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Geschikt voor 1 - 200 Watt led.

Dimmen met fase afsnijding.

Standaard met wisselcontact.

Geschikt voor praktisch alle 

led-verlichting (type R, C).

Universeel afdekbaar door 

4mm as met 6mm as-adapter. 

LED DIMMEN OP EEN 
PRESENTEERBLAD
MET LUMIKO’S 

UNIVERSELE 

LED DIMMER 

891042.

klemko.nl



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
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REDACTIONEEL / INHOUD

Genoeg ruimte voor innovatieve 
installaties in monumenten

Monumentale panden bieden voldoende ruimte voor de toepassing 

van innovatieve installatieproducten. Denk hierbij aan het renoveren van 

kroonluchters met led. 

Van brandjes blussen 
naar voorspellend onderhoud

Hoe kom je stapsgewijs tot voorspellend onderhoud? 

Marktonderzoekers PwC en Mainnovation deden afgelopen jaar 

onderzoek onder 280 bedrijven uit België, Nederland en Duitsland.

Fabrieksmatig bouwconcept 
breekt met centraaldozensysteem

’s Ochtends zijn alleen de fundamenten zichtbaar en ’s avonds staat 

de spanning op de elektrotechnische installatie in de prefab-woning van 

VolkerWessels. Het concept MorgenWonen in een notendop. 

16

18
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“Er verdwijnen steeds meer praktijklokalen 
omdat ze veel geld kosten. Dat is een slechte 
ontwikkeling.”
    Jos Driessen, Medewerker Bedrijfsbureau Nabuurs 13

Smart Lighting   “Veel kleinere installateurs wachten nog af, maar ze krijgen hoe 

dan ook met smart lighting te maken. Ook zij zullen tijd moeten steken in kennisontwikkeling.” 

Dit zegt een lichtexpert op onze site. Dat er op lichtgebied veel gaande is, concludeert ook 

Caspar Norg van Uw Duurzame Installateur. “Verlichting krijgt een 

totaal andere functie”, zegt hij na een bezoek aan de beurs Light + 

Building (p. 20). In zijn artikel leest u over Interact Pro. Met deze 

slimme verlichting voor het mkb kun je onder andere zien of loop-

routes wel optimaal zijn. Maar er zijn natuurlijk meer interessante 

systemen. Hierover meer op installatiejournaal.nl en binnenkort 

ook in uw vakblad.
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42
‘Noodverlichting moet 
een specialiteit worden’
    Erik van Aalst, zelfstandig adviseur

Circulaire verlichting:  
het mes snijdt aan twee kanten

Meerdere businessmodellen kunnen een circulaire economie  

bevorderen. Denk daarbij aan het aanbieden van producten als dienst. 

Klanten sluiten dan een contract af waarin ze betalen voor  

het gebruik. 

38
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Light + Building  
een must voor iedere installateur

De beurs Light + Building wordt iedere twee jaar beter bezocht.  

Dit keer waren er ruim 220.000 bezoekers op de grootste licht-  

en gebouwautomatisering-beurs ter wereld.

Energiedistributiesystemen:  
gedegen onderhoud onontbeerlijk

Energiedistributiesystemen moet je goed onderhouden. Helaas zijn  

er nog wel eens drempels op de weg van het uitvoeren van professioneel 

onderhoud en storingswerkzaamheden in kritische omgevingen.

‘Heldere afspraken 
essentieel voor BIM’

Duidelijke afspraken over BIM zijn essentieel, weet Kees Boekel,  

BIM-programmamanager bij Engie. “Anders is op den duur iedereen  

toch weer met zijn eigen modelletje bezig.”

 
Smart Industry

Ook in de industrie worden systemen steeds meer met elkaar verbonden 

en communiceren systemen met elkaar. Fabrieken worden slim (smart) 

en Internet of Things neemt een belangrijke positie in. 
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Het grootste zonnedak van Nederland

Zonnepanelenmarkt 
gedomineerd door 
Chinese producenten

Whitepaper 
over uitfasering 
halogeenlamp
De Europese maatregel om de halogeenlamp 

uit te faseren zal vanaf 1 september 2018 van 

kracht zijn. Concreet betekent dit dat bepaalde 

non-directionele halogeenlampen (hoofdzake-

lijk de peervormige) niet langer op de markt 

gebracht mogen worden. De verkoop en plaat-

sing van deze non-directionele halogeenlampen 

is nog wel toegestaan. Deze beslissing is niet 

van invloed op de directionele halogeenlampen, 

zoals spotlights halogeenlampen die vaak wor-

den gebuikt in bureaulampen en schijnwerpers. 

Wat zijn de voor- en nadelen van de uitfasering? 

En waar moet de installateur rekening mee 

houden? Op www.installatiejournaal.nl leest u 

meer over de uitfasering. 

Begin april startte de realisatie van 
het grootste zonnestroomproject 
van Nederland op één dak.

Ruim 28.000 zonnepanelen worden geplaatst 

op het dak van een distributiecentrum in Venlo. 

Het dak van het distributiecentrum in Venlo 

heeft een oppervlakte van meer dan 80.000 

vierkante meter en zal na oplevering nagenoeg 

volledig bedekt zijn met zonnepanelen. De 

28.000 panelen leveren circa 7 MWh aan duur-

zame energie per jaar op. 

Dat is, ter vergelijking, voldoende groene ener-

gie om ruim tweeduizend huishoudens van 

stroom te voorzien. Circa de helft van de opge-

wekte energie wordt door de gebruiker van het 

distributiecentrum zelf afgenomen. De reste-

Zonnepanelen worden vooral door 
Chinese producenten geproduceerd. 
De top 10 bestaat maar liefst uit 
negen Chinese bedrijven.

Dat blijkt uit onderzoek van PV Tech.org, een 

nieuwssite over zonnestroom. Dat wil overi-

gens niet zeggen dat de daadwerkelijke pro-

ductie altijd in China plaatsvindt. Die vindt 

namelijk in opdracht van de Chinese producent 

ook plaats in veelal Aziatische landen zoals 

rende groene stroom kan aangeboden worden 

aan bedrijven en bewoners in de regio. 

Energie-ontwikkelbedrijf Etriplus ontwikkelde 

het plan en legde daarmee de basis voor het 

mega zonnedak. Het sloot daartoe een samen-

werkingsovereenkomst met KiesZon. KiesZon, 

dochter van Etriplus aandeelhouder Green-

choice, neemt de verdere ontwikkeling, fi nan-

ciering, realisatie en exploitatie van het project 

voor haar rekening. 

Maleisië, Thailand en Vietnam, vooral om 

importheffi  ngen in Europa en Amerika te 

omzeilen. 

Al met al beheerst China meer dan vijftig pro-

cent van de wereldwijde markt in zonnepaneel-

modules. De rangorde in de top 10 is op basis 

van daadwerkelijk uitgeleverde pv-modules. 

Die kunnen onder het eigen merk, dan wel 

wereldwijd onder tal van andere merken op de 

markt zijn verschenen. De eerste zeven bedrij-

ven uit de top 10 leveren elk meer dan 4 GW per 

jaar aan zonnepanelen uit. De top 10 leverde in 

2017 ongeveer 57 GW, ofwel zestig procent van 

de hele markt. De top 10 in producenten van 

zonnepanelen ziet er als volgt uit:

 1. JinkoSolar

 2. Trina Solar

 3. Canadian Solar

 4. JA Solar

 5. Hanwha G-CELLS

 6. GCL-SI

 7. LONGi Solar

 8. Risen Energy

 9. Shunfeng (inclusief Suntech)

10. Yingli Green
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Explosieve groei van patenten  
perovskiet zonnecellen

Elektrische auto als energieopslag voor kantoorpand

Nieuwe sales manager West bij Fagerhult
Vincent Dirkzwager startte 12 maart als sales manager West bij Fagerhult Nederland. Dirkzwager werkt al ruim dertien jaar in de verlich-

tingsbranche. Samen met Clemens Veldscholten, sales manager Oost, is Dirkzwager verantwoordelijk voor Indoor Lighting markt in Ne-

derland. Benno Dijkhuis, managing director Faberhult Nederland: “Wij zien veel groeimogelijkheden binnen de sector Indoor Lighting, 

vooral op het gebied van kantoren en scholen.”

In 2016 en 2017 groeide de hoeveel-
heid publicaties van patenten over 
perovskiet zonnecellen met maar 
liefst 1.500. Dat is 75% van het totale 
aantal patenten sinds 2008.

Het begin van de groeiende aandacht voor 

perovskiet zonnecellen ligt rond de publicatie 

van een wetenschappelijk artikel in 2012 van 

Henry Snaith (Clarendon Laboratory at the Uni-

versity of Oxford), waaruit bleek dat een rende-

ment van boven de tien procent haalbaar zou 

zijn, in combinatie met een goedkope manier 

van produceren. In 2018 is duidelijk dat zelfs 

rendementen boven 22 procent mogelijk zou-

Een pilot van Engie heeft een elektri-
sche auto als energieopslag voor een 
kantoorgebouw - ook wel Vehicle-to-
Building (V2B) genaamd - succesvol 
gedemonstreerd.

Engie koppelde een Smart Grid Charger aan 

zijn kantoorpand in Zaandam. Het gaat om de 

eerste lader die een elektrische auto - behalve 

laden - ook kan ontladen ten behoeve van het 

gebouw. De pilot verliep succesvol. Zonnepa-

nelen en externe opslag kunnen rechtstreeks 

op de lader worden aangesloten. 

Deze Vehicle-to-Building (V2B)-technologie 

maakt energieneutraliteit makkelijker bereik-

baar. De Smart Grid Charger is gekoppeld aan 

de energievoorziening van het gebouw en de 

zonnepanelen. Wanneer het pand meer zonne-

energie opwekt dan dat het nodig heeft, wordt 

de overvloedige energie opgeslagen in de accu 

den moeten zijn, zo schrijft solarmagazine.

com. 

De meeste patenten (119) zijn afkomstig van 

het Engelse bedrijf Oxford Photovoltaics, een 

startup uit de Universiteit van Oxford, geba-

seerd op het werk van Snaith. Op de tweede 

plaats staat het Japanse bedrijf Sekisui Chemi-

cal met 86 patenten. Begin 2017 maakte 

Oxford Photovoltaics bekend bezig te zijn met 

de ontwikkeling van een dunnefilm perovskiet 

zonnecel die direct printbaar is. 

Inmiddels heeft het bedrijf een pilot-productie 

opgestart in samenwerking met het Duitse 

onderzoekscentrum Helmholtz-Zentrum in 

Berlijn. Doel is om de geavanceerde technolo-

gie (tandem solar cell) van laboratoriumschaal 

op te schroeven naar volumeproductie. Dat zou 

moeten gebeuren in een fabriek in Branden-

burg an der Havel.

van de auto’s. 

Deze opgewekte energie kan dan gebruikt wor-

den wanneer het pand een tekort heeft. De 

auto-accu kan worden gebruikt als nood-

stroomvoorziening en voor ‘peak shaving’ op 

tijden dat het bedrijf te maken heeft met een 

piekbelasting. Door zonnepanelen en opslag 

direct aan te sluiten aan de Smart Grid Charger 

wordt het systeem nog efficiënter. Een mkb-

bedrijf kan bijvoorbeeld met een aantal laders 

de verlichting, ventilatie en airco laten draaien 

op auto-accu’s. Eén lader kan al zo’n tweedui-

zend reguliere ledlampen voeden. De Smart 

Grid Charger is van Hitachi en Mitsubishi levert 

de auto.
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Groepenkasten samenstellen
met een online tool

HellermannTyton opent Academy

Hertek introduceert de Hertek projecteringswijzer. Volgens Hertek maakt de projecterings-

wijzer voor iedere noodverlichtingssituatie duidelijk wat de bepalende criteria zijn. De pro-

jecteringswijzer van Hertek bestaat uit een stappenplan waarmee de bepalende eisen uit 

het Bouwbesluit, Arbeidsomstandighedenbesluit en de wet Hygiëne en Veiligheid Badin-

richtingen en Zwemgelegenheden snel inzichtelijk zijn.  

De projecteringswijzer is gratis en kan worden aangevraagd via www.hertek.nl 

Schneider Electric ontwikkelde het Jij 
& Schneider partnerprogramma. Op 
het online partnerportaal staat onder 
andere een advanced configurator 
waarmee je een groepenkast kunt 
samenstellen. 

Een andere tool is een snelcalculator verdeler. 

Hiermee is snel en eenvoudig een offerte te 

HellermannTyton opende eind 
februari in Amersfoort zijn nieuwe 
Academy. Dit gebeurde tijdens een 
open dag voor klanten, relaties, leve-
ranciers en familieleden.
 

HellermannTyton B.V. is een van de 37 verkoop-

organisaties van de wereldwijd opererende Hel-

lermannTyton-groep. Sinds 2004 is Heller-

mannTyton direct actief in België en Nederland 

met een verkoopkantoor in Amersfoort. Heller-

mannTyton levert systeemoplossingen voor 

kabelmanagement. De focus ligt hierbij op 

installatietechniek, machinebouw, automotive, 

defensie, rail en luchtvaart. In de Academy zijn 

nieuwe producten met eigen ogen te zien en te 

testen. Zoals de nieuwe bundelbanden van Hel-

lermannTyton. Deze zijn vijfentwintig procent 

sneller te verwerken. Een ander product dat in 

de Academy kan worden getest is de nieuwste 

krimpkous. Deze blijft bij een zeer lage tempe-

maken. Ook handleidingen en video’s zijn op 

het partnerportaal te vinden. Zo zijn er instruc-

tievideo’s waarin de montage van specifieke 

aardlekschakelaars stap voor stap wordt uitge-

legd. En demonstatievideo’s voor smart home-

oplossingen. Het Jij & Schneider partnerpro-

gramma heeft een persoonlijke hulplijn. Via 

partner.schneider-electric.com kunnen instal-

lateurs zich opgeven voor het programma.

ratuur nog in tact blijven. Niet alleen technici, 

maar ook distributiepartners en onderwijsin-

stellingen worden in de Academy getraind. Met 

het nieuwe trainingscentrum wil HellermannTy-

Stappenplan voor projecteren 
noodverlichting

ton ook een bijdrage leveren aan hbo- en mbo-

opleidingen. Dit door het onderwijs te koppelen 

aan kennis en ervaring in de praktijk. 



www.draka-cableapp.nl

Juiste kabelkeuze.
Maximaal besparen.

 

Efficiënt  |  Rendabel  |  Duurzaam
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Zonnepanelen te koop in een kleurtje

Opgesteld pv-vermogen 
verviervoudigd

De eerste zonnepanelen in een kleur-
tje zijn te koop. Op de vakbeurs Solar 
Solutions toonden twee bedrijven 
zonnepanelen in oranje dakpankleur.

De Nederlandse producent Exasun toonde 

oranje glas-op-glas-panelen die in plaats van 

een of meerdere rijen dakpannen worden 

gelegd. Het systeem X-Tile was al leverbaar met 

zwarte panelen, maar komt binnenkort ook 

beschikbaar voor terracotta dakpannen. “De 

panelen kunnen in plaats van dakpannen 

gelegd worden en sluiten naadloos aan bij de 

meest gangbare dakpannen, zowel vlakke als 

Volgens overheidsagentschap RVO 
is het opgesteld pv-vermogen in vier 
jaar tijd verviervoudigd. 

Op januari van dit jaar stond er 2,75 GWp aan 

zonnepanelen in Nederland. Vier jaar geleden 

was dat volgens RVO nog 678 MWp. De groei 

was het sterkst de afgelopen twee jaar. Per jaar 

verscheen er zo’n 700 MWp aan nieuwe zonne-

installaties, zegt RVO. De sterke groei lijkt de 

komende jaren door te gaan. Alleen al aan 

SDE+-subsidies voor bedrijfsmatige grote pv-

installaties zit er voor 3,5 GWp in de pijplijn. 

gegolfde pannen”, meldt Exasun die een eigen 

productielijn heeft in Den Haag. Het Duitse Zen 

kan sinds kort dakpannen met oranje zonnepa-

nelen leveren. Al langer verkocht Zen dakpan-

nen met ingebouwde zonnepanelen in zwart of 

blauw/grijs voor vlakke dakpannen van Niels-

kamp. Daar komt nu de oranjegekleurde dak-

pan bij. Elektrotechnische installatiebedrijf 

Breedveld & Schröder gebruikt de Zen-dakpan 

voor een zelfontwikkeld pvt-systeem. Daarbij 

wordt niet alleen elektriciteit opgewekt, maar 

ook warmte geoogst. Dat doet Breedveld & 

Schröder door onder de dakpannen koperen 

lamellen te monteren. Een koperen ringleiding 

onttrekt de warmte aan de lamellen en slaat 

het op in een buff ervat. De opbrengst van de 

gekleurde zonnepanelen is wel iets lager. Een 

zwart zonnepaneel op dakpannen van Zen 

levert 90 Wp/m2. De oranje variant heeft een 

vermogen van 80 Wp/m2.

