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Ruim twintig jaar na de eerste introductie is de bekende Vision-
groepenverdeler geheel vernieuwd en op meer dan 15 punten 
verbeterd; in samenwerking met Nederlandse installateurs.
De slimme innovaties maken Vision nu nog makkelijker en 
sneller te installeren. Nieuwsgiering naar alle innovaties?
Check ze op: groepenkast.nl

Volledig 
vernieuwd 
Vision
Kleine details maken 
het grootste verschil



De verduurzaming van het woningbestand is een 

belangrijk thema. Zowel voor nieuwe woningen waar 

al een norm ligt voor de energieprestatie, als voor de 

verduurzaming van het bestaande woningbestand, ligt 

de lat hoog. 

Het boek De elektrische woonhuisinstallatie - Nu en in de 

toekomst geeft u een overzicht van de eisen die worden 

gesteld aan een woonhuisinstallatie op dit moment en 

in de toekomst. 

Het boek gaat in op de classifi caties van onder andere: 

de “All-electric” woning,  “nul-energie” en de “autonome” 

woning.

In het boek vindt u alles over:

 Comfort in en rondom de woning

 Benodigde basiskennis en basisvoorzieningen

 Veiligheid in en rondom de woning

 De (toekomstige) energievoorziening in een woning

 Nieuwe apparatuur en toepassingen in de woning

 Slimme meet- en schakeltechnieken

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is 

bij de bouw en het ontwerp van woonhuizen. 

De elektrische woonhuisinstallatie
Nu en in de toekomst

Auteur: Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef ) Cobben

Prijs: € 49,95 excl. btw
ISBN: 9789492610027

108 pagina’s

Bestellen of meer informatie:
Ga naar www.vakmedianetshop.nl/woonhuisinstallatie 
of bel (088) 58 40 888.

NIEUW
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REDACTIONEEL / INHOUD

Kleinere zonneparken, minder protest

Over het algemeen leidt een zonnepark tot minder verzet dan een wind-

turbinepark. Maar nu er meer en meer grote zonneparken ontwikkeld 

worden, ontstaat er ook weerstand tegen. 

Integraal ontwerpen en bouwen nodig 
voor energieneutrale gebouwen

Energieneutraal bouwen en renoveren staat op dit moment volop in de 

belangstelling. Niet in de laatste plaats omdat  woningcorporaties hun 

woonvoorraad BENG-proof willen maken.

 NEN 1010 niet geschikt voor de doelgroep?

Is de NEN 1010 een goede norm? Technisch zit de norm goed in elkaar, 

maar volgens experts is er zeker het een en ander aan te merken.

17
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“Domotica en het bedienen van apparatuur 
via WiFi zal steeds meer een onderdeel wor-
den van onze toekomst.
    Robin Smit, Werkvoorbereider bij Löwik 13

Warmtepompen   ‘Je kunt niet meer om warmtepompen heen.’ Dat is de kop 

van een artikel op onze site. Een artikel dat bijzonder goed gelezen werd, net zoals ‘We moe-

ten inzetten op warmtepompen’ en ‘Warmtepompen: de laatste ontwikkelingen’. Logisch! Wie 

klanten goed wil adviseren op het gebied van verduurzaming kan de 

warmtepomp niet meer buiten beschouwing laten. Vandaar ook de 

groeiende aandacht voor warmtepompen op www.installatiejour-

naal.nl. Het gaat daarbij zeker niet alleen maar over techniek. Een 

blogger vertelt bijvoorbeeld dat het installeren van warmtepompen 

nieuwe eisen stelt aan installateurs. Dit met betrekking tot kennis 

en vaardigheden: “Een omslag in denken is vereist.”

TIEN VRAGEN AAN
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“We weten nu al: in onze branche van 
150.000 werknemers hebben we vol-
gend jaar een tekort van 20.000”
   Doekle Terpstra

IoT-experimenten in Dome-X

In Dome-X, een bedrijfsverzamelpand in Oss, experimenteert Schrijvers  

Technische Installaties met sensoren in een IoT-achtige configuratie.

36
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Hoe verkoop je een 
 elektrotechnisch installatiebedrijf?

De bank zei eerst ‘nee’ tegen de financieringsaanvraag. Toen er een goed  

uitgewerkt plan aan te pas kwam, waarbij het risicovolle stuk financiering 

elders werd ondergebracht, lagen de kaarten opnieuw op tafel. 

Welke uurtarieven hanteert
de elektrotechnisch installateur? 

Elektricien.org onderzocht de uurtarieven in de elektrotechniek. Een van 

de conclusies: er zijn marginale verschillen in uurtarief per provincie.

De ongekende mogelijkheden  
van smart lighting

Installateurs lijken nog weinig interesse te hebben in smart lighting,  

data- verzameling en het Internet of Things. Dat is onverstandig, want we 

staan aan de vooravond van een digitaliseringsrevolutie.

Drie trends waar de installatie- 
branche mee te maken krijgt

In de installatiebranche staan dit jaar belangrijke uitdagingen op de 

agenda: het vinden van goede vakmensen en het bieden van optimale 

klantenservice. Technologie kan helpen het servicemanagement naar 

een hoger plan te brengen.

22
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32

30

Weinig vakmensen
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‘Zonnepanelen vaker ingezet om op gas te besparen’

Merkloyaliteit e-installateurs onderzocht

Gemiddelde pv-opbrengsten in Nederland in 2017
SolarCare onderzocht de pv-opbrengsten van vorig jaar. Het bedrijf selecteerde uit zijn bestand van dagelijkse 

gemonitorde pv-installaties ongeveer 2.500 installaties, verspreid over Nederland, voor nader onderzoek naar de 

opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van 

ruim 13 MWp. De installaties zijn het hele jaar storingsvrij geweest. Verder zijn de installaties willekeurig geselec-

teerd qua zonnepaneeltechnologie, systeemcapaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming. 

Alle voor dit onderzoek geselecteerde installaties, hebben een of meerdere string-omvormer(s). In het kaartje 

zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per Wp in kaart gebracht. In 2017 komen we voor Ne-

derland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van 0,88 kWh/Wp, zegt SolarCare. Volgens het bedrijf lagen in 

2017 de zonopbrengsten gemiddeld 4,7% lager dan in 2016. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een relatief 

slechtere nazomer. De maanden augustus en september bleven aanzienlijk achter met respectievelijk 12% en 

21% minder opbrengst ten opzichte van 2016. De meimaand was in 2017, net als in 2016, weer de topmaand. Voor 

de provincie Limburg was het verschil met 2016 slechts -2%. 

Zonnepanelen worden steeds vaker 
ingezet om op gas te besparen, 
merkt Erik de Leeuw, algemeen 
directeur van Solarwatt Benelux.

Solarwatt merkt dat de afgelopen maanden de 

vraag naar zonnepanelen toeneemt. “Een posi-

tieve en logische ontwikkeling”, zegt Erik de 

Leeuw. Hij wijst op de discussie over de gaswin-

ning. Nu de overheid heeft besloten om de gas-

winning in Noord-Nederland drastisch terug te 

dringen, neemt het belang van duurzame elek-

triciteitsopwekking verder toe. En zullen bedrij-

ven en consumenten daardoor steeds hogere 

eisen stellen aan de kwaliteit van hun systemen 

voor het opwekken van zonne-energie. Ook is 

het nodig slimme systemen in te zetten om de 

zelf opgewekte energie direct te gebruiken of 

deze tijdelijk op te slaan. De Leeuw wijst op de 

Zeventig procent of meer van de 
elektrotechnische installateurs in 
Nederland, Duitsland, Polen, Spanje 
en het Verenigd Koninkrijk zullen 
alleen andere merken gebruiken 
wanneer ze door specifi catie worden 
gedwongen. Dit zegt USP op basis 
van onderzoek.

USP Marketing Consultancy vroeg 1.200 elektro-

technische installateurs of ze het eens zijn met 

noodzakelijke overstap op elektrische energie, 

nu de gaswinning drastisch teruggedraaid 

wordt. “Daardoor zal de vraag naar stroom fl ink 

toenemen. Tot nu toe werden zonnepanelen 

vooral geïnstalleerd om kosten te besparen op 

stroomverbruik. Nu worden ze ook ingezet om 

op gas te besparen.” 

Steeds meer mensen verwarmen hun huis met 

een warmtepomp in plaats van een cv-ketel. De 

Leeuw: “De warmtepomp bespaart gas, maar 

kost wel meer elektriciteit. Daarnaast stijgt de 

populariteit van elektrisch koken en elektrisch 

rijden. Dat betekent een sterk toenemende 

vraag naar stroom die duurzaam opgewekt en 

opgeslagen moet worden.” 

Volgens De Leeuw zorgt deze trend voor een 

grotere behoefte aan hoogwaardige zonnepa-

nelen die niet snel degraderen en beter 

bestand zijn tegen weersinvloeden. Daarnaast 

stijgt de vraag naar slimme systemen om 

ervoor te zorgen dat bedrijven en consumenten 

energie kunnen bewaren. “We hebben syste-

men nodig die optimaal op elkaar zijn afge-

stemd zodat panelen, accu’s en alle stroom 

verbruikende apparaten maximaal samenwer-

ken. Op die manier kan zonne-energie een cen-

trale rol spelen bij het verminderen van de 

afhankelijkheid van aardgas.” 

de stelling: “Ik installeer alleen andere merken 

dan die ik gewend ben om te gebruiken, als ik 

gedwongen word door specifi caties.” Positief 

antwoorden suggereert een hoge merkloyaliteit, 

aldus USP. Ongeveer 70% van de e-installateurs 

is het eens met de stelling. Ongeveer 75% van de 

elektrotechnische installateurs in Duitsland en 

Polen is het eens met de stelling dat ze alleen 

andere merken installeren dan degene die ze 

gewend zijn wanneer ze door specifi catie worden 

gedwongen. Dit suggereert dat Duitsland en 

Polen duidelijk de landen zijn waar de loyaliteit 

naar de merken het grootst is. 

Deze ontwikkeling is volgens USP in lijn met de 

algemene bouwtrends, waarbij Duitsland alge-

meen wordt beschouwd als één van de meest 

traditionele landen. In Nederland, Spanje en 

het VK geeft een grote meerderheid van de 

e-installateurs een hoge merkloyaliteit aan. Wel 

ligt het percentage iets lager dan in Duitsland 

en Polen. In België en Frankrijk zijn de minste 

installateurs het eens met de stelling.
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Technische specificatie voor 

veilige energie-opslagsystemen

Nieuw verlichtingssysteem 
voor Sint-Pietersbasiliek

Installatie 
Journaal-
lezer wint 
meetinstrument

Vakblad Installatie Journaal en Euro-Index hiel-

den in november een lezersactie. Abonnees van 

Installatie Journaal konden kans maken op een 

Megger DCM305E, die beschikbaar was gesteld 

door Euro-Index. De Megger DCM305E is een 

handzame True RMS stroomtang, ontwikkeld 

voor het meten van bijzonder kleine (lek)stro-

men. Winnaar van de lezersactie is Koos Konijn 

van De Blaauw Installatietechniek uit Haarlem. 

Eind januari toog de redactie van Installatie 

Journaal samen met Daniël van Wijk, regiover-

tegenwoordiger van Euro-Index, naar Haarlem 

om de prijs te overhandigen. Calculator Koos 

Konijn werkt ruim twintig jaar bij De Blaauw 

Installatietechniek. Het bedrijf voert veel pro-

jecten uit, vooral in (particuliere) woningen en 

utiliteit: van inbraak en signalering tot en met 

duurzaamheid en domotica. Koos Konijn: “We 

voeren zoveel mooie projecten uit, en geen één 

is hetzelfde. Dat maakt dit werk zo uitdagend.” 

Konijn denkt graag na over het ontwerp van een 

installatie. “Ik neem zelf ook wel eens een kijkje 

op een locatie. Op die manier heb je toch de 

meeste voeling met een project.” Koos Konijn is 

heel blij met de gewonnen Megger DCM305E. 

Zeker gezien het feit dat De Blaauw Installatie-

techniek tijdens het werk dagelijks gebruik-

maakt van de test- en meetapparatuur van on-

der andere Euro-Index. Installatie Journaal 

wenst zijn abonnee veel werkplezier met de 

gewonnen prijs.

Het gebruik van elektrische energie-
opslagsystemen groeit. NEN publi-
ceerde een technische specificatie 
die deze systemen veiliger moeten 
maken.

In de nieuwe technische specificatie NVN-IEC/

TS 62933-5-1 worden chemische gevaren 

behandeld. Ook wordt ingegaan op onveilige 

werkomgevingen. De specificatie gaat ook in op 

risicoanalyse en het verkleinen van risico’s. In 

de bijlage worden de risico’s van specifieke 

opslagsystemen besproken, zoals voor een 

De grootste kerk ter wereld, de Sint-
Pietersbasiliek in Vaticaanstad, krijgt 
een nieuw verlichtingssysteem. In-
middels zijn de lichtberekeningen en 
lichtsimulaties succesvol afgerond.

De verlichting wordt geleverd door Osram. 

Dankzij het nieuwe verlichtingssysteem wordt 

het energieverbruik van de basiliek met 85 pro-

cent verminderd. Het indirecte verlichtingssys-

teem zal ervoor zorgen dat schaduwen worden 

geëlimineerd. “Er worden meer dan 100.000 

elektromechanisch vliegwiel of voor herlaadba-

re batterijen. IEC TS 62933-5-1 is gemaakt door 

de IEC Technische Commissie ‘Electrical Ener-

gy Storage (EES) Systems’. Deze commissie 

publiceerde ook documenten over milieu-

aspecten van en testmethodes voor elektri-

sche energie-opslagsystemen. Drie van deze 

IEC-publicaties staan op het punt te worden 

overgenomen als Europese norm. Op dit 

moment wordt gewerkt aan drie documenten 

waaronder één over de veiligheidsoverwegin-

gen specifiek voor batterijen.

leds toegepast”, vertelt Olaf Berlien, CEO van 

Osram Licht AG. “Onze techniek zal ervoor zor-

gen dat de kunstwerken en standbeelden in de 

Basiliek prachtig worden verlicht.” Volgens 

Mons. Rafael De La Serrana Villalobos, director 

department technical service van Vaticaanstad 

zijn nu details van de kunstwerken te zien die 

vroeger onzichtbaar waren. Het verlichtings-

project wordt rond Kerstmis 2018 afgerond. Al 

eerder verlichtte Osram de Sixtijnse Kapel in 

Rome.
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Oosterberg viert 125-jarig bestaan

Jacob Tarn nieuwe CEO van Ledvance

Vernieuwde zonnelichtmast zorgt voor 
betere lichtverdeling

Lichtmast Merkur van Zonnelichtmast.nl is vernieuwd. Met een nieuwe techniek 

zijn de zonnecellen dichter op elkaar geplaatst. Dit zorgt voor een slankere licht-

mast. Volgens Zonnelichtmast.nl is de lichtmast met geïntegreerde zonnecellen 

twintig procent slanker geworden. Lichtmast Merkur is 19,5 cm breed. De geïnte-

greerde zonnecellen hebben volgens Zonnelichtmast.nl een efficiencyfactor van 

22 procent. Een nieuwe combinatie van leds zorgt voor een betere lichtverdeling, 

meldt de leverancier. De armatuur is ook 30 cm langer. Dat maakt de nieuwe Mer-

kur voor veel locaties geschikt. Denk hierbij aan fietspaden en wandelpaden, 

maar ook aan verlichting van straten in woonwijken en op parkeerplaatsen en 

secundaire wegen.

Dit jaar viert Oosterberg zijn 125-ja-
rig bestaan. Dit doet de groothan-
del met medewerkers, klanten en 
leveranciers.

Speciaal voor het jubileumjaar is het spaarpro-

gramma Sterrenjacht opgezet. Klanten sparen 

hiermee het hele jaar voor cadeaus. Leveran-

ciers vieren met diverse acties en promoties 

het jubileum mee. En medewerkers startten 

het jaar met een gezamenlijk ontbijt op alle 

vestigingen en vieren op 2 juni tijdens een 

feestavond het 125-jarig bestaan. Maar voor 

2018 staat er bij Oosterberg nog meer op de 

planning: de mechanisatie van het orderpick-

Jacob C. Tarn is de nieuwe voorzitter 
van de raad van bestuur en nieuwe 
CEO van Ledvance.

