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Voorwoord 
Hans Arentsen

AGENDA
Onzekerheid over beurzen – virtueel infocentrum is er altijd! 
In verband met de onzekere tijden door het Coronavirus kunnen  
wij momenteel niets zeggen over beurzen die zouden kunnen 
plaatsvinden. In ons virtueel infocentrum kunt u natuurlijk wel altijd 
terecht om al onze producten (virtueel) van dichtbij te bekijken. 

Momenteel zijn we aan het bekijken hoe we onze scholingen 
weer op een juiste manier kunnen gaan organiseren.  
Kijk voor een actueel overzicht op www.hateha.nl/agenda.  
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VOORWOORD

Station RAI  
veilig verlicht 
met Meyer

Meyer Ecoline armaturen  wijzen  
de weg naar de  perrons van de metro  

Het gebied rond de Zuidas in Amsterdam groeit gestaag. Het aantal reizigers op  

het station RAI Amsterdam groeit mee. De afgelopen jaren waren de treinsporen  

al verdubbeld en het treinstation uitgebreid en gerenoveerd. Nu is ook het metro-

station vernieuwd en is er een nieuwe bewaakte fietsenstalling gerealiseerd die 

plaats biedt aan zo’n 1800 fietsen.   

54

En nu is het de vraag natuurlijk hoe gaat het verder, het aantal 

besmettingen zal weer oplopen nu we meer naar binnen gaan 

maar houden we die met zijn allen wel binnen de perken? 

Daarnaast is het de vraag hoe het verder gaat met onze economie, 

nu steunmaatregelen eindig zijn en eventueel opgeschorte 

belastingen alsnog betaald moeten worden? 

En hoe gaat het verder in de bouw, eerst stikstofmaatregelen en 

nu ook geluidsnormen, gaan we dat nu echt het oplossen van ons 

woningtekort in de weg laten zitten? Ik mag aannemen van niet. 

Wij hebben in ieder geval volop oplossingen om ook bij een 

minder groot volume uw omzet op niveau te houden.

Grafietzwart en sneeuwwit beiden in een matte lak waren zeer gevraagde kleuren,  

het duurde langer dan gewenst maar het resultaat is werkelijk prachtig. In zowel 

LS 990 als in A 550 en A FLOW gaan deze programma’s u helpen om de snelgroeiende 

berg spaargeld een beetje aan te breken.

Succes,

Hans Arentsen

Een bijzondere vakantieperiode ligt inmiddels weer achter ons. 

Kun je wel vakantie nemen in deze rare tijd en waar ga je dan 

naartoe? Ik hoop dat u ondanks als deze overwegingen toch 

even rust heeft kunnen vinden en bent bijgekomen van een 

behoorlijk bizar eerste halfjaar. 

Vakanties voorbij!  
Business as usual?



Fietsenstalling

Ook in de fietsenstalling zijn de Meyer 

Ecoline armaturen toegepast. Hier zijn 

zij gebruikt voor het aanlichten van de 

beelden op de achterwanden van beide 

verdiepingen en de wand boven de trap. 

Met de smalle lichtbundel van 12° 

kunnen de beelden op de achterwand 

perfect worden uitgelicht, en wordt de 

afbeelding in zijn geheel, tot de vloer, 

gelijkmatig uitgelicht. Ook voor de trap 

is deze smalle lichtbundel een uitkomst 

– de hele zijwand wordt hiermee uniform 

verlicht en ook de trap zelf is veilig aan-

gelicht volgens de aangepaste eisen.       

Lichtlijnen

Alle Ecoline armaturen van Meyer  

zijn speciaal gemaakt voor het creëren 

van lichtlijnen.  Dit betekent dat er 

 armaturen zijn in linker-, midden-  

en rechter uitvoeringen die met 

bevestigings sets zijn gekoppeld tot een 

lichtlijn. Voor de fietsenstalling zijn led 

armaturen gebruikt, maar omdat er in 

het eerder gerenoveerde NS-station nog 

TL- uitvoeringen van de Ecoline waren 

 toegepast, zijn de armaturen in de hal 

van het metrostation ook uitgevoerd 

met TL-lichtbronnen. Willy Meyer & 

Sohn levert natuurlijk al haar armaturen 

met led lichtbronnen, maar zal ook nog 

TL-uitvoeringen blijven leveren zolang 

de randapparatuur, zoals VSA’s, daar-

voor nog verkrijgbaar zijn. In dit geval 

kwam dat handig uit.           