Overigens komen niet alle grote projecten van 

de grond door problemen met fi nanciering en 

vergunningen. Bij professionele systemen zijn 

daken bij boeren het populairst. Maar steeds 

meer aanvragen voor SDE+-subsidie zijn voor 

grootschalige opstellingen op weilanden of 

agrarische akkers. RVO ontdekt daarbij een 

nieuwe trend: verticaal opgestelde zonnepane-

len in oost-west-opstelling. Daarbij blijft de vol-

ledige grond beschikbaar voor agrarisch 

gebruik. Onderzoek moet uitwijzen of de groen-

ten te lijden hebben onder de schaduw van de 

rechtopstaande pv-panelen.

William Swinkels 
nieuwe algemeen 
directeur Unica 
Building Projects
Sinds 1 maart 2018 is William Swinkels (48) de 

algemeen directeur van Unica Building Pro-

jects. Hij volgde Jan Vervoorn op.

Swinkels maakt sinds oktober 2015 al deel uit 

van het management van Unica Building Pro-

jects. Hij was hierbij verantwoordelijk voor 

grootschalige, multidisciplinaire projecten. 

Swinkels heeft 25 jaar ervaring in de techni-

sche dienstverlening. Hij ziet veel kansen in de 

grote dynamiek in de gebouwde omgeving in 

ons land. 



eNet 
SMART HOME

eNet SMART HOME is een 

draadloos systeem dat elk 

huis, zowel nieuwbouw als 

bestaand huis, in een Smart 

Home verandert. Functies 

als licht, jaloezieën en verwar-

ming worden draadloos met 

elkaar verbonden en centraal 

bestuurd – via schakelaars 

aan de wand of mobiel op 

de smartphone. 

Afb.: Gira eNet draadloze 

wandzender 3-voudig, 

Gira E2, zuiver wit glanzend. 

Meer informatie: 

www.gira.nl/enet

Gratis webbased trainingen. 
www.academie.gira.nl
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01   Waarom hebt u voor dit  
vak gekozen?

Op de lts kwam ik eerst in aanraking met de 

richting metaal en daarna met elektro. Dit leek 

me een leuke combinatie voor later. Op de mts 

in Helmond rondde ik de richting installatie-

techniek af en haalde ik mijn TSI-diploma. Zo 

kon ik meteen aan de slag in dit mooie vak!

02    
Wat is uw specialisatie? 

Ik ben eigenlijk een multifunctional. Ik moet 

dan ook van veel disciplines het nodige weten. 

Ik verzorg projecttekeningen en engineering, ik 

calculeer en doe projectvoorbereiding. Voor 

grotere projecten ben ik ook projectbegeleider. 

Binnen ons bedrijf fungeer ik als vraagbaak op 

het gebied van NEN-normen.

03   Welke opleiding heeft u als 
laatste gevolgd?

VCA voor leidinggevenden. Momenteel  doe ik 

mee aan bedrijfsbrede  in-company cursussen 

op het gebied van NEN 1010 en NEN 3140. 

04   Op welk project bent u het 
trotst en waarom?

Op de nieuwbouw van het hoofdkantoor van 

een groot regionaal bankgebouw, hier in 

Boxmeer. Hierin zijn veel verschillende 

technieken gekoppeld, zoals Dali en KNX met 

toegangscontrole en inbraakinstallatie om de 

Jos Driessen
Functie Medewerker Bedrijfsbureau
Leeftijd 51
Bedrijf Elektro Technisch Buro Nabuurs 
Plaats Boxmeer
Aantal medewerkers 55

LinkedIn Elektro Technisch Buro Nabuurs BV

Tekst  Marjolein Eilander
Beeld  NFP Photography

sturing van de verlichting te automatiseren. 

Het project heeft mede daardoor een 

uitzonderlijk hoge BREEAM duurzaamheid-

score gekregen.

05   Hoe verkoopt u zichzelf  
bij uw klanten?

Door goed te luisteren naar de wensen van de 

klant, mee te denken en altijd te zoeken naar 

oplossingen. En vooral ook door flexibel te zijn 

en snel te acteren.

06    Wat kan volgens u echt  
niet meer?

Dat op scholen techniek wordt wegbezuinigd. 

Er verdwijnen steeds meer praktijklokalen 

omdat ze veel geld kosten. Dat is een slechte 

ontwikkeling. De jeugd moet steeds verder weg 

om een technische opleiding te volgen. Het is 

aan de regering en de elektrobranche om hier 

een eind aan te maken en te investeren in meer 

praktijklokalen in elke gemeente. 

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

De sturing van ledverlichting. Ik ben benieuwd 

naar de ontwikkelingen. Hoe gaan we de 

komende jaren verlichting bedienen? Door 

middel van PoE of misschien wel via een 

IP-adres (webbased). En ook het gasvrij maken 

van Nederland is nog een hele opgave. Wij 

willen hier graag een rol in spelen.

08   Wat zou u in uw vak willen 
veranderen?

Ik zou graag zien dat technische opleidingen 

meer gepromoot worden. En dat er meer 

praktijkscholen komen met goede leerkrach-

ten. Mensen hebben vaak een totaal verkeerd 

beeld van de techniek, denken dat je alleen 

maar kabels aan het leggen bent. Terwijl er 

voor veel jongens en meisjes hele leuke banen 

zijn. Techniek heeft de toekomst.

09   Waar zou u zich verder in  
willen bekwamen?

Ik wil vooral goed bijblijven op het gebied van 

normen en regelgeving, zodat we kwalitatief 

nog betere projecten kunnen opleveren. De 

NEN 1010 is voor ons de belangrijkste norm, 

maar door wetgeving, verzekerings- en 

gebruikerseisen komen er ook regelmatig 

normen bij. Het is een uitdaging ervoor te 

zorgen dat je kennis up-to-date is en blijft.

10   Hoe ziet uw werk er over  
vijf jaar uit?

Ik denk dat we door het technisch personeels-

tekort ons meer gaan verdiepen in manieren 

om slimmer en sneller te installeren, zodat we 

meer kunnen doen met minder mensen. En ik 

hoop nog steeds projecten te ontwerpen en 

samen in teamverband uit voeren. Want dat 

vind ik toch het leukste: samen iets moois 

maken.
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Prefab - Installatie - Aorta

TECHNIEK

Elke dag verrijzen er in Nederland twee complete 

prefabwoningen van VolkerWessels. In één dag 

gebouwd van de begane grond tot het dak. Mor-

genWonen is het meest verregaande fabrieksma-

tige bouwconcept waarbij installatiebedrijf Homij, 

dochter van VolkerWessels, een belangrijke rol 

speelt.

Huizen uit de grond stampen

Directeur Ronald Hennekeij van Homij Duurzame 

Energie Concepten (Homij DEC) legt de werkwij-

ze, in de fabriek en op de bouw uit. Het project dat 

we bezoeken is in Holten waar elf huizen, bestemd 

voor de commerciële verhuur, bijna letterlijk uit 

de grond worden gestampt. “Elke dag één, giste-

ren stond deze woning er nog niet”, zegt Henne-

keij, terwijl hij de woning binnenstapt.

Van het huis ernaast ontbreekt tijdens het mid-

daguur alleen nog het dak, alle wanden en vloeren 

zijn die ochtend geplaatst. Van de woning daar-

naast is alleen de fundering zichtbaar, inclusief 

horizontale riolering in de kruipruimte en de 

meterkastbochten, maar over een dag is ook op 

die fundamenten een complete woning verrezen, 

verduidelijkt Hennekeij. Op een andere bouwloca-

tie in Nederland komt diezelfde dag nog een 

woning gereed. “We hebben twee productielijnen 

voor twee verschillende huizen.”

Geprefabriceerde rijtjeswoningen

MorgenWonen is het antwoord van VolkerWessels 

op de hoge faalkosten in de bouw. Tegenwoordig 

speelt ook sterk het ‘tekort aan handen’ een 

belangrijke rol bij de zoektocht van bouwbedrij-

ven naar prefab-mogelijkheden. Prefab is door de 

repeterende handelingen prima te uit te voeren 

door minder geschoolde medewerkers en is niet 

afhankelijk van het weer.

VolkerWessels is met ruim duizend opgeleverde 

woningen, veelal bestemd voor sociale en com-

merciële verhuur, het verst met de geprefabri-

ceerde rijtjeswoning. De fundering is het enige 

dat ter plaatse wordt gemaakt, alle vloeren en 

verticale delen komen uit de eigen fabrieken van 

VolkerWessels. 

De meeste verticale delen worden in de fabrieks-

hal van Homij DEC in het Limburgse Ittervoort 

gemaakt, én meteen voorzien van de technische 

installaties. Niet alleen de bouwdelen worden 

zoveel mogelijk geprefabriceerd, ook de verwar-

mingsinstallatie, sanitaire leiding, ventilatiekana-

len, rioolverzamelleidingen en de elektrische 

installaties zijn allemaal al in de fabriek aange-

bracht. Ook de badkamer, toiletruimte en tech-

niekruimte op zolder zijn compleet geprefabri-

ceerd en worden vanaf de vrachtwagen op de 

begane grond en verdiepingsvloer getakeld.

Technische infrastructuur

Het hart van de technische infrastructuur is de 

installatiekast op zolder die gekoppeld is aan de 

aorta, een verticale leidingenschacht naast de 

trap. Op zolder komt die schacht uit in de - gepre-

fabriceerde - installatiekast. Het is de technische 

ruimte met wtw-unit, binnen-unit van de warmte-

pomp en pv-omvormer.

Vanuit de technische ruimte gaan de cv-en warm-

tapwaterleidingen, en ventilatiekanalen en grijze 

stroomkabels naar beneden. In de vloer, die 

bestaat uit open ribben, lopen de horizontale lei-

dingen, kabels en kanalen naar de waterkranen, 

vloerverwarmingsgroepen en de inblaas- en 

afzuigventielen van het gebalanceerde ventilatie-

systeem.

Vloer bestaat uit drie delen

Een verdieping- of beganegrondvloer bestaat uit 

drie afzonderlijke delen om ze te kunnen vervoe-

ren. De verticale schachten bevatten al het kunst-

stof leidingwerk op lengte. Vanuit de vloer zijn de 

kabels op lengte gemaakt. Pvc-leidingen ontbre-

ken, alle lichtschakelaars en wandcontactdozen 

zijn met installatiekabel verbonden. Van een tra-

ditioneel centraaldozensysteem is geen sprake. 

De meeste wandcontactdozen gaan rechtstreeks 

naar de grote lasdozen in de leidingenaorta. De 

Fabrieksmatig bouwconcept  
breekt met centraaldozensysteem

’s Ochtends zijn alleen de fundamenten zichtbaar en ’s avonds staat de spanning 

op de elektrotechnische installatie in de prefab-woning van VolkerWessels.  

Zie daar het voordeel van het concept MorgenWonen in een notendop.  

“Het prefabriceren van installaties is een eerste stap in het efficiënter uitvoeren 

van het traditionele bouwproces.”

Tekst  Richard Mooi  
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VolkerWessels is met ruim duizend opgeleverde woningen het verst met de geprefabriceerde rijtjeswoning.

e-monteur rolt ze nog een stukje verder uit naar 

de verticale schacht, waar ze in grote lasdozen 

worden gekoppeld aan de juiste groepen naar de 

meterkast. Het aansluiten van de leidingen, kana-

len, riolering en elektriciteitskabels op de schacht 

gaat vlot doordat een deel van de vloer nog open 

ligt. De dekvloer van de hal beneden en de over-

loop ontbreekt namelijk, zodat het uitrollen een 

aansluiten van de al op lengte gemaakte leidingen 

en kabels snel is gefikst. Als alle infrastructuur is 

aangesloten wordt de dekvloer, in verschillende 

delen, met een speciaal tilwagentje geplaatst. 

Voor de w-monteur zit dan dezelfde dag het 

meeste werk erop. De e-monteur moet nog een 

paar keer terugkomen als de afbouwploeg de tus-

senwanden hebben geplaatst.

Wandcontactdozen en schakelaars

De wandcontactdozen en schakelaars zitten voor-

namelijk in de tussenwanden. De woningschei-

dende muur bevat wandcontactdozen. In de beide 

buitengevels zijn geen installaties. Doordat de 

binnenwanden direct na het plaatsen van de pre-

fab-bouwelementen nog ontbreken, hangen de 

grijze installatiekabels de eerste dagen nog uit 

het plafond. In de afbouwfase, laat de e-monteur 

ze netjes in de wand zakken en in de installatiedo-

zen uitkomen. Wandcontactdoos of schakelaar 

erop en klaar. Op de bouw is één w-monteur en 

één e-monteur aanwezig. Het pre-monteren van 

de kabels in de fabriek gebeurt door niet tech-

nisch geschoolde medewerkers. Per discipline is 

er wel een als installateur opgeleide voorman 

aanwezig.

One Smart Control

In een NOM-woning is het belangrijk om de pres-

taties te monitoren. Woningcorporaties zijn dat 

zelfs verplicht als ze de energieprestatievergoe-

ding (EPV) doorberekenen aan huurders. In 2014 

ging het monitoren nog redelijk eenvoudig, met 

de welbekende plugwise-stekkers met kWh-

bemetering. Een voor de warmtepomp, een ande-

re Plugwise-stekker registreerde het verbruik van 

de wtw-unit en tenslotte werd één Plugwise inge-

schakeld om de teruglevering van de 24 zonnepa-

nelen te meten en door te geven aan de cloud.

Hennekeij merkt dat met verbruiksmonitoring 

forse stappen zijn gemaakt. Sinds vorig jaar heeft 

Homij DEC gekozen voor het uitgebreide 

opbrengstplatform One Smart Control. Dat is uit-

gebreide monitoringsoftware die rechtstreeks 

relevante gegevens uit de wtw-unit, pv-inverter en 

warmtepomp haalt. Ook worden vanuit de WTW-

unit de CO2-gehaltes van de twee sensoren door-

gestuurd naar One Smart Control.

Din-rail

In de verdeelkast bij de warmtepomp is op din-rail 

de controller van One Smart Control gemonteerd, 

net zoals in de bescheiden meterkastverdeler 

beneden in de hal. Doordat de automaten voor de 

klimaatinstallatie boven in een onderverdeler zijn 

gemonteerd, kon de verdeler beneden in de 

meterkast kleiner blijven, waar eveneens een 

kastje van One Smart Control is gemonteerd die 

ook de kWh-meter uitleest. Via kabeltjes is er van-

uit de controller van One Smart Control contact 

met de toestellen.One Smart Control is eigenlijk 

gericht op domotica en biedt ook de mogelijkheid 

om apparatuur te schakelen. Homij verwacht dit 

binnenkort te kunnen aanbieden aan bewoners. 

Bewoners krijgen een bundel toegewezen voor 

verwarmen, tapwater en huishoudelijk gebruik. 

Via een app hebben ze inzage in het actuele ver-

bruik. De bundels zijn afgestemd op een jaarver-

bruik van nul. Meerverbruik is mogelijk, de  

kWh-meter loopt dan wel op. 

Van een traditioneel 
centraaldozensysteem is geen sprake
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PROJECT

In tegenstelling tot wat veel mensen denken 

zijn zelfs zonnepanelen zijn voor monumenten 

niet uit den boze, vertelt Ramon Pater. Hij is 

restauratie-adviseur bij Archivolt architecten. 

“Op de daken van renovatieproject Het Schip, 

een rijksmonument in Amsterdam, zijn bijvoor-

beeld zonnepanelen geplaatst. Dat kon omdat 

ze door een hoog opstaande dakrand uit het 

zicht liggen.” 

Volgens restauratiearchitect Maarten Fritz is 

Monumentenzorg is de belichaming van duur-

zaamheid. “Je geeft gebouwen een nieuw leven 

en dat is pas echt duurzaam. Ook in praktische 

zin zijn er veel mogelijkheden voor de toepas-

sing van duurzame technieken, omdat er vaak 

veel ruimte is in oude gebouwen. Bovendien 

zijn de muren vaak dik, waardoor ze warmte 

beter vasthouden. Wel zijn er beperkingen 

omdat je het interieur en exterieur niet wilt 

aantasten, maar dat kun je creatief oplossen. In 

het stadhuis in Maastricht hebben we bijvoor-

beeld de mechanische ventilatie geïntegreerd 

in de schoorstenen. Op elke kamer is een 

schoorsteenmantel, die we gebruiken om lucht 

in de kamers te brengen. Achter het schilderij 

boven de schoorsteenmantel wordt de lucht 

afgezogen.”

Mogelijkheden van gebouw

Jachthuis Sint Hubertus is een gastenverblijf 

voor gasten van de Nederlandse Staat en 

tevens een museum. Het interieur was nog in 

oorspronkelijke staat en dat moest ook zo blij-

ven. Maar de installaties in het Jachthuis waren 

in erg slechte staat en moesten daarom volle-

dig worden vervangen, vertelt Fritz. “Berlage 

heeft erg zijn best gedaan om de installaties 

achter de schoonmetselwerkwanden en het 

fijne tegelwerk weg te werken. Dat betekende 

wel dat het voor ons een enorme klus was om 

bij de armaturen en schakelpunten te komen. 

Om het installatiewerk toch onzichtbaar te kun-

nen vernieuwen hebben we de vloer van de eer-

ste verdieping tijdelijk verwijderd. Het parket 

hebben we eerst genummerd, zodat we het 

weer in de goede volgorde konden terugleggen. 

