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Het Chinese kapitaal vond zijn weg naar onroerend goed in onze 
hoofdstad, naar havens in Italië, het Afrikaanse continent tot de 
overheidsschuld van de Verenigde Staten. Maar daar onder vinden 
we nog geen last van.

Zelfs onze hoofdzakelijk Duitse fabrieken die nagenoeg allemaal 
uitsluitend in Duitsland produceren, hebben ondanks eigen 
SMD-machines, op het vlak van elektronica componenten vooral 
toeleveranciers uit het verre oosten.

Typerend vond ik de reportage bij een knoflookhandelaar die 
aangaf dat ook knoflook voor meer dan 80 % uit China komt. 
China blijkt ooit een regio aangewezen te hebben waar ze 

massaal knoflook is gaan telen om vervolgens op miraculeuze wijze wereldmarkt-
leider te worden. Met als gevolg dat we nu met “vervuilende” schepen de hele wereld 
afvaren om iedereen van knoflook te voorzien. Spaanse en Italiaanse knoflook schijnt 
lekkerder te zijn en in ieder geval minder belastend voor het milieu. 

Uit het oogpunt van milieubelasting en risicospreiding moeten we ons misschien 
meer verdiepen in de herkomst van materialen? Met zonnepanelen zijn we eenzelfde 
situatie aan het creëren. 

Voor onszelf was een vervelend effect uiteraard het verschuiven van de beurs  
Light + Building naar eind september. Gelukkig hebben we net onze hele showroom 
verbouwd zodat we u daar graag uitnodigen de noviteiten in de komende maanden 
alvast te komen bekijken.

Hans Arentsen

De afgelopen maanden zijn we allemaal overspoeld door de 
gevolgen van het Coronavirus. Hoe groot onze afhankelijkheid 
van China is geworden, werd wel angstig duidelijk doordat een 
groot deel van de Chinese productiecapaciteit is lamgelegd.

Corona legt  
vergrootglas op China!
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Ook bij ons in Hazerswoude-Rijndijk: een Smart Home demoruimte met JUNG KNX. 

Nieuw Infocentrum
Bij ons in Hazerswoude is zojuist ons 
nieuwe Infocentrum opgeleverd. Met 
nieuwe wanden, een nieuwe vloer en 
nieuwe verlichting ziet het Infocentrum 
er weer pico bello uit. Natuurlijk zijn 
ook alle demomaterialen vernieuwd. 
Het Infocentrum is er speciaal voor u 
als installateur of adviseur en uw 
 collega’s, eventueel samen met uw 
groothandel, voor noviteiten- en product-
presentaties en productscholingen. 
Daarnaast bent u natuurlijk ook 
welkom om samen met uw klant alle 
oplossingen te komen bekijken. In het 
Infocentrum ziet u alle programma’s 
van JUNG schakelmateriaal en Smart 
Home  systemen, MENNEKES industrieel 
 contactmateriaal en elektromobiliteit, 
Schuch industriële verlichting, Fire-
Angel rook- en CO-melders, Doepke 
installatieautomaten en aardlek-

Wij ontvangen u graag met uw klanten in ons Infocentrum. Bel ons voor een afspraak. 
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schakelaars, Meyer armaturen voor aan-
lichten en ons eigen Hateha materiaal. 
Ook voor de nieuwste snufjes maken wij 
ruimte, spraakbesturing in het Info-
centrum is momenteel in ontwikkeling. 

Virtuele tour
Wilt u nu alvast een kijkje nemen in 
ons Infocentrum en zelf alvast een 
rondgang maken langs alle demomate-
rialen? Met de nieuwste technieken 
brengen wij het Infocentrum alvast 
naar u toe op onze website door middel 
van een virtuele tour. Ervaar de virtuele 
tour op www.hateha.nl/infocentrum 
Vanuit de virtuele tour kunt u door-
klikken naar de voor u interessante 
onderwerpen. 

