eerste kabeldrager wereldwijd getest op alle windinvloeden.

Veilig, Snel & Wind-gecertificeerd 
kabeldraagsysteem

Schneider Electric helpt jou effi ciënter installeren
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Wie omhoog 
kijkt ziet 

geen grenzen

We hebben bijna een maand lang verschillende ideeën ontwikkeld, 
van plexiglazen platen tot houten frames.” 
Jos Magdelyns
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Dat gold in eerste instantie niet helemaal voor Jos 
Magdelyns, Projectleider bij Veolia en verantwoordelijk 
voor de renovatie van onder andere de verlichting 
in de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Toen 
hij de plafondpanelen van locatie Fraijlemaborg 
bekeek, constateerde hij een afwijkend formaat. Met 
een strakke renovatiedeadline in het vooruitzicht, 
riep hij de hulp in van Lourens Nielen, National 
Accountmanager bij Rexel en Rolph van der Molen, 
Regio Manager noordwest bij Sylvania Lighting. 
Het was voor iedereen duidelijk: hier moesten 
grenzen verlegd worden. Van corona had op dat 
moment nog niemand gehoord. Deze crisis zou een 
nog onverwachte wending geven aan dit toch al 
uitdagende project.   

Via een aanbesteding werd Veolia in het voorjaar 
van 2019 het project gegund: de totale renovatie van 
vijf etages van de HvA. Jos: “In juni 2019 startten we 
met de werkzaamheden. De oplevering van de eerste 
twee etages stond gepland op 1 september 2019, in 
december van dat jaar de derde etage en 1 september 
2020 zouden we de laatste twee etages opleveren.” In 
eerste instantie zou de bestaande verlichting behouden 
blijven. “In ons streven naar duurzaam gebouwbeheer 
werd al snel duidelijk dat het vervangen van de Tl-
armaturen en PL-lampen, daarin een grote bijdrage zou 
kunnen leveren,” vertelt Jos. Dit bleek de start van een 
veelomvattend project, waar het licht aan het eind van 
de tunnel soms heel ver weg zou lijken.

Verplicht experimenteren
De standaardmaat van systeemplafonds is in Nederland 
60 x 60 of 120 x 60 centimeter. “De kenner die hier 
omhoog kijkt, ziet meteen dat deze platen rechthoekig 

zijn,” aldus Jos. “Met een afmeting van 64,5 x 67 
centimeter is dit met recht een bijzonder geval te 
noemen.” Rolph knikt: “Dat heeft natuurlijk gevolgen 
voor de verlichting, die ook een standaardmaat heeft.” 
Er werd even moeilijk gekeken, maar voor de drie 
ondernemende mannen aan tafel bleek dit eigenlijk een 
fantastische gelegenheid om te gaan experimenteren. 
“We hebben bijna een maand lang verschillende ideeën 
ontwikkeld, van plexiglazen platen tot houten frames,” 
lacht Jos. Uiteindelijk hadden de drie heren met een 
blauw aluminium pasframe de mogelijke oplossing 
in handen. “Dit was natuurlijk nog een demomodel, 
gemaakt met materiaal dat op dat moment 
beschikbaar was,” legt Rolph uit. “Door dit frame in 
het systeemplafond te leggen, fixeert het armatuur 
de binnenmaat.” Het bleek een gouden vondst, die 
inmiddels ook voor het monteren van de nieuwe 
luchtroosters wordt toegepast. 