Toen de vloer weg was, ontstond een grote 

horizontale leidingschacht van waaruit alle 

lichtpunten bereikbaar waren. Elke lamp heeft 

zijn eigen kabel gekregen naar een goed toe-

gankelijk verzamelpunt en van daaruit een 

kabel naar het schakelpunt. Dit hebben we 

onder meer gedaan om de bereikbaarheid van 

de installaties te vergroten. Dat was een eis van 

het Rijksvastgoedbedrijf.”

Restauratie betekent dus niet dat er geen inno-

vatieve elementen toegepast kunnen. Fritz: “Je 

wordt juist heel creatief als je wilt dat er zo wei-

nig mogelijk zichtbaar is. Alle applicaties voor 

brandcompartimentering, brandveiligheid, 

inbraakpreventie en vluchtwegbeveiliging zijn 

uit het zicht weggewerkt, zodat de beleving van 

het interieur niet wordt verstoord. Omdat het 

Jachthuis gebruikt wordt als museum worden 

er groepen rondgeleid, wat vluchtwegbeveili-

ging noodzakelijk maakt. De bekende groene 

uitbordjes zouden afbreuk doen aan het interi-

eur. Daarom hebben we de noodvoorzieningen 

in led aangebracht onder de tapijten, zoals dat 

bijvoorbeeld in vliegtuigen gebruikelijk is.” 

Genoeg ruimte voor innovatieve 
installaties in monumenten
Monumentale panden bieden voldoende ruimte voor de toepassing van innova-

tieve installatieproducten. Zo biedt led nieuwe kansen voor het renoveren van 

kroonluchters en ook op het gebied van draadloze verbindingen zijn er mogelijk-

heden. Enige creativiteit is echter wel vereist, want je kunt in een monument niet 

zomaar een gaatje boren om een kabelgoot te leggen. 

Tekst  Joop van Vlerken

VAKBEURS RENOVATIE

Op 23, 24 en 25 mei 2018 vindt de 5e editie 

van de beurs Renovatie plaats in de 

Brabanthallen, Den Bosch. Op deze beurs 

kunnen installateurs, aannemers en specia-

listische renovatiebedrijven praktische ken-

nis opdoen en de nieuwste producten en 

technieken ervaren.

Kijk voor het programma van Renovatie 

2018 op renovatiebeurs.nl

Tot 22 mei 2018 kunt u zich registreren voor 

gratis toegang tot de beurs Renovatie.
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De prachtige kroonluchters van het stadhuis van Maastricht zijn helemaal opnieuw bedraad en voorzien van led. 

Bouwteam

Over het werken met ledverlichting is Fritz 

enthousiast. Hij deed er veel ervaring mee op 

tijdens de restauratie van het stadhuis in Maas-

tricht. “Led biedt veel mogelijkheden. In het 

stadhuis van Maastricht hangen prachtige 

kroonluchters. Die hebben we helemaal 

opnieuw bedraad en voorzien van led. Vroeger 

werd het stadhuis van buiten belicht in de 

avond, maar tegenwoordig kiezen ze ervoor om 

de kroonluchters aan te laten staan en wordt 

het monument op die manier goed zichtbaar in 

de avonduren.” 

Ook de ontwikkelingen op het gebied van 

draadloze verbindingen worden door Fritz met 

argusogen gevolgd. “Draadloze verbindingen 

zijn een zegen voor monumenten. Omdat je 

minder kabels legt, treden er veel minder ver-

storingen voor het interieur op. Bovendien is de 

betrouwbaarheid van draadloze apparatuur 

enorm toegenomen en kan die bijvoorbeeld ook 

toegepast worden in brandmelders.” Diezelfde 

ervaring heeft Pater. “Bij de toepassing van 

draadloze verbindingen was betrouwbaarheid 

altijd een issue, maar dat is de laatste jaren 

beter geworden. In Het Schip passen we bij-

voorbeeld draadloze techniek toe in het inter-

comsysteem.” 

Beide architecten bevestigen dat het vervan-

gen van de installaties in monumenten veel 

aandacht vereist. Pater: “We maken alle vak-

mensen in een project duidelijk in wat voor 

gebouw ze bezig zijn. En als ze dat eenmaal 

weten, vinden ze het ook leuk om zelf met 

oplossingen te komen over hoe bepaalde hin-

dernissen opgelost kunnen worden. Daarom 

werken we voor monumentale renovatieprojec-

ten ook altijd in een bouwteam, zodat we opti-

maal gebruik maken van de kennis van alle par-

tijen in het project.” Ook Fritz licht de 

vakmensen voor over het gebouw waarin ze 

werken. Volgens hem is het afhankelijk van de 

persoon of iemand geschikt is om in restaura-

tieprojecten te werken. “Je moet het echt leuk 

vinden om onderdeel te zijn van een restaura-

tieteam. En daarnaast vraagt het werk ook spe-

cifieke kwaliteiten. Je moet in een restauratie 

niet zo maar een gaatje boren om even een 

pijpje te leggen. De aard van het werk vraagt 

veel meer om terughoudendheid dan om de 

botte bijl. Je moet van tevoren goed nadenken 

hoe je van a naar b komt met je leidingen en 

hoe je dat realiseert.” 

Het Schip

Pater renoveerde afgelopen jaren met Archivolt 

architecten woningbouwcomplex Het Schip, 

dat uit 82 woningen bestaat. Het door Michel 

de Klerk ontworpen complex is een icoon van 

de Amsterdams School en stamt uit 1919. Een 

groot voordeel bij de verduurzaming van het 

complex was volgens Pater dat het interieur 

wel aangepakt mocht worden. “Bij een eerdere 

renovatie eind jaren 70 zijn alle historische ele-

menten aan de binnenkant al verwijderd. Wij 

renoveren veel Rijksmonumenten die als 

woningcomplex gebruikt worden en daar zie je 

dat wel vaker. Dat is natuurlijk zonde, maar 

daardoor was het werk een stuk eenvoudiger. 

Als je te maken hebt met meer monumentale 

interieurs, moet je zoeken naar hoe je leidingen 

weg kunt werken en moet je veel meer rekening 

houden met de mogelijkheden van een 

gebouw.” Daarnaast is het zaak om zoveel 

mogelijk van de oude infrastructuur van het 

gebouw opnieuw te benutten, legt Pater uit. 

“De schoorstenen hebben we bijvoorbeeld 

opnieuw gebruikt om ventilatiekanalen en 

rookgasafvoeren in aan te brengen.”

Pater vertelt dat in Het Schip hedendaagse iso-

latiepakketten toegepast konden worden. “Dat 

gecombineerd met het feit dat de woningen 

kleine ramen hebben, maakt dat de warmte-

vraag van dit gebouw erg laag is. Daarom heb-

ben we gekozen voor het gebruik van pv-pane-

len en zonneboilers.” Daarnaast worden de 

woningen verwarmd door een gemeenschap-

pelijke cv-installatie met een opslagvat voor 

tien tot twaalf woningen, die individueel beme-

terd worden.” 

MONUMENTEN VAN HET AARDGASNET AF

Volgens Pater is het een fabel dat je een monument niet van het aardgasnet af kunt halen.  

“Er zijn voldoende duurzame manieren om een monument te verwarmen.” Hij haalt de  

aanname onderuit dat het gasnet in stand moet worden gehouden om oudere gebouwen zoals 

monumenten te verwarmen. “Ik verwacht dat de innovatie in de installatiesector in de komen-

de jaren zo snel gaat dat er kleinere en efficiëntere apparaten op de markt komen die  

makkelijker in monumenten te verwerken zijn.”



Onderzoek - Predictive Maintenance - Niveaus

MARKT

Met Predictive Maintenance oftewel voorspel-

lend onderhoud wordt bedoeld dat men op het 

juiste moment onderhoud uitvoert. “Bij correc-

tief onderhoud, het achteraf herstellen van 

defecten of verhelpen storingen, ben je te laat. 

Bij preventief onderhoud, plan je vooraf onder-

houd in om storingen te voorkomen en gebeurt 

je onderhoud meestal vóór de storing. In beide 

situaties verlies je tijd en geld”, geeft Matthias 

Reyntjens aan. Reyntjens is partner bij PwC.

Voorspellend onderhoud

De volgende stap is te voorspellen wanneer de 

ideale situatie is om onderhoud uit te voeren, in 

functie van het effectieve gebruik en de status 

van de installatie of machine. Dat betekent dat 

in sommige gevallen minder frequent en in 

Van brandjes blussen naar 
voorspellend onderhoud
Hoe kom je stapsgewijs tot voorspellend onderhoud? Marktonderzoekers PwC en 

Mainnovation deden afgelopen jaar onderzoek onder 280 bedrijven uit België, 

Nederland en Duitsland. De resultaten zijn in het rapport Predictive Maintenance 

4.0, Predict the unpredictable gepubliceerd.  

Tekst  Evi Husson   

andere gevallen frequenter onderhoud zal 

plaatshebben, met als doel de uptime zoveel 

mogelijk te garanderen.

Volgens het rapport ‘Predictive Maintenance 

4.0, Predict the unpredictable’ is voorspellend 

onderhoud niet nieuw. Ook in het verleden 

werd regelmatig op basis van visuele of instru-

mentele inspecties bepaald of onderhoud 

nodig is of niet. De laatste jaren is echter door 

een groei aan beschikbare data deze vorm van 

onderhoud op een hoger niveau gekomen. 

Dankzij verbeterde sensortechnologie, het 

gebruik van slimme algoritmes en machine 

learning of zelflerende systemen kan veel exac-

ter worden voorspeld wanneer onderhoud 

nodig is. Mits alle beschikbare data op de juiste 

manier worden ingevoerd.

Vier niveaus 

“We zien dat door een andere aanpak van onder-

houd ook de business en servicemodellen veran-

deren”,  zegt Reyntjens. “Vroeger realiseerde je 

een installatie bij een klant en kwam je op bepaal-

de tijdstippen of bij het optreden van problemen 

langs om inspecties te doen of onderhoud uit te 

voeren. Dankzij het monitoren op afstand is het 

mogelijk om het meest ideale moment te bepalen 

om werkzaamheden uit te voeren. Je ziet dus ook 

dat bedrijfsmodellen bij zowel onderhoudsbedrij-

ven als machinebouwers geleidelijk aan verande-

ren.”

PwC en Mainnovation onderscheiden in hun rap-

port vier niveaus van volwassenheid waar bedrij-

ven zich bevinden, met betrekking tot voorspel-

lend onderhoud. Bedrijven die zich in niveau één 

bevinden, doen voornamelijk periodieke fysieke 

inspecties. De conclusies zijn daarbij gebaseerd 

op de expertise van diegene die inspecteert. In 

niveau twee doen bedrijven periodieke inspec-

ties, waarbij conclusies worden getrokken uit een 

combinatie van het uitlezen van instrumentatie 

en de expertise van diegene die inspecteert. In 

niveau drie staat realtime conditiemonitoring 

centraal. De assets worden continu realtime 

gemonitord waarbij waarschuwingen worden 

afgegeven bij vooraf bepaalde kritieke niveaus.

Het laatste niveau is Predictive Maintenance 4.0 

oftewel PdM 4.0: De assets worden op dit niveau 

continu realtime gemonitord, waarbij waarschu-

wingen worden gegeven die zijn gebaseerd op 

machine learning-technieken.

Installatie Journaal
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Reyntjens: “Naarmate bedrijven op een hoger niveau 

komen, is er een toename te zien van de hoeveelheid data 

die ze gebruiken om fouten te voorspellen. Niveau vier gaat 

om het toepassen van de kracht van machine learning 

technieken om duidelijke patronen in grote hoeveelheden 

data te identificeren en nieuwe, praktische inzichten te 

genereren om de betrouwbaarheid van assets te verbete-

ren.”

Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de responden-

ten nog steeds op volwassenheidsniveau een of twee zit. 

Slechts elf procent heeft niveau vier al bereikt. De data die 

de respondenten gebruiken om aan voorspellend onder-

houd doen, komen van de onderhoudshistorie (73%), het 

gebruik van de assets (72%) en de conditie van de assets 

(71%) en worden in de meeste gevallen (67%) verzameld 

en verwerkt met MS Excel en MS Access. In 79 procent van 

de gevallen is de technicus betrokken bij het onderhoud en 

slechts in 8 procent van de gevallen is een data-analist of 

specialist betrokken. Deze cijfers wijzen op niveau twee 

van volwassenheid. Ingrediënten voor niveau vier zijn envi-

ronmental data, statistical software en data scientist, 

aldus het rapport.

Niveau verbeteren

De wil om een niveau hoger te komen, is er zeker. De res-

pondenten zijn erg ambitieus om hun niveau in voorspel-

lend onderhoud te verbeteren. Ongeveer één op de drie 

bedrijven verwacht binnen een periode van vijf jaar voor-

spellend onderhoud in een of andere vorm te gebruiken, op 

voorwaarde dat ze het succesvol kunnen implementeren. 

Het verbeteren van de uptime is voor de deelnemers aan 

het onderzoek één van de belangrijkste redenen (47%), 

gevolgd door kostenreductie (17%) en levensduurverlen-

ging van de assets (16%). Andere beweegredenen die in 

mindere mate een rol spelen zijn een verlaging van HSE-

risico’s, een hogere klanttevredenheid, een nieuw product-

ontwerp en nieuwe inkomsten, zo blijkt uit het onderzoek.

Succesvol implementeren

Om het hoogste niveau van onderhoud te realiseren, zijn er 

twee aspecten van groot belang: de technologie en de 

organisatie. “De funderingen moeten goed zijn”, zegt Reyn-

tjens. “Binnen het bedrijf moeten machines geschikt zijn 

voor Internet of Things en er moet een organisatie aanwe-

zig zijn die continu met maintenance bezig is. Dit lijkt 

logisch, maar nog niet ieder bedrijf heeft deze structuur. 

Daarnaast moet het bedrijf beseffen dat het implemente-

ren van PdM 4.0 een impact heeft op het hele bedrijf. Daar-

om is het van belang om klein en stapsgewijs te beginnen.”

PwC en Mainnovation hebben een plan met zeven stappen 

opgesteld om PdM 4.0 te implementeren. 

Dit stappenplan is te vinden op de site van PT Industrieel 

Management, www.ptindustrieelmanagement.nl  
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Veel Nederlandse installateurs weten de weg 

naar de Duitse beurs te vinden. En dat is meer 

dan terecht. Alle toonaangevende fabrikanten 

op het gebied van verlichting, schakelmateri-

aal, domotica en gebouwautomatisering zijn 

dan ook op Light + Building te vinden. De 

stands van Philips, Osram, ABB, Jung Schnei-

der, Gira, Hager, Legrand - van elk enkele dui-

zenden vierkante meters groot - stonden vol 

met bezoekers. De Nederlandse fabrikanten 

hebben goed ingespeeld op de extra interesse 

uit ons land, zo bleek uit de aanwezige Neder-

landstalige standbemanning. 

 

Waarom naar Frankfurt?

Maar waarom is deze beurs nou het bezoeken 

waard? Het is toch ruim vier uur rijden en hotel-

overnachtingen zijn schreeuwend duur in deze 

week.  Het is interessant voor iedere installa-

teur, omdat alle grote fabrikanten er staan met 

hun hele assortiment en met vernieuwingen. 

Verder zijn er ook heel veel verrassende fabri-

kanten, is er een grote hal vol met designlam-

pen, en er is verlichting voor de openbare ruim-

te. Ook zie je bij verschillende fabrikanten 

producten die niet in Nederland te koop zijn, 

maar in de toekomst misschien wel. In een à 

twee dagen is de installateur helemaal bij met 

de toekomstige ontwikkelingen. Als installateur 

verwerf je hier kennis om zo de klant extra 

informatie te kunnen geven. Daarnaast creëer 

je een voorsprong op de concurrentie. 

De beurs is zo immens groot dat ik hier de alge-

mene trends beschrijf en twee introducties van 

fabrikanten eruit licht.

 

Praatzuilen 

We waren net een beetje gewend aan het 

besturen van je huis met je smartphone. Nu 

hebben alle grote merken er de zogenaamde 

praatzuilen aan toegevoegd. Google heeft zijn 

Hey Google, Amazon heeft Alexa en Apple 

natuurlijk Siri. Hoe werkt het? Je loopt in je huis 

met schakelmateriaal van Berker, Jung, Gira, 

Busch-Jaeger, Bticino en vast nog veel meer, en 

je zegt: Hey Google! Hey Alexa! Hey Siri! Turn 

on the light! En dan gaat het licht aan. Op dit 

moment vooral nog mogelijk in het Engels of 

het Duits. Nederlandstalige zuilen laten nog 

even op zich wachten.

 

Intercom met wifi

Alle intercomsystemen zijn hier met wifi uitge-

rust. Staat er iemand voor je deur en jij bent op 

vakantie? Dan kun je hem toch gewoon te 

woord staan. Dit zijn mooie ontwikkelingen die 

je als installateur zeker aan je klant moet aan-

bieden. 

 

Laadpunten

Er komen steeds meer mooie laadpunten voor 

elektrische auto. Van Mennekes, Hager, ABB, 

Scheider om er maar eens een paar te noemen. 

Er is dus zeker keus! Om je te onderscheiden 

van de collega die de meest voor de hand lig-

gende, niet altijd even mooie laadoplossing 

aanbiedt? Wie weet zijn voornoemde laadop-

lossingen dan wel een optie.