Tarn heeft meer dan dertig jaar internationale 

ervaring in de ledverlichtingsmarkt. Zo was hij 

executive vice president en chief operating offi-

cer van de unit led business bij Samsung Elec-

tronics in Zuid-Korea. Yun Chen, voorzitter van 

de Raad van Commissarissen bij Ledvance: 

“Jacob Tarn is een internationaal gerenom-

meerd expert in de ledverlichtingsindustrie. Hij 

magazijn, het leveren van steeds meer aanvul-

lende diensten zoals logistiek aan derden en 

magazijnloos installeren en de focus op duur-

zame oplossingen zoals duurzaam installeren 

met de O-nom-box. 125 jaar geleden startte de 

eerste generatie Oosterberg een piano- en 

heeft laten zien hoe je een bedrijf weer op de 

rails zet.” Tarn: “Ledvance heeft alles in zich 

om een belangrijke speler te worden in de 

wereldwijde markt voor ledverlichting. Het 

bedrijf heeft zich al succesvol uitgebreid in 

groeigebieden zoals led-armaturen, ledlampen 

en slimme thuisoplossingen voor consumen-

ten.” 

Rüdiger Tibbe, die als interim CEO fungeerde, 

blijft verantwoordelijk voor de operationele uit-

voering van de bedrijfstransformatie als chief 

transformation officer.

orgelhandel in Zutphen. In de jaren twintig 

werd Oosterberg distributeur van Philips. De 

handel breidde zich de decennia erna uit met 

radio’s, televisies en huishoudelijke appara-

tuur. Het specialisme elektrotechniek ontstond 

in de jaren zeventig, toen installatiematerialen 

aan het assortiment werden toegevoegd. Hal-

verwege de jaren tachtig veranderde de strate-

gie van Oosterberg, waarin zij zich exclusief 

bezig ging houden met elektrotechniek. In het 

jaar 2000 kwam de vierde en huidige genera-

tie, directeur Flip Oosterberg, aan het roer. 

Anno 2018 biedt Oosterberg met twintig vesti-

gingen landelijke dekking en staat er een nieuw 

distributiecentrum in Apeldoorn.



Telefonische ondersteuning

Online trainingen

Productupdates

Je rolt van het ene project in het andere. We begrijpen dat 

de uitdrukking ‘tijd is geld’ zeker voor jou van toepassing is. 

Bespaar daarom tijd met het Jij & Schneider partnerprogramma 

voor installateurs. Jouw persoonlijke hulplijn, handige online 

trainingen en instructievideo’s.

Meld je aan voor het 

partnerprogramma 
voor installateurs

Meld je aan en ontvang 

een t-shirt met jouw naam

partner.schneider-electric.com

Jij & Schneider
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Croonwolter&dros en Bakker Sliedrecht 
leveren e-installatie pijplegschip

Zonnepanelengroei  
van bijna zestig procent

Croonwolter&dros en Bakker Slie-
drecht gaan de elektrische installatie 
ontwerpen, fabriceren, installeren 
en in gebruik te stellen in het nieuwe 
pijplegschip dat Royal IHC bouwt 
voor Subsea 7.

Het nieuwe pijplegschip kan starre leidingen 

leggen. Zoals pijp-in-pijpleidingen en electrical 

heating systemen. Het gaat volgens 

Croonwolter&dros om het technologisch meest 

geavanceerde schip dat ooit werd gebouwd. 

Het contract omvat onder andere de volgende 

hoofdonderdelen:

- 3 x hoofdschakelbord 6,6 KV.

In 2017 zijn drie miljoen zonnepane-
len geplaatst in Nederland. Dat is een 
toename van bijna zestig procent ten 
opzichte van 2016, zo blijkt uit het 
Nationaal Solar Trendrapport 2018. 

De groei in zonnepanelen is volgens onder-

zoeksbureau Good! te danken aan prijsdalingen 

en meer bewustwording bij consumenten en 

bedrijven. Bij bedrijven droeg ook een subsidie-

regeling bij aan de groei. 

In totaal zijn in Nederland nu ruim twaalf mil-

joen zonnepanelen geplaatst die goed zijn voor 

een piekvermogen van 3.000 megawatt. Dat is 

goed voor 2,2 procent van de totale elektrici-

- 3 x hulpschakelborden 440 V.

-  7 x watergekoelde elektrische aandrijfsyste-

men voor roerpropellers.

- 3 x motoren voor roerpropellers 3200 kW.

-  2 x motoren voor intrekbare roerpropellers 

2400 kW.

-  2 x boegschroefmotoren 2200 kW.

-  dynamisch positioneringsontwerp overeen-

komstig de AAA-eisen van Lloyds (DP3)

- alarm-, controle- en besturingssystemen.

- navigatie- en communicatieapparatuur.

-  hoofdstroomvoorziening voor alle missieap-

paratuur.

- installeren en aansluiten van alle bekabeling..

De oplevering van het schip is gepland voor de 

eerste helft van 2020. Om het contract op tijd 

op te kunnen leveren, werkt het projectteam 

van Croonwolter&dros en Bakker op locatie bij 

de Nederlandse scheepswerf van Royal IHC. Zo 

is een goede samenwerking tussen alle hoofd-

leveranciers mogelijk.

teitsproductie in Nederland. 

Greenpeace Nederland ziet in die groei het 

bewijs dat de plannen van het kabinet om de 

salderingsregeling, waarbij de zelf opgewekte 

stroom van de door de klant gebruikte stroom 

wordt afgestreept, aan te passen geen goed 

idee zijn. Die regeling is namelijk “een belas-

tingvoordeel dat deze spectaculaire groei 

mogelijk heeft gemaakt”, stelt de milieuorgani-

satie. Greenpeace verwijt minister Wiebes van 

Economische Zaken een ‘kruideniersmentali-

teit’. “Burgers die zelf schone elektriciteit wil-

len opwekken om de klimaatcrisis te bestrijden, 

moet je niet afremmen, maar juist zo veel 

mogelijk aanmoedigen”, stelt de organisatie.

Installateurs 
vertellen over 
BIM
Aan installateurs wordt steeds vaker gevraagd 

te werken in BIM. Voor veel projecten is het in-

middels een harde eis. In de gratis whitepaper 

‘Installateurs over BIM’ vertellen vijf installatie-

bedrijven over hun ervaringen met het Bouw 

Informatie Model. In de whitepaper komen di-

verse bouwprojecten aan bod, waaronder Pont-

steiger in Amsterdam, Wijkcentrum Floreshuis 

in Groningen en de nieuwe bakkerij van Hoog-

vliet in Bleiswijk. 

De whitepaper is te vinden op www.installatie-

journaal.nl en is tot stand gekomen in samen-

werking met Stabiplan.



Kijk voor dagelijks nieuws op www.installatiejournaal.nl        @InstallatieJNL

Gira S1. Veilige en eenvoudige toegang, op afstand, tot het KNX Smart Home
De Gira S1 maakt een veilige en eenvoudige toegang op afstand mogelijk tot het volledige KNX Smart Home-systeem. De gebruiker 
kan het onderhoud op afstand van de X1, de HomeServer en het KNX-project vrijgeven en na voltooiing van de werkzaamheden 
weer blokkeren. De inbedrijfstelling van de Gira S1 is onafhankelijk van internetproviders en gebruikte routers bij de consument. 
Daardoor kan de configuratie van een toegang op afstand goed worden gepland. Omslachtig activeren van een VPN en een aanpas-
sing van de routerinstellingen zijn niet meer nodig. Met de Gira X1 of de Gira HomeServer app kan de gebruiker onderweg veilig 
verbinding maken met de Gira X1 of de Gira HomeServer en zo het KNX Smart Home bedienen. Meer informatie: www.gira.nl

NIEUWS

Publieksprijs VSK-Award 
naar lucht/water warmtepomp
Nathan Systems is winnaar van de 
VSK-Award Publieksprijs met de 
eerste modulerende lucht/water 
warmtepomp op natuurlijk koude-
middel (R290 propaan).

Met de nieuwe alpha innotec lucht/water 

warmtepomp LWDV meent Nathan het ant-

woord te hebben op de transitiewens naar gas-

loze installaties. Doordat de warmtepomp 

modulerend is en een zeer hoge cv-aanvoer-

temperatuur tot 70°C kan leveren, zelfs bij 

-22°C buitentemperatuur, kan de LWDV één-

op-één de cv-ketel vervangen zonder grote 

bouwkundige renovatie. Bestaande traditionele 

afgiftesystemen kunnen blijven hangen. 

De LWDV maakt daarnaast gebruik van een 

natuurlijk koudemiddel, in dit geval propaan 

(R290) waarvan zowel de Global Warming 

Potential (GWP) als de Ozon Depletion Potenti-

al (ODP) nagenoeg nul zijn. 

De LWDV is hierdoor de allereerste 

warmtepomp in een relatief kleine 

vermogensklasse, waarbij hoog te 

realiseren cv-aanvoertemperaturen 

hand in hand gaan met de beste 

natuurlijke koudemiddelen. 

Tot slot: een veel genoemd nadeel 

van - traditionele - lucht/water 

warmtepompen is het geluidsni-

veau. Veel pompen produceren 

hoorbaar geluid. De Alira LWDV is 

één van de stilste lucht/water warmtepompen 

die op dit moment in de markt verkrijgbaar zijn 

(minder dan 47 dB(A), nachtmodus).



 elektro-internationaal.com

Elektro Internationaal 

T

E

Verdeel en 
beheers.
Elektro Internationaal levert 
hoogwaardige maatwerkoplossingen 
voor een veilige, probleemloze en 
meetbare energiedistributie.
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10 VRAGEN AAN

01   Waarom hebt u voor dit vak 
gekozen?

Ik hou van elektro- en besturingstechniek. Het 

heeft me altijd al geïnteresseerd. 

02    
Wat is uw specialisatie? 

Dat ik breed inzetbaar ben. Calculatie, werk-

voorbereiding… Maar ook projectbegeleiding 

en de nazorg.

03   Welke opleiding heeft u als 
laatste gevolgd?

Een cursus projectmanagement.

04   Op welk project bent u het 
trotst en waarom?

Op meerdere projecten. Bijvoorbeeld het 

Internationaal Indoor Sportcentrum in Almelo. 

Maar ook op woonzorgcentrum de Molenkamp 

in Oldenzaal en woonzorgcomplex Het Weggler 

in Almelo. Sinds eind 2014 bieden we door het 

hele land kleinschalige zorgappartementen 

aan. Ook daar ben ik erg trots op. Het zijn 

Robin Smit 
Functie Werkvoorbereider e-installaties 
Leeftijd 35 
Bedrijf Löwik Installatietechniek
Plaats Almelo 
Aantal medewerkers 140 

Twitter Lowik_Almelo 
Facebook Löwik Installatietechniek 
LinkedIn Löwik Installatietechniek 

Tekst  Marjolein Eilander
Beeld  NFP Photography

allemaal projecten waarin veel techniek 

voorkomt en waarbij gewerkt wordt met een 

strakke planning. Het is steeds weer een 

uitdaging om deze projecten op tijd klaar te 

krijgen. 

05   Hoe verkoopt u zichzelf  
bij uw klanten?

Door me in te leven in de klant en zijn wensen 

uit te voeren. En door hem goed te adviseren 

over de mogelijkheden. Zo probeer ik een 

vertrouwensband op te bouwen. 

06    Wat kan volgens u echt  
niet meer?

De klant niet ontzorgen. De klant komt bij jou 

met een vraag en vraagt om jouw kennis. Je 

moet er voor zorgen dat je de klant ontzorgt 

zodat hij het vertrouwen krijgt dat je zijn vraag 

en wensen snapt.

07   Welke nieuwe techniek of 
welk nieuw product heeft de 
toekomst?

Domotica en het bedienen van apparatuur via 

WiFi zal steeds meer een onderdeel worden van 

onze toekomst. Het wordt goedkoper en het 

wordt steeds makkelijker te installeren en te 

programmeren, ook voor een eindgebruiker. 

08   Wat zou u in uw vak willen 
veranderen?

Niet heel veel. Er moeten wat meer allrounders 

komen. Van die oude rotten in het vak die 

overal inzetbaar zijn.

09   Waar zou u zich verder in  
willen bekwamen?

In het begeleiden van uitdagende projecten. En 

in duurzame technieken.

10   Hoe ziet uw werk er over  
vijf jaar uit?

Dan hoop ik in een eerder stadium met klanten 

rond de tafel te zitten en meer uitdagende 

projecten van A tot Z te begeleiden.
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Kwaliteit - Norm - Toegankelijkheid

REGELGEVING

Technisch zit de NEN 1010 in het algemeen pri-

ma in elkaar. En als je als maatstaf neemt dat 

de Nederlandse versie het internationale moe-

derdocument exact moet vertalen, is er ook 

niets mis mee. Maar vind je het belangrijk dat 

de inhoud correct wordt toegepast, dan is de 

norm slecht, aldus experts. Praktijkmensen 

worden afgeschrikt door de dikte, lopen vast in 

de teksten en hebben de grootste moeite om 

de structuur te doorgronden.

Wisselende kwaliteit

Peter Treffers van Elektroraad is kritisch over 

de NEN 1010. “De technische kwaliteit is 

gemiddeld van een goed niveau. Hoofdstuk 4 is 

bijvoorbeeld inhoudelijk uitstekend, al staat 

daar tegenover dat er elders grote fouten 

staan. In de versie uit 2015 ontdekten we ruim 

driehonderd fouten dus gemiddeld om de pagi-

na een fout. De normcommissie heeft tachtig 

procent aangepast, maar de overige twintig 

procent niet gecorrigeerd. We weten niet waar-

om.”

Ook bij de uitstekende gedeelten zijn taalge-

bruik en structuur echter erg ingewikkeld: 

“Geschikt voor mensen op hbo of universitair 

niveau, maar niet voor de mensen die de norm 

moeten gebruiken. Dat zie je terug in de cur-

sussen die we organiseren. Die duurt ruim vijf 

dagen en vergt minstens vijfenzeventig uur 

thuisstudie. Toch slaagt maar veertig procent 

van de deelnemers.”

Toegankelijkheid

De slechte toegankelijkheid geeft problemen, 

merkt Treffers: “We geven regelmatig onze 

expertise bij rechtszaken en zien dan dat 

installaties vaak verkeerd zijn uitgevoerd. Het-

zelfde constateren we als bedrijven ontwerp-

tekeningen laten controleren. Er zitten vaak 

cruciale fouten in, die installateurs veel geld 

kunnen kosten.” 

Dat betekent niet dat aangelegde installaties 

vaak onveilig zijn: “In de woningbouw wijken de 

veiligheidseisen weinig af van tientallen jaren 

geleden. En veel installateurs laten het werk in 

complexe situaties zoals medische ruimten 

over aan gespecialiseerde bedrijven.”

Het ‘gemiddelde’ installatiebedrijf zegt weinig 

problemen te hebben met de NEN 1010, blijkt 

uit een rondvraag van Installatie Journaal in 

2015: “We gebruiken normteksten niet dage-

lijks, maar wel zeer regelmatig. Als je weet waar 

staat wat je nodig hebt, dan lukt het, maar je 

moet echt de weg even weten. Vaak zijn prak-

tijkrichtlijnen handig, want die geven een uitleg 

die beter aansluit bij de praktijk. Dat is een goe-

de aanvulling, want de normteksten zelf zijn 

niet altijd even duidelijk opgeschreven.” 

Anderen vinden dat ze weinig met de NEN 1010 

te maken hebben: “Onze basiskennis is op orde 

en dus komen we een heel eind.” Veel bedrijven 

vinden de norm niet van toepassing op woning-

renovaties, maar schrikken wel van wat ze 

soms aantreffen: “In bestaande panden zie ik 

nogal eens dingen die niet kloppen met de nor-

men. Dan denk ik: heb ik daar nu zo lang voor 

mijn papieren geleerd als hier maar wat gerom-

meld wordt?”

‘Normen volgen is basisvoorwaarde’

Kropman Installatietechniek vindt het een 

basisvoorwaarde om volgens de normen te 

werken. Dat wordt per normeditie lastiger, 

vindt Landelijk Coördinator Elektrotechniek 

Jan Meijer. “De NEN 1010 wordt om te beginnen 

steeds dikker. En veel tekst lijkt geschreven 

voor juristen en is daardoor moeilijk in de prak-

tijk toe te passen. 

In vorige edities stonden op de linkerpagina 

verklaringen. Dat gaf wat ondersteuning voor 

de praktische lezer. Nu vind je de uitleg in de 

praktijkrichtlijn NPR 5310, maar deze zijn nog 

steeds niet voor alle bepalingen uitgewerkt. In 

het middelbaar technisch onderwijs wordt vaak 

alleen die NPR behandeld en de NEN 1010 

alleen genoemd.”