Beter presteren met het juiste licht
Het prestatieniveau van mensen verbetert als 
de kleurtemperatuur, de hoeveelheid aan lumen,  
luchtvochtigheid, temperatuur en het zuurstofgehalte 
van de ruimte waarin je langdurig werkt, een optimaal 
niveau heeft. “De HvA heeft gekozen voor armaturen 
met een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin. Hoe 
lager dit getal, hoe warmer de lichtkleur,” aldus Rolph. 
“In een gebouw hebben de meeste armaturen een 
waarde tussen de 3000 en 4000 Kelvin. De HvA heeft 
verschillende functies voor verschillende ruimtes. Voor 
het lichtplan maakten we dan ook onderscheid tussen 
gangzones, lokalen en segmenten in het restaurant. 
Als je bijvoorbeeld in een lange gangzone led-panelen 
monteert heeft dit een verstorend effect. Hier kun je 
beter meerdere downlighters gebruiken. Led-panelen, 
voorzien van de juiste UGR-waarde, zijn daarentegen 

MAGAZINETOPICS!  
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wel heel geschikt voor toepassing in een lokaal.” 
In elke soort ruimte maakte Rolph een proefopstelling 
met verschillende armaturen van Sylvania, waaruit de 
HvA uiteindelijk een armatuur gekozen heeft. “Met 
behulp van Dialux, een computermodel en aan de 
hand van de NEN-12464-1 verlichtingsnorm rekenden 
we precies uit hoeveel armaturen er per ruimte 
nodig waren. Uiteindelijk is het resultaat duurzamer 
verlichten én kunnen studenten en medewerkers beter 
presteren.” “Klopt,” zegt Jos. “In combinatie met het 
geoptimaliseerde ventilatiesysteem zullen mensen zich 
in dit gebouw voor een langere tijd alerter en fitter 
voelen.”

Verlichte inzichten
Voortschrijdend inzicht leidde, zoals dit zo vaak gaat, 
naar een andere invulling van dit renovatieproject. 
Het vervangen van de verlichting stond eerst niet 
gepland, maar uiteindelijk werden 1250 led-panelen, 
1750 downlighters met verschillende diameters, 1100 
pasframes en 3000 snoeren bij Rexel ingekocht. Maar… 
de toch al uitdagende deadlines bleven staan. Dit had 
natuurlijk alles te maken met de studenten die hun 
colleges moesten blijven volgen. 

Onverwachte wending
Jos: “Toen kwam de coronacrisis. In eerste instantie 
leek deze roet in het eten te gooien. Leveringen werden 
vertraagd en ook op de werkvloer verliep het werk 
minder snel. We werkten uit voorzorg met één monteur 
per ruimte.” Rolph en Lourens deden er alles aan om de 
armaturen toch op tijd te leveren. De druk nam toe, de 
montagetijd werd met de dag minder. “Iedere minuut 
die we op de montage konden besparen was hard 
nodig,” aldus Jos. 

Stekerbaar installeren
“Voor het monteren van de nieuwe verlichting en de 
nieuwe stopcontacten in de lokalen, soms wel zestien 
per ruimte, kozen we voor stekerbaar installeren. In 
de bestaande installatie was hiermee al een begin 
gemaakt; wij gingen daarmee verder. Onze eigen 
mensen hebben de materialen geprefabt, ze konden 
daarna bij de montage meteen testen of ze het goed 
hadden gedaan,” grijnst Jos. “Al met al heeft het 
stekerbaar installeren ons veel tijd bespaard. Je kunt er 
geen fouten mee maken, dus het scheelde ook nog eens 
faalkosten.” Vanwege de crisis werd de HvA tijdelijk 
gesloten. “Dit gaf ons lucht op de planning; het gebouw 
was leeg en wij konden sneller doorwerken.”

Stipt op tijd
Rexel leverde stipt op de afgesproken datum en tijd 
het benodigde materiaal. “Dit was heel erg belangrijk,” 
benadrukt Jos. “De achttien pallets moesten naar onze 
werkplaats op de tweede verdieping worden gebracht. 
Dit betekende dat de aannemer zijn werkzaamheden 
ruim een halve dag opschortte, zodat de materialen 
door het pand verreden konden worden.”