 

Intelligente stroomvoorziening 

ABB introduceerde een mooie oplossing voor 

het opslaan van de eigen opwekte energie, met 

behulp van een modulair baterijensysteem, 

met een capaciteit tot 12 kW. Gecombineerd 

met het free@home systeem kun je zelf kiezen 

waar je het vermogen voor gaat inzetten.  

In deze tijd waar NOM-woningen erg in trek 

raken, waar saldering van de zonne-energie ter 

discussie staat en domotica door steeds meer 

Light + Building  
een must voor iedere installateur

De beurs Light + Building wordt iedere twee jaar beter bezocht. Dit keer waren er 

ruim 220.000 bezoekers op de grootste licht- en gebouwautomatisering-beurs 

ter wereld, die van 18 tot en met 23 maart in Frankfurt gehouden werd.

Tekst  Caspar Norg*   

De Nederlandse praatzuil laat  
nog even op zich wachten
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Voor ieder wat wils op Light + Building. Met ruim 

220.000 bezoekers de grootste licht- en 

gebouwautomatisering-beurs ter wereld.

mensen als must wordt ervaren, komt ABB met 

een alles-in-een-systeem. Volgens ABB kun je 

met deze React 2 oplossing tot negentig pro-

cent in de eigen stroombehoefte voorzien.

 

Verlichting

Philips Lighting presenteerde op de beurs haar 

nieuwe naam: Signify. De producten blijven wel 

gewoon Philips heten. 

Veel aandacht in de prachtige lichtstands ging 

uit naar de Interact Pro verlichting. Dit systeem 

richt zich op slimme verlichtingsoplossingen 

gemaakt voor het MKB. Een mooi en eenvoudig 

systeem dat data verzamelt waarop je beslis-

singen kunt nemen en kosten kunt besparen. 

Zo is te zien welk deel van het magazijn het 

drukst wordt bezocht en of de looproutes wel 

optimaal zijn. Een ander voorbeeld: Welk kan-

toor staat steeds leeg en hoef dus niet schoon 

gemaakt te worden?  

Verlichting krijgt zo een totaal andere functie. 

Iedere installateur moet zich hierin verdiepen, 

want klanten zullen dankbaar zijn als ze deze 

innovatie geadviseerd krijgen. 

Light + Building is een must voor iedere instal-

lateur die op de hoogte wil zijn van de ontwik-

kelingen in zijn werkgebied. Blokkeer alvast 8 

tot 13 Maart 2020 in de agenda, want dan is de 

volgende editie. 

*Caspar Norg is medeoprichter en directeur van 

Uw Duurzame Installateur. Dit is een landelijk 

netwerk van elektrotechnische en totaalinstalla-

teurs met bedrijven tussen acht en tachtig 

medewerkers. 

Verlichting krijgt een  
totaal andere functie
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Vakbeurs Renovatie - Energieneutraal - Circulair

Bij al die vragen wordt stilgestaan tijdens de 

vijfde editie van de vakbeurs Renovatie, van 23 

tot en met 25 mei in de Brabanthallen in Den 

Bosch.

Gebouwde omgeving klimaatneutraal

In het Klimaatakkoord heeft Nederland duidelij-

ke afspraken gemaakt: in 2050 moeten de 

gebouwde omgeving klimaatneutraal zijn. Om 

die ambitie te kunnen waarmaken moeten er 

jaarlijks 200.000 woningen en 14.000 kantoor-

gebouwen onder handen worden genomen. 

Maar dan moet er snel iets veranderen. In het 

huidige tempo worden zelfs de tussendoelen 

niet gehaald. Want tachtig procent van de kan-

toren voldoet nog niet aan de eis om in 2023 

minimaal over energielabel C te beschikken. En 

woningcorporaties zullen hun huizen niet in 

2020 - zoals afgesproken - maar hooguit pas in 

2030 van een energielabel B kunnen 

voorzien. 

Vakbeurs Renovatie

Op de vakbeurs Renovatie in den Bosch kunnen 

installateurs en aannemers, gespecialiseerde 

renovatiebedrijven, architecten en gebouwei-

genaren elkaar treffen en oplossingen voor de 

renovatie-opgave bekijken. Voor deze vijfde 

editie is de vakbeurs Renovatie in een nieuw 

jasje gestoken. De organisatie heeft gekozen 

voor een praktijkgerichte benadering.

Vier hoofdsegmenten

De beursvloer bestaat nu uit vier hoofdseg-

menten: comfort & functionaliteit, herstel & 

onderhoud, energie & circulair en kennis & 

advies. In het inhoudelijk programma in de 

Renovatie Arena en het FAAY Praktijktheater 

wordt de nadruk gelegd op het ‘hoe’ van snel-

ler, efficiënter en omgevingsvriendelijk renove-

ren.

 

Praktijkcase Woonbedrijf Eindhoven

Op de beurs wordt een praktijkcase belicht van 

Woonbedrijf Eindhoven waarbij zelfs huurders 

van sociale huurwoningen bij de opknapbeurt 

van hun huis worden betrokken. Directeur 

Wonen van het Woonbedrijf Eindhoven, Paul 

Tholenaars: “Dé bewoner bestaat namelijk niet. 

Huurders vertolken meerdere rollen waarmee 

je als verhuurder te maken hebt.”

De vakbeurs Renovatie besteedt ook veel aan-

dacht aan circulair renoveren. Circulaire reno-

vatie biedt immers een beter alternatief voor 

slopen en nieuwbouw. Er gaan door hergebruik, 

maar ook door innovatie, immers veel minder 

grondstoffen verloren. Sector Banker bij ABN 

Amro Petran van Heel was nauw betrokken bij 

de bouw van het duurzame paviljoen CIRCL en 

is een spreker tijdens Renovatie: “Begin met 

een aantal duidelijke circulaire spelregels. En 

realiseer je dat elk project een stuk meer circu-

lair kan, dan je denkt. Denk in demontabel ont-

werpen, pure materialen, biomassa, minder 

niet-functionele laagjes. Denk in ‘tweedehands’ 

mogelijkheden en werk samen aan een nieuwe, 

andere oplossing.” 

De 5e editie van de beurs Renovatie vindt 

plaats in de Brabanthallen, Den Bosch. Kijk 

voor het programma van Renovatie 2018 op 

renovatiebeurs.nl. Tot 22 mei 2018 kunt u zich 

registreren voor gratis toegang tot de beurs 

Renovatie.

Renoveren naar energieneutraal 
in een hoger tempo

Hoe kan de enorme renovatieopgave waarvoor de Nederlandse bouw- en installa-

tiesector zich geplaatst ziet worden gehaald? Hoe kan het tempo omhoog? 

Hoe bouwen we sneller, goedkoper en efficiënter en met minder overlast?

Tekst  Tieneke Wilms
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Een betrouwbare energiedistributiesysteem is 

de kurk waarop iedere kritische energiegebrui-

ker, zoals een ziekenhuis of een datacenter, 

drijft. Geen power betekent immers downtime. 

Met alle gevolgen van dien. Gedegen onder-

houd is dan ook onontbeerlijk, benadrukt 

paneelbouwer Elektro Internationaal.

Onderhoud in kritische omgevingen

Toch zijn er nog wel eens drempels op de weg 

van het uitvoeren van professioneel onderhoud 

en storingswerkzaamheden in kritische omge-

vingen. André de Widt is servicemanager bij 

Elektro Internationaal. Enige tijd geleden wilde 

hij een inventarisatielijst opstellen van wat het 

bedrijf de laatste jaren zoal had geproduceerd 

en geleverd aan verschillende datacenters in 

binnen- en buitenland. De Widt merkte dat het 

vrij lastig was om de gegevens boven water te 

krijgen.

De Widt: “Voor ons als gespecialiseerd paneel-

bouwbedrijf is het al lastig is om volledig helder 

te krijgen welke componenten er precies in de 

diverse soorten verdeelsystemen zijn gebruikt. 

Voor een operations engineer in een datacen-

ter is dit nog veel lastiger.”

Veel data

“Wanneer wij de systemen uitleveren aan de 

installateur en opdrachtgever, dan doen wij dat 

uiteraard met alle benodigde begeleidende 

Energiedistributiesystemen: 
gedegen onderhoud onontbeerlijk
Energiedistributiesystemen moet je goed onderhouden. Helaas zijn er nog wel 

eens drempels op de weg van het uitvoeren van professioneel onderhoud en  

storingswerkzaamheden in kritische omgevingen.

Tekst  Linda van Doren*   

documentatie” vertelt De Widt. “Vroeger het 

liefst in viervoud op papier en tegenwoordig 

uiteraard ook digitaal. Op papier zijn dit soms 

onvoorstelbare hoeveelheden data. Het 

gebeurt wel dat wanneer de onderhoudsmon-

teur documenten nodig heeft, bijvoorbeeld 

voor een eenvoudige service-interventie, men 

niet zo een-twee-drie weet om welke producten 

het gaat. Dit omdat de bijbehorende papieren 

of data door een projectteam met de beste 

bedoelingen veilig zijn opgeborgen.”

Veiligheidsprocedures datacenter

Om goed onderhoud uit te laten voeren is het 

allereerst belangrijk dat de klant zelf helder 

heeft wat er precies aan systemen aanwezig is 

op locatie. En dan is het voor de kwaliteit van 

het uit te voeren onderhoud én de veiligheid 

van de onderhoudsmonteurs van belang dat de 

exacte beschrijving van het systeem en eventu-

ele aanpassingen en werkzaamheden daaraan 

voorhanden zijn.

De Widt begrijpt wel dat dit niet altijd eenvou-

dig is. “Neem een datacenter. Dat is een enorm 

complex, met - logischerwijs - uitgebreide 

beveiligingsprocedures. Dat betekent ten eer-

ste dat je niet zomaar in de ruimte terechtkomt 

waar de kritische verdeelsystemen staan. En 

als je er eenmaal staat, dan betekent dat niet 

altijd dat de juiste gegevens van het systeem 

daar op dat moment ook aanwezig zijn.”

Volgens De Widt moeten installatiebeheerders 

zich realiseren dat het ontbreken van up-to-

date systeembeschrijvingen kan leiden tot 

onnodige vertragingen en onveilige situaties. 

“Het allereerste item op de lijst van een NEN 

3140-inspectie van de installatie is niet voor 

niets de vraag of de documentatie van het 

betreffende object compleet is. En als het op 

dat moment helemaal niet aanwezig is, dan is 

dat meteen al een afkeurpunt.”

Noodstroomaggregaat?

“Wanneer er aan een elektrotechnische instal-

latie moet worden gewerkt, dan zal de service-

monteur precies moeten weten hoe bijvoor-

beeld het noodstroomaggregaat acteert en 

hoe hij specifieke onderdelen van het systeem 

zonder nadelige gevolgen kan afschakelen. 

Daarnaast is het voor onderhoudsmonteurs en 

servicemedewerkers handig om de oorspron-

kelijke tekeningen en exacte gegevens van de 

componenten in een installatie in te kunnen 

inzien. Dan verloopt een onderhoudsinspectie 

of het verhelpen van een storing zoals het 

hoort: veilig, vakkundig en vlot.”

Het ontbreken van up-to-date 
systeembeschrijvingen kan leiden 
tot onveilige situaties
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Voor onderhoudsmonteurs is het handig om de oorspronkelijke tekeningen en exacte gegevens van de componenten in een installatie  

in te kunnen zien. 

Ieder paneel wordt voorzien van het ordernummer van de kast, de naam van de kast en de norm waaronder deze is gebouwd.

Elektro Internationaal is vanuit die optiek na 

gaan denken over manieren om installatiebe-

heerders eenvoudig inzicht te verschaffen in de 

systeemdocumentatie. De Widt: “Vanuit de 

NEN 3140 wordt niet voorgeschreven in welke 

vorm de informatie beschikbaar moet zijn. Er is 

geen voorschrift dat specifiek aangeeft dat alle 

gegevens op papier aanwezig moeten zijn. 

Daarom hebben we de mogelijkheden onder-

zocht om ze vanuit een cloudomgeving op een 

eenvoudige en veilige manier aan te bieden aan 

de afnemers van onze distributiesystemen. 

Direct beschikbaar, dáár waar het nodig is: bij 

het betreffende onderdeel van de installatie.”

Ordernummer

Ieder paneel dat Elektro Internationaal maakt 

wordt voorzien van het ordernummer van de 

kast, de naam van de kast en de norm waaron-

der deze is gebouwd: gegevens waarvan ieder 

paneel conform de IEC61439 paneelbouwnorm 

voorzien moet zijn. De Widt: “Als fabrikant zijn 

we immers verantwoordelijk voor het voldoen 

van de installatie aan alle Europese productre-

gels. Daarnaast voelen we ons evenzo verant-

woordelijk voor het onderhoud dat volgt. Daar-

om krijgt ieder paneel ook een eigen QR-ID.” 

De QR- code is gekoppeld aan een uniek pro-

jectdossier dat werkt in een afgeschermde 

cloudomgeving en eenvoudig bereikbaar is via 

een app. Daar vindt de servicemonteur onder 

andere elektrotechnische schema’s, 

datasheets van producten, foto’s, gebruiksaan-

wijzingen en de allerlaatste keuringsrapporten. 

“Een eenvoudige manier om de juiste informa-

tie bij keuringen en interventies direct bij de 

hand te hebben.” 

*Linda van Doren is communicatiemanager bij 

Elektro Internationaal. Dit bedrijf bouwt energie-

distributie- en besturingssystemen en is geves-

tigd in Woerden.
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In de eerste industriële revolutie stond de 

omschakeling van handmatig naar machinaal 

vervaardigde goederen centraal. De tweede 

industriële revolutie ging over technologie: 

massaproductie en productielijnen werden 

mogelijk dankzij het gebruik van elektriciteit. 

De derde industriële revolutie had betrekking 

op communicatie, globalisatie en digitalisering 

van de productieprocessen. 

Nu breekt een nieuwe periode aan: de zoge-

noemde vierde industriële revolutie waarin sys-

temen met elkaar worden verbonden en met 

elkaar communiceren. Ook wel Industrie 4.0 

genoemd. 

Smart Industry

Bondskanselier Merkel gaf tijdens het Wereld 

Economisch Forum in januari 2015 een treffen-

de definitie voor Industrie 4.0: “Die Verschmel-

zung der Welt des Internets mit der Welt der 

industriellen Produktion”, oftewel: “De ver-

smelting van de wereld van het internet met de 

wereld van de industriële productie.” In Neder-

land noemen we dit doorgaans Smart Industry. 

Maar wat houdt Smart Industry nu concreet in? 

Het komt er in principe op neer dat producten 

data generen. Door deze data op een juiste 

Betere prestaties in de  
industrie met slimme systemen
Ook in de industrie worden systemen steeds meer met elkaar verbonden en  

communiceren systemen met elkaar. Fabrieken worden slim (smart) en Internet 

of Things neemt een belangrijke positie in. Kortom, de vierde industriële revolutie 

is een feit. Welke gevolgen heeft de vergaande automatisering voor industriële  

bedrijven? 

Tekst  Evi Husson

manier te analyseren en met andere producten 

die data genereren te koppelen, kan dit leiden 

tot een beter inzicht en nieuwe toepassingsmo-

gelijkheden. Met als gevolg een hogere efficien-

cy en een sterkere concurrentiepositie voor het 

betreffende industriële bedrijf. Data zijn met 

andere woorden van onschatbare waarde, mits 

ze juist worden gebruikt.

Maar er is meer. Naast intelligentie die aan pro-

ducten, machines of systemen wordt toege-

voegd, zijn meerdere technologieën aan een 

opmars bezig: 3D-printing, augmented reality, 

virtual reality, customer profiling, deep lear-

ning. Door een combinatie van intelligente pro-

ducten én nieuwe technologieën, is er een ver-

schuiving naar vergevorderde automatisering. 

Goede interface noodzakelijk 

Een van de gevolgen van deze vergevorderde 

automatisering is dat de conventionele data-

analyses die vaak resulteerden in spreadsheets 

met staafjes, prognoses en tabellen, niet lan-

ger voldoen om met het ‘datameer’ op een goe-

de manier te kunnen omspringen. Een goede 

interface is nodig om de data inzichtelijk te 

maken. Meer data en nieuwe tools betekent 

vaak ook een andere indeling van businesspro-

cessen en functies.

 

Praktijk

Om de theorie beter te begrijpen, maken 

Michael Porter, professor aan de Harvard Busi-

ness School en James Heppelman, CEO van IoT 

softwareleverancier PTC in een uitgave van 

Harvard Business Review een vertaalslag naar 

de praktijk. Ze doen dit aan de hand van een 

voorbeeld uit de landbouwindustrie.

In het verleden was een tractor louter een 

fysieke machine die het werk deed dat op het 

veld moest gebeuren. Gaandeweg werden er 

sensoren, microprocessoren en data-opslag 

aan toegevoegd zodat in de cockpit met digita-

le displays de gebruiker de machine optimaal 

kon gebruiken. Hiermee werd het een slim pro-

duct. 

In een derde stap werd de landbouwmachine 

voorzien van een IP-adres waardoor op afstand 

Meer data en nieuwe tools betekent 
vaak ook een andere indeling van 
businessprocessen en functies
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Smart Industry Cloud - afbeelding PWC.

Data zijn van onschatbare waarde, mits ze juist worden gebruikt.