Smart Home demoruimte
Naast het Infocentrum is er voor u een 
demoruimte met een KNX-installatie. 
In deze ruimte tonen wij de algehele 
integratie van de verschillende disci-
plines, visualisatie en bedienmogelijk-
heden voor verlichting, verwarming, 
zonwering en de koppeling met beeld 
en geluid via externe oplossingen. 

Scholingen
Zoals u van ons gewend bent, geven wij 
in het Infocentrum ook dit jaar weer 
scholingen over het JUNG KNX-systeem 
en JUNG eNet SMART HOME. Meld u 
aan voor de scholingen via onze web-
site zodat u de kennis in uw projecten 
kunt meenemen. 

Architecten Showroom 
Amsterdam 
Voor architecten hebben we nog een 
extra demoruimte in de Architecten 
Showroom op de Pedro Medinalaan 1a 
in Amsterdam. Samen met 22 andere 
bedrijven tonen we hier de laatste 
trends en ontwikkelingen. U kunt hier 
terecht voor de JUNG designprogramma’s 
in alle kleuren en vormgevingen en een 
volledig ingerichte hotelkamer met alle 
mogelijkheden van JUNG  Hospitality. 

Neemt u alvast een kijkje op:  
www.hateha.nl/infocentrum

In de Architecten Showroom Amsterdam hebben we naast alle designs en Smart Home 
oplossingen, ook een volledig ingerichte hotelkamer, met JUNG Hospitality. 
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Hedendaagse Smart Home projecten 
gaan vaak samen met een hoog-
waardige audio-installatie, bioscoop of 
theater. Doepke introduceert hiervoor 
een aardlekschakelaar speciaal voor 
de meest veeleisende audioliefhebbers 
die uitsluitend gaan voor sublieme 
 geluidskwaliteit.

Geluidskwaliteit boven veiligheid
Audioliefhebbers bezitten een gehoor, 
zo gevoelig dat zelfs minieme toon-
verschillen of verstoringen, die nauwe-
lijks detecteerbaar zijn door metingen, 
kunnen worden waargenomen. Omdat 
het gebruik van standaard aardlek-
schakelaars kan leiden tot kwaliteits-
verlies of ruis wordt vaak besloten 
maar geen gebruik te maken van deze 
beveiliging, een zeer gevaarlijke 
 ontwikkeling. 

De nieuwe DFS Audio biedt uitkomst!
Onder andere met solide verzilverde 
aansluitklemmen, massieve verzilverde 
geleiders van hoogwaardig zuur stof-
arm koper, een extreem lage 
 impedantie en functiebehoud bij 
 gemengde frequenties (Type F) biedt 
de DFS Audio het beste van twee 
 werelden, een veilige installatie en de 
beste geluidskwaliteit.

Chique verschijning
In vinylzwart met parelwitte inscriptie, 
met verzilverde aansluitingen en ver-
gulde verbindingsschroeven is de DFS 
Audio ook nog eens een chique ver-
schijning. De DFS Audio is leverbaar in 
twee- (DFS 2 F Audio) en vierpolige 
(DFS 4 F Audio) uitvoering.

Download de PDF op  
www.hateha.nl/documentatie

NIEUWNIEUW

Schroefloze 
afdekkingen 

voor USB-laad-
contact dozen
De designafdekkingen voor 

USB-laadcontactdozen en de 
Stereo luidsprekeraansluitdozen 
(SLA) zijn vernieuwd: zij hebben 
geen schroeven meer in het zicht 

en geen afwijkend of lager liggend 
kunststof vlak wat de luxe uit-

straling kan verstoren. Dit is 
mogelijk gemaakt door de nieuwe 

adapter die met een schroef het 
afdekraam vastzet, waaroverheen 

nog de afdekking op de adapter 
wordt geklikt. 