Niet te felle verlichting  

’s nachts met Dali interface

Alle armaturen zijn voorzien van een 

Dali interface. Hiermee wordt de 

 verlichting in de stationshal ’s nachts 

automatisch gedimd, zodat de stations-

 hal ’s nachts niet te fel verlicht wordt.  

Bestek 

Het project is uitgevoerd in opdracht 

van Gemeente Amsterdam afdeling 

Metro & Tram. De architect en adviseur 

van het project was Movares adviseurs 

& ingenieurs, terwijl Strukton 

 Worksphere verantwoordelijk was  

voor de installaties. Vanuit de eerdere 

uitbreiding van het treinstation waren 

voor de verlichting door Movares onder 

andere al Meyer Ecoline armaturen 

opgenomen. Naast de standaardnorm 

voor verlichting in binnenruimtes,  

de NEN EN 12464-1, zijn er door GVB en 

ProRail aanvullende eisen gesteld aan 

de verlichting, mede om extra veilig-

heid te realiseren. Het was aan Danny 

van der Star van Strukton en Michel 

Oubrie (destijds werkzaam bij de 

 groothandel, maar momenteel eigenaar 

van advies- en ontwerpbureau 

 Studio-Luma) om het oorspronkelijke 

verlichtingsconcept perfect af te 

stemmen op deze specifieke situatie.   

Veilig gevoel

Belangrijk op stations en zeker bij de 

drukke Amsterdamse stations, is een 

gevoel van veiligheid voor de reizigers. 

Dit is bereikt door de open structuur 

van de stationshallen, de overzichtelijke 

ruimtes,  het gebruik van veel glas en – 

last but not least – de juiste manier van 

verlichten. Het effect van goede verlichting 

is dat er een routing aan de reizigers 

wordt gegeven. Voor dit ‘routingeffect’ 

zijn in beide stationshallen Meyer 

 Ecoline armaturen gebruikt.     

Routing in de stationshal NS  

en Metro

Bij zowel de stationshal voor de 

treinen als die voor de Metro zijn de 

Meyer Ecoline armaturen toegepast in 

opwaartse positie bij de opgang naar 

de perrons, met strijklicht naar boven. 

Dit is zo ontworpen om het open en 

ruimtelijke gevoel te benadrukken en 

ook om duidelijk aan de reizigers te 

laten zien hoe zij de perrons kunnen 

bereiken. Verder hebben beide hallen 

een uniforme ruimtelijke opbouw en 

dito wijze van verlichten, om de 

 veiligheid en een prettig gevoel in  

de  omgeving te verbeteren.        

Met de bijzonder smalle optiek van deze 
Meyer Ecolines wordt de hele wand tot 
op de vloer perfect aangelicht

De opwaartse verlichting wijst  
de weg naar de perronopgangen

76



De in 2018 geïntroduceerde FireAngel 

230V projectmelder SW1-EUT heeft 

zich ontwikkeld tot een favoriet van 

vele installateurs en opdrachtgevers. 

Uit deze groep kwam echter ook steeds 

vaker de vraag om een uitvoering  

met een langere levensduur van de 

back-up batterij.

Om aan deze veel gestelde vraag te 

voldoen is de projectserie nu uitgebreid 

met een 230V rookmelder voorzien 

van een 9V lithiumbatterij back-up: de 

SW10-EUT. Deze lithiumbatterij heeft, 

net als de rookmelder, een levensduur 

van 10 jaar en hoeft dus niet meer 

 vervangen te worden. Hiermee 

 ontstaat een zorgeloze en duurzame 

oplossing die optimale veiligheid biedt.

Optimale veiligheid

De melder blijft dankzij de lithium back-

up batterij altijd actief. De melder kan 

niet zonder deze batterij gemonteerd 

worden, waardoor de veiligheid van de 

bewoners altijd gewaarborgd blijft. 

Daarnaast is de melder voorzien van 

de nieuwste optische technologie 

waardoor ook smeulende, langzaam 

ontwikkelende branden snel worden 

gedetecteerd.

Koppelbaar

De melders kunnen eenvoudig (bedraad) 

gekoppeld worden met andere rook-, 

hitte-, en koolmonoxidemelders uit de 

projectserie van FireAngel, tot een 

maximum van twaalf stuks. Optioneel 

kunnen de opbouwsokkel BW-PF-T of 

de draadloze opbouwsokkel RF-BW-T 

worden toegepast.

Basisinstallatie met bodemplaat

De SW10-EUT wordt geleverd met 

bodem  plaat en vertinde aansluit-

connector.

Nul op de meter (NOM) woningen

De specificaties en het ontwerp maken 

de projectserie van FireAngel zeer 

 geschikt voor NOM-woningen.

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUW

Nu eenvoudig