Smart industry Product system - Sensoren, actuatoren, industriële software.

met een tablet of ander slim apparaat data kon 

worden uitgelezen en geanalyseerd. Het aantal 

gewerkte uren gaf een indicatie wanneer 

onderhoud nodig was en ook de hoeveelheid 

geoogst product werd inzichtelijk gemaakt. 

In een volgende fase worden diverse landbouw-

machines op het erf met elkaar verbonden.  

Een landbouwer kan door een koppeling van de 

data van de zaaimachine aan de hoeveelheid 

gebruikte voedings- of bemestingsstoffen en 

de uiteindelijke opbrengst van het veld veel 

beter inschatten welke en hoeveel voedings-

stoffen zijn gewassen nodig hebben. 

De juiste conclusies zorgen voor een betere 

oogst en dus toegevoegde waarde. Als je dit 

systeem vervolgens verbindt met andere sys-

temen, kom je tot een soort systeem der syste-

men. Naast het machinepark is er ook een 

weerdatasysteem (weersvoorspellingen, 

regen-, vochtigheids- en temperatuursenso-

ren), een zaadoptimalisatiesysteem (perfor-

mance database, zaaddatabase en optimalisa-

tietoepassingen) en een irrigatiesysteem 

(veldsensoren, irrigatietoepassingen, irrigatie-

database). Door de data die dit systeem der 

systemen oplevert op een juiste manier te 

gebruiken, kunnen landbouwprestaties aan-

zienlijk verbeteren.

Netwerk

Ook ABN AMRO geeft in een recent rapport 

over Industrial Internet of Things een voor-

beeld uit de praktijk. Een industriële machine 

bewerkt grondstoffen of halffabricaten tot 

nieuwe halffabricaten of eindproducten. In het 

apparaat zorgen sensoren, actuatoren en soft-

ware voor de monitoring, uitvoering en aanstu-

ring van het productieproces. Een actuator is 

een apparaat dat iets in beweging zet, zoals 

een pomp of elektromotor. Veel machines kun-

nen momenteel al hun actuatoren bijsturen op 

basis van de data die sensoren genereren. 

Wanneer dit vermogen vervolgens breder 

wordt getrokken naar de hele machinestraat of 

zelfs daarbuiten, ontstaat een uitgebreid net-

werk van sensoren, actuatoren en industriële 

software die automatisch met elkaar communi-

ceren en op elkaar reageren. 

Zo’n netwerk maakt het voor producenten 

makkelijker om in te spelen op de wensen van 

klanten. Willen die plotseling rogge in plaats 

van tarwebrood, dan kan door één kleine aan-

passing in het systeem de hele machineketen 

worden aangepakt en wordt een ander type 
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brood gebakken. Machines communiceren 

onderling. Eén verandering aan het begin van 

de keten, brengt het hele systeem in werking.

Potentie IoT

In de praktijk zijn veel industriële bedrijven nog 

niet in dit stadium beland. Echter, volgens een 

onderzoek van Hewlett Packard Enterprise, 

gehouden eind 2016, blijkt dat meer dan de 

helft van de ondervraagde bedrijven (3.100 

bedrijfsbesluitvormers en IT-werknemers wer-

den ondervraagd) aangeeft IoT-technologie te 

gebruiken en dat percentage zal in 2019 naar 

verwachting zijn opgelopen naar 85 procent. 

Het gaat dan om het efficiënter inrichten van 

slimme werkplekken waardoor de effectiviteit 

van teams wordt verhoogd, het verbeteren van 

klantervaring, het verminderen van risico’s en 

uitval in operationele processen door onder 

meer voorspellend onderhoud, het verlagen 

van de kosten door een verhoogde efficiency en 

bijvoorbeeld het op afstand volgen van produc-

ten op locatie.

Het niveau van kennis over Industrie 4.0 is de 

afgelopen jaren in zowat alle sectoren gegroeid. 

Iedereen kan zich inmiddels een voorstelling 

maken wat het kan betekenen. Echter, een nog 

regelmatig gemaakte denkfout is dat men ver-

onderstelt dat Industrie 4.0 in een bedrijf is te 

implementeren zoals dit met softwarepakket-

ten of nieuwe technologieën gebeurt, stellen 

experts.

Nieuwe businessmodellen creëren

Michel Mulders, partner en sectorleider Indus-

trial Manufacturing en Costas Vassiliadis, 

senior manager Supply Chain & Operations 

Industrial Products van accountants- en belas-

tingadvies organisatie PwC. Vassiliadis hier-

over: “Bij Industrie 4.0 gaat het om het creëren 

van nieuwe businessmodellen. Enerzijds rich-

ting de klant door bijvoorbeeld nieuwe produc-

ten en diensten aan te bieden die leiden tot een 

verhoogde omzetgroei. Anderzijds door in de 

eigen bedrijfsvoering te zorgen voor een ver-

hoogde operationele efficiëntie. Een combina-

tie van beide opties is natuurlijk ook mogelijk.”

De technologieën die dit kunnen bewerkstelli-

gen (data analyse-systemen, locatie-detectie-

technologieën, geavanceerde mens-machine 

interfaces, klanteninteractie en -profilering, 

3D-printing, vingerprintauthentificatie, slimme 

sensortechnologie, AR, VR, IoT-platforms, 

cloud computing), bestaan al veel langer. Ze 

hebben allemaal data-analysecapaciteiten. 

Maar juist door technologieën die voor bedrij-

ven nuttig zijn te combineren, komt men tot 

nieuwe businessmodellen. 

Wat zijn de voordelen?

Vassiliadis: “Belangrijk daarbij is juist helder 

voor ogen te hebben, welke voordelen het voor 

een bedrijf kan opleveren. Het moet bijdragen 

aan een vooropgesteld doel, wat bedrijfsuniek 

is. Je moet daarom mensen hebben die in staat 

zijn om met de Industrie 4.0 mindset te wer-

ken. Bedrijven die Industrie 4.0 belangrijk vin-

den en investeren in het slimmer maken van 

producten zonder dat ze helder voor ogen heb-

ben waarom ze dit nu juist doen, zullen niet ver 

komen. Het is daarom heel belangrijk om goed 

te begrijpen waar Industrie 4.0 de meeste toe-

gevoegde waarde kan bieden voor het bedrijf. 

Een investeringsbudget kan tenslotte maar één 

keer worden uitgegeven, terwijl een mislukte 

poging aan het begin van het veranderingspro-

ces kan leiden tot veel weerstand bij een nieu-

we poging.”

Industrie 4.0 kan bedrijven helpen meer omzet 

genereren. Dit doordat bedrijven klanten een 

meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van 

concurrenten. “Omzetgroei is mogelijk door 

hen gedigitaliseerd (slimme) producten aan te 

bieden, en hen te overtuigen dat het gebruik 

van jouw producten hen kan helpen om hun 

organisatie een boost te geven. Bijvoorbeeld 

door hen een beter beeld te geven over de sta-

tus van hun product, wanneer onderhoud nodig 

is, wanneer een nieuwe aankoop is aan te beve-

len, et cetera. Door een beter overzicht zullen 

ze er mogelijk de voorkeur aan geven met jouw 

product en/of dienst in zee te gaan ten opzich-

te van een ander product/dienst van de con-

current zonder deze mogelijkheden.”

De situatie en de impact die data en nieuwe 

technologieën op een industrieel bedrijf heb-

ben, is voor ieder bedrijf anders. Het kan zor-

gen voor nieuwe configuraties en mogelijkhe-

den. Tegelijkertijd kan dit ook leiden tot een 

noodzakelijke radicale herstructurering van de 

bedrijfsvoering en functies op diverse gebie-

den. 

Connected = anders ontwerpen

Zo vereisen slimme connected apparaten bij-

voorbeeld een nieuwe manier van ontwerpen. 

Er zal door een toenemend belang van soft-

ware een verschuiving plaatsvinden van werk-

tuigbouwkundigen naar software engineers. 

Ook bij de productie is mogelijk een andere 

aanpak nodig. Daar waar bijvoorbeeld de fysie-

ke complexiteit van een product kan worden 

vereenvoudigd - slechts één interface is nodig 

waarin alle belangrijke gegevens van een pro-

duct kunnen worden weergegeven - neemt het 

aantal sensoren toe en wordt de software com-

plexer. 

Instappen in Industrie 4.0 is belangrijk om de 

concurrentiepositie in West-Europa te verster-

ken. Dankzij vergaande digitalisering worden 

machines wendbaarder en ze zijn sneller om én 

in te stellen. Steeds meer fabrikanten en toele-

veranciers spelen hierop in. Theo Langstraat, 

Sales Manager M-OEM bij Eaton legt uit welke 

voordelen zijn te behalen met Smart Industry. 

“Dankzij vergaande digitalisering is het moge-

lijk onderhoud beter voorspelbaar te maken 

zodat er minder stilstand is. De mogelijkheden 

van machine learning of kunstmatige intelligen-

tie nemen toe waardoor met de beschikbare 

data vooraf kenbaar wordt of iets dreigt fout te 

gaan, zodat je tijdig kunt ingrijpen. Nog een 

toepassing die in de toekomst wellicht 

belangrijker gaat worden, is verbeteringen 

rond energiemanagement: load balancing, 

smart metering en peak shaving zullen steeds 

vaker toepassing vinden.” 

Smart objecten

Om deze trends in de praktijk om te zetten is 

het op een goede manier verzamelen van data 

en een goede communicatie nodig. “Twee 

aspecten zijn daarbij belangrijk”, zegt Langs-

traat. ‘Object georiënteerd programmeren of 

gebruik maken van smart objecten en een open 

communicatieprotocol. Het is inmiddels moge-

lijk om, net als in de kantooromgevingssoft-

ware, objectgeoriënteerd te programmeren. 

Dit houdt in dat objecten die bijvoorbeeld een 

motor kunnen starten, slim zijn gemaakt. Scha-

kel je de motor aan of uit, dan geeft de slimme 

starter aan hoeveel uren de motor heeft 

gedraaid, of hij nog steeds onder zijn nominale 

stroom bezig is, of hij aan het trippen is, enzo-

verder. Dat is allemaal informatie die standaard 

‘Bij Industrie 4.0 gaat 
het om het creëren van 
nieuwe businessmodellen’



De nieuwe  
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-
Huisbesturing was nog  
nooit zo gemakkelijk
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Instappen in Industrie 4.0 is belangrijk om de concurrentiepositie in West-Europa te versterken.

Preventief onderhoud wordt  snel 

werkelijkheid. 

MARKT

in het object zit. Het maakt het mogelijk om 

veel meetdata naar de systems cloud te sturen. 

Voordeel is dat er niet veel programmeerwerk 

aan te pas komt omdat de producten zelf al 

slim zijn gemaakt. Ze zijn daarbij ook heel goed 

te hergebruiken voor een ander doel op een 

later moment, mocht dat wenselijk zijn.”

Open communicatieprotocol

Data uit slimme objecten moeten terechtko-

men op de juiste plek. Langstraat: “Internet of 

Things houdt in dat je data wilt verzamelen op 

een eenvoudige en robuuste manier. Cloud-

communicatie, communicatie naar een cen-

traal datacentrum waar alles is geregeld, is 

zeker te overwegen. Het open communicatie-

protocol OPC Unified Architecture (OPC-UA) is 

tegenwoordig voor bijna alle platformen te 

gebruiken. Elk slim autonoom object, dat als 

‘embedded system’ kan worden geïntegreerd in 

een installatie of een machine kan via produ-

centonafhankelijke communicatieprotocollen 

zoals OPC-UA machinegegevens transporteren 

en in machinetaal beschrijven. Doordat steeds 

meer toeleveranciers ervoor zorgen dat de pro-

grammeertaal die ze gebruiken compatibel is 

met OPC UA, wordt dit productonafhankelijke 

communicatieprotocol geleidelijk aan als ‘de 

standaard’ omarmd. Het gevolg hiervan is dat 

steeds meer slimme producten, denk aan scha-

kelmateriaal zoals slimme motorbeveiligings-

schakelaars, maar ook servosystemen, aan-

drijftechniek… samen in één data control 

systeem kunnen worden gebracht en daar 

dezelfde machinetaal spreken. Dit heeft een 

enorme potentie.”

Praktijk

Langstraat toont met een voorbeeld aan dat 

het integreren van een smart object niet inge-

wikkeld hoeft te zijn. “Neem een elektronische 

motorbeveiligingsschakelaar PKE die motoren 

beveiligt tegen overstroom en kortsluiting. In 

combinatie met andere (smart) devices zoals 

sensoren en actuatoren wordt de schakelaar 

een cyberfysiek systeem.” Gegevens zoals 

motorstroom, motorbelasting, overbelasting 

en verschillende statusgegevens kunnen wor-

den verzameld en doorgegeven naar de cloud. 

“Wanneer je een motorbeveiligingsschakelaar 

instelt op bijvoorbeeld tien ampère en de motor 

gaat over naar elf ampère of dreigt te trippen, 

dan is het belangrijk dit vooraf te weten. Het is 

heel eenvoudig deze waardes te koppelen met 

de cloud in een model waarin deze getallen 

realtime zijn af te lezen en in een grafiek zijn 

weergegeven. De events die erop worden gege-

nereerd als het fout dreigt te gaan, worden 

eveneens getoond. Ook wanneer een beveili-

gingsschakelaar handmatig een beetje hoger 

wordt gedraaid omdat de motor zwaarder 

draait, verschijnt dit automatisch in de cloud en 

kan de cloudapplicatie een e-mail verzenden 

met de melding dat de beveiligingsschakelaar 

handmatig anders werd ingesteld op een 

bepaald tijdstip aan een bepaalde machine.”

Op deze manier kan er naar de wens van de 

gebruiker veel meer worden ingesteld en 

geanalyseerd. “Er is voldoende opslag- en 

rekencapaciteit ter beschikking om gegevens te 

analyseren, te interpreteren en autonome 

beslissingen te nemen, zoals het automatisch 

verlagen van het toerental van de aangesloten 

motor wanneer een storing dreigt op te tre-

den.”

Preventief onderhoud wordt op deze manier 

snel werkelijkheid. “Het wordt mogelijk om sys-

temen zodanig in te richten dat afwijkingen van 

de motorstroom van de normwaarde meteen 

worden vastgesteld, zonder extra inspanningen 

of kosten voor extra meettechniek. Stijgende 

waarden kunnen op slijtage duiden en helpen 

om preventieve onderhoudswerkzaamheden in 

te plannen.”

Open source cultuur

Niet iedere industrieel bedrijf heeft eenzelfde 

kennis over smart industry. Belangrijk is echter 

om je als ondernemen af te vragen of het 

geschikt is voor het bedrijf, welke mensen 

ervoor beschikbaar kunnen worden gesteld, 

wat je verdienmodel zou moeten zijn en wat de 

toegevoegde waarde voor de onderneming kan 

betekenen. Als alles nog niet helder is, kun je 

ook al starten, meent Langstraat. “Er is al ont-

zettend veel beschikbaar terwijl de investerin-

gen niet de pan uit hoeven rijzen. Je hoeft niet 

te wachten tot iemand anders iets slims ver-

zint. Juist het navelstaren en oplossingen bin-

nen je eigen bedrijf zoeken is af te raden. Door 

met partners samen te werken en om je heen te 

kijken en kennis te delen, kom je tot betere 

oplossingen en verdienmodellen. Een open 

source cultuur is er nog niet, maar het zou wel 

mooi zijn als dat er zou komen.” 
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Installateur - Gasloos - Omslag

Als het aan de tweede kamer ligt mag zelfs al 

vanaf 2019 bij wet een nieuwbouwwoning niet 

meer worden aangesloten op gas. De installa-

tiebranche is hier in ieder geval nog niet klaar 

voor. Dat geldt zeker voor de kleine installa-

teursbedrijven. Er dient met spoed een inhaal-

slag gemaakt te worden.

 

Hybride warmtepomp

De wetswijziging is niet de enige oorzaak van 

de versnelde opkomst van warmtepompen. Zo 

heeft de hybride warmtepomp zijn intrede 

gedaan. De hybride warmtepomp is erg 

geschikt om te plaatsen in de bestaande 

woningbouw. Bij deze variant vormt de water-

pomp de basis, en verwarmt de cv-ketel bij 

indien nodig. Maar ook in warmtepompen voor 

nieuwbouwwoningen gaan de ontwikkelingen 

hard. Daar komt de all electric-warmtepomp nu 

bij. Bij deze variant komt de cv-ketel helemaal 

te vervallen. De groei van het aantal zonnepa-

nelen in Nederland is de derde reden dat 

steeds meer huizen worden voorzien van een 

warmtepomp. Met de elektriciteit die je opwekt 

wordt dan de warmtepomp gevoed.

 

Nieuwe denkwijze

Deze omslag stelt nieuwe eisen aan installa-

teurs met betrekking tot kennis en vaardighe-

den. Maar nog belangrijker: het vereist een 

andere denkwijze. Dit geldt voor het installe-

ren, in bedrijf stellen, onderhouden én oplos-

sen van storingen. De traditionele cv-ketel ver-

brandt aardgas, zodat het water in kranen en 

radiatoren wordt verwarmd. De warmtepomp 

haalt warmte-energie uit grondwater of buiten-

lucht en een koudemiddel zet deze energie om 

in warmte. Deze wordt vervolgens benut in de 

boiler of, bij voorkeur, voor vloerverwarming of 

convectoren.