Vooral voor de afdekkingen in 
echt metaal is dit een grote 

 verbetering, omdat er nu nauwe-
lijks meer kunststof tussen het 
metaal zichtbaar is. De nieuwe 

afdekkingen zijn leverbaar in de 
designprogramma’s A range in 
thermoplast en de LS range in 

thermo plast en in metaal. 

Zie ook www.jung-catalogus.nl 

DFS Audio  
met zekerheid 
de beste 
geluids kwaliteit
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Schuch blijft haar armaturen continu 
ontwikkelen om ze nog beter - en uw 
werk nog gemakkelijker - te maken. Kijk 
maar naar de LUXANO 2: topkwaliteit 
voor zo’n mooie prijs. Werkelijk ongelo-
felijk! Maar nu helpt Schuch u ook met 
een nieuwe manier van aansluiten.

Topkwaliteit
Het energiezuinige en milieuvriendelijke 
armatuur heeft hoogwaardige leds en 
een voorschakelapparaat van een 
 fabrikant van naam. De kapklemmen 
zijn van RVS. De gesatineerde kap 
geeft een homogene lichtuitval. 

FastFix snelmontage
De armaturen hebben buitenliggende 
bevestigingsklemmen van RVS. Hier-
mee kunnen de armaturen direct aan 
het plafond worden gemonteerd, 
 zonder de kap te hoeven openen en de 
ledmodule eruit te hoeven halen. Er is 
ruimte om het bevestigingspunt van  
het armatuur aan te passen, doordat 
de klemmen op het armatuur verscho-

ven kunnen worden. Vaste montage 
aan de wand is natuurlijk ook mogelijk. 
Kabelinvoer kan plaatsvinden aan de 
kopse kant, aan de lange zijde of aan 
de bovenkant van het armatuur. 

Optioneel – Fast Connect
Optioneel verkrijgbaar is de LUXANO 2 
met een Fast Connect aansluiting. In 
dit geval wordt het armatuur geleverd 
met een ingebouwde aansluiting voor 
de bedrading, zodat het armatuur niet 
meer geopend hoeft te worden om aan 
te sluiten. Gewoon de aders insteken en 
de buitenliggende wartelafdekking 
dichtdraaien en het aansluiten is klaar. 
Doorvoerbedrading met twee Fast 
Connect aansluitingen is ook  mogelijk.

Zie ook de advertentie op pag. 19 

NIEUWNIEUW
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Spraakbesturing 
voor JUNG eNet 
SMART HOME
Vanaf heden kan het JUNG eNet 
SMART HOME systeem ook met 
de stem bestuurd worden voor 
Google Assistant of Amazon  Alexa. 
Hiermee kan de verlichting worden 
geschakeld of gedimd, de zon-
wering gestuurd en de  verwarming 
bediend worden. Deze verschillende  
 functies  kunnen eveneens in een 
scène worden opgenomen.

Informeer ook uw klanten met 
een bestaande eNet SMART 
HOME installatie. 

Wat te doen
Speciaal voor servicepartners van 
eNet SH zijn er Quickstart Guides 
en Video Tutorials ontwikkeld. 
Voor de integratie van Spraak-
besturing heeft u een eNet Server 
nodig met softwareversie 2.2.1. 

Waar
U vindt alle handige informatie 
op www.eNet-smart home.nl. 
 Onder support vindt u de instruc-
ties voor de update van de soft-
ware, de Quickstart Guides en de 
nieuwe Tutorials.

Schuch LUXANO 2 nu met  
Fast Connect aansluiting
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Rookmelders  
helpen smart 
home

Enerzijds gelegen in het dorpse 
karakter van Duivendrecht, met zijn 
boerderijen en ongerepte natuur en 
anderzijds op een paar minuten 
afstand van wereldstad Amsterdam 
ligt Park Zonnehof. Het is een ont-
wikkeling van Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance, in opdracht van 
meerdere pensioenfondsen, en bevat 
129 vrije sector huurappartementen 
en  eengezinswoningen. 