NEN 1010 niet geschikt voor  
de doelgroep?

Is de NEN 1010 een goede norm? Technisch zit de norm goed in elkaar, maar  

volgens experts is er zeker het een en ander op aan te merken.

Tekst  Ferdinand Pronk   



15Installatie Journaal
Maart-April 2018

REGELGEVING

Wat Meijer betreft komen er meer praktijkmen-

sen in de normcommissie om de norm beter 

leesbaar te maken. “Hun aandeel zou minstens 

zo groot moeten zijn als dat van commerciële 

partijen.” Hij overweegt zelf lid te worden: “Ik 

heb me aangemeld voor een kennismakings-

sessie. Daar wil ik inschatten of ik iets op dit 

terrein kan bereiken. Dat is voor mij een vereis-

te, want het lidmaatschap kost tijd en geld, die 

zich op de een of de andere manier moet terug-

betalen.”

Medewerkers bijscholen

De steeds hogere frequentie waarmee de NEN 

1010 verandert, maakt het lastiger om bij te 

blijven: “We moeten bij elke publicatie van een 

nieuwe editie een paar honderd medewerkers 

bijscholen.” Meijer informeert het management 

over de noodzaak van trainingen en houdt zich 

ook bezig met de inhoud. Daarnaast is hij 

vraagbaak voor medewerkers: “Het is voor een 

organisatie als de onze belangrijk die kennis te 

spreiden, zodat we op elke vestiging iemand 

hebben die de norm in zijn volledigheid kan 

interpreteren.”

Pouw Jongbloed is lid van de normcommissie. 

Hij is enthousiast over de kwaliteit van de norm, 

omdat die een zeer goede vertaling is van de 

internationale moedernorm. “Wel pleit ik 

ervoor dat er een aparte norm komt voor huis-

installaties. Want het gaat erg ver dat je voor de 

aanleg van een installatie van 2.500 euro 750 

pagina’s normtekst moet kennen.”

Jongbloed kent de kritiek op de leesbaarheid 

en de toegankelijkheid. “Ik had graag gezien 

dat er in de norm afbeeldingen zouden staan 

die de tekst toelichten. Daarmee kunnen mon-

teurs beter uit de voeten, die moet je niet ver-

moeien met lappen tekst. Maar binnen de hui-

dige manier waarop normen worden gemaakt, 

zit zo’n verandering er niet in. De inhoud wordt 

op internationaal niveau bepaald en daar is bij-

voorbeeld ook aangegeven hoe woorden moe-

ten worden vertaald.

Netscheider = hoofdschakelaar

Ik wilde een woord vertalen met het gangbare 

‘hoofdschakelaar’. Dat mocht niet: het moest 

‘netscheider’ zijn. Geen techneut snapt wat dat 

is en daarom stelde ik voor achter netscheider 

tussen haakjes ‘hoofdschakelaar’ te zetten. Dat 

voorstel is afgekeurd, omdat in de internationa-

le tekst ook niets tussen haakjes staat. En dus 

vind je ‘hoofdschakelaar’ ook niet in de tref-

woordenlijst. Laat staan dat ik het voor elkaar 

zou kunnen krijgen om de oude toelichtingen 

terug te krijgen.”

Jongbloed heeft niet de illusie dat hij internati-

onaal tot een toegankelijker norm kan komen 

en ziet weinig in de pogingen om naast de norm 

een toegankelijker versie te schrijven: “Het pro-

bleem is dat die niet juridisch is vastgelegd. 

De basisnorm zal dus altijd maatgevend blij-

ven.” Hetzelfde bezwaar ziet hij voor inhoude-

lijk, in het algemeen prima, commerciële uitga-

ven zoals de Kennisbank NEN 1010 van 

Vakmedianet.

Verbeteren

Hoe er dan wel een verbetering kan komen? 

Jongbloed: “Een eerste stap is dat er meer 

praktijkmensen in de normcommissies komen. 

In Duitsland worden goede mensen uit de 

industrie gevraagd om lid te worden. De werk-

geversorganisatie betaalt de kosten. Zo’n 

model is in Nederland ook denkbaar. Op dit 

moment kost het lidmaatschap je geld en tijd. 

Daarom treden er vooral bedrijven toe die ook 

een commercieel belang zien, maar die niet 

altijd brede technische kennis hebben. In de 

nieuwe opzet zouden subcommissies ook prak-

tijkrichtlijnen kunnen maken, want die kunnen 

in het algemeen ook wel een kwaliteitsimpuls 

gebruiken. De goed leesbare norm ga ik trou-

wens zelf maken… over een jaar of tien als ik 

gepensioneerd ben.” 





Zonnepark - Monitoring - Zonnepanelen

PROJECT

Het zonnepark in Zeijen in aanbouw.

Energieproducent Vrijopnaam uit Rotterdam 

anticipeert hierop door in te zetten op klein-

schalige zonneparken. Zo legde de energiepro-

ducent een kleinschalig zonnepark aan in 

Zeijen. Op een voormalige vuilstortplaats aan 

de Vriezerhoek plaatste E2-Energie uit Duiven 

2.208 zonnepanelen. 

De polykristallijne panelen zijn van Ulica Solar 

en hebben een vermogen van 270 Wattpiek. De 

20 omvormers zijn van SolarEdge, type SE 

27.6K. Deze omvormers werken met poweropti-

mizers, waarvan er per twee panelen steeds 

één wordt gemonteerd. 

Niet alleen werken de zonnepanelen door deze 

poweroptimizers onafhankelijk van elkaar, ook 

kan de energieopbrengst van elk paneel nauw-

keurig worden gemonitord. Volgens Marc 

Kluytmans van Vrijopnaam gaan deze omvor-

mers ook langer mee, omdat ze simpeler zijn 

en daardoor minder snel stuk gaan.

Betonnen ondergrond

Bijzonder aan het Zeijense zonnepark is de 

betonnen ondergrond waarop de panelen wer-

den geplaatst. Erik Brink van E2-Energie vertelt 

dat dit fundament een restant is van de vuil-

stortplaats. Hierdoor kunnen de panelen niet in 

de grond worden geankerd. Als oplossing 

plaatste E2-Energie betonplaten, die als bal-

lastblokken boven het betonnen fundament 

werden gelegd. Hierop kon het montagesys-

teem van Bayo.s worden geankerd en gemon-

teerd. Daarnaast is het hele systeem geaard.

 

Zonnepanelen in plaats van maïs

Vrijopnaam ontwikkelt bewust kleinschalige 

zonneparken. Kluytmans verklaart dat er maar 

beperkt ruimte is voor gigantische zonnepar-

ken, naast het feit dat omwonenden er niet op 

zitten te wachten. Kleine parken met slechts 

enkele duizenden, in plaats van tien- of hon-

derdduizenden, panelen zijn volgens hem beter 

te realiseren. “In plaats van een maïsveld ligt er 

dan een zonneveld”, zo redeneert Kluytmans.

Vrijopnaam verkoopt de panelen in zijn zonne-

parken op hun website. Zo wordt zonne-energie 

ook toegankelijk voor mensen die geen zonne-

panelen kunnen plaatsen. 

Kleinere zonneparken,  
minder protest!
Over het algemeen leidt een zonnepark tot minder verzet dan een windturbine-

park. Maar nu er meer en meer grote zonneparken ontwikkeld worden, ontstaat 

er ook weerstand tegen. 

Tekst  Laura van Santen

PROJECTENDATABASE

Deze projectbeschrijving komt uit de projecten-

database CobouwBouwberichten.nl. Op bouwbe-

richten.nl kunt u zich opgeven voor een gratis 

abonnement.
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Cursus - BENG - Energieneutraal

MARKT

Maar energieneutraal bouwen en renoveren 

staat ook in de belangstelling omdat steeds 

meer mensen hun woning willen verduurza-

men. Dan is het zaak als installateur de juiste 

adviezen te kunnen geven.

Juiste adviezen geven

Maar wat is juist, en hoe rendabel is dat? De 

praktijkcursus ‘Energieneutraal bouwen en 

renoveren”, georganiseerd door Stichting Kern, 

wil installateurs en aannemers wegwijs maken 

in dat oerwoud van energetische én financiële 

beslissingen. De drie docenten kennen de 

markt als geen ander; aan hen de vraag: wat 

hebben installateurs nu echt aan zo’n cursus?

De cursus is in 2013 in Nederland geïntrodu-

ceerd in het kader van het Europese project 

PassReg. Dit project ondersteunde veertien 

Europese regio’s om een versnelling te bewerk-

stelligen van bijna energieneutrale gebouwen, 

BENG, ofwel nZEB’s in Europese termen. Ken-

nisoverdracht was hoofddoel van dit project, 

waarvan de cursus een van de uitingen is, ver-

telt één van de docenten.

Hoe energiezuinig renoveren

Carl-Peter Goossen: “De cursus bestond al in 

Duitsland en is vertaald voor de Nederlandse 

markt. Het geeft installateurs een goed inzicht 

hoe gebouwen energiezuinig gebouwd of gere-

noveerd kunnen worden. Het combineert pas-

siefhuistechnologie met BENG en nul-op-de-

meter (NOM).”

Bij een goede bouwkundige schil (lees: goed 

geïsoleerd en kierdicht) en energiezuinige 

balansventilatie is het benodigde installatiever-

mogen nog maar een tiende van datgene waar 

nu nog mee gerekend wordt, stelt Goossen. 

“Die pieklast is nog maar 10W per m2. Als je dat 

niveau hebt bereikt, is het vermogen van de 

ventilatie, die nodig is voor het verversen van 

de binnenlucht, voldoende, om je huis te ver-

warmen. Dan zijn verwarmingssystemen als 

vloerverwarming, convectoren en radiatoren 

overbodig.”

Afstemmen

Alles valt of staat met de afstemming van de 

gebouwschil, gebruik en installaties. Dat ver-

eist integraal ontwerp en uitvoering, zo legt 

Goossen uit. “Bij een nZEB-woning wekken 

ramen meer warmte door zoninstraling op dan 

ze verliezen. Woningen die nu worden gebouwd 

conform Bouwbesluit verbruiken +/-70 kWh/m2 

per jaar. Maar ze verliezen nog steeds te veel 

warmte door de ramen en kieren. nZEB-tech-

nologie integreert de bouwkundige aanpak met 

installatietechnische oplossingen. Hiermee 

wordt energieneutraal bouwen en renoveren 

betaalbaar en levert een optimaal comfort.” 

Tot zover de overduidelijke theorie, maar in de 

praktijk werkt het toch anders, weet Goossen 

uit eigen ervaring. “Veel installateurs die wij in 

de cursus krijgen, werpen mij al heel snel toe 

dat ze, als zij berekeningen maken conform 

ISSO 51, veel meer vermogen nodig hebben. 

Deze installateurs begrijpen het energetische 

samenspel in een gebouw onvoldoende en heb-

ben alleen de achterflap van de ISSO 51 gele-

zen, terwijl de publicatie wel degelijk richting 

geeft voor energieneutraal bouwen. Op die 

achterflap staat de berekening zoals die in 

1995 is ingezet met bijvoorbeeld de nachtverla-

ging: ’s avonds zet de bewoner de temperatuur 

eigenhandig terug met de thermostaat. Maar in 

BENG- of passiefhuiswoningen, zowel nieuw-

bouw als gerenoveerd is dat niet meer aan de 

orde en volstaat een zeer klein afgiftevermo-

gen.”

Energiepotentieel wordt niet benut

De inhoud van deze cursus is helemaal niet 

nieuw en toch wordt deze kennis niet op grote 

schaal ingezet. Goossen denkt daarvan wel de 

Integraal ontwerpen en bouwen 
voor energieneutrale gebouwen

Energieneutraal bouwen en renoveren staat op dit moment volop in de belang-

stelling. Niet in de laatste plaats omdat onder andere veel woningcorporaties hun 

woonvoorraad BENG-proof willen maken.

Tekst  Harmen Weijer   
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De excursie naar energieneutrale projecten linkt de kennis uit de cursus aan de 

praktijk. “Dat versterkt het vertrouwen en maakt het omdenken eenvoudiger”, aldus 

de docenten. 

oorzaken te weten. “Installateurs werken vaak 

op basis van: ‘baat het niet, dan schaadt het 

niet’. 

Dus leggen ze de woning uit op veel meer dan 

voldoende ventilatie, te veel. Want het kost veel 

te veel energie. Sterker nog: als wij in Neder-

land alle onderhoudsmonteurs de opdracht 

meegeven om alle tochtprofielen van deuren te 

vervangen en we leren ze waterzijdig inregelen, 

dan kan Groningen rustig ademhalen. Want dan 

hebben we het Slochterengas niet meer nodig.”

Omdenken is echt nodig. De ingesleten verzui-

ling in de bouw zorgt er voor dat dit energiebe-

sparingspotentieel niet wordt benut, stelt Cla-

rence Rose. Zij is één van de docenten van de 

praktijkcursus en voorzitter van Stichting Kern. 

“Daarmee bedoel ik dat de verschillende disci-

plines in de bouwkolom te weinig kennis heb-

ben van de andere vakgebieden. Daardoor wer-

ken ze langs elkaar heen, dekken zich in voor 

mogelijk risico en zien ze juist de kans op syner-

gie over het hoofd”, aldus Rose.

Integraal ontwerpen en bouwen

De echte oplossing is integraal ontwerpen en 

bouwen: architect, constructeur, bouwer en 

installateur zitten voor een project met elkaar 

om tafel. 

Goossen: “Dan worden alle mogelijkheden 

meegenomen. De architect moet rekening hou-

den met maximale daglichtinval. Daarna kijk je 

naar een veilige constructie - denk ook aan 

brandveiligheid, gevolgd door binnenklimaat en 

ventilatie. Meestal is vrije koeling dan ten slotte 

voldoende om oververhitting te voorkomen.”

Maar Goossen constateert dat deze volgorde 

bij veel nul-op-meter woningen, zowel nieuw-

bouw als renovatie, te weinig op zonlichtinval 

wordt gestuurd.  

“Dat komt omdat in de EPG-berekening het 

raam slechts als verliespost wordt gezien. Ik 

geef vaak aan dat woningen van zoveel mogelijk 

glas op het zuiden moeten worden voorzien. 

Dan wordt vaak tegengeworpen dat er overver-

hitting dreigt. Dat is echter met een juiste over-

stek niet aan de orde.”

NTA 88100

Met de komst van de NTA 88100 ‘Energiepres-

tatie van gebouwen’ wordt het stelsel Energie-

prestatie Gebouwen vervangen door een een-

voudige, transparante bepalingsmethode voor 

energieneutrale gebouwen die bruikbaar is in 

de bouwregelgeving. 

Deze wordt ontwikkeld door de NEN in samen-

werking met de markt, waaraan ook docenten 

van Stichting Kern hun medewerking verlenen. 

“Hoe dan ook vergt energieneutraal bouwen 

van de installateur bouwkundig inzicht, maar 

ook andersom: de bouwkundige moet rekening 

houden met de installaties. Dat is primair de 

bedoeling van deze cursus.”

Die interdisciplinaire samenwerking is echter 

nog lang niet altijd een standaardprocedure, 

merkt Goossen in de praktijk. En omdat instal-

lateurs geen gezeur achteraf willen worden 

zelfs bij passiefrenovaties cv-ketels geïnstal-

leerd.

Goossen: “Maar inmiddels zijn fabrikanten van 

bijvoorbeeld warmtepompen zover dat ze 

alleen garanties op een goed werkende warm-

tepomp afgeven als de woning goed is geïso-

leerd. Zodat niet achteraf bij een niet goed 

genoeg geïsoleerde woning naar de fabrikant of 

installateur gewezen wordt. Want de woning 

moet bouwkundig in orde zijn.”

“De ingesleten verzuiling in de bouw 
zorgt er voor dat het 
energiebesparingspotentieel in de 
woningbouw niet wordt benut”



MARKT

Naast technische kennis belicht de cursus ook integrale samenwerking. Dit om de beoogde energieambitie op een kwalitatief hoog niveau haalbaar te maken.

Overleven

Om integraal ontwerpen en bouwen bij installa-

teurs tussen de oren te krijgen zijn praktijkcur-

sussen als deze broodnodig, stelt Clarence 

Rose. “De meeste bedrijven in de installatie-

branche zijn mkb’ers, en druk bezig met overle-

ven. Die zijn niet bezig met her- of naopleidin-

gen. Of ze hebben geen gevoel voor 

bouwkundige oplossingen. Maar een praktijk-

cursus kan daar wel in helpen. Onze docenten 

zijn experts uit de markt, die dagelijks met pro-

jecten bezig zijn, die herkenbaar zijn voor 

installateurs.”