Topprestatie
Lourens knikt instemmend. “Dit project kende 
verschillende uitdagingen. Van de plafondplaten met 
afwijkend formaat, de grote aantallen armaturen die 
benodigd waren, de strakke deadlines en daarbij ook 
nog eens de coronacrisis. We hadden dit nooit gered 
zonder onze teams, want de samenwerking is natuurlijk 
groter dan de drie mensen die hier aan tafel zitten. Met 
elkaar hebben we echt een topprestatie geleverd.”

MEER INFORMATIE
Neem contact op via:   088 500 7000      info@rexel.nl 
 

“We zijn niet alleen met stekerbaar installeren 

begonnen vanwege technisch gemak, maar ook 

om in te spelen op een groeiend maatschappelijk 

probleem: gebrek aan technisch personeel.”
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Ontdek de nieuwe Insaver Slim Multipower!

De innovatieve Insaver Slim downlights worden 
nu in de 225mm versie aangeboden met handige 
Multipower functie. Met een dipswitch kan de 
lichtstroom eenvoudig en snel ingesteld worden 
van 1000lm tot 2100lm in de 3000K versie, en 
van 1060lm tot 2230lm in de 4000K uitvoering.

De speciaal ontwikkelde lens in combinatie met 
de aluminium reflector biedt een lage luminantie 
UGR<19 in elke zone waar lichtcomfort  
belangrijk is.  Met een lage inbouwdiepte van 
60mm is Insaver Slim één van de meest compacte 
downlights die voldoen aan UGR19 op de markt.

Insaver Slim Multipower heeft een hoog  
rendement tot  131 lm/W en een levensduur  
van 50.000 uur met 5 jaar garantie.

Met Insaver Slim Multipower kunt u in elk 
renovatieproject de bestaande 2x18W, 1x26W 
en 2x26W downlights vervangen met 1 enkel 
armatuur!

Insaver Slim Multipower,  
duidelijk een slimme keuze.

Een slimme 
keuze
Insaver Slim Multipower

12440-AZ-Advertentie Insaver Slim Multipower-A4.indd   1 26/08/20   11:44
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Laadpalen, warmtepompen, zonnepanelen en veiligheidssystemen zorgen voor 
veel veranderingen. Daar waar alle stroom samen komt in een gebouw. Slimmer 
omgaan met energie begint dan ook bij de verdeler ofwel het distributie-paneel. 

24/7 het kantoor in de gaten te houden? Geen probleem.
Met realtime energiemonitoring op afstand heb je altijd 
inzicht in jouw energieverbruik en krijg je meldingen van 
alle afwijkingen. Hierdoor ben je er altijd op tijd bij als er 
iets mis gaat en hoeft je bedrijf  niet stil te liggen.Het inzicht 
helpt je bovendien om verduurzamende en besparende 
maatregelen te nemen. Plaats heel eenvoudig een of  
meerdere energiemeters van Schneider Electric in je 
verdeler. Zo maak je jouw panel Smart.

Een blikseminslag kan een onveilige situatie voor jou 
en je medewerkers opleveren en daarnaast in één klap 
je geliefde ko�   ezetapparaat, laptop met belangrijke 
bestanden en volle koelkast onherstelbaar beschadigen  
Vervelend, maar gelukkig makkelijk te voorkomen. Met 
overspanningsbeveiliging van Schneider Electric 
hoef  jij je geen zorgen te maken over de veiligheid van je 
medewerkers en bewaar je de continuïteit in het bedrijf. Zo 
raakt het netwerk en natuurlijk jij zelf  nooit overspannen.

Wil je laadpalen toevoegen aan een bestaand gebouw? 
Dan kan het zijn dat er niet genoeg energie beschikbaar 
is. Overbelasting ligt op de loer, door de plotselinge 
toegenomen vraag naar energie. Schneider Electric heeft 
gelukkig dé oplossing. Load Balancing zorgt ervoor dat 
jij nooit over het afgesproken energiecontract heen gaat en 
bewaakt de bedrijfscontinuïteit. Zo krijg jij weer balans op 
de werkplek.