11

Momenteel zijn rookmelders verplicht in 
alle nieuwbouwwoningen. Maar vanaf 
1 juli 2022 wil de overheid ook rookmelders 
in alle bestaande woningen, en op elke 
verdieping verplichten. FireAngel heeft 
een uitgebreid assortiment.



De woningen zijn door HoffmanDME afgemonteerd met JUNG schakelmateriaal.  
Hier zien we de bediening voor de mechanische ventilatie. 

Met de FireAngel SM-F-1EU rookmelders zijn de woningen voorbereid op Smart Home 
systemen van derden.  

12

FireAngel rookmelders  
worden smart
Syntrus Achmea investeert in slimme 
technieken zodat de bewoners de regie 
krijgen over hun woning op het gebied 
van energieverbruik, binnenklimaat en 
 veiligheid. Daarbij moet het beheer op 
afstand resulteren in lagere exploitatie-
kosten. Syntrus Achmea heeft gekozen 
voor de FireAngel rookmelders omdat 
zij kunnen worden uitgerust met smart 
modules zoals Wi-Safe 2, Z-Wave en 
Zigbee. Eén van de minimaal drie Fire-
Angel rookmelders per woning wordt 
in dit project voorzien van een Z-Wave 
module en zo draadloos gekoppeld aan 
het smart home systeem van BeNext 
dat Syntrus Achmea gebruikt. BeNext 
biedt volledige ondersteuning aan de 
FireAngel melders in combinatie met 
de Z-Wave module, wat zoveel betekent 
dat zij zorgvuldig zijn getest, volledig 
geïntegreerd worden in de BeNext 
omgeving en vermeld worden in de lijst 
met volledig ondersteunde producten. 

Automatisch veilig dankzij 
doorlussen
Installatiebedrijf HoffmanDME Tech-
niek B.V. uit Bergambacht heeft de 
 elektrotechnische installatie verzorgd, 
inclusief rookmelders. Bij een brand-
alarm moeten alle melders afgaan, niet 
alleen de degene die de rook detecteert. 
Dit zou kunnen worden opgelost door 
een Wi-Safe 2 module in alle melders in 

de woning te plaatsen, maar Hoff-
manDME heeft dit opgelost door 
slechts in één melder de Z-wave 
module te plaatsen en de melders aan 
te sluiten op 230 Volt met fasedraad, 
nuldraad en een interconnect kabel. Zo 
blijven er moduleruimtes in de melders 
vrij en beschikbaar voor koppeling met 
andere systemen terwijl de rook-
melders wel doorgelust zijn. 
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De bewoner heeft altijd controle
De onderhoudsstatus van de rook-
melders kan op afstand worden 
 gemonitord door de vastgoedbeheerder 
en de bewoner krijgt een melding op 
zijn smartphone als er een rookmelder 
afgaat. De bewoner ziet dit dus ook als 
hij niet thuis is. 

De bewoners kunnen zelf 
uitbreiden
Een slim systeem is ook een flexibel 
systeem. Met deze slimme techniek 
worden er extra mogelijkheden 
geboden. Zo kunnen de bewoners via 
de dienst ‘Homies Alarm’ (via BeNext) 
een burenalarmering toepassen voor 
het geval er een brandalarm is.  
Daarnaast kunnen bewoners ook zelf 
een nog vrije rookmelder voorzien van 
een Wi-Safe 2 module, waarmee ze aan-
vullende alarmering kunnen regelen 
voor doven of slechthorenden, zoals 
een trilkussen. Voor woningen met 
CV-ketel kan een koolmonoxidemelder 

worden toegevoegd. Om de rook-
melders te testen met een afstand-
bediening kan de zogenaamde 
 controle- en locatieschakelaar worden 
toegevoegd, die eveneens de locatie 
detecteert van de melder die het alarm 
afgeeft. Al deze extra’s zijn accessoires 
van  FireAngel zelf. 