Naast de praktische aspecten die komen kijken 

bij een energieneutrale aanpak is het financiële 

rendement van energetisch bouwen en renove-

ren onderdeel van deze cursus. Met een nauw-

keurige energiebalansberekening met de nZEB-

tool/PHPP kunnen de te verwachten 

energieverbruiken en -kosten in beeld worden 

gebracht. De nZEB-tool is de Nederlandse ver-

sie van het PassiefHuis ProjecteringsPakket, 

PHPP, een bouwfysische rekenmethode die in 

de jaren negentig speciaal werd ontwikkeld om 

voor passieve gebouwen in de ontwerpfase de 

energievraag te bepalen en de juiste beslissin-

gen te nemen op het gebied van energie-effici-

entie.

Bouwkosten

“De investeringskosten zouden standaard 

moeten worden afgewogen tegen de resulte-

rende gebruikerskosten”, vertelt Henk Weg-

kamp. Hij is de derde, vaste docent van de cur-

sus en mede-eigenaar van adviesbureau 

Dantuma-Wegkamp. Wegkamp: “De kosten kun 

je wel handmatig doorrekenen, maar om dat te 

vereenvoudigen hebben we een programma 

ontwikkeld waarin bij de energiebalansbereke-

ning ook de bouwkosten meegenomen worden. 

Daarnaast zijn ook lokale kosten, zoals vergun-

ningen, rioolheffing, onroerend goedheffing, 

afvalstoffenheffing, mee geprogrammeerd tot 

op eigen lokaal niveau. Zodoende kan een 

gebouweigenaar uitrekenen wat het reële ren-

dement is van een passiefhuis-investering. Per 

onderdeel kan hij finetunen en keuzes maken. 

Bijvoorbeeld: hij kan zijn vloer net zo ver isole-

ren totdat het rendement positief en zinvol is.”

EPC-berekeningen

Het bijzondere is dat deze manier van bereke-

nen bij zowel aannemers als installateurs niet 

direct wordt begrepen, maar wel bij particulie-

ren. Wegkamp noemt dezelfde redenen als zijn 

collega-docenten: “Aannemers en installateurs 

zijn te veel gericht op epc-berekeningen. Parti-

culieren hebben die beroepsdeformatie niet en 

zien het meteen.”

Wegkamp beseft ook terdege dat een bouwfy-

sicus niet direct kennis in huis heeft om de net-

to contante waarde van een product te kunnen 

berekenen. “Ik heb naast bouwkunde ook 

bedrijfskunde gestudeerd, dus ik heb die ken-

nis wel meegekregen. Maar dat is niet het vak-

gebied van installateurs. Als je echter de inves-

tering nu en de baten in de toekomst wel kunt 

bepalen, is de uitleg richting klant een stuk 

makkelijker.”

Levenscycluskosten

De levenscycluskosten zijn een belangrijke 

drijfveer voor energetisch bouwen, aldus Rose. 

Maar de cursus belicht nog een ander belang-

rijk aspect, vindt Rose: integrale samenwerking 

is nodig om de beoogde energieambitie op een 

kwalitatief hoog niveau haalbaar te maken 

maar ook om de investeringskosten te beper-

ken. “In een interdisciplinair ontwerpteam kun-

nen ontwerpvraagstukken intelligent worden 

opgelost. Een gestroomlijnd ontwerp- en bouw-

proces neemt risico’s weg en leidt direct tot 

lagere bouwkosten, en beslist niet alleen 

omdat er veel minder faalkosten ontstaan.”

Het inzicht in niet alleen de energetische en 

milieuvoordelen maar ook financiële baten is 

belangrijk, juist in deze tijd, constateert Weg-

kamp. Want hoewel er nog veel bedrijven aan 

het overleven zijn, zien veel aannemers en 

installateurs de markt snel aantrekken en wil-

len er nu van profiteren. “Veel bedrijven heb-

ben wel speciale werknemers voor de energie-

transitie in dienst, maar de marktsituatie doet 

bedrijven weer teruggrijpen naar oude en voor-

al bekende technieken. Velen installeren weer 

cv-ketels terwijl we juist op warmtepompen 

moeten inzetten. Maar dat is ook logisch: min-

der kosten en minder risico’s.”

Net als Goossen ziet Wegkamp wel een positie-

ve beweging hierin, maar die wordt voorname-

lijk gestimuleerd door importeurs en groothan-

dels. “Ik zie dat importeurs en groothandels 

langzaam maar zeker af willen van de korting 

op inkoopquota. Ze willen naar korting op basis 

van bewezen kennis. Als een installateur kor-

ting wil op warmtepompen, moet hij aantonen 

dat hij deze kundig kan installeren. Dat geeft 

aan dat fabrikanten bang zijn dat ze hun inno-

vatieve producten niet verkocht krijgen, om de 

simpele reden dat ze niet juist geïnstalleerd 

worden”, aldus Wegkamp. 
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Overname - Risico’s – Vooraf Informeren 

MARKT 

Met een goed plan is er heel veel mogelijk”, 

aldus Gerrit van Yperen, regiodirecteur Noord-

Nederland van de investeringsmaatschappij 

NLInvesteert. Het is een regelrechte knipoog 

naar al die kleine bedrijven die worden geleid 

door ondernemers op leeftijd, en die vroeg of 

laat een beslissing moeten nemen over de toe-

komst van hun bedrijf. Ook in de elektrotechni-

sche installatiebranche is vergrijzing een issue 

en zijn overnameperikelen aan de orde van de 

dag. 

Buysrogge Safe 

Zo ook bij Buysrogge Safe. Het in Assen geves-

tigde bedrijf werd sinds 1986 geleid door 

oprichter Piet Buysrogge, die het mooi vond 

geweest. Buysrogge had een prachtig bedrijf 

opgebouwd en dertig jaar lang elke economi-

sche storm overleefd. De orderportefeuille was 

na een paar moeilijke crisisjaren weer goed 

gevuld en dit was hèt moment voor een ver-

koop. In bedrijfsleider Menno Nieuwenkamp 

vond hij de ideale kandidaat. Nieuwenkamp 

kende het bedrijf van haver tot gort en had in 

de loop der jaren alle credits opgebouwd. Deal! 

Het overnamespel kon beginnen. Maar wacht 

even… dit was onbekend terrein. Hoe verkoop 

je een elektrotechnisch installatiebedrijf? 

Hoe verkoop je een 
elektrotechnisch installatiebedrijf? 
De bank zei eerst ‘nee’ tegen de financieringsaanvraag. Toen er een goed  

uitgewerkt plan aan te pas kwam, waarbij het risicovolle stuk financiering elders 

werd ondergebracht, lagen de kaarten opnieuw op tafel. De bank deed tòch mee. 

Overnameplan geslaagd! Menno Nieuwenkamp, al twintig jaar bedrijfsleider van 

Buysrogge Safe, is sinds 1 januari 2018 de nieuwe eigenaar.

Tekst  Ton Verheijen   

Buysrogge is gespecialiseerd in beveiliging, 

telecommunicatie en elektrotechniek en werkt 

onder meer voor bekende winkelketens als 

Claudia Sträter, Ziengs, Miss Etam en Miller & 

Monroe. Voor het bedrijf, dat landelijk actief is, 

werken vijf mensen in de buitendienst en drie in 

de binnendienst. 

De beslissing dat Nieuwenkamp ‘het’ zou gaan 

doen werd begin 2017 genomen. Menno Nieu-

wenkamp en Piet Buysrogge hadden geen 

enkele ervaring met het verkopen van zoiets 

groots als een installatiebedrijf. Waar begin je? 

Wat is de vraagprijs? Wie ga je benaderen? Ze 

deden het meest voor de hand liggende. Menno 

Nieuwenkamp: “We stapten naar de bank. Daar 

hoorden ze ons relaas aan en gaven ze al met-

een aan dat ze niet bereid waren zoveel financi-

ele risico’s te nemen. Ze vonden het bedrag te 

groot om in hun eentje te dragen.” 

NLInvesteert 

De weg naar de bank leek een doodlopende 

straat. Maar Nieuwenkamp liet het er niet bij 

zitten. Was deze missie wel zo kansloos als hij 

leek? Hij zocht door en kwam in contact met 

Gerrit van Yperen van NLInvesteert. Daarop 

werd een traject gestart dat ongeveer een half 

jaar zou gaan duren. Nieuwenkamp: “Samen 

hebben we marktonderzoek gedaan. We heb-

ben er rapporten en brancheprognoses bij 

gehaald en alle cijfers goed op een rijtje gezet.” 

Van Yperen: “Als investeringsmaatschappij 

nemen wij de ondernemer bij de hand. We kij-

ken elkaar goed in de ogen. Alle ambities, alle 

plannen en de kijk op ondernemen houden we 

De weg naar de bank leek een 
doodlopende straat

Gerrit van Yperen, regiodirecteur Noord-

Nederland van van de 

investeringsmaatschappij NLInvesteert.
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Het pand van het in beveiliging, telecommunicatie en elektrotechniek gespecialiseerde BuysRogge in Assen.

Het team van Buysrogge Safe met links eigenaar Menno Nieuwenkamp.

tegen het licht. We kijken kritisch naar het busi-

nessmodel, want wat vandaag werkt moet 

morgen ook nog werken. Gaandeweg zagen we 

dat het bedrijf goed draaide. Samen hebben we 

een bedrijfsplan opgesteld als leidraad. Het 

plan behelsde de samenwerking met verschil-

lende types financiers en een verdeling van risi-

co’s.” 

Wederom klopte Nieuwenkamp bij de bank aan. 

Nu met een beter verhaal. Codewoord: risico-

spreiding. Ditmaal kreeg het gesprek een heel 

andere wending. Het plan was dat Piet Buys-

rogge en NLInvesteert het risicodragende deel 

van de financiering voor hun rekening zouden 

nemen en de bank de rest. Van Yperen: “Het 

kwam erop neer dat de bank een derde van de 

overnamesom plus het werkkapitaal ging finan-

cieren. Piet Buysrogge en NLInvesteert ston-

den garant voor twee derde van de overname-

som.” 

Financiering op basis van tickets 

NLInvesteert financiert bedrijven op basis van 

tickets van vijfhonderd euro die worden uitge-

geven voor een bepaalde looptijd. Van Yperen: 

“Door dit soort leningen te verstrekken, helpen 

wij ondernemers hun dromen te realiseren. 

Gezonde bedrijven in het mkb hebben onze 

belangstelling. Geen startups maar bestaande 

bedrijven met een positieve cashflow en een 

financieringsbehoefte van minimaal 2,5 ton. Er 

mag best sprake zijn van weinig eigen vermo-

gen, dat vinden wij niet zo erg. We kijken ook 

meer naar de toekomst dan naar het verleden. 

In elk geval moeten we er een goed gevoel bij 

hebben.” 

Aan potentiële investeerders wordt door NLIn-

vesteert een risicoweging meegegeven plus het 

rentetarief dat ze ontvangen voor het geld dat 

ze ter beschikking stellen. De investeerders 

kunnen intekenen voor een x-aantal tickets. In 

het geval van Buysrogge Safe werden in totaal 

38 investeerders gevonden die bereid waren 

een of meer tickets te kopen. Via het investe-

ringsplatform was de financiering binnen enke-

le dagen rond. De looptijd bedraagt zestig 

maanden. Daarna is het hele bedrag afbetaald. 

Van Yperen: “Zie het als een soort van crowd-

funding voor vermogende investeerders.”  

Achtbaan 

Een bedrijf verkopen doe je als ondernemer in 

de regel maar één keer in je leven. De emoties 

die dat met zich meebrengt zijn onbekend ter-

rein. Wat is het bedrijf waard? Aan wie verkoop 

je? Aan je zoon of dochter? Je bedrijfsleider? Je 

broer? Een volslagen onbekende? Elke optie 

zorgt weer voor andere vragen en twijfels. “Het 

is een achtbaan”, weet Van Yperen. “Wij snap-

pen die emoties en nemen de tijd om onderne-

mers bij de hand te nemen en goed voor te 

bereiden.” 

Menno Nieuwenkamp kijkt terug op een bewo-

gen periode maar kan zich nu weer helemaal op 

de bedrijfsvoering richten en Buysrogge Safe 

verder uitbouwen. Hij vertelt: “NLInvesteert 

heeft me niet in het diepe gegooid. Voor een 

periode van zestig maanden blijven zij het aan-

spreekpunt. Daar betaal ik trouwens wel een 

commissie voor, maar goed, ze hebben me pri-

ma op weg geholpen. Ook voor Piet Buysrogge 

is dit de allerbeste oplossing. Hij kent mij al 

twintig jaar en weet wat hij aan me heeft. Als je 

je bedrijf verkoopt aan een onbekende, weet je 

nooit hoe het uitpakt.”  

‘Laat je goed informeren’ 

Voor andere elektrotechnische installatiebe-

drijven met verkoopplannen heeft Nieuwenk-

amp een helder advies: “Laat je vooraf goed 

informeren. Daarna moet je je bloot geven. 

Zorg dat je je cijfers, verwachtingen, groeiplan-

nen en doelstelling op een rijtje hebt. Laat met 

je bedrijfsplan, investeringsbegroting, exploita-

tiebegroting en liquiditeitsbegroting zien dat je 

onderneming goed draait. Dan is het voor 

investeerders zo klaar als een klontje.” 
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Elektromonteur - Werkzaamheden - Tarieven

MARKT

Wat vraagt een elektromonteur 

gemiddeld per uur in Nederland?

Het gemiddelde landelijke uurtarief van een 

elektromonteur is € 43,78 excl. BTW.

Eerst hebben we naar de landelijke uurtarieven 

gekeken, onafhankelijk van provincie en groot-

te van bedrijf. Hieruit kwam naar voren dat een 

elektromonteur in Nederland gemiddeld 

€ 43,78 per uur excl. BTW vraagt. Hier zit een 

standaardafwijking van € 5,83 op.

Wat zijn de uurtarieven
in de elektrotechniek? 

Elektricien.org onderzocht de uurtarieven in de elektrotechniek. Elektricien.org 

is een platform waar elektromonteurs en eindgebruikers elkaar vinden.

Tekst  Jim van Iperen*   

De standaardafwijking houdt in dat een uurta-

rief tussen de € 37,96 en € 49,61 excl. BTW 

marktconform is.

In de grafi ek hieronder zie je op de verticale as 

het aantal keer dat een waarde is opgegeven en 

op de horizontale as het uurtarief.

- 123 elektromonteurs deden mee aan ons 

online onderzoek.

- 114 bedrijven in dit onderzoek hebben een 

erkenning van een branchevereniging. 

- Bedrijven met meerdere erkenningen hebben 

niet per se een hoger uurtarief.

- Grotere elektrotechnische bedrijven rekenen 

vooral in het weekend een hoger tarief.

Uurtarieven in de avond en het weekend

Avond  € 39,20 tot € 64,42   

Zaterdag   € 39,62 tot € 66,56

Zondag      € 40,26 tot € 87,66

Links het standaard uurtarief, hierboven de uurtarieven per provincie.
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Een bedrijf met meer personeelsleden 
is net iets duurder

Zoals je kunt zien stijgt het uurtarief voor werk-

zaamheden ’s avonds en in het weekend snel. 

Dit komt omdat de bedragen hier verder uit 

elkaar liggen.

Marginale verschillen in uurtarief per 

provincie

We hebben ook gekeken naar de provincie en 

welke rol dat speelt in het uurtarief dat elektro-

monteurs vragen aan hun klanten. (Zie de 

afbeelding op pagina 24.) 

Belangrijk om erbij te zeggen dat er in bepaalde 

provincies maar weinig inzendingen waren en 

de resultaten wat vertekend kunnen overko-

men.

Een erkenning van een branchevereniging 

heeft geen invloed op de hoogte van het uurta-

rief.

Een opvallend resultaat uit ons onderzoek is 

dat het hebben van erkenningen geen invloed 

heeft op de hoogte van het uurtarief. Het geeft 

geen significant afwijkend uurtarief of een elek-

tromonteur vier of helemaal geen erkenningen 

heeft.

Uiteraard weten we niet of erkenningen positie-

ve effecten hebben op de betrouwbaarheid, het 

imago en de acquisitiekracht (dit hebben we 

immers niet onderzocht).