Dat is Smart®

Schneider Electric helpt om jouw paneel toekomst-proof  te maken.

Met het Smart Panel kun je 
onder andere energie monitoren, 
zorg je voor beveiliging tegen 
overspanning en kan je slim laden.

Slimme innovaties zorgen dat je:

•  Voldoet aan de wet- en regelgeving

•  Inzicht hebt in je systemen

•  Risico’s verlaagt

•  Kan gaan besparen en verduurzamen

Maak je bestaande paneel gemakkelijk Smart met de 
Smart Panel oplossingen van Schneider Electric!

Energiemonitoring

Load balancing

Overspanningsbeveiliging
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Minimag over alles dat je altijd al wilde weten over waterstof en renewable energyTOP T!PS GADGETS

1 2

4

3

5

M e t 
1 knop kun je 

6 scènes starten. 
1 tot 5 keer drukken 
en ingedrukt houden 
starten verschillende 

scènes. Knoppen kun-
nen ook gelinkt 

worden.

Voor 
de teams- of 

zoom-meeting of op 
de fiets, auto, winkel, wan-
deling, of waar je nog meer 

een gesprek kan voeren: met 
de earpods-pro kan het nu met 

het beste geluid en gewel-
dige noicecanceling. Ze 
werken ook prima met 

Android!

De 
mooiste en 

slimste e-bike van dit 
moment en dan ook nog 

van Nederlandse bodem! De 
derde generatie Cowboy heeft 

alles. Carbon aandrijfriem, 
anti-lek banden, automatische 

ontgrendeling, en let op: hij 
weet zelfs de lucht-

kwaliteit!

Met 
1 device een 

smart meetingroom 
opzetten. Dat kan de Owl 

Pro Conference Camera. Met  
dit slimme apparaat kan je de 

perfecte hybride online meeting 
opzetten. De Owl kiest automa-

tisch voor de spreker, brengt 
deze naar voren zowel in 

beeld als geluid.

  
TOYS & 

INNOVATIEVE 
TECH

DE NIEUWSTE EN BESTE 
GADGETS VAN DIT MOMENT

Nu 
we bijna alles 

vanuit huis doen kan 
een thuis gebrouwen bier 

natuurlijk niet uitblijven. Met 
deze mooi vormgegeven Mini 
Brew Craft kan zelfs een totale 

beginner (met een starter-
brewing kit) verschillende 

soorten bier brou-
wen. Cheers!

MAGAZINETOPICS!  
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Hoe zit het ook alweer?

Op 1 januari 2023 moet de eerste stap zijn genomen: 
elk kantoorgebouw met een oppervlakte groter dan 
100 m2 aan kantoorfuncties moet dan minimaal 
Energielabel C hebben. Dat geldt alleen voor 
kantoorgebouwen waar 50% of meer van de totale 
oppervlakte een kantoorfunctie heeft. De meest 
logische stap is om te starten met het beperken van 
energieverbruik. Oude verlichting vervangen door 
LED ligt voor de hand; een stap die in de praktijk 
overigens nog lang nog niet altijd genomen is. 

Hulptool
Voor een overzicht van wetgeving en subsidies 
heeft Signify voor installateurs en eindgebruikers 
een online naslagwerk. Ga hiervoor naar  
signify.link/led-regelgeving-nl

Wet- en regelgeving Ondersteuning

Advies Installatie

AdviesProducten

Wij reizen met je mee!

Energielabel C voor kantoren
Onderweg naar

De Wet Milieubeheer is erop gericht Nederland stapsgewijs te 
verduurzamen. Dat geldt ook voor kantoorgebouwen. Er doen 
zich tijdens dit traject momenten voor waarbij je hulp goed 
kunt gebruiken. Signify gidst je erdoorheen, en komt met gratis 
handige hulptools die je helpen jouw klanten te overtuigen.