FireAngel voor flexibiliteit  
en service
Door gebruik te maken van deze Fire-
Angel SM-F-1EU rookmelders biedt 
Syntrus Achmea de bewoners flexi-
biliteit. Doordat de rookmelders zijn 
 voorbereid op modules met de drie 
 verschillende protocollen Z-Wave, 
Zigbee en Wi-Safe 2 kunnen de rook-
melders worden toegepast in diverse 
‘smart home’ systemen van derden. De 
woningen zijn hiermee smart home 
ready. Voortaan worden deze FireAngel 
rookmelders in alle woningbouwpro-
jecten van Syntrus Achmea met kwets-
bare bewoners voorgeschreven. 

JUNG AS 500 - een rustig 
accent
Voor het schakelmateriaal koos DME-
Hoffman voor het AS 500 programma 
van JUNG. Uitgevoerd in modern alpine 
wit geeft dit rustige maar fraai vorm-
gegeven programma een decente 
 detaillering in de verschillende ruimtes 
van deze moderne woningen. 

De FireAngel rookmelders maken het project Zonnehof niet alleen veilig maar ook ‘slim’. AS 500 is het standaardprogramma van 
JUNG, maar heeft een fraaie belijning. 



WWW.HATEHA.NL
Handige video’s, apps en sites die je niet mag missen

Filmpjes JUNG  
programma’s
JUNG heeft een nieuwe serie video’s uitgebracht 
over alle designprogramma’s. 

www.hateha.nl/konnekties  

De JUNG Augmented Reality App 

Een geheel nieuwe manier om JUNG digitaal te 
beleven: bekijk het schakelmateriaal virtueel in uw 
eigen kamer. Kies een programma, het materiaal 
en de kleur en plaats de “experience marker” op 

de plaats waar de schakelaar zou moeten komen. 
De AR Studio maakt dan een 3D model van de ge-
kozen schakelaar in het beeld van de kamer. Bekijk 
ook de video.

www.jung.nl/AR

Doepke Keuzehulp app 
voor aardlekschakelaars
Vind gemakkelijk de juiste aardlekschakelaar 
met de nieuwe Doepke app voor uw tablet of 
smartphone. Download de app in de Apple- of 
de Google Playstore.

www.hateha.nl/konnekties
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Het Forum, hèt nieuwe culturele hart van Groningen, 
opende op 29 november 2019 haar deuren en is nu volop in 
gebruik. Naar ontwerp van NL Architects en uitgevoerd 
door BAM bouw en techniek.

Vormgeving, materiaal en 
kleur komen hier samen

15

Forum 
Groningen



Na een bouwperiode van zeven jaar kan 
iedere Groninger nu genieten van dit 
imposante bouwwerk. Binnen in het 
gebouw vallen de grote en kleine ruimtes, 
de strakke vormgeving, verschillende 
materiaalkeuzes en kleuren op. Dit komt 
ook terug in het JUNG- schakelmateriaal, 
uit de serie LS 990 en Les Couleurs® Le 
Corbusier.

Groot, maar toch intiem
Als je het gebouw in stapt, sta je in een 
grote centrale hal van 37 meter hoog. De 
roltrappen verbinden de zogenaamde 
‘pleinen’ met elkaar -etages met verschil-
lende sferen- wat voor NL Architects een 
belangrijk uitgangspunt was. In het Forum 
zijn de bibliotheek, een bioscoop, twee 
museumzalen, een auditorium, grand café, 
en de VVV gehuisvest. Door het gebouw 
zijn verschillende zitjes gecreëerd 
inclusief werkplekken voor studenten. 

De verbindende hal tussen de 
newsroom en de theater/concert-
ruimte. 