Puur kijkend naar het uurtarief spelen certifice-

ring en erkenningen geen enkele rol in de hoog-

te ervan.

Rekenen bedrijven met meer 

personeel een hoger uurtarief?

Uit ons onderzoek komt naar voren dat het 

hebben van meer personeel een marginale 

invloed heeft op het standaard uurtarief.

Er kan voorzichtig gezegd worden dat een 

bedrijf met meer personeelsleden net iets 

duurder is. Dit kan verklaard worden door ver-

schillende factoren.

- Grotere bedrijven hebben hogere kostenpos-

ten en overheadkosten. Deze doorberekend 

naar de eindgebruiker.

- Het is aannemelijk dat grotere bedrijven meer 

zakelijke klanten hebben waar een hoger uurta-

rief eenvoudiger te verantwoorden is.

Duurder tijdens afwijkende tijden

In de avonden en de weekenden is het opval-

lend om te zien dat de uurtarieven van grotere 

bedrijven een stuk sneller oplopen dan dat van 

kleinere bedrijven. Dat is mogelijk een kans 

voor kleinere elektrotechnische bedrijven. 

*Jim van Iperen werkt bij Elektricien.org 
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All Electric – Meterkast - Warmteontwikkeling

TECHNIEK

Een half jaar geleden kwam Hager met de ver-

nieuwde Vision op de markt. Een opnieuw ont-

worpen verdeelinrichting, speciaal voor de 

Nederlandse markt, door een team van meer 

dan vijftig mensen. Reden voor Hager om een 

grote groep installateurs tijdens de kennisses-

sie Hager Update bij te praten over toekomsti-

ge ontwikkelingen in de meterkast. Die kunnen 

tamelijk ingrijpend zijn.

Elektriciteit steeds belangrijker

Het zal niemand zijn ontgaan dat elektriciteit 

een steeds belangrijker rol speelt in woningen. 

In een gemiddeld gezin zijn er honderd appara-

ten met een stekker. Van een dozijn telefoono-

pladers tot elektrische tandenborstel en van 

zonnepanelen tot inductiekookplaat. Met de 

honderd stekkerapparaten anno 2018 praat je 

over een een verdubbeling in tien jaar tijd. 

Natuurlijk zijn die niet allemaal tegelijkertijd 

ingeschakeld, maar de belasting en gelijktijdig-

heid nemen toe, constateert Hager. Dat heeft 

gevolgen voor de warmteontwikkeling in de 

groepenkast, maar ook voor de temperatuur in 

de gehele meterkast.

Tel daarbij dat het kleinste hokje in huis is niet 

langer alleen het knooppunt is voor energiedis-

tributie, maar de meterkast verzorgt in mening 

huishouden ook een spilfunctie in ICT en domo-

tica. Allerlei servertjes, controllers en harde 

schijven krijgen een plaatsje in de meterkast, 

die daardoor steeds warmer wordt.

Zorgwekkend is dat de meterkast in menige 

woningen een handige opbergkast is geworden. 

Van schoenen, handtasjes, stofzuiger, en zelfs 

complete winterjassen. “Een meterkastbrand 

komt niet zo vaak voor, maar het leidt wel tot 

een algemene verwoesting van de woning,” gaf 

Freek Eggels van Hager aan. Zijn tip aan instal-

lateurs. “Leg uit aan bewoners waarom de 

meterkast ‘schoon’ moet blijven. En leg uit 

waarom de aardlekschakelaar getest moet 

worden.”

Meer componenten in meterkast

De rol van de groepenkast verandert langzaam 

maar zeker. Dat is te zien aan het aantal com-

ponenten. In 2008 waren er in een gemiddelde 

woning twee aardlekschakelaars voor in totaal 

5,8 groepen. In 2016 waren er gemiddeld 2,2 

aardlekschakelaars ter beveiliging van 6,4 

installatieautomaten. ‘Tien procent groei in 

minder dan tien jaar tijd.”

Ook is er een duidelijke verschuiving van 1- naar 

3-fase verdeelinrichtingen. In 2008 was 3-fase 

standaard in dertig procent van de woningen. 

In 2016 is de verdeling fifty-fifty. De uitbreiding 

van het aantal componenten zit hem met name 

in de steeds vaker gebruikte kookgroep, maar 

Nieuwe groepenkast past naadloos 
in geëlektrificeerde woning

De meterkast wordt in rap tempo een prominent onderdeel van de geëlektrifi-

ceerde woning. Hager heeft de vernieuwde verdeelinrichting Vision helemaal  

afgestemd op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Punt van zorg blijven de 

minimale afmetingen van de meterkast.

Tekst  Richard Mooi 

De meterkast is vaak een handige 
opbergkast voor schoenen, 
handtasjes, stofzuiger en winterjassen

NOODVERLICHTINGSLAMPJE

Een leuke ontwikkeling is een groepenkast met 

ingebouwd noodverlichtingslampje. Die gaat  

automatisch branden bij een stroomuitval. Nooit 

meer op de tast in een overvolle meterkast een 

groep of aardlek inschakelen. Het ingebouwde 

noodverlichtingslampje is bovendien vaak  

uitneembaar (het is nu een zaklamp). Bijna alle 

fabrikanten van groepenkasten kunnen een  

noodverlichtingslampje leveren.
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Freek Eggels: “Leg uit aan bewoners waarom de meterkast ‘schoon’ moet blijven.” “Voorgeassembleerde Vision-verdelers zijn getest op honderd procent 

belastbaarheid van de hoofdschakelaar, dus veertig ampère continu. Dit neemt de 

installateur werk uit handen, aldus Barry van der Zande.

ook in de komst van zonnepanelen die achter 

een aparte eindgroep worden aangesloten.

NOM

Maar we zijn er nog niet. Nul-op-de-meter 

(NOM) is bij nieuwbouw zowat standaard. En 

renovatiewoningen bij corporaties komen ook 

steeds vaker uit op NOM. Dat kan alleen met 

een warmtepomp die voorzien is van een eigen 

installatieautomaat. Vaak een krachtgroep 

omdat elektrische bijstook tot 9.000 Watt kan 

oplopen.

En wat te denken van de elektrische auto? Die 

vraagt ook weer om een eigen beveiliging in de 

groepenkast. Niet één maar meerdere beveili-

gingen. En accuopslag is over een tijdje wellicht 

noodzakelijk. De groei van de verdeler is daar-

mee ingezet. “Voller en daarmee ook warmer,” 

constateert Hager.

Door de flinke belasting kan het voorkomen dat 

een warmtecalculatie nodig is. Blijven de gega-

randeerde temperaturen ook bij tachtig pro-

cent belasting binnen de specs? Groepenkast-

leveranciers stellen vaak digitale tools 

beschikbaar om te kunnen bereken of de warm-

te binnen de grenzen blijft. “Voordeel is dat 

voorgeassembleerde Vision-verdelers zijn 

getest op honderd procent belastbaarheid van 

de hoofdschakelaar, dus veertig ampère conti-

nu. Dit neemt de installateur werk uit handen, 

omdat een warmtecalculatie overbodig is”, ver-

telt Barry van der Zande.

Tendens: monitoring

Ook de tendens naar monitoring van elektri-

sche vermogens vereist meer componenten in 

de verdeelinrichting. KWh-meters in de verde-

ler maken het mogelijk om nauwkeurig per 

groep het verbruik te meten. Bij de al aange-

stipte NOM-woningen, zeker bij woningcorpo-

raties, is een prestatiegarantie van de verwar-

ming- en tapwaterinstallatie vaak een verplicht 

onderdeel van het bouwcontract.

Installateurs moeten garanderen dat de warm-

tepomp en pv-panelen volgens de specificatie 

presteren. Dat kan alleen door per groep het 

verbruik te meten. In de toekomst willen ener-

giebedrijven ook de hulp van consumenten 

inroepen om het piekverbruik te verminderen. 

Dat kan door de tarieven per kwartier te varië-

ren. Het slim- in- en afschakelen van grootver-

bruikers in de woning maakt dan het verschil 

op de energierekening. “Langzaam maar zeker 

ontstaat de vraag naar tijdgestuurde schakelin-

gen, vermogensswitches en prioriteitsrelais in 

de verdeelinrichting,” vat Hager de trends 

samen. Al deze componenten vechten om een 

plekje in de verdeler.

Vision

De modulaire verdeler Vision is hierop voorbe-

reid en gemakkelijk uit te breiden, ook bijvoor-

VERSCHIL FORNUISGROEP EN KOOKGROEP

In een woning waar geen gasaansluiting aanwezig is (dat worden er steeds meer) is een speciale groep 

voor elektrisch koken noodzakelijk. Daarbij is de keuze uit twee oplossingen: een fornuisgroep (2 x 1-fase) 

of kookgroep (1 x 3-fasen). De fornuisgroep bestaat uit twee installatieautomaten die als één groep kun-

nen worden aangesloten achter een aardlekschakelaar. De kookgroep bestaat uit drie installatieautomaten 

die gelijktijdig geschakeld dienen te worden, oftewel een echte krachtgroep. Een standaard vierpits induc-

tiekookplaat heeft voldoende aan een fornuisgroep (tot maximaal 7300 Watt). Zo’n kookplaat bestaat ei-

genlijk uit twee aparte inductieunits van 230V, met eigen aansluitdraden, die in de perilex-stekker bij el-

kaar komen. Een grotere inductiekookplaat bevat 3 fasen en heeft een aparte krachtgroep nodig.
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www.verizonconnect.com/nl  
0800 - 3949042

Vertrouwen is altijd 
uw klantafspraken 
nakomen.
Met Verizon Connect geeft u uw klanten een 
precieze aankomsttijd door. Onze oplossingen 
bieden nauwkeurigheid, flexibiliteit en 
betrouwbaarheid van uw wagenpark, zodat u 
een nog betere klantenservice biedt, ongeacht 
wat u levert.

Verizon Connect geeft u meer inzicht en het vermogen 
om slim en met vertrouwen te handelen.

TECHNIEK

Langzaam maar zeker ontstaat de vraag naar 

tijdgestuurde schakelingen, vermogensswitches en 

prioriteitsrelais in de verdeelinrichting,

beeld met domotica-componenten. Om de 

groei enigszins in de perken te houden werkt 

Hager steeds vaker met samengestelde com-

ponenten. Geen aparte aardlek- en installatie-

automaten meer, maar een installatieautomaat 

met ingebouwde aardlekautomaat. Punt van 

zorg blijven de minimale afmetingen van de 

meterkastruimte. In de norm NEN 2768 zijn 

onlangs de minimale afmetingen iets vergroot. 

Twee centimeter breder en vier centimeter die-

per. Twee hele centimeters, klonk vanuit de 

zaal.

Nog veel te klein, vonden veel installateurs en 

ze kregen bijval van Hager. Maar: de norm 

schrijft de minimale afmetingen voor. “Hij mag 

altijd groter”, verduidelijkte Eggels. Dat wordt 

wel een robbertje vechten met de architect, 

want die vindt een meterkast ruimteverspilling. 

“Ik weet niet of je op de minimale afmetingen 

moet gaan zitten. Je moet de meterkast 

gereedmaken voor de toekomst.” De verbre-

ding met slechts twee centimeter is al een stap 

in de goede richting, vindt Hager. Het maakt 

het eenvoudiger mogelijk om twee of zelfs drie 

verdelers naast elkaar te plaatsen. Zeker in een 

NOM-woning is dat geen overbodige luxe.

DC-ringleiding

Wat er wellicht ook aan zit te komen is DC-dis-

tributie in de woningen. Vrijwel alle apparatuur 

werkt op DC, en de zonnepanelen geven ook 

een DC-stroom. De omzetstappen van DC naar 

AC en van AC naar DC zijn niet verliesvrij. Van 

alle kanten wordt er gewerkt aan mogelijkhe-

den voor DC-distributie in woningen. Of zelfs in 

distributienetten. Het levert een energiebespa-

ring op van vijf tot tien procent. Of DC er komt 

en hoe snel is nog onzeker. Feit is wel dat de 

USB-wandcontactdozen al een eerste vorm 

zijn. Overigens kan een verregaande vorm van 

DC in een huis gevolgen hebben voor de meter-

kast. De DC-kabel loopt mogelijk als ringleiding 

langs alle apparaten en hij kan ook nog data 

transporteren. De beveiliging kan ter plekke 

worden geregeld. De verdeelinrichting kan ver-

simpelen of zelfs verdwijnen. Maar zover is het 

nog lang niet en blijft het woekeren met de 

ruimte in de meterkast. 
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Data - Kunstmatige Intelligentie - Zelfservice

MARKT

Ook in 2018 zijn de vakmensen schaars en blij-

ven klanteisen toenemen. Dat zal de nodige 

inspanningen vragen van de serviceafdelingen 

van technisch installateurs. Technologie is in 

dit verband weliswaar geen wondermiddel, 

maar kan wel heel goed helpen om het service-

management naar een hoger plan te brengen 

zonder enorme investeringen in mensen en 

middelen. Dit zijn de drie belangrijkste trends 

voor de installatiebranche in 2018:

1. HET BELANG VAN HET VERZAMELEN EN  

ANALYSEREN VAN DATA NEEMT TOE

De combinatie van kunstmatige intelligentie en 

het Internet of Things maakt het mogelijk om 

heel veel data over installaties te verzamelen 

en te analyseren. Deze twee ontwikkelingen 

gaan de service-industrie ingrijpend verande-

ren. 

Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat een service-

medewerker pas op pad hoeft als er echt een 

storing is. Die wordt door een IoT-sensor door-

gegeven aan de serviceafdeling en dan pas 

opgepakt. Sensoren maken domme machines 

slim en dat maakt voorspellend onderhoud 

mogelijk. Voorspellend onderhoud wordt zo de 

norm: het Predictive Maintenance-rapport van 

Drie trends waar de installatiebranche 
mee te maken krijgt

In de installatiebranche staan dit jaar belangrijke uitdagingen op de agenda: het 

vinden van goede vakmensen en het bieden van optimale klantenservice. Techno-

logie kan helpen het servicemanagement naar een hoger plan te brengen, vertelt 

Mark Brewer, global industry director service management bij IFS. Hij belicht de 

belangrijkste trends voor de installatiebranche in 2018.

Tekst  Mark Brewer

IoT Analytics voorziet een groei van het voor-

spellend onderhoud van 39 procent in de perio-

de 2016-2022.

Fysieke objecten in digitale wereld

Aan deze trend is nog het door Gartner ontwik-

kelde concept van digital twins toe te voegen. 

Daarbij worden fysieke objecten in een digitale 

wereld gerepresenteerd. Tot nu toe stopte de 

kennis van een fabrikant over een product als 

dit de fabriek had verlaten. Maar dankzij senso-

ren en het Internet of Things is het mogelijk 

alles te weten te komen over het gedrag en de 

prestaties van een product als het in gebruik is 

bij een klant. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot 

aanpassingen in nieuwe ontwerpen, zodat veel 

voorkomende problemen zich niet langer voor-

doen. Dit is een belangrijke ontwikkeling die 

leidt tot slimmer productontwerp, efficiëntere 

service en betere prestaties van installaties. 

Deze aanpak is al te zien in de automobielsec-

tor: connected cars sturen grote hoeveelheden 

data naar de fabriek, waar die informatie wordt 

gebruikt om de auto’s verder te verbeteren.

Machines voorzien van sensoren

Deze benadering is echter ook inzetbaar bij 

bestaande producten. Zo heeft machinebou-

wer Caterpillar een groot aantal oudere machi-

nes voorzien van slimme sensoren om zaken 

als bandenspanning, de olietemperatuur en het 

oliepeil te meten. Een duidelijk win-winsituatie 

voor klant en serviceorganisatie: storingen 

worden sneller verholpen door sneller inzicht in 

aard en oorzaak ervan, en de fabrikant kan 

leren van issues en het design aanpassen. 

Caterpillar heeft er miljoenen dollars mee 

bespaard.