De omslag in denken heeft te maken met het 

begrijpen hoe warmtewisselaars in combinatie 

met de ‘magische’ koelkringloop zorgen voor 

warmteopwekking. Het begrip hiervan is de 

belangrijkste stap voor installateurs. Deze 

andere denkwijze zal men in de toekomst nodig 

hebben, want technieken om restwarmte te 

benutten zullen ook in huisinstallaties meer en 

meer gebruikt gaan worden. Wat ik in de prak-

tijk vaak zie is dat grote installatiebedrijven hun 

medewerkers al klaargestoomd hebben voor 

deze verandering. Hierbij hebben hun mede-

werkers de benodigde trainingen gevolgd. Veel 

kleinere installatiebedrijven en zzp’ers blijven 

achter op deze ontwikkeling.

 

Installateur versneld klaarstomen

Om dergelijke organisaties klaar te maken voor 

de verandering is het zaak om verder te gaan 

dan alleen de installateurs te voorzien van de 

juiste opleiding. Er komt meer bij kijken. Denk 

aan de klantenservicemedewerker. De warmte-

pomp moet hem ook iets zeggen, zodat de juis-

te vragen worden gesteld.

Ook verkopers en adviseurs hebben voldoende 

kennis nodig. Zij moeten bijvoorbeeld kunnen 

beoordelen of een woning voldoende geïso-

leerd is voor een warmtepomp, en welke vari-

ant het best past bij de situatie.

Hierbij stuit je wel direct op een probleem. Hoe 

maak je tijd vrij voor het trainen van jouw 

medewerkers als je al tijd tekort komt om het 

normale werk rond te krijgen? Om medewer-

kers versneld klaar te stomen, biedt modulair 

opleiden uitkomst. Door middel van korte trai-

ningen, wordt overgebracht wat de cursist 

nodig heeft om morgen te beginnen.

 

Overheidsinitiatieven voor duurzame 

energie

De overheid nam al eerder initiatieven op het 

gebied van duurzame energie. Om minder gas 

en meer duurzame warmte te gebruiken werd 

de Investeringssubsidie Duurzame Energie 

(ISDE) in 2015 in het leven geroepen. Particu-

lieren en zakelijke gebruikers ontvangen een 

tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboi-

lers, warmtepompen, biomassaketels en pal-

letkachels. Dit zorgt voor energiebesparing en 

dringt de CO2-uitstoot terug. Door de laatste 

wetswijziging worden organisaties gedwongen 

hun dienstverlening uit te breiden en aan te 

passen. Ondanks dat de eerste stappen zijn 

gezet, moet er nu een sprint worden getrokken. 

Het personeel moet in rap tempo worden bijge-

schoold voor een energieneutraal Nederland.

* Nico van Leeuwen is Business Developer bij 

ROVC.

Is de installatiebranche klaar voor 
een energieneutraal Nederland?
In 2050 moet Nederland volledig energieneutraal zijn, zo pleit de overheid.  

Het verminderen van aardgasverbruik is hierbij een belangrijke maatregel.  

Cv-installaties worden op grote schaal vervangen door warmtepompen.  

Een goede ontwikkeling, maar is de installatiebranche hier al klaar voor?

Tekst  Nico van Leeuwen* 
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Nico van Leeuwen is Business Developer bij ROVC.

Er is een inhaalslag nodig bij de kleine installateursbedrijven. 
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Bouwprojecten - Optimaliseren - Beheren

MARKT 

Het BIM-startpunt voor Engie lag in 2010 in 

Den Helder. Daar had het bedrijf, samen met 

zijn partners in het consortium Helder Oranje, 

de opdracht gekregen voor de nieuwbouw en 

het beheer en onderhoud voor 25 jaar van een 

ziekenhuis. “In ons kantoor in Zaandam hadden 

we een ruimte speciaal ingericht voor het 

bouwteam. Daarin werkten de adviseur, de 

constructeur, de architect en aannemer met 

ons als technisch dienstverlener samen om het 

concept uit te werken. Alles in BIM”, zegt Kees 

Boekel, nu BIM-programmamanager bij Engie, 

maar destijds manager engineering. “Helaas 

gooide een fusie met een ander ziekenhuis toen 

roet in het eten; de bouw ging niet door.”  

Bim strategisch benaderen 

In de jaren die er op volgden kreeg het bedrijf 

steeds meer BIM-projecten onderhanden, tot 

ongeveer de helft van de projecten nu. Het was 

voor Engie belangrijk om na te denken over een 

strategische benadering van BIM. “Hieruit is 

het BIM-programma voortgekomen dat ik nu 

leid”, zegt Boekel. In dat programma worden 

drie fases onderscheiden: de BIM-basics fase, 

‘Heldere afspraken 
essentieel voor BIM’ 
Goede BIM-modellen maken dat bouwprojecten vlotter en beter gaan en deze 

modellen bieden een uitstekende basis voor beheer en onderhoud in een later 

stadium. Maar om optimaal van de voordelen gebruik te kunnen maken, zijn dui-

delijk afspraken waaraan iedereen zich houdt onontbeerlijk. Want anders is op 

den duur iedereen toch weer met zijn eigen modelletje bezig, met extra kosten 

tot gevolg. Een gesprek met Kees Boekel, BIM-programmamanager bij Engie.

Tekst  Tijdo van der Zee Beeld Engie Services*

de BIM-accelerating fase en de BIM-continuous 

fase. “We zitten nu in de BIM-basics fase. Dat 

betekent dat we de basis van BIM in al onze 

processen toepassen. Dus in de commercie, en 

bijvoorbeeld bij het gebruik en beheer. Dan 

gaat het niet alleen om utiliteit, maar ook om 

infrastructuur en de industrie. De hele organi-

satie wordt ‘fit for BIM’.” 

Automatisering 

Daarna komt de tweede fase. “Dan hebben we 

de BIM basics onder controle, en gaan we nog 

een stapje verder met digitalisering en automa-

tisering. Een voorbeeld: nu is er nog een hande-

ling nodig als je informatie doorzet naar het 

ERP-systeem om een order te plaatsen. Straks 

gaat dat automatisch vanuit het BIM”, zegt 

Boekel. 

Bij de derde fase van de BIM-implementatie is 

BIM overal tot in de haarvaten doorgedrongen, 

is het gemeengoed geworden. “Dan zit BIM 

overal in onze dienstverlening, maken we opti-

maal gebruik van data om het proces te voe-

den. Om steeds slimmere gebouwen te 

maken.” 

Irritatie 

Miscommunicatie en het verlies aan informatie 

over de verschillende fases heen, dat is volgens 

‘Een voorwaarde voor BIM is dat je 
contractvormen in orde zijn’ 

Kees Boekel, BIM-programmamanager bij Engie.
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Gang met modules.

LBK-ruimte.

Boekel een van de grootste struikelblokken bij 

BIM op dit moment. “Het zorgt voor irritatie en 

spanning bij alle betrokkenen, maar bovenal bij 

de klant”, zegt hij. Hoe gaat dat in zijn werk? 

Een technisch dienstverlener die zich heeft 

verbonden aan een project krijgt meestal het 

BIM-model overhandigd dat is gebruikt om de 

bestekken mee op te stellen en de prijsvorming 

mee te bepalen. 

Het idee van BIM is dan, legt Boekel uit, dat dat 

basismodel verder gedetailleerd gaat worden. 

Maar vaak blijkt dat een technisch dienstverle-

ner juist nog heel veel extra werk heeft om het 

basismodel geschikt voor uitvoering te maken. 

De gebruikte data en parameters in het model 

zijn vaak heel anders dan de data zoals de tech-

nisch dienstverlener ze gebruikt in zijn werk. 

“Het gebeurt bijvoorbeeld dat in het definitieve 

ontwerp uitgegaan wordt van de parameter 

‘afmeting’, terwijl de technisch dienstverlener 

‘diameter’ gebruikt. Dat moet dan overal in het 

model worden aangepast. Hoewel dat een 

kwestie van copy-paste is, kost het toch 

behoorlijk wat tijd.” Zelfs zoiets onbenulligs als 

taal speelt een rol. “Het maakt uit of je een 

parameter omschrijft als ‘design value’ of ‘ont-

werpwaarde’. Als hierover geen afspraken wor-

den gemaakt, en verschillende talen gebruiken, 

matchen de parameters niet.” 

Sneller met BIM 

Voorheen, in het pre-BIM-tijdperk, maakte de 

technisch dienstverlener ook zijn eigen teke-

ningen op basis van de ontwerptekeningen, 

zegt Boekel, maar dat was zoals het ging en 

iedereen in het bouwproces hield daar dan ook 

rekening mee. Het idee bij BIM is nu juist dat je 

sneller bent, gestroomlijnder, omdat je een 

deel van dat werk over kan slaan. Als dan blijkt 

dat je er toch nog heel veel extra werk aan hebt, 

dan is dat niet volgens de verwachtingen en dát 

levert spanning op. 

Oplossingen liggen voor de hand. Betrek partij-

en eerder in het proces en laat hen gezamenlijk 

het ontwerp maken, waardoor het conceptuele 

en het technische naadloos in elkaar overvloei-

en, zegt Boekel. Ook standaardisering van 

techniek (zoals de verdere uitwerking van de 

Uniforme Objectenbibliotheek) en van afspra-

ken (zoals het in de bouwsector veel gebruikte 

Basis ILS) zijn lijnen waarlangs het BIM-model 

makkelijker door de verschillende fases heen 

geleid moet gaan worden. “En dat speelt 

natuurlijk niet alleen bij de daadwerkelijke 
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OVER KEES BOEKEL
 

Kees Boekel is sinds 2016 programmamanager 

BIM bij ENGIE Services Nederland. Daarvoor was 

hij zeven jaar manager engineering utiliteit bij 

hetzelfde bedrijf. Boekel begon zijn loopbaan als 

werkvoorbereider bij GTI. Hij studeerde 

werktuigbouwkunde aan de Hogeschool 

Inholland, en haalde een master Business 

Administration aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam.

bouw. Bij de faseovergang van bouw naar 

beheer en onderhoud speelt hetzelfde euvel”, 

zegt Boekel. 

Aan de kaak stellen 

Het is belangrijk dat je als technisch dienstver-

lener of als bouwteam de discussie aan durft te 

gaan met de opdrachtgever. “Dat je bijvoor-

beeld de voorgestelde planning aan de kaak 

stelt. Omdat die je niet de ruimte geeft om je 

BIM-proces goed in te richten.” Deze knelpun-

ten hangen echter minder samen met wel of 

geen BIM, maar meer met de contractvorm die 

gekozen wordt. “Dan krijg je vermoeiende dis-

cussies over meer werk en minder werk. De 

oplossing is om meer te gaan naar geïntegreer-

de contractvormen waarbij de consortia ver-

antwoordelijk zijn voor het werk en de opleve-

ring en ook voor het overleg met de 

opdrachtgever. Nu staat er nog wel eens een 

adviseur of externe partij tussen die je het zicht 

ontneemt op wat de opdrachtgever echt wil. 

Het mooie is dat die opdrachtgever met BIM 

eerder in het proces een veel beter inzicht 

heeft in wat hij gaat krijgen.” 

 

Terug naar 2D 

Ook als het BIM-proces in eerste instantie wél 

op orde lijkt, gaat er nog wel eens wat mis. “Dat 

in een project ineens de vloerenleverancier 

teruggaat naar 2D en dat je die tekeningen 

moet gaan controleren”, zegt Boekel. Een voor-

waarde voor BIM is daarom dat je contractvor-

men in orde zijn. “Dat je bijvoorbeeld vastlegt 

dat je gedurende het proces vasthoudt aan 

BIM.” Werken met vaste partners kan hierbij 

helpen, zegt Boekel. Je krijgt dan de tijd elkaar 

te leren kennen, elkaar te vertrouwen. “In pro-

jecten werken we veel samen met VolkerWes-

sels. Op een gegeven moment weet je wat je 

aan elkaar hebt, en wat niet. Wat dat betreft is 

het net een sportteam.” 

 

Tijdsdruk 

Maar toch, technisch dienstverleners hebben 

het in de huidige markt vaak ontzettend druk. 

Er is nauwelijks tijd voor lange voorbereidingen 

en het gebeurt regelmatig dat ondanks de goe-

de voornemens een project dan toch maar even 

snel in 2D wordt uitgevoerd. “Dat klopt”, zegt 

Boekel, “deze transitie kost tijd en die is er niet 

altijd.” 

“Als BIM echt in full power doorzet dan is het 

een complete disruptor voor de huidige struc-

turen, want het geeft zoveel transparantie. Het 

geeft ook de leveranciers en fabrikanten de 

mogelijkheid volop mee te doen. En de coördi-

nerende rol van de aannemer is dan mogelijk 

niet meer nodig. Het is heel interessant wat 

voor veranderingen dat teweeg gaat brengen.” 

* Alle foto’s zijn renders bij het project Beta 

Campus Leiden van de Universiteit Leiden. 

Sprinklerkelder.

Technische ruimte V4DE.
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Armaturen - Leasen - Licht als dienst 

TREND

De overheid startte in september 2016 met het 

Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 

2050’. Dit om af te kunnen stappen van een 

wegwerpmaatschappij. Het doel is producten 

zodanig efficiënt te ontwerpen dat materialen 

kunnen worden hergebruikt met zo min moge-

lijk waardeverlies en zonder schadelijke emis-

sies voor het milieu. In een circulaire economie 

wordt daarbij waarde gecreëerd op basis van 

gebruik in plaats van verbruik.

Circulaire businessmodellen

Er zijn meerdere businessmodellen die een cir-

culaire economie kunnen bevorderen. Wanneer 

met schaarse grondstoffen wordt gewerkt, kan 

worden gekeken of deze zijn te vervangen door 

volledig hernieuwbare, biologisch afbreekbare 

of recyclebare grondstoffen.

Andere mogelijkheden zijn afval verwerken tot 

nieuwe grondstoffen, producten die aan het 

einde van hun levenscyclus zijn refurbishen 

zodat ze een tweede leven krijgen of producten 

met anderen delen, zodat ze maximaal worden 

benut.Nog een mogelijkheid is om producten 

als dienst aan te bieden. Klanten gaan niet over 

tot aankoop van de producten die ze gebruiken 

en worden bijgevolg geen eigenaar. Ze sluiten 

daarentegen een contract af waarin ze betalen 

voor het gebruik - pay for use. Ook met verlich-

ting is dit mogelijk.

Circulaire verlichting:  
het mes snijdt aan twee kanten
Meerdere businessmodellen kunnen een circulaire economie bevorderen.  

Denk daarbij aan het aanbieden van producten als dienst. Klanten sluiten dan een 

contract af waarin ze betalen voor het gebruik. Dit kan ook met verlichting.

Tekst  Evi Husson   

 

Licht als dienst

De fabrikant blijft eigenaar van de verlichting 

die wordt geïnstalleerd en stelt een contract op 

met de lichtafnemer die betaalt voor een 

bepaalde kwaliteit en hoeveelheid licht. Instal-

lateurs kunnen in opdracht van de fabrikant de 

armaturen plaatsen bij de afnemer en met de 

fabrikant langetermijncontracten afsluiten 

voor het onderhoud.

Dit businessmodel biedt een aantal voordelen. 

De fabrikant maar ook de installateur is door 

de lange termijncontracten verzekerd van een 

vrij stabiele inkomstenstroom voor een langere 

periode. De fabrikant krijgt informatie over de 

kwaliteit en het functioneren van de verlichting 

zodat hij dit in het ontwerp van nieuwe licht-

bronnen kan meenemen. Voor de lichtafnemer 

is het concept eveneens aantrekkelijk aange-

zien hij geen grote investering hoeft te doen in 

armaturen. Hij betaalt in veel gevallen alleen 

voor de installatie en het aantal lumen dat hij 

verbruikt en hoeft zich geen zorgen te maken 

over de levensduur, garanties en kwaliteit. 

Wanneer een armatuur defect is, wordt voor 

vervanging gezorgd.

Duurzaamheid

Dit businessmodel zorgt op meerdere manieren 

voor een positief effect op duurzaamheid. Aan-

gezien contracten in dergelijke constructies vaak 

zijn opgesteld waarbij de afnemer voor het ver-

bruik betaalt, is dit voor de afnemer meteen ook 

een incentive om zo zuinig en slim mogelijk om 

te springen met licht, waardoor dit doorgaans 

automatisch leidt tot energiebesparing. Daarbo-

venop wordt voor de buitenwereld ook zichtbaar 

dat de afnemer investeert in duurzaamheid, wat 

zijn imago ten goede komt. De fabrikant blijft 

eigenaar van de armaturen. Hij heeft er dus baat 

bij kwalitatieve en zo onderhoudsarm mogelijke 

armaturen te ontwerpen. Fabrikanten zullen bij 

het ontwerp daarom ook rekening houden met 

dit businessconcept en het feit dat na het lease-

contract de armaturen weer in de fabriek zullen 

terechtkomen. Er worden minder armaturen 

weggegooid.

In de praktijk

De laatste tijd duiken er steeds meer voorbeel-

den op van bedrijven die licht afnemen als 

dienst – light-as-a-service. Rode draad bij deze 

projecten is een langdurige samenwerking. Een 

aantal voorbeelden.