LS uitgevoerd in Messing klassiek 
sluit aan bij de structuur en kleur 
van de houten wand

Een gezellige sfeer gecreëerd in 
de foyer van de bioscoop

Les Couleurs® Le Corbusier 
uitgevoerd in de kleur ‘ombre 
naturelle claire’

Kleur en materiaal is key
NL Architects is verantwoordelijk voor 
het ontwerp van het Forum en de basis 
inrichting. Naast het gebouw zelf, is er 
veel aandacht aan het interieur 
besteed. Het algemene ontwerpprin-
cipe van het interieur was dat het scha-
kelmateriaal meegaat in de kleur van 
het oppervlak waarop het geïnstalleerd 
is. In een later stadium hebben drie ver-
schillende interieurarchitecten de 
ruimtes verder ingericht, wel hebben 
zij het originele ontwerpprincipe intact 
gehouden.

Overzichtelijke 
elektrotechnische installatie
Vervolgens was het de beurt aan BAM 
bouw en techniek voor de uitvoering. 
Paul Jansen is werkvoorbereider en 
heeft vijf jaar aan dit project gewerkt. 
BAM is verantwoordelijk voor de gehele 

elektrotechnische installatie. De elek-
trotechnische installatie is overzichte-
lijk opgebouwd, en start in de twee sta-
biliteitskernen van gestort beton, de 
basis van het gebouw. Vanaf de hoofd-
verdeelinrichting, die opgesteld staat in 
de laagspanningsruimte in de kelder, is 
elke beton kern uitgevoerd met een 
spanningsrail waarvan de spanning 
voor de verdeelinrichtingen middels 
kabels wordt afgetakt.

Op iedere verdieping zijn specifieke 
ruimtes gecreëerd. Zo bevinden zich op 
de eerste verdieping de newsroom en 
concert/theater ruimte. In de centrale 
hal die beide ruimtes verbindt, zijn con-
tactdozen, schakelaars en data-aan-
sluitcontactdozen in LS Messing klas-
siek toegepast. De kleur en structuur 
passen mooi bij de houten achtergrond. 
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Ruw maar toch sfeervol
De bioscoop heeft een foyer en vijf film-
zalen. De wanden in de foyer zijn van 
ruw beton. De verschillende zitjes en 
ledverlichting zorgen voor een gezellige 
bioscoopsfeer. Op de ruwe betonnen 
wanden, zijn wand- en data-aansluit -
contactdozen toegepast uit de serie Les 
Couleurs® Le Corbusier, in de kleur 
‘ombre naturelle claire’. Hierdoor gaan 
ze op in het geheel. Bij de liften in het 
bioscoop-deel komt het schakelmate-
riaal mooi uit bij de bewerkte muur, in 
de kleur ‘ombre naturelle 31’. 

Roze accenten in kantoren
Voor de mensen die in het Forum 
werken, is een afgesloten werkruimte 
gemaakt. Deze is wit met roze accenten. 
Deze kleuren zie je ook terug in het 
schakelmateriaal dat is toegepast, 
namelijk LS 990 en LS Cube in alpine 

Eén van de vijf filmzalen in de 
bioscoop. 

Op de gang komt het schakel-
materiaal in Les Couleurs® Le 
Corbusier mooi uit bij de 
bewerkte muur, in de kleur  
‘ombre naturelle 31’

Roze accenten, inclusief een 
contactdoos in Les Couleurs® 
Le Corbusier ‘l’ocre rouge moyen’ 
in het kantoor-deel

wit, in de vergaderruimtes en in de 
 centrale ruimte een contactdoos in Les 
Couleurs® Le Corbusier ‘l’ocre rouge 
moyen’. 

Onopvallend grijs en perfect 
passend zwart
Als je als bezoeker met de roltrap naar 
de bovenste verdieping gaat, waan je je 
even in een andere wereld. In de hal  
valt het schakelmateriaal in Les Cou-
leurs® Le Corbusier ‘gris moyen’ weg 
tegen de grijze wand. Loop je door tot in 
het restaurant, dan vang je een glimp 
op van contactdozen uitgevoerd in LS 
990 zwart achter de houten wanden. Op 
de achtste verdieping is een stiltehoek 
gecreëerd. Op de blauwe achtergrond, 
waar in vilt SILENT geschreven staat, 
komen in LS zwart uitgevoerde contact-
dozen mooi tot hun recht bij de zwarte 
stoelen en lampen die hier staan.