2. sERVICEAANVRAGEN AFHANDELEN VIA KUNSTMATIGE 

INTELLIGENTIE GAAT IN 2018 VERDUBBELEN

Een tweede belangrijke kans voor serviceorga-

nisaties is het afhandelen van serviceaanvra-

gen via kunstmatige intelligence. Tal van vra-

gen die via de telefoon binnenkomen bij een 

organisatie, zijn geautomatiseerd af te hande-

len: denk aan informatie over openingstijden of 

de status van een serviceaanvraag: wanneer 

Voorspellend onderhoud  
wordt de norm
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Ook in 2018 zijn de vakmensen schaars en blijven klanteisen toenemen. 

komt de monteur? Het antwoord op dit type 

vragen is door robots af te handelen zonder dat 

het een prettige klantervaring in de weg hoeft 

te staan. De ontwikkelingen op het gebied van 

kunstmatige intelligentie gaan zeer snel. Zo zijn 

robots te koppelen aan bedrijfssoftware en dan 

zo in te stellen, dat ze direct doorschakelen 

naar een medewerker als ze geen antwoord 

kunnen geven. Langs deze weg is enerzijds op 

personeelskosten te besparen en bieden 

robots anderzijds de bestaande medewerkers 

meer ruimte om complexere vragen van klan-

ten snel en goed te beantwoorden.

Tekort vakmensen

Het Amerikaanse Amazon is actief op dit 

gebied en lanceerde onlangs Alexa for Busi-

ness. Dit concept kan een belangrijke katalysa-

tor zijn voor de inzet van spraakgestuurde ser-

viceaanvragen en afhandeling. Zo kan een 

concept als Alexa een servicemedewerker tij-

dens een reparatie ondersteunen door stap 

voor stap informatie te geven over het vervan-

gen van een onderdeel. Dat is meteen een ant-

woord op de al eerdergenoemde uitdaging om 

goede mensen te vinden. In de recent uitge-

brachte IFS Digital Change Survey noemen 150 

beslissers in de service-industrie werving/trai-

ning/behoud van ervaren technici de grootste 

drempel voor omzetgroei. Meer dan een kwart 

van de respondenten is niet of nauwelijks voor-

bereid op een tekort aan ervaren mensen.

3. DE OPMARS VAN ZELFSERVICE

Een derde trend is zelfservice, dat in 2020 een 

verdubbeling zal laten zien. Op dit moment is 

het de consumentenmarkt die vooroploopt. 

Merken als Nespresso en Dyson hebben veel 

geïnvesteerd in augmented reality-technologie 

om klanten stap voor stap te helpen bij gebruik 

of onderhoud van hun producten. Dat gebeurt 

met de smartphone en een QR-code. 

Dit model is uitstekend over te zetten naar 

complexere systemen, zoals gebouwinstalla-

ties, waar een gebouwbeheerder bepaalde rou-

tinematige taken het liefst zelf zou willen kun-

nen uitvoeren. 

Met augmented reality kun je laten zien hoe zij 

dat het beste kunnen doen, zonder dat ze uit-

gebreide handleidingen moeten doorploegen. 

Het kan net zo eenvoudig zijn als het downloa-

den en installeren van een app, wat een consu-

ment al jaren probleemloos zelf doet.

Meer doen met minder mensen

Zelfservice biedt net als de andere technolo-

gieën de mogelijkheid om meer te doen met 

minder mensen, en dus de pool van serviceme-

dewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten. 

Bovendien verbetert de klantervaring: de con-

sument hoeft niet in alle gevallen thuis te blij-

ven om een monteur toe te laten en de gebouw-

beheerder lost zelf kleine problemen op zonder 

de noodzaak van een serviceaanvraag.

Technologie is geen doel

Er zijn legio mogelijkheden om service en sup-

port naar een hoger plan te tillen. Daarbij is het 

zaak om technologie niet als doel op zich te 

beschouwen. Het is van belang om eerst een 

serieuze businesscase te creëren. 

Kijk naar de mogelijkheden om de first-time-

fix-rates te vergroten, ontwikkel nieuwe outco-

me-based contracttypen of reduceer kosten 

door alleen een monteur op pad te sturen als 

dat echt nodig is.

Data optimaal delen

Op het moment dat de businesscase rond is, 

kan een organisatie beginnen met het wegha-

len van de silo’s tussen engineering, design en 

service. Want alleen dan is een geïntegreerde 

aanpak mogelijk, waarbij deze drie onderdelen 

alle data optimaal delen en benutten. 
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IoT – Verlichting - Digitalisering

“Als je denkt dat je als installateur nu vijf jaar 

achterover kunt leunen, dan heb je het mis. Je 

moet nu echt mee met de tijd, anders word je 

onder de voet gelopen.” Met deze woorden 

waarschuwt Theo Smulders, directeur van Cel-

sius Benelux, de installateur dat het gebrek aan 

interesse in slimme verlichting echt onverstan-

dig is. Hij is een van de sprekers tijdens de ron-

detafelbijeenkomst Smart Lighting van Uneto-

VNI op de Vakbeurs Smart Lighting + Design 

op 7 februari in ’s Hertogenbosch. 

Zijn woorden worden door Maarten Loerakker 

van Koreman Verlichting bevestigd. “Veel klei-

nere installateurs wachten nog af, maar ze krij-

gen hoe dan ook te maken met smart lighting. 

Ook zij zullen dus tijd moeten steken in kennis-

ontwikkeling.” Thomas Thunnissen van 

Heijmans, nuanceert dat beeld. Hoewel hij 

mooie voorbeelden in de markt ziet van slimme 

verlichting, denkt hij dat het pas over vijf tot 

tien jaar echt staande praktijk is. “Ik merk het 

ook aan mezelf. Pas toen ik ging verhuizen heb 

ik de verlichting in mijn huis aangepakt.”

Digitaliseringsrevolutie

Volgens Loerakker is ledverlichting meer dan 

alleen een langere levensduur en energiebe-

sparing. Hij denkt dat we op de drempel van 

een digitaliseringsrevolutie staan en vergelijkt 

slimme verlichting met mobiele telefonie. “In 

2007 hadden we een telefoon die we voor 85 

procent gebruikten om mee te bellen. Nu is dat 

nog maar vijftien procent. Digitalisering 

bestaat bijna altijd uit twee fases. Eerst had je 

een typemachine, dat werd vervolgens een 

computer met tekstverwerker, maar pas toen 

computers op internet aangesloten werden, 

was er sprake van een digitale revolutie. Met 

verlichting zijn we nu op dat punt van een revo-

lutie aangekomen doordat er steeds meer con-

nected smart lighting komt, waarmee de moge-

lijkheden ongekend zijn.”

Biologische processen

Ronald Moeskops van Ledvance is het roerend 

met Loerakker eens. “We zitten zeker in een 

tijdperk dat er veel dingen op het gebied van 

verlichting veranderen.” Hij beschrijft drie 

fases in het toepassen van led. “Eerst is er de 

‘ledification’ wat eigenlijk niet meer inhoudt 

dan dat de lichtpeertjes vervangen worden 

door led-peertjes. Vervolgens hebben we de 

mogelijkheden van slimme verlichting ontdekt 

en als laatste vindt de overgang naar ‘human 

centric lighting’ plaats.” 

Hoewel consumenten zich vooral nog in de eer-

ste twee fases bevinden, is Ledvance al volop 

bezig met de laatste stap. Belangrijk daarin is 

het lichtspectrum, legt Moeskops uit. “Daarbij 

gaat het niet alleen om licht dat we visueel kun-

nen waarnemen. Met name het non-visuele 

aspect van licht heeft veel invloed op biologi-

sche processen. Door gebruik te maken van 

alle spectra van licht kom je tot optimale ver-

lichting.” 

Moeskops legt in zijn presentatie uit dat biolo-

gisch geoptimaliseerd licht veel invloed heeft 

op stemming en welbevinden. “In onderzoek 

van vastgoedbeheerder CBRE werd biologische 

geoptimaliseerde verlichting vergeleken met 

standaardverlichting. Hieruit bleek een verbe-

tering van de arbeidsproductiviteit van tien 

procent en de accuratesse verbeterde zelfs 

met twaalf procent.”

De tijd dat installateurs eenvoudig een lichtbalk 

op kunnen hangen, lijkt daarmee voorgoed 

voorbij, benadrukt Moeskops. “Je kunt al die 

slimmigheden ook op de verkeerde manier 

De ongekende mogelijkheden  
van smart lighting

Installateurs lijken nog weinig interesse te hebben in smart lighting, data- 

verzameling en het Internet of Things. Dat is onverstandig, want we staan aan de 

vooravond van een digitaliseringsrevolutie op het gebied van verlichting waarin 

juist die trends een grote rol gaan spelen. Hoog tijd dus voor installateurs om te 

investeren in kennis en zo mee te gaan in de trend van slimme verlichting.

Tekst  Joop van Vlerken   

‘Ik geloof echt in gegevensanalyse, 
maar wel met een doel’
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Veel kleinere installateurs wachten nog af, maar ze krijgen hoe dan ook te maken met smart lighting.

installeren waardoor de voordelen wegvallen. 

De installateur kan hier een grote rol in spelen 

door de klant te voorzien van goede adviezen 

en kundige installatie. Healthy lighting is com-

plex. Elke doelgroep heeft een ander lichtplan 

nodig. Een basisschool verlicht je op een ande-

re manier dan een verzorgingstehuis of een 

kantoor.”

Slimme werkplekken

Thomas Thunnissen van Heijmans vertelt over 

BeSense, een slim sensorsysteem dat ontwik-

keld is door bouwbedrijf Heijmans en schoon-

maakbedrijf CSU. “Met dit concept kunnen we 

een pand in één dag slim maken en bijvoor-

beeld regelen wanneer het licht aan- en uitgaat 

en ook de verwarming kan ermee worden aan-

gestuurd.” 

Thunnissen legt aan de hand van een voorbeeld 

uit dat de mogelijkheden voor het slim maken 

van gebouwen bijna grenzeloos zijn. “Je zou zo 

ver kunnen gaan dat je in de parkeergarage via 

de bewakingscamera en gezichtsherkenning al 

registreert dat iemand chagrijnig is. Vervolgens 

pas je het licht zo aan, zodat die persoon al vro-

lijker wordt. En in de lift zet je zijn favoriete 

nummer op dat je via zijn smartphone hebt 

achterhaald. Het humeur van die persoon ver-

betert en het is hierdoor veel makkelijker om 

hem iets te verkopen. Maar de vraag daarbij is: 

Hoe ver wil je gaan?” Volgens Thunnissen ligt 

het antwoord bij de gebouwgebruiker. “Die 

moet bepalen wat een slim gebouw is en wat er 

nodig is. Maar dan moet je wel weten waar 

iedereen zich bevindt. En je moet ook weten 

hoeveel mensen er in een gebouw zijn. In het 

jargon hebben we het dan over bezetting en 

benutting.” 

Thunnisen legt uit dat er een aantal technieken 

zijn om de locatiegegevens van de personen in 

een gebouw te achterhalen: WiFi, beacons, 

optisch en sensoren. “Er is genoeg keuze. En ze 

hebben allemaal voor- en nadelen. Belangrijk is 

het om de juiste combinatie te maken en vooraf 

te bepalen wat en hoe je wilt meten.”

Sensoren

Door het toepassen van sensortechniek komt 

nieuwe kennis over een gebouw beschikbaar, 

vertelt Thunnissen. “We werkten bijvoorbeeld 

laatst in een gebouw waar een capaciteitspro-

bleem zou zijn. Toen ontdekten we dat de werk-

plekken wel bezet waren, maar slechts tien pro-

cent van de dag echt gebruikt werden. Wat 

gebeurde er? Mensen kwamen binnen, klapten 

hun laptop open en legden hun spullen neer op 

een werkplek en gingen vervolgens bijna de 

hele dag weg om te vergaderen. Als je dat soort 

dingen weet, kun je daar als gebouwbeheerder 

op inspelen.” 

Heijmans ontwikkelde BeSense met schoon-

maakbedrijf CSU. Dat bedrijf maakt nu al volop 

gebruik van de data die met de sensoren verza-

meld wordt. “We kwamen erachter dat als er in 

een toiletruimte twee wc’s zijn, vrouwen veel 

vaker voor de rechterdeur kiezen. Dat kun je aan 

de schoonmaker doorgeven, zodat die wc een 

keer extra schoon gemaakt wordt.” 

In de toekomst komen overal sensoren in, denkt 

Thunnissen. “Het is daarom slim om nu al voor 

de juiste standaarden te kiezen zodat de senso-

ren gebruikt kunnen blijven worden. Voor instal-

lateurs ligt hier een belangrijke rol. Zij kunnen 

concepten aanbieden waarmee de klant flexibel 

blijft, mocht er in de toekomst iets wijzigen.”

Internet of Things doorgeslagen

Theo Smulders, directeur van Celsius Benelux, 

zit alweer 26 jaar in de gebouwautomatisering. 

Hij vraagt zich af of het wel nodig is dat elk 

apparaat aan het internet gekoppeld is. “Het 

Internet of Things is te ver doorgeslagen. Elk 

apparaat moet intelligent zijn en verbonden zijn 

via een open protocol, maar elk apparaat op 
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AANDACHTSPUNTEN BIJ SLIMME VERLICHTING

1. Het kennisniveau van de gemiddelde installateur over slimme verlichting is nog te laag.

2. Door digitalisering verandert de rol die verlichting speelt in ons dagelijks leven.

3.  Verlichting heeft een grote invloed op de gezondheid en het welbevinden van mensen in kantoorgebou-

wen en kan hierdoor de productiviteit en de accuratesse van werknemers beïnvloeden.

4.  Slimme verlichting moet op de goede manier geïnstalleerd worden. Daarnaast is er steeds vaker advies 

nodig over slimme verlichting. Hier ligt een rol voor de installateur.

5.  Elke doelgroep heeft zijn eigen lichtplan nodig. Bejaardenhuizen vragen om een andere vorm van verlich-

ting dan scholen of kantoorgebouwen.

6.  Sensortechniek ligt aan de basis van slimme verlichting. Het is daarom belangrijk dat de juiste sensoren 

gekozen en geplaatst worden zodat bedrijven ook in de toekomst flexibel blijven.

7.  Er zijn verschillende technieken voor locatiebepaling. Elke techniek heeft voor- en nadelen. Afhankelijk 

van het gebouw en de wensen van de gebruiker kan de juiste techniek gekozen worden.

8.  Met sensoren is heel veel mogelijk. De vraag hoe ver je met de verzamelde gegevens wilt gaan, ligt bij de 

gebruiker van een gebouw.

9.  Bij dataverzameling is het goed je af te vragen welke informatie je verzamelt en met welk doel. Niet voor 

alle apparaten is dataverzameling waardevol.

het internet, nee!” Hij vraagt zich hardop af wat 

er gebeurt met al die data. “Ik rijd nu in een 

Tesla en die verzamelt heel veel data, maar 

Tesla geeft niet aan wanneer ik een onder-

houdsbeurt nodig heb. Dus ze verzamelen wel 

data, maar gebruiken die niet voor dingen die ik 

belangrijk vind.” Hij constateert dat heel veel 

apparaten tegenwoordig op internet aangeslo-

ten zijn en in theorie met elkaar kunnen com-

municeren. “Wat ik wil zeggen: we verzamelen 

heel data, ook in de verlichtingsbranche met 

vier datapunten per armatuur, maar hoeveel 

procent gebruiken we?” Goed nadenken voor-

dat je iets installeert, is dus het devies vindt 

Smulders. “Ik geloof echt in gegevensanalyse, 

maar wel met een doel. En daarbij blijven ook 

de euro’s belangrijk. Je kunt wel alles volstop-

pen met sensoren en software, maar het moet 

ook terug te verdienen zijn.” 

Goed nadenken voordat je iets installeert, is het devies.
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BIM – Sensoren – Slimme Gebouwen 

TECHNIEK 

Dome-X is een bedrijfsverzamelpand waarin 

een vijftiental bedrijven en organisaties zijn 

gevestigd. Ook Schrijvers Technische Installa-

ties houdt er kantoor. Schrijvers is volle doch-

ter van Hendriks Bouw en ontwikkeling, dat het 

hoofdkantoor een deur verderop in de straat 

heeft.  

Data verzamelen en verwerken 

Afgelopen zomer, in de bouwvak, heeft Schrij-

vers in het pand in verscheidene ruimtes sen-

sorendoosjes geïnstalleerd, die data verzame-

len over luchtvochtigheid, temperatuur, 

lichtintensiteit en CO2-waardes. En sommige 

meten ook luchtkwaliteit. Die data worden 

geaggregeerd en verwerkt in een soort waar-

schuwingssysteem. Slaat de meter rood uit, 

dan zijn de waardes niet in orde. Het aardige is 

dat voor de visualisatie gebruik wordt gemaakt 

van het BIM-model van het pand. 

“Het is echt een experiment”, zegt Michael 

Kuylaars, directeur van Schrijvers Technische 

Installaties. “Je moet ergens beginnen met IoT, 

smart buildings en sensoren. Wij pakken dit 

heel pragmatisch aan.” 

Overigens is het gebruikte BIM-model niet een 

volledig BIM-model, zegt Christina Randjiet-

Singh, engineer bij Schrijvers. “Het is puur een 

model van de constructie. Het is het BIM-model 

van toen het pand werd opgeleverd. Dus inmid-

dels een aantal jaren oud. BIM Light. Maar voor 

onze proeven volstaat het prima.”   

Sensoren 

“Deze sensoren hebben we zo ingesteld dat ze 

elke vijf minuten informatie verzamelen”, zegt 

Randjiet-Singh. “Dat is vaker dan de frequentie 

bij gangbare gebouwbeheersystemen. Want 

die zit vaak op een kwartier. Terwijl je vaak ziet 

dat mensen juist maar heel even van een ruim-

te gebruik maken. Om te bellen of even een 

mail te tikken bijvoorbeeld.” 

De verzamelde data stuurt Schrijvers naar het 

Amersfoortse ICT-bedrijf SlimLabs. Doordat 

van elke sensor is aangegeven in welke ruimte 

die zich bevindt, kan Slimlabs deze data koppe-

len aan dezelfde ruimtes in het BIM-model, dat 

door SlimLabs is geplaatst op Google Maps. En 

als de data te ver afwijken van de opgegeven 

setpoints, dan kleuren de corresponderende 

ruimtes rood. Kuylaars: “En dat is real time, en 

dus een aansporing om actie te ondernemen. 

Dat doen we nu nog niet, maar dat gaan we bin-

nenkort wel doen. Dan gaan we de ventilatie en 

de verlichting ermee aansturen.” 

Kuylaars zegt daarbij dat KNX van oorsprong 

een besturingssysteem is voor verlichting, 

maar dat het in Dome-X is uitgebreid met de 

klimaatinstallatie. “Je zult zien dat we gekke 

dingen gaan tegenkomen. Want als je de venti-

latie laat reageren op het CO2-gehalte, en je 

werkt grotendeels met recirculatie, zoals hier, 

dan is het effect veel minder dan je zou willen. 

Dat is misschien een tekortkoming in het ont-

werp van dit gebouw, maar die zitten in zoveel 

gebouwen. Er zijn weinig ideale gebouwen. 

Daarom is het zo goed om real time te meten 

en te experimenteren.”   

LoRa-netwerk 

De sensordoosjes (Gira KNX-sensoren) in 

Dome-X zijn ingetakt op het KNX-systeem en 

versturen hun data én verkrijgen hun voeding 

via dit GBS. Die data gaan vervolgens naar een 

gateway in de serverruimte in het gebouw. Dat 

is hier een Raspberry Pi, een kleine eenvoudige 

computer. En die stuurt de data weer naar 

SlimLabs. “In het gebouw naast Dome-X, in het 

pand van Hendriks Bouw, hebben we draadloze 

IoT-experimenten in Dome-X
In Dome-X, een bedrijfsverzamelpand in Oss, experimenteert Schrijvers  

Technische Installaties met sensoren in een IoT-achtige configuratie. Bij dit  

experiment speelt ook BIM een rol. Michael Kuylaars: “Het is pionieren. Je moet 

het gewoon proberen, want er zijn nog geen opleidingen voor. En dan kom je er 

vanzelf achter wat werkt en wat niet.” 

Tekst  Tijdo van der Zee    

‘Met sensordata kan je de emotionele 
kant elimineren’
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Eén van de kantoorruimtes in Dome-X waarin Schrijvers experimenteert met sensoren. 

Dome-X in Oss, waar Schrijvers Technische Installaties gevestigd is. 

sensoren geïnstalleerd, die werken met het 

LoRa-netwerk van KPN”, zegt Kuylaars. 

“Dat functioneert redelijk, en de batterijen 

gaan lang mee, maar we merken wel dat de sig-

nalen verstoord worden door de muren en wan-

den. Je zal dus een manier moeten vinden om 

die signalen binnen het gebouw te versterken. 

Draadloze sensoren zijn vooral handig bij 

bestaande gebouwen. Want bij nieuwbouw kan 

je veel makkelijker bedrade versies installeren. 

Een voordeel van draadloos is wel dat ze min-

der duur zijn dan sensoren die werken met KNX 

en flexibeler inzetbaar.” 

Sensor in het kozijn 

De mogelijkheden van IoT en sensordata zijn 

eindeloos. En veel bedrijven zijn druk doende 

om allerhande slimme en efficiënte oplossingen 

te bedenken. Zo werkt Deerns-dochter bGrid 

met het bedrijfje Mapiq aan sensoren die 

gekoppeld zijn aan mobiele telefoons van 

gebouwgebruikers, waardoor zij makkelijker 

een werkplek of bijvoorbeeld een collega kun-

nen vinden. Heijmans en schoonmaakbedrijf 

CSU zetten met hun samenwerkingsverband 

BeSense het Internet of Things in om de 

schoonmaak van een gebouw efficiënter te 

maken: een ruimte die niet gebruikt is hoeft 

ook niet schoongemaakt te worden. En met 

Pulse zet Strukton Worksphere in op ‘datage-

stuurde dienstverlening’. 

“Of je plaatst een sensor in een gleufje in een 

houten kozijn”, brainstormt Kuylaars voor de 

vuist verder weg, “zodat je op basis van de 

vochtigheid de conditie van de verflaag in kan 

schatten. Dan werk je niet meer met een meer-

jarenonderhoudsplan maar op basis van werke-

lijke behoefte. Veel efficiënter. De enige beper-

king met IoT is je eigen fantasie.” 

Zover is het nog niet bij Schrijvers. De eerste 

plannen zijn hier gericht op ‘verwachtingenma-

nagement’, zoals Kuylaars het noemt. “Een 

gebouw is altijd ontworpen met bepaalde 

installatietechnische specificaties. Door metin-

gen kan je controleren of het gebouw voldoet 

aan die specs. Functioneert het gebouw dus 

zoals het ooit bedacht is? Dat lijkt zo logisch, 

maar in de praktijk zie je dat er na oplevering 

vaak niet meer naar die specs wordt omgeke-

ken. Met sensoren kan je echter constant moni-

toren en de verkregen data naast het program-

ma van eisen leggen.”  

‘Behaaglijkheid is subjectief’ 

Randjiet-Singh vult aan: “Je hoort vaak van 

gebruikers: het is zo warm, of het is zo koud. 

Maar als je dan gaat meten, blijkt de tempera-

tuur vaak keurig binnen de gestelde setpoints 

van het programma van eisen te liggen. Dan is 

er dus iets anders aan de hand. Misschien is er 

tocht, en moeten we daar naar kijken.” 

Kuylaars: “Behaaglijkheid is subjectief - zie het 

Mollier diagram. Maar door deze sensordata 

heb je altijd een argument en kan je de emotio-

nele kant elimineren. Je krijgt sneller discus-

sies over de inhoud, in plaats van over wie er 

verantwoordelijk is of gelijk heeft.” 

Op dit moment wordt er door Schrijvers Tech-

niche installaties druk gepuzzeld op wat de 

beste plek is voor de sensoren in de ruimte. 

Kuylaars: “Ze hangen nu aan het plafond, maar 

CO2 zakt naar beneden. Dus kunnen we ze 

beter wat lager monteren. Of beter nog mis-

schien op tafel, omdat dat nog dichter is bij 

waar we ademhalen. ” 

De ideale plek van de sensor is eigenlijk afhan-

kelijk van wat je wil meten, zegt Randjiet-Singh. 

“De aanwezigheidssensor kan bijvoorbeeld 

weer beter in het plafond.” 

Op termijn zijn de sensoren wellicht geïnte-

greerd in of op een tafel én op het plafond 

gemonteerd, simpelweg omdat ze steeds goed-

koper zijn. Kuylaars: “De prijzen dalen enorm. 

In een weekendje bouw je je eigen basispakket-

je, met gateway en sensoren. Voor nog geen 

honderd euro. En dat hang je dan aan een 

LoRa-netwerk. En klaar. Op termijn krijg je je 

sensor gratis bij je product geleverd. Dan is het 

de leverancier te doen om je data. Die sensor 

betaalt zicht wel terug.” 
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Milieudoelstellingen - Vakmensen - Opleiden

MARKT

Het is één van de grootste opdrachten voor het 

nieuwe kabinet: Nederland moet veel minder 

CO2 gaan uitstoten. In 2030 moet die uitstoot 

met de helft zijn gedaald, en in 2050 gestopt. 

Klimaatminister Wiebes nodigde in december 

de top uit van bedrijfsleven en milieuorganisa-

ties om daarvoor de eerste stappen te zetten.

Meer vakmensen nodig

Eerste conclusie: om te beginnen moeten er 

meer vakmensen komen. “Die zullen we gaan 

opleiden”, aldus de minister. “Er zijn veel vak-

mensen nodig. Voor hen zal de arbeidsmarkt 

weer heel aantrekkelijk kan worden. Uitdrukke-

lijk natuurlijk is het feit dat wij met elkaar moe-

ten verduurzamen, niet alleen in de gebouwde 

omgeving. Dat betekent voor heel veel mensen 

nieuw werk, nieuw economisch perspectief, 

nieuwe sectoren komen op, nieuwe exportkan-

sen… Het is juist zo mooi: het is klimaat, maar 

het is ook Economische Zaken”, aldus Wiebes. 

Optimistische minister dus.

Praktijkvoorbeeld

CO2 terugdringen kun je bijvoorbeeld door hui-

zen en kantoren te isoleren. Maar daar zit nu 

juist een groot probleem. Er zijn tienduizenden 

vacatures en wat komt er dan terecht van al die 

duurzame plannen? Een voorbeeld: het stad-

huis van Eindhoven gaat helemaal op de schop. 

Ze werken daar al heel milieubewust: het sloop-

Hoe toekomstbestendig is  
de installateur?
Er zijn niet voldoende vakmensen om de milieudoelstellingen van het kabinet 

voor elkaar te krijgen, terwijl er zoveel werk te verzetten is. Dat is een van de  

conclusies uit gesprekken tussen overheid, opleidingsinstituten en het bedrijfs-

leven. Bovendien vragen de nieuwe ontwikkelingen ook om andere vaardigheden. 

Hoe wordt en blijft de installatiebranche toekomstbestendig?

Tekst  André Weigand   

materiaal wordt hergebruikt. Zo worden oude 

plafondplaten gebruikt als extra isolatiemateri-

aal in buitenmuur / gevels. Personeel vinden is 

moeilijk: gemiddeld 100 tot 130 vacatures bij 

dat project, zegt Aukje Kuypers, directeur van 

installatiebedrijf Kuijpers. Dat probleem speelt 

bij alle installateurs. Er zijn er domweg veel te 

weinig. Doekle Terpstra daarover: “We weten 

nu al: in onze branche van 150.000 werkne-

mers: volgend jaar een tekort van 20.000. En 

dat zal per jaar met 20.000 toenemen.”

Vakmensen voor de klas

En wie na school aan het werk wil, blijkt ook nog 

eens veel te theoretisch te zijn opgeleid. Nood-

gedwongen organiseren bedrijven zelf nascho-

ling. Kuypers ziet het persoonlijk als een bewijs 

van armoede van het onderwijslandschap. Het 

reguliere onderwijs blijkt niet aan te sluiten bij 

wat bedrijven nodig hebben. Een stevige waar-

schuwing aan de politiek: zo gaat het de ver-

keerde kant op. De coalitiepartijen willen vak-

mensen voor de klas, om dat probleem op te 

lossen. Paul van Meenen, Tweede Kamerlid 

voor D66: “Wat we over het hoofd zien, is dat 

beroepsonderwijs vraagt om mensen uit de 

praktijk, die weten hoe het is om in zo’n bedrijf 

werkzaam te zijn, om met die nieuwste technie-

ken bezig te zijn. Die mensen moet je verleiden 

om voor die klas komen te staan.”

Bouwsector in transitie

De bouwsector verandert in al zijn facetten. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de inhoud van het werk, 

maar ook de technische tools en communica-

tiemiddelen waarmee wordt gewerkt. Welke 

De technobiel.
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Klimaatminister Wiebes. Aukje Kuypers, directeur van installatiebedrijf Kuijpers.

Doekle Terpstra van UNETO-VNI.

Bouwdelen moeten steeds vaker met elkaar kunnen communiceren. 

vaardigheden heeft de installateur van de toe-

komst nodig? En verschillen ze veel met de hui-

dige situatie? Duidelijk is wel dat de bouwsec-

tor in transitie is. De installatiequote van 

gebouwen en woningen stijgt, en bouwdelen 

moeten steeds vaker met elkaar kunnen com-

municeren. Internet of Things (IoT) is sterk in 

opkomst en ‘slimme’ apparaten gaan de 

woning van de toekomst beheersen, zo is de 

verwachting. Duurzaamheid staat hoog op de 

agenda, waarbij gekeken wordt naar de totale 

levensduur van een gebouw, zowel qua kosten, 

materialen als onderhoud. Hoe kan een instal-

lateur mee in deze veranderende sector?

Invloed van de technologie

Smartphones, apps en tablets zijn niet meer 

weg te denken uit werkprocessen. De verwach-

ting is dat de 3D-printer in de toekomst 

gebruikt gaat worden om installatieonderdelen 

te printen. De installateur van de toekomst kan 

niet alleen werken met verschillende soorten 

(digitale) toepassingen, hij heeft ook de flexibi-

liteit om veranderingen op dit gebied aan te 

kunnen. Voor de installateur zal vooral het IoT 

en de gevolgen daarvan zorgen voor verande-

ring in hoe hij moet gaan werken. Processen 

worden straks volledig datagestuurd en het 

meten/monitoren van installaties wordt daar-

mee belangrijker. Installateurs moeten daarom 

weten hoe ze data kunnen meten, de resultaten 

kunnen interpreteren en de installatie hier ver-

volgens op aanpassen zodat deze optimaal 

blijft werken.

Soft skills belangrijk

Vaardigheden op het gebied van communica-

tie, sociale omgang en samenwerken worden 

ook steeds belangrijker. Deze worden vaak aan-

geduid met de term soft skills, in tegenstelling 

tot de vakinhoudelijke vaardigheden, de hard 

skills. Installateurs staan bijvoorbeeld steeds 

meer in direct contact met klanten, zowel met 

de opdrachtgever in de ontwerpfase als met de 

eindgebruiker in de onderhoud- en beheerfase. 

Dit vereist bepaalde communicatieve skills.

Voorlichting geven

Klanten spreken vaak niet dezelfde technische 

taal, zodat van installateurs meer gevraagd 

wordt dan alleen het toepassen van vakinhou-

delijke kennis. Een belangrijke taak is om in 

eenvoudige taal uit te leggen aan de klant hoe 

een complexe installatie werkt. Voorlichting 

geven over de veiligheid en het onderhoud van 

installaties is nog zo’n voorbeeld. Installateurs 

moeten ook het advieswerk beheersen en klan-

ten helder kunnen uitleggen hoe een nieuwe 

installatie hen kan helpen bij het besparen van 

energie. Een goede specialist zijn is één ding, 

de installateur van morgen heeft meer in zijn 

mars. 

Soft skills worden  
steeds belangrijker
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Bewakingscamera

L-Boxx 

D-LINK introduceert de nieuwe 180 graden HD Wi-Fi bewakingscamera. De outdoor camera DCS-

2670L is nauwkeurig in het vastleggen van beeld, gebruiksvriendelijk en bestand tegen de zwaar-

ste weersomstandigheden dankzij de robuuste IP65-behuizing. De camera heeft een panorami-

sche lens van 180 graden, Full HD 1080p-resolutie en ingebouwde infraroodleds. De beelden van 

de camera kunnen via de mydlink-app of het speciale webportaal worden bekeken. Dankzij de 

geïntegreerde bewegings- en geluidsdetectie worden automatisch pushmeldingen verstuurd naar 

een smartphone en worden videoclips van een gebeurtenis vastgelegd op een geplaatste 

microSD-kaart of via de mydlink-app ook rechtstreeks opgeslagen op een smartphone. 

D-LINK  www.dlink.com

SORTIMO lanceert een nieuwe generatie 

binnen de L-Boxx productfamilie. De ‘G’ die 

elke L-BOXX voortaan aan zijn naam toe-

voegt, kenmerkt het nieuwe ontwerp in de 

trendkleur cool grey. Daarnaast hebben de 

L-Boxx 102 G4 en 136 G4 meer functionali-

teiten zoals een nieuw kliksysteem. Dit 

maakt dat de L-Boxx ook geopend kan wor-

den wanneer hij gelinkt is aan meerdere 

Boxxen. De ergonomische draaggrepen aan 

het deksel en aan de voorzijde zorgen voor 

een aangenaam draagcomfort. De geopti-

maliseerde insluitfunctie voorkomt dat de 

draaggreep omhoog klapt. 

SORTIMO NEDERLAND  www.sortimo.nl

Digitale multimeter
De DM91 industriële True RMS multimeter van 

FLIR is bedoeld voor elektrische inspecties. De 

multimeter voor industriële elektriciens heeft 

achttien functies, is geschikt voor datalogging en 

opslag van 10 sets 40K scalaire metingen, en 

biedt een opzoekfunctie voor het bekijken van 

gegevens op locatie. De DM91 levert contacttem-

peratuurmetingen tot 400°C en kan μ- en milli-A-

stroommetingen uitvoeren met een 0,1 mV gevoe-

ligheid voor uiterst nauwkeurige metingen van laagspanningsapparatuur. De fl exibele 

batterij-opties, waaronder de FLIR TA04 Li-Poly oplaadbare batterij of standaard AA-batterijen, 

garanderen zelfs onder zware omstandigheden 24/7 bruikbaarheid. 

FLIR  www.fl ir.com

Beveiligingscamera
De LyricC2 Wi-Fi Beveiligingscamera van HONEYWELL 

biedt slimme geluidsdetectie. De sensoren herkennen 

waarschuwende geluiden zoals dat van een huilende baby 

of het alarm van een rook- of koolmonoxidedetector. De 

slimme geluidsdetectiefunctie stuurt huiseigenaren snel 

een melding op hun telefoon of tablet wanneer er iets aan 

de hand is, zodat ze hier direct actie op kunnen onderne-

men. De camera heeft nachtzicht tot tien meter en 1080p 

Full HD-kwaliteit met 6x digitale zoom. Bij gebeurtenissen 

worden de beelden opgenomen van vijf seconden vóór de 

gebeurtenis in een clip van dertig seconden - met een 

breedhoeklens van 145 graden. 

HONEYWELL  www.honeywell.com

Sensoren
De nieuwe range meettoepassingen voor druk, kracht, koppel en gewicht aan OEM’s, inte-

greren op rekstrook gebaseerde sensoren in hun eindproducten. HBM levert verschillende 

soorten diensten aan OEM’s; van de ontwikkeling en levering van rekstroken voor custom-

made meetopnemers tot en met de installatie van rekstrooktechnologie in door de klant 

aangeleverde onderdelen. De fabrikant ondersteunt het complete proces van de ontwik-

keling van een op maat gemaakte oplossing vanaf het initiële concept en de defi nitie van 

de prestaties, via ontwerp en productie tot en met validatie en certifi cering. 

HBM  www.hbm.com
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IoT-Controller 
De IoT-Controller (TJA560) van HAGER 

maakt het mogelijk om Internet of Things-

producten én cloud-services van diverse 

fabrikanten te koppelen aan een KNX-

installatie. Met de IoT-Controller bedien je 

KNX- én IoT-producten via de aanwezige 

KNX-drukknoppen of -roomcontroller. 

Daarnaast is bediening met smartphone, 

tablet of laptop mogelijk in combinatie met 

de Domovea-server (TJA450). De Control-

ler beschikt over een directe koppeling met 

de applicaties van Philips Hue verlichting, 

Sonos Home sound system, Netatmo weer-

station en Amazon Echo voice control. De 

koppeling is al aanwezig; de functies hoe-

ven alleen nog geconfigureerd te worden. 

HAGER  www.hager.nl 

IoT embedded box PC 

Industriële voedingen

DURANMATIC introduceert van WinMate de modulaire EAC mini Fanless Box PC. Deze box PC is 

compact en heeft een afmeting van 10x7x3 cm. Een basismodule heeft standaard de beschikking 

over een HDMI-aansluiting alsmede twee netwerk en twee USB-aansluitingen. Optioneel is de 

basismodule uit te rusten met Wi-Fi en Bluetooth of 3G of 4G. Met de uitbreidingsmodules is het 

hiernaast mogelijk te beschikken over seriële en digitale I/O, CAN bus en extra USB-aansluitingen. 

De Box PC is speciaal ontworpen voor IoT-integratie en is goed te monteren in bijvoorbeeld een 

schakelkast.

DURANMATIC  www.duranmatic.nl

De CSW65 serie AC-DC industriële voedingen van TDK-LAMBDA hebben nominale ingangen 

van 115 VAC, 230 VAC en 277 VAC. Met een maximaal uitgangsvermogen van 65 W accepte-

ren deze voedingen een zeer breed bereik aan ingangsspanningen, van 90 VAC tot 305 VAC. 

Bij werking op 277 VAC zijn er geen step-down transformators nodig. Toepassingen voor 

deze voedingen zijn onder andere slimme gebouwautomatisering, verlichting, regelaars 

voor verwarmings- en koelinstallaties en veilige gebruikerstoegangssystemen. De CSW65 

kan zonder geforceerde luchtkoeling werken bij omgevingstemperaturen tussen -10 °C en 

+70 °C, waarbij boven de 50 °C de maximale belasting afneemt tot de helft bij 70 °C.

TDK-LAMBDA  www.nl.tdk-lambda.com

Modulaire voedingen 
TDK-LAMBDA introduceert de CM4 serie modulaire AC-DC voedingen, die zijn ontwikkeld 

voor conductie-, convectie- of geforceerde luchtkoeling. De CM4 is 101,6 mm breed, 41 

mm hoog en 177,8 mm diep, en levert tot 600 W continu vermogen met een piekvermo-

gen van 750 W gedurende 5 s. Het werkspanningsbereik is van 85 tot 264 VAC, met 

lineaire derating tot 425 W voor spanningen van 120 VAC tot 85 VAC. Maximaal vier 

enkelvoudige uitgangsmodules kunnen in serie of parallel worden gecombineerd om 

spanningen te genereren van 1,5 VDC tot 232 VDC en uitgangsstromen tot 90 A. 

TDK-LAMBDA  www.nl.tdk-lambda.com



Maak kennis met het revolutionaire intercom-systeem van Intratone voor draadloze 
toegangs controle op afstand, inclusief sleutelbeheer en videobewaking. Eenvoudig te bedienen, 
veilig en bijzonder gebruikersvriendelijk, zowel voor bewoner als beheerder en installateur. 

Bewoners kunnen met de eigen smartphone bezoek te woord staan en toegang verlenen, vanaf elke 
locatie. Beheerders kunnen op afstand, in real-time, toegang managen via een beveiligd beheer platform. 
De aanleg is simpel: geen bekabeling meer, dus geen zwaar installatiewerk, en direct inzetbaar, met een 
enorme besparing ten opzichte van traditionele systemen. 

Bel Alexander Dekker voor een demonstratie en u bent direct fan: telefoon 06 3620 1520. www.intratone-home.nl

Intratone is een merk van Cogelec en is het best verkochte intercomsysteem in Frankrijk. Vertegen woordiging in Nederland: Alexander Dekker, telefoon 06 3620 1520, email adekker@intratone.fr

DRAADLOOS INTERCOM-SYSTEEM VAN INTRATONE 
OPTIMALE EENVOUD VOOR BEHEERDER ÉN GEBRUIKER

(NAAST HET TOUWTJE DOOR DE BRIEVENBUS)

WAT IS DE EENVOUDIGSTE 
MANIER OM IEMAND 
BINNEN TE LATEN?
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SIEMON introduceert een nieuwe Z-PLUG voor categorie 6A netwerkverbindingen. Deze fi eld 

mountable RJ-45 plug is bedoeld voor omgevingen waar een snelle, betrouwbare RJ-45 plug 

rechtstreeks op de kabel gemonteerd dient te worden. Met de uitbreiding van het Internet of 

Things (IoT) zijn er steeds meer devices die communiceren en hun voeding krijgen via de net-

werkbekabelingsinfrastructuur. Vele van deze componenten kunnen nu rechtstreeks met het 

netwerk worden verbonden waardoor de noodzaak voor additionele bekabeling is vervallen. De 

Z-PLUG kan worden toegepast bij UTP en FTP categorie 6A netwerken. 

SIEMON  www.siemon.com/nl 

RJ-45 plug voor intelligente gebouwen

De DGS-3630 serie van Layer 3 Stackable Managed Gigabit switches van D-LINK is uitgebreid met 

twee Power over Ethernet (PoE) modellen. Het gaat om de DGS-3630-28PC met 24 PoE+ GE poor-

ten en de DGS-3630-52PC met 48 PoE+ GE poorten. Dankzij de toevoeging van PoE, zijn de swit-

ches geschikt om een razendsnel 802.11ac draadloos netwerk te creëren. Door de hoge concentra-

tie poorten en voldoende PoE power, kunnen meerdere krachtige draadloze access points worden 

aangesloten op een enkele switch en tegelijkertijd van stroom wor-

den voorzien. Bovendien zijn er de traffi  c management-functie en de 

tien ingebouwde Gigabit poorten om het netwerk te optimaliseren en 

potentiële bottlenecks tegen te gaan. 

D-LINK  www.dlink.com

Power-over-Ethernet switches 

Accumachines
BERNER heeft het assortiment 

accumachines uitgebreid met vier 

nieuwe 18,0V machines. Alle 

machines werken met de nieuwe 

Lithium-Ion BBP 18,0V accupack 

9.0Ah, die hogere accuprestaties 

en een langere gebruiksduur 

heeft. 

De 5 kg SDS Max Boorhamer 

BACRHD is een krachtige hamer 

die 6,1 J aan slagkracht levert. De 

vier standen schakelaar voor roteren en hameren, hameren, draaien en variolock zorgt ervoor 

dat de hamer veelzijdig in gebruik is. 

De nieuwe handcirkelzaagmachine BACCS heeft een zaagdiepte tot 66 mm en is extreem 

krachtig door de koolborstelloze motor. De geïntegreerde blower en stofafzuiging én de ledver-

lichting zorgen voor een goed en zuiver zicht op de zaagsnede. 

BERNER  www.berner.nl 

Norton breidt de SQC Led (rond) en SQV Led (vierkant) serie uit door naast de 3000K nu ook de 

4000K uit voorraad te leveren. De bij SPAAPEN te verkrijgen armaturen hebben veel toepassings-

mogelijkheden. Het huis is eenvoudig te monteren en voorzien van een opaal acrylglas kap. De 

armaturen hebben een strakke minimalistische vormgeving en zeer homogene uitstraling van de 

kap. De SQC Led en SQV Led zijn zeer geschikt voor toepassing in zorginstellingen, trappenhuizen, 

galerijen, gangen en entrees.

SPAAPEN  www.spaapen.nl

Plafond- en wandarmaturen 

Warmtebeeldcamera’s 
De warmtebeeldcamera’s van de FLUKE-

series Ti450 en Ti480 PRO tonen scherpe 

beelden met een duidelijk kleurverschil op 

het scherm, voor sneller storingzoeken. Ze 

geven door middel van meerdere Delta-T-

markers afwijkingen ten opzichte van stan-

daardtemperaturen aan. De gebruiker kan 

een van die markers als referentiepunt kie-

zen, en de overige voor weergave van een 

verschilwaarde. Meerdere rechthoekige 

markers in de camera identifi ceren de min/

max-temperaturen voor een gedeelte van 

de apparatuur of een apparatuurreeks. De 

camera kan gemakkelijker warmteverschil-

len onderscheiden. 

FLUKE  www.fl uke.nl
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Noodverlichting

Sensoren

De ‘Series 2’ noodverlichting van HERTEK is 

voorzien van de nieuwste technieken. Met als 

eindresultaat noodverlichtingsproducten 

met een lager energieverbruik en langere 

levensduur waardoor de Total Cost of Owner-

ship nog verder is verlaagd. ’Series 2’ 

bestaat uit zeven verschillende productlijnen 

(Evolux, Multiled, Spotlux, Trendlux, Prima-

lux, Powerlux en Spotlux XL) voor vluchtrou-

teaanduiding en -verlichting die geschikt zijn 

voor diverse toepassingen. De nieuwe leds 

combineren een lager energieverbruik met 

een langere levensduur. De geavanceerde 

elektronica beschermt de batterij tijdens 

montage en inbedrijfstelling tegen veroude-

ring. Deze verbeteringen realiseren een aan-

zienlijke besparing op service- en onder-

houdskosten van de installatie. 

HERTEK  www.hertek.nlLedbuizen
SYLVANIA voegt drie nieuwe ledbuizen toe aan het assortiment ledbuizen. Al deze buizen werken 

met een breed scala van elektronische en magnetische voorschakelapparatuur. 

De ToLEDo Superia T8 Universal-lamp is een drie-in-éénoplossing die werkt met compatibele 

elektronische HF- en magnetische voorschakelapparatuur. De ToLEDo Superia T8 Electronic-lamp 

is ontworpen voor elektronische HF-voorschakelapparatuur en maakt bestaande installaties ener-

giezuiniger doordat hij helpt besparen op operationele kosten. De Superia Electronic levert tot 

3.600 lumen met een A++-energielabel en 155 lm/W. De ToLEDo Superia T5 heeft een rendement 

van 162 lm/W en een lichtstroom van 5.600 lumen, met A++-energielabel om energiebesparing te 

maximaliseren. Deze lichtbron gaat tot zestigduizend uur mee.

SYLVANIA  www.sylvania-lighting.com

AC-DC Voeding
De ZWS240RC-24 AC-DC voeding van TDK LAMBDA heeft een gespecificeerd vermogen van  

240 W. Het nieuwe model is gecertificeerd volgens overspanningscategorie III voor gebruik in vas-

te installaties die permanent zijn aangesloten op het distributiepaneel. Toepassingen omvatten 

robotbesturingen die worden gebruikt in productieapparatuur van onder meer auto’s, die een 

hogere mate van bescherming tegen ingangsspanningstransiënten vereisen. Omdat de voedingen 

voldoen aan overspanningscategorie III is het gebruik van een inline isolatietransformator niet lan-

ger nodig. Met een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC kan de ZWS240RC-24 zon-

der geforceerde luchtkoeling werken bij omgevingstemperaturen van -10 °C tot +70°C.

TDK-LAMBDA  www.nl.tdk-lambda.com

AE Sensors heeft een zelf ontwikkelde sensorlijn in het leveringspakket met LoRa-commu-

nicatie. Deze bestaat uit zes typen sensoren die standalone werken en draadloos kunnen 

worden uitgelezen. Dit signaal kan via het LoRa-netwerk van de KPN worden verstuurd. Het 

is ook mogelijk om de data lokaal te ontvangen via een zogenaamde ‘private gateway’ 

zodat er niet hoeft worden afgerekend over de ontvangen data. De sensoren zijn te gebrui-

ken voor de Spleetmeting, Broei(monitor), Analoogmonitor-Level, Luchtkwaliteitsmonitor, 

de Gewasmonitor en de Scheefstandmeting. 

AE SENSORS  www.aesensors.nl



Huisbesturing was nog 
nooit zo gemakkelijk.

De nieuwe vrijheid. 

De Busch-free@home regelt jaloezie, licht, verwarming, airconditioning  
en deurcommunicatie, perfect op elkaar afgestemd – voor maximale 
vrijheid, het hoogste comfort en merkbare energie-efficiëntie. Nieuwbouw 
of renovatie: dankzij draadloze of draadgebonden communicatie zijn alle 
mogelijkheden beschikbaar. Meer over Busch-free@home® op:  
www.BUSCH-JAEGER.nl/freeathome
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www.BUSCH-JAEGER.nl
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INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA:

Met de nieuwe inzetstukken van Attema 
maak je hollewanddozen geluidsdicht, 

luchtdicht en rookdicht!

www.attema.com/inzetstukken

Betrouwbaar Praktisch & snel Kostenbesparend
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Heb je het al gehoord?
Je combineert de inzetstukken
gemakkelijk met onze veelgebruikte 
hollewanddozen. En met elk 
merk schakelmateriaal.
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download de 
Attema app!



Jouw kennis is 
       goud waard!

Wauw, Bert heeft net succesvol zijn training bij het Kenniscentrum
Noodverlichting afgerond! Hij heeft nu alle kennis in huis om zijn
installatiewerkzaamheden nóg beter uit te voeren.
Wil jij, net zoals Bert, ook je klanten van een veilig advies voorzien?
Bezoek dan onze website!

Famostar, werkt aanstekelijk