Industriesite Chemelot

De Limburgse industriesite Chemelot heeft 

gekozen voor Light-as-a-service en zal voor de 

Circulariteit mag geen doel  
op zich zijn



TREND

De industriesite van  TPPL Chemelot waar is gekozen voor Light-as-a-service.

zomer van 2018 in 22 fabrieken op de site in 

totaal ongeveer 17.000 lampen hebben hangen 

waarvoor alleen voor het licht wordt betaald. 

Ongeveer drie jaar geleden ontstond het idee 

om licht als een service op de industriesite op 

te zetten. Er werd onderzocht aan welke voor-

waarden de armaturen maar ook het leasecon-

cept zouden moeten voldoen om dit project te 

kunnen realiseren.

De designrichtlijn was een slimme lamp en 

armatuur ontwerpen die in een industriële 

(chemische) omgeving kan worden geplaatst 

en een levensduur heeft van minstens 25 jaar, 

zonder lumenverlies aan het einde van de 

leaseperiode. Jaap Feddes, CEO van Professio-

nal & Sustainable Performance Lighting, een 

van de initiatiefnemers van het project, hier-

over: “Om een operational lease van vijftien 

jaar aan te kunnen bieden, moet het lichtcon-

cept 25 jaar mee kunnen gaan omdat je juri-

disch niet meer dan 75 procent van de ver-

wachte levensduur mag contracteren.”

De armaturen zijn volledig gesloten en voorzien 

van sensoren die een onderscheid kunnen 

maken tussen het reflecterende licht van ande-

re lampen, het buitenlicht en de vervuiling van 

het omhulsel van de armatuur zelf, zodat op elk 

moment het verwachte licht overeenkomt met 

het daadwerkelijke licht.

Richard Schouten, business unit directeur bij 

Sitech Services over de positieve effecten: 

“Door een slimme monitoring en rapportage 

weet de plantmanager welke fabriek en zelfs 

welke ploeg hoeveel licht verbruikt. Hij kan 

bepalen waar er ‘s nachts licht echt noodzake-

lijk is en op die manier kan hij meer dan tachtig 

procent aan energie besparen. Het feit dat we 

werken met een leaseconcept waarbij bedrij-

ven niet de investering van armaturen wordt 

aangerekend, maar het aantal lumen dat ze 

effectief verbruiken, geeft plantmanagers een 

incentive om zo zuinig mogelijk om te springen 

met het licht.”

The Green House in Utrecht

Bij het circulair horecaconcept The Green House 

in Utrecht is Trilux als één van de pay-for-use- 

partners verantwoordelijk voor de functie licht. 

Het Duitse familiebedrijf, gespecialiseerd in de 

productie van professionele verlichting, zal vijf-

tien jaar lang licht leveren en de verantwoorde-

lijkheid voor het licht op zich nemen. Na vijftien 

jaar verdwijnt het horecaconcept en zal de ver-

lichting een nieuwe bestemming krijgen.

Willem Dammers, managing director van Trilux 

Benelux hierover: “Er wordt heel veel gesproken 

over duurzaamheid en circulaire economie, 

maar écht iets doen gebeurt nog nauwelijks. 

Wat wij gaan doen, is producten toepassen die 

maximaal recyclebaar zijn. We gaan de produc-

ten die we gebruiken tijdens het partnership 

refurbishen, upgraden en weer terugbrengen in 

het gebouw. Dat is voor ons ook nieuw, maar het 

partnership biedt alle pay for use partners de 

kans om het écht in praktijk te brengen.

Omdat wij ons als pay for use partner verbinden 

aan het project, voelen wij ook de noodzaak om 

de installatie gedurende de looptijd van de 

samenwerking optimaal te laten presteren. Om 

het nóg energie-efficiënter te laten functione-

ren, of door functionaliteiten toe te voegen 

waarop wij samen met de eindgebruiker weer 

nieuwe businessmodellen kunnen creëren.”

Schiphol

Ook op Schiphol wordt al enige tijd Light-as-a-

service toegepast. Bij de verbouwing van 

Lounge 2 zag Schiphol kans om te starten met 

circulaire verlichting samen met Philips Ligh-

ting. Er is gekozen voor duurzame verlichting 

die modulair is opgebouwd en compleet is te 

repareren. Na de contractperiode kan Schiphol 

het contract verlengen met de bestaande ver-

lichting of voor nieuwe verlichting kiezen. In dit 

laatste geval gaan de armaturen terug naar de 

fabriek en zullen de materialen en componen-

ten worden hergebruikt of gerecycled.
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Circulaire Verlichting in de lounge van Schiphol.

TREND

De armaturen zijn geïnstalleerd door Engie, die 

de technische dienstverlening aan de gebouw-

gebonden installaties en de energieopwekking 

op de luchthaven verzorgt. Met Engie is een 

onderhoudsovereenkomst van vijf jaar afgeslo-

ten voor onderhoud van de verlichting, met 

mogelijke verlenging van nogmaals vijf jaar. De 

lichtprestaties worden gemeten aan de hand 

van KPI’s zodat op ieder moment de gewenste 

lichtintensiteit is gegarandeerd. De armaturen 

zijn daarbij gekoppeld aan een besturingssys-

teem waardoor eventuele storingen direct wor-

den gesignaleerd.

Deze voorbeelden geven aan dat het perfect 

mogelijk is om verlichting circulair te maken. Cir-

culariteit hoeft zich echter niet tot verlichting te 

beperken. Ieder productie- of installatiebedrijf 

kan voor zichzelf de balans opmaken of hij moge-

lijkheden ziet om deels of geheel circulair te wor-

den. Maar waar te beginnen? Philips Lighting 

heeft door zijn ervaring met circulaire verlichting 

het stappenplan ‘In 7 stappen naar een circulair 

bedrijf’ opgesteld om bedrijven op weg te hel-

pen. Zo is het volgens Philips belangrijk om als 

bedrijf eenvoudigweg te beginnen. Ideeën hoe-

ven nog niet volledig helder te zijn en kunnen in 

iedere laag van het bedrijf ontstaan.

Impact bedrijfsvoering

Belangrijk is wel dat de top van de organisatie 

beseft dat circulaire economie een sterke 

impact kan hebben op de bedrijfsvoering. Cir-

culariteit mag echter geen doel op zich zijn, 

maar moet een probleem binnen het bedrijf 

oplossen. Vaak helpt het om juist de samen-

werking met vooruitstrevende klanten op te 

zoeken die kunnen inspireren en motiveren. 

Door samen ideeën te bundelen krijgt circulari-

teit meer vorm.

Omdat een circulair businessmodel veel 

impact heeft op alle lagen of afdelingen van de 

organisatie, is het aan te bevelen om meerdere 

mensen te betrekken bij de ontwikkeling van 

een circulair business model. Philips geeft aan 

dat het bij het ontwikkelen en uitrollen van Cir-

cular Lighting heeft gewerkt met vier thema’s: 

nieuwe businessmodellen, design, reverse 

logistics en samenwerking. Circulaire bedrijfs-

voering betekent met andere woorden dat er 

nieuwe businessmodellen zullen ontstaan en 

dat ook het design van producten moet worden 

heroverwogen. Een product moet aan het einde 

van het gebruik bij een klant nog enige waarde 

hebben om het te kunnen hergebruiken, recy-

clen et cetera. Hoe modulair, toekomstbesten-

dig, onderhoudsarm, herbruikbaar of recycle-

baar een product is, is een belangrijke 

overweging in het stappenplan, stelt Philips. 

Tot slot geeft het concern aan dat er moet wor-

den nagedacht over reverse logistics. Het is aan 

te bevelen dat er een plan klaarligt voor het 

terughalen en verwerken van producten na de 

leaseperiode.

Bij het opstellen van een circulair businessplan 

zullen bedrijven snel beseffen dat ze dit niet 

alleen voor elkaar zullen krijgen. Samenwer-

kingspartners met eenzelfde vooruitstrevende 

visie, financiële partners, transportbedrijven 

met ervaring in reverse logistics en afvalver-

werkers zijn een aantal partners waarmee de 

samenwerking kan worden opgezocht om het 

plan naar een hoger niveau te tillen.

Reverse Logistics

Philips Lighting zal volgens de whitepaper 

‘Reverse Logistics’ voor haar Circular Lighting-

concept de armaturen die na de leaseperiode 

terugkomen, zelf aanpassen, upgraden of ver-

werken afhankelijk van de status van de arma-

turen.Hiervoor ontwikkelde het concern vier 

scenario’s: 1) Service, 2) Renovatie, 3) Onder-

delen terugwinnen en 4) Recycling. Afhankelijk 

van de materiaalrestwaarde (MRV) en de pro-

ductrestwaarde (PRV) zal een bepaald scena-

rio de voorkeur hebben. Met materiaalrest-

waarde wordt de waarde bedoeld van de 

afzonderlijke materialen in de armaturen na de 

gebruiksperiode. De productrestwaarde staat 

gelijk aan de waarde die overblijft nadat er een 

defect is geconstateerd aan een product.

Als de materiaalrestwaarde onveranderd is en 

de productrestwaarde kan worden verhoogd, 

dan is Service volgens Philips het aangewezen 

scenario om te volgen. Door vervanging van 

een kabel in een armatuur, een inspectie en/of 

schoonmaakbeurt kan de armatuur weer volle-

dig dienst doen. Blijft de materiaalrestwaarde 

onveranderd, maar kan de productwaarde wor-

den verhoogd door vervanging of toevoeging 

van een onderdeel, dan wordt gekozen voor 

renovatie. Service is in dit geval niet voldoende.

In een derde scenario blijft de materiaalrest-

waarde onveranderd, maar kan de product-

waarde na gebruik niet meer worden verhoogd. 

In deze situatie is het terugwinnen van de 

materialen en onderdelen de beste optie. Phi-

lips laat defecte armaturen in dit geval terugko-

men naar de fabriek en specialisten zullen 

nagaan wat kan worden teruggewonnen en wat 

kan worden gerepareerd. Wat daarna nog over-

blijft gaat naar een recyclingpartner.

In een vierde scenario is de materiaalrestwaar-

de onveranderd en kan de productrestwaarde 

niet worden verhoogd. Er kunnen geen materi-

alen worden teruggewonnen waardoor de 

armaturen worden verwerkt door een recy-

clingbedrijf. In het allerslechtste geval is de 

materiaalrestwaarde veranderd en kan de pro-

ductrestwaarde evenmin worden verhoogd. In 

deze situatie zal het product moeten worden 

weggegooid. Dit komt echter zelden voor, denk 

aan situaties als brand of waterschade waar-

door niets meer kan worden hergebruikt.

Wie circulair wil worden, heeft baat bij een goed 

ingerichte en optimaal functionerende reverse 

logistics. Toch begint circulaire bedrijfsvoering 

bij een slim idee en ontwerp gevolgd door een 

goede samenwerking met de juiste partners. 
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Norm - Kennis - Eisen

MARKT

Met zijn Praktijkbureau Veiligheid ondersteunt 

Erik van Aalst bedrijven en instellingen op het 

gebied van bedrijfsveiligheid. Dit door prakti-

sche informatie te geven. Van Aalst las in 

Installatie Journaal een artikel over noodver-

lichting. Hierin werd onder meer gezegd dat de 

NEN-EN 1838 (toegepaste verlichtingstechniek 

– noodverlichting) een samenstelsel is van het 

meest recente Bouwbesluit en de Arbowet. Van 

Aalst nuanceert dit.

NEN, Bouwbesluit en Arbowet

“Het Bouwbesluit stelt minimale eisen voor het 

veilig verlaten van een gebouw”, vertelt Van 

Aalst. “Bij een grote groep mensen is noodver-

lichting verplicht. Zowel in een ruimte als op de 

vluchtroute. De Arbowet stelt, dat de werkge-

ver verantwoordelijk is voor de veiligheid van 

zijn personeel. Hierbij gaat het niet alleen over 

het veilig verlaten van een gebouw bij span-

ningsuitval, maar ook over bijvoorbeeld veilig-

heid op de werkplek. De NEN-EN 1838 is een 

geharmoniseerde norm en vermeldt (licht) 

technische eisen en toepassingscriteria. Ook 

worden projecteringsadviezen gegeven; waar 

noodverlichting te plaatsen in geval van vluch-

ten? De norm is opgesteld door onder andere 

fabrikanten van noodverlichting met als doel 

armaturen te produceren voor gebruik in Euro-

pa.”

Een norm is geen wet

Van Aalst benadrukt dat een norm geen wet is, 

maar een (technische) afspraak. Verwijst een 

wet - in dit geval het Bouwbesluit - naar een 

norm, dan ben je verplicht de norm (het betref-

fende deel) toe te passen of met een aantoon-

bare gelijkwaardige oplossing te komen. “In de 

Regeling Bouwbesluit staat welke versie van 

een norm wordt bedoeld. Het Bouwbesluit zelf 

bevat de artikelnummers van de norm.” 

In het geval van de NEN-EN 1838 wordt in het 

Bouwbesluit verwezen naar de artikelen 5.2 tot 

en met 5.6 voor wat betreft de zichtbaar-

heidseisen van de vluchtrouteaanduiding.

Van Aalst gaat dieper in op de rol van de instal-

lateur en de gebouweigenaar bij noodverlich-

ting. “Er zijn nog te veel mensen die een nood-

verlichtingsinstallatie zien als een paar lampjes 

extra en niet als een veiligheidsinstallatie die 

ontworpen en aangepast moet worden op basis 

van een vluchtplan en het gebruik van een 

pand.” 

Volgens van Aalst lijkt het allemaal simpel: ”Als 

de aanduiding het niet goed doet, dan draaien 

we er gewoon een nieuwe TL in. Probleem 

opgelost. Komt er helemaal geen licht meer uit, 

dan bestellen we een nieuwe armatuur via 

internet. Het liefst niet al te duur.” Volgens hem 

hebben zowel installateurs als gebouweigena-

ren geen idee van verlichtingssterkte of licht-

spreiding. “Om maar niet te spreken over 

accu’s, rendement, elektronica, levensduur en 

aansluitingen op printplaten.”

Kennis ontbreekt

Volgens Van Aalst is in zeven van de tien geval-

len een noodverlichtingsinstallatie voor verbe-

tering vatbaar. “Dat is, wat ik in de praktijk 

meemaak.” Hij ziet bij een klant al snel of de 

noodverlichtingsinstallatie wordt onderhouden 

en aangepast. “Is dit niet het geval en vraag ik 

het na bij de klant, dan krijg ik soms als ant-

woord: ‘Jawel hoor, door een erkend installa-

teur!’ Ook het antwoord: ‘Wij hebben een eigen 

technische dienst’ komt voor. Sommige klan-

ten gaat er dus vanuit dat specifieke kennis bij 

deze partijen aanwezig is. Maar de praktijk is 

vaak anders.”

Noodverlichtingsinstallaties moeten onderhou-

den worden door een gecertificeerde noodver-

lichtingsdeskundige, benadrukt van Aalst. Deze 

noodverlichtingsdeskundige moet kennis heb-

ben van gecompliceerde zaken en werkzaam 

‘Noodverlichting moet  
een specialiteit worden’

Op noodverlichting zijn verschillende normen en wetten van toepassing. Met Erik 

van Aalst, zelfstandig adviseur, gaan we in op de verantwoordelijkheden van in-

stallateurs bij noodverlichting. Want, zo zegt Van Aalst, er is werk aan de winkel.

Tekst  Betty Rombout
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Erik van Aalst: “Er zijn nog te veel mensen die een 

noodverlichtingsinstallatie zien als een paar lampjes extra.”

Links een voorbeeld van een tekening van een architect, het betreft 

een restaurant voor zeshonderd personen. Verdeeld over een hele 

verdieping staan vier noodverlichtingsarmaturen ingetekend. De 

installateur heeft er ook vier geïnstalleerd. Om te voldoen aan de 

minimumeisen van het bouwbesluit zijn er echter minimaal zestien 

nodig. Het restaurant is echter al geheel ingericht en geopend.

zijn bij een installateur of als zelfstandige. Vol-

gens hem zouden noodverlichtingsinstallaties 

een specialiteit van een elektrotechnisch instal-

lateur moeten worden. “Net zoals zonnepane-

len.”

Gewone installateur niet goed genoeg

Dus een ‘gewone installateur’ is niet goed 

genoeg? Van Aalst: “Inderdaad. Ook al zijn er 

natuurlijk altijd wel installateurs die hun kennis-

niveau goed op orde hebben. Dat er een cursus 

‘Noodverlichtingsdeskundige’ ontwikkeld is, 

geeft het belang ervan aan.”

Erik van Aalst: “Van installatiebedrijven wordt 

verwacht, dat zij een veilige elektrotechnische 

installatie leveren. Installaties die worden toe-

gekend op basis van een offerte, gemaakt aan 

de hand van tekeningen. Het corrigeren van 

eventuele fouten op deze tekeningen, betekent 

een hogere prijs - dit is meerwerk - en dus 

mogelijk het missen van de opdracht. Dus moet 

een installateur die wijzigingen dan wel aan-

brengen? Keuzes worden soms niet gemaakt op 

basis van noodzaak, maar op budget. Deze 

werkwijze zal mijns inziens niet veranderen 

zonder externe controle.”