In het Forum is JUNG LS 990 niet alleen 
toegepast omdat deze serie een strakke 
vormgeving heeft, maar ook in een 
veelheid aan kleuren en materialen 
verkrijgbaar is, waaronder in de 63 
unieke kleuren van Les Couleurs® Le 
Corbusier en echt messing. Omdat het 
gebouw intensief gebruikt wordt, 
waren ook kwaliteit, duurzaamheid en 
kleurvastheid belangrijk bij de keuze 
van het schakelmateriaal, zodat het er 
in de toekomst ook nog mooi uit ziet.
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KNX bestaat dit jaar 30 jaar. KNX is de enige erkende 
wereld wijde standaard, een bewezen betrouwbaar bus-
systeem, met circa 470 aangesloten partners. In een snel 
veranderende wereld is het (nood)zaak om op de hoogte te 
blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, zeker op het gebied 
van KNX.

Marco Douwma, onze JUNG KNX specialist, geeft al 20 jaar 
advies en scholingen, om installateurs en system integrators 
te adviseren over JUNG KNX, zowel voor woningen als in 
utiliteit. “Vorig jaar hebben we aardig wat mensen geschoold. 
Dit jaar is er een nieuwe scholing aan het programma 
toegevoegd: JUNG KNX IP Secure. Veiligheid is een hot 
topic. In deze scholing komen de toepassing van de JUNG 
KNX IP-interface (IPS300SREG) en JUNG KNX IP-router 
(IPR300SREG) aan bod, om zo een KNX-installatie veilig op 
afstand te kunnen beheren,” aldus Douwma.

Maikel Boele, eigenaar van Maikel Boele Elektrotechniek uit 
Vinkeveen, doet unieke projecten, van kantoren, villa’s tot 
aanbouwen. Het eerste KNX-project was de reden om zich 
in te schrijven voor de basis scholing JUNG KNX twee jaar 
geleden. Boele vertelt: “Het heeft ervoor gezorgd dat ik 

algemene kennis en kennis over JUNG-componenten heb 
opgedaan. Hiermee kon ik een KNX-installatie maken. 
Vervolgens heeft Marco Douwma ons geholpen met de 
vragen die we bij het programmeren hadden.”

Arnold Born, technisch specialist, bij SPIE Nederland heeft 
de afgelopen twee jaar veel verschillende JUNG KNX 
scholingen bijgewoond. Ook heeft hij zich al ingeschreven 
voor de nieuwe scholing JUNG KNX IP Secure. “Voor mij is 
het belangrijk om kennis op te blijven doen. Door het bij-
wonen van deze scholingen, ben ik beter in staat om onze 
klanten de juiste oplossing te kunnen bieden. De kennis die 
ik in de scholingen op doe, pas ik voor een deel in de 
praktijk toe. Het gaat dan vooral om projecten bij gemeen te-
lijke stadsdeelkantoren, scholen en utiliteitsgebouwen waar 
ik KNX-installaties programmeer of aanpas. Daarnaast helpt 
de opgedane kennis mij ook bij de engineering van 
projecten,” aldus Born.

Wilt u ook (bij)leren over JUNG KNX? Heeft u een project? 
Al wat KNX-kennis of nog helemaal niet? We geven acht 
verschillende scholingen. Meer informatie of u inschrijven? 
Ga dan naar www.hateha.nl/agenda. 
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DE OPINIE VAN ...DE OPINIE VAN ...
Marco Douwma, JUNG KNX specialist

Kennis heeft 
de toekomst, 
je blijft altijd 
bijleren…
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