Een gebouw dient aan de regelgeving te vol-

doen, minimaal aan het Bouwbesluit. Afhanke-

lijk van het gebouw en het gebruik is vergun-

ning voor brandveilig gebruik of een 

gebruiksmelding verplicht. Controle door de 

gemeente is niet altijd noodzakelijk of mogelijk.

Van Aalst: “Bovendien, het is bijna onmogelijk, 

dat een controleur een specialist is op elk detail 

uit de wet- en regelgeving. Dit ‘probleem’ is nu 

in de wet opgevangen door de eigenaar/gebrui-

ker een zorgplicht toe te bedelen en hiervoor 

verantwoordelijk te stellen. Helaas werkt dit 

laatste in de praktijk niet. Een controle dient 

volgens mij te blijven, maar moet mogelijk wel 

anders uitgevoerd worden.”

Goede, simpele controle

Noodverlichtingsinstallaties, er is nog veel 

werk aan de winkel. Hoe zouden we het met z’n 

allen beter voor elkaar kunnen krijgen? Van 

Aalst: “Het is denk ik niet de oplossing om als 

overheid meer mensen in dienst te nemen en 

vaker te controleren. Dat werkt zoals eerder 

gezegd dus niet. We moeten juist meer aan de 

markt overlaten. Maar wel met een goede en 

simpele controle. Een brandmeldinstallatie 

moet ook vakkundig worden aangelegd en 

onderhouden. Alles met betrekking tot die 

installatie leggen we vast, vaak in een logboek. 

Dat kan voor noodverlichting ook. Een contro-

lerende instelling zou alleen het logboek hoe-

ven te controleren. De installateur neemt zijn 

verantwoording en zet zijn handtekening onder 

inspectie- en onderhoudsformulieren.” 

Doelstelling en eisen

“Maar,” vervolgt Erik van Aalst “er is een pro-

bleem. Controle door een instantie is niet 

mogelijk zolang noodverlichting in verschillen-

de wet- en regelgeving wordt genoemd.” 

De eerste stap is het vastleggen van de doel-

stelling en de eisen. Duidelijk en universeel toe-

pasbaar. Vervolgens is aanpassing van de 

regelgeving met betrekking tot het vergunnin-

genstelsel aan de orde. Van Aalst: “Nu moet 

een architect aangeven, waar noodverlichting 

dient te komen. Helaas leidt dit systeem steeds 

meer een eigen leven. In de praktijk wordt niet 

meer gecorrigeerd. Met als resultaat een 

installatie conform tekening, maar tegenstrij-

dig aan de doelstellingen van de wet- en regel-

geving.” 

‘We moeten meer aan  
de markt overlaten’



Compleet overzicht van warmtetechnieken 
in Klimaatbeheersing 1 

Ga voor meer informatie of uw bestelling naar www.vakmedianetshop.nl/warmtetechnieken

Dit boek geeft de installateur praktische 
oplossingen op het brede terrein van de 
verwarmingstechniek. Behalve aan toekomstige 
ontwikkelingen wordt er ook ruim aandacht 
besteed aan bestaande technieken.
 
In het boek:

 warmteopwekking, -distributie en -afgifte
 cv-ketels, warmtepompen en circulatiepompen
 warmtekrachtkoppeling en warmte-
koudeopslag

 zonne-energie
 dimensionering van leidingen
 beveiligingen
 regelingen en gebouwbeheersystemen
 behaaglijkheid en warmteverliesberekening
 radiatoren en convectoren
 vloer- en wandverwarming
 garantie, oplevering, bediening en onderhoud 
 eisen aan stookinstallaties. 

Auteurs:

Aan dit 400 pagina’s tellende full 
colour naslagwerk hebben vijf auteurs 
meegewerkt met een schat aan ervaring in 
de branche: Fred de Lede, Jan Koopmans, 
Irene van Veelen, Rob van den Berge en 
Hans Wittens.

Prijs: € 67,50 
(exclusief btw)

ISBN: 9789462452237

Nu Klimaatbeheersing 1 met 50% korting!

Normaal € 135, nu € 67,50
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Armaturen met app bedienen
SCHELL introduceert de SSC Bluetooth-

module. Hiermee kan de installateur de 

module tijdelijk op een Schell-kraan aan-

sluiten om instellingen aan te passen of een 

diagnose van de armatuur uit te voeren. 

Met de module kunnen ook tijdsafhankelijke 

stagnatiespoelingen ingepland worden als 

hij permanent op de armatuur is aangeslo-

ten. Zo kan de kraan op elke gewenste dag 

en op elk gewenst 

tijdstip worden 

gespoeld, waarbij 

de spoelingen 

meteen worden 

geregistreerd. 

Instellingen zoals 

sensorbereik, 

waterloop en rei-

nigingsstop kun-

nen snel en een-

voudig via de app 

op de armatuur 

worden overge-

zet. 

SCHELL   

www.schell.eu/

nederland-nl.html

Muziek

Energiebeheersysteem

Met het muziekdistributiesysteem Nuvo biedt BTicino - te 

verkrijgen bij LEGRAND NEDERLAND - iedere bewoner 

online muziek naar zijn eigen voorkeur. Er is keuze uit ver-

schillende types players en luidsprekers. Bedienen via 

smartphone of tablet is gemakkelijk met de Nuvo-app. Het 

systeem is compatibel met digitale muziekservices, inter-

netradio’s of een eigen muziekbibliotheek in het netwerk. 

Players zijn de verschillende (online) bronnen in de woning. 

Ze zijn beschikbaar in modellen voor één of drie zones. Met 

het domoticasysteem MyHOME_Up van BTicino is het 

Nuvo-systeem met andere functies te combineren. 

LEGRAND NEDERLAND  www.legrand.nl 

LEGRAND introduceert EMS-CX³. Met dit energiebeheersysteem voor utilitaire gebouwen is niet langer sprake 

van een passieve schakel- en verdeelinrichting, maar wordt een ‘intelligent verdeelbord’ gecreëerd wat bestaat 

uit een hardware- en een softwaredeel. Voor een volledige supervisie zijn een aantal universele meters nodig. 

Deze kunnen elektrische parameters opmeten tot 63A (o.a. spanningen, stromen, vermogens en harmoni-

schen), met een gegarandeerde nauwkeurigheid van 0,5%. De meting gebeurt aan de hand van een al voorbe-

kabelde torus. De supervisie software is via licentiesleutels verkrijgbaar voor 32 of 255 Modbus-adressen en 

kan worden geïnstalleerd op een specifi ek toegewezen pc.

LEGRAND NEDERLAND  www.legrand.nl 

Leidingsystemen in Revit
De Henco leidingsystemen staan nu in een handomdraai in BIM. Het is niet langer nodig om elk 

component in een systeem los te plaatsen, voorheen een tijdrovende klus. Terwijl je tekent, 

worden de juiste Henco fi ttings toegevoegd aan 

het systeem dankzij de Autorouting en Nodesol-

ver functionaliteit in de nieuwe MEPcontent Hen-

co Product Line Placer App voor Revit app. Vanuit 

het BIM-project kan de gebruiker artikelen vanaf 

de materiaallijst bestellen, zoals Henco leidingen, 

koppelingen of persfi ttingen. De App voor Revit 

kan gratis worden gedownload via de MEP con-

tent store. 

MEP CONTENT  www.mepcontent.com

Draadloze beveiligingscamera
NETGEAR presenteert de Arlo Pro 2. Deze draadloze beveiligingscamera beschikt over 

een1080p HD-video, een plugin-optie voor zonne-energie en ondersteuning voor Ama-

zon Alexa. De weerbestendige Arlo Pro 2 kan overal worden geplaatst. Met het (los te 

verkrijgen) Arlo Solar Panel kunnen de batterijen met enkel een paar dagen zonlicht 

volledig worden heropgeladen. De 130 graden zicht, nachtstand en verbeterde bewe-

gingsdetectie zorgen ervoor dat Arlo Pro 2 ieder moment glashelder kan vastleggen. 

De Arlo Pro 2 beschikt over een ingebouwde speaker en microfoon voor tweerichtings-

communicatie.

NETGEAR  www.netgear.nl



Eenvoudig in gebruik: bewoners kunnen bezoek te woord staan en toegang verlenen via 
hun eigen smartphone. En eenvoudig geïnstalleerd zonder bekabeling of zwaar installatie werk. 
Direct inzetbaar en op afstand, in real-time, te managen via een beveiligd beheerplatform.

Bel Alexander Dekker voor een demonstratie en u bent direct fan: telefoon 06 3620 1520. 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?

10 jaar garantie 
OP ZELF ONTWORPEN 

WTW-UNITS BINNEN 

ONZE SYSTEMEN.

Met BUVA homecare systemen biedt BUVA één complete oplossing 

in het dagelijks leven van de bewoner op het gebied van gezonde lucht, 

duurzame warmte en een optimaal afgesloten woning. Speciaal voor 

de homecare systemen en de Nederlandse woningmarkt heeft 

BUVA een BUVA EcoStream WTW-unit ontwikkeld. Deze WTW-

unit maakt warmteterugwinning toegankelijk voor installateurs en 

eindgebruikers. Zo garanderen we de werking van het systeem én 

bieden we 10 jaar garantie op alle componenten.

Mail voor een afspraak naar installateurs@buva.nl of kijk op buva.nl.
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De grootste database 
van fysieke toegangscontrole-apparatuur

met technische beschrijvingen en projectfoto’s,
vindt u op: 

www.methon.nl

toegangscontrolesystemen en entreebeveiliging
voor voertuigen en voetgangers

levering - installatie - service

PRODUCTBERICHTEN

Inductieladers

IoT-toegangsnetwerken

Draadloos opladen kan met de nieuwe inductieladers van LEGRAND. Hier is wel een smartphone 

nodig met een inductieontvanger. De inductieladers zijn geschikt voor integratie in woningen en 

kantoren. Ze worden ingebouwd in de muur of geïntegreerd in het meubilair. De laders zijn ver-

krijgbaar in de schakelmateriaalprogramma’s Mosaic van Legrand, maar ook in LivingLight en 

Axolute van BTicino. Er kan gekozen worden uit de weerbestendige antivandaal inductielader 

(1000 mA, IK08, IP66, klasse II ZLS) of de platte, ronde (diameter 80 mm) inductielader voor 

montage in het meubilair. De laadtijd naar honderd procent van elke smartphone bedraagt maxi-

maal 2 uur 45 minuten.

LEGRAND NEDERLAND  www.legrand.nl 

Met de RUCKUS IoT Suite kunnen organisa-

ties meerdere IoT-netwerken samenvoegen 

tot één beveiligd IoT-toegangsnetwerk. De 

IoT Suite versnelt daarnaast de return-on-

investment (ROI) tijd en verlaagt de imple-

mentatiekosten door gebruik te maken van 

een gemeenschappelijke infrastructuur 

tussen het draadloze lokale netwerk 

(WLAN) en het IoT-toegangsnetwerk. Vol-

gens de fabrikant biedt de Suite de markt 

de cruciale ‘lijm’ om de wereld van senso-

ren, camera’s en dingen in de wereld van 

big data en analyses aan elkaar te verbin-

den. Niet alleen de fragmentatie van de 

PHY-laag is aangepakt, maar er is ook een 

open API gecreëerd voor zowel publieke als 

private clouds. 

RUCKUS NETWORKS   

www.ruckuswireless.com 

Precisie meten van wisselstroom
De AI-031 is een analoge ingangsmodule voor het meten van stroom. 

De S-Dias module van SIGMA CONTROL heeft drie ingangen met een 

meetbereik van 0 tot 5 A AC en is ontworpen voor het detecteren van 

stroom in een 220-600 V voeding. De conversietijd is 1 ms per kanaal 

met een resolutie van 12 bits. Voor het loskoppelen van de voeding 

worden externe transformatoren gebruikt, die de toegepaste stroom-

sterkte omzetten van 0 tot 5 A AC. De AI-031 maakt het mogelijk om 

data te verzamelen en visueel de consumptie, regelweerstand en 

stroomloops van AC-motoren te simuleren. 

SIGMA CONTROL  www.sigmacontrol.eu

Fijnstofsensor
SIEMENS introduceert een nieuwe fijnstofsensor voor gebouwen. Deze kan gebruikt worden 

voor de bewaking en visualisering van fijnstofbelasting. De op lasertechnologie gebaseerde 

fijnstofsensor meet de vervuiling van de lucht in twee categorieën: Particulate Matter (PM) 2.5 

en PM 10. Dit zijn zwevende deeltjes met een diameter van 0,3 tot 2,5 micrometer resp. 0,3 tot 

10 micrometer. De sensor is vooral geschikt voor toepassing in kantoorgebouwen en moderne 

wooncomplexen. De sensor beschikt over een display dat alleen inschakelt, wanneer de sensor 

personen detecteert. De fijnstofsensor is geijkt op meting van PM 2.5 deeltjes en kan op ver-

schillende klassen van de luchtkwaliteitsindex (AIQ-klassen) worden ingesteld. 

SIEMENS  www.siemens.com/symaro 
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Het gebouwenautomatisering Desigo van SIEMENS heeft een aantal nieuwe systeemuitbreidingen en 

functies. Control Point is één van de belangrijkste innovaties van de nieuwe versie. Het biedt nieuwe 

functies voor gebouwenbeheer via webtoegang en geavanceerde touchpanelen. Gebruikers kunnen 

via een grafische interface de hvac-, verlichting- en zonweringsystemen bedienen. Met de oplossing 

kunnen bovendien zogenoemde energie-dashboards worden aangemaakt voor het beheren en analy-

seren van de energetische voetafdruk van de bewaakte systemen. Hiermee kan men inspelen op de 

nieuwe regelgeving voor energie classificering voor gebouwen. De PX Compact Controller met Island-

bus is uit te breiden met TX I/O-modules voor het bewaken van een groter aantal datapunten.  

SIEMENS  www.siemens.nl 

Gebruikersinterface voor gebouwenbeheersysteem 

ENET SMART HOME is ontworpen als bidirectioneel radiografisch systeem voor slimme netwerk- 

en domoticabesturing. Hiermee kunnen producten en oplossingen worden geïntegreerd en 

beheerd van verschillende merken. Samen dekken de partner-

merken Gira, JUNG, Bachmann, Brumberg, Häfele, Siedle, Steinel 

en tado° al een breed scala aan domoticasystemen. Daarnaast is 

er een uitgebreid netwerk van specialistische bedrijven die zijn 

opgeleid voor eNet SMART HOME. Voordeel voor de klant: in 

plaats van meerdere losstaande oplossingen, heeft hij één geïn-

tegreerd systeem. De eNet Server zorgt ervoor dat alle netwerk-

componenten soepel met elkaar communiceren.  

ENET SMART HOME  www.enet-smarthome.com

Slimme netwerkbesturing 

Zonnelichtmast.nl heeft nu de zonnelicht-

mast Alara in het assortiment. De Alara van 

fabrikant Photinus heeft een compleet ver-

ticaal design. In plaats van een losse arma-

tuur dat vanaf de mast uitsteekt, is de led-

verlichting in de mast geïntegreerd. 

Daarnaast heeft de Alara een verticale 

kolom met slanke zonnepanelen aan alle 

vier de zijden. Dit zorgt voor een rechte, 

verticale belijning van de omgeving. Er kan 

gekozen worden uit twee optieken. Bij 

optiek ‘place’ schijnt het ledlicht 360 rond-

om de mast, geschikt voor pleinen en par-

ken. Bij optiek ‘way’ schijnt het ledlicht met 

65 graden naar voren en opzij, geschikt 

voor voetpaden en fietspaden. 

ZONNELICHTMAST.NL   

www.zonnelichtmast.nl

Solar parkverlichtingTablet met FLIR-warmtebeeldcamera
De PANASONIC Toughpad FZ-M1 heeft een FLIR Lepton 

warmtebeeldcamera. De tablet bezit een microwarmteca-

mera waarmee buitendienstmedewerkers op locatie 

nauwkeurige warmtebeelden kunnen opnemen en verwer-

ken. Ze kunnen de beelden koppelen aan andere 

bedrijfstoepassingen en metagegevens zoals QR-codes 

toevoegen. De camera biedt een warmteresolutie van 

160x120 en heeft een beeldtemperatuurbereik van min 20 

tot plus 400 graden Celsius. De tablet heeft een accu-

werktijd van acht uur met een optie van zestien uur en 

hot-swap accuvervanging. Het ook in fel zonlicht goed leesbare display kan worden bediend met 

een stylus, via het touchscreen en met handschoenen aan. 

PANASONIC  http://panasonic.net 

Railspot 
De Concord is een hybride railspot van SYLVANIA. Deze combinatie van Beacon Muse- en 

Beacon Tune-spots is bedoeld voor museale verlichting. De Muse Tune creëert verschillende 

effecten door de combinatie van een aanpasbare kleurtemperatuur en een regelbare stralings-

hoek. Het afstemmen van kleur kan manueel of draadloos via een smartphone met de SylS-

mart-applicatie. Met de manuele scherpstelring kan de gebruiker de stralingshoek aanpassen 

van een smalle 10° lichtbundel naar een brede 40° lichtbundel. Met de kleurtuningfunctie kan 

de kleurtemperatuur traploos worden gewijzigd van 4.300K (koud wit) tot 2.100K (warm wit). 

SYLVANIA  www.sylvania.com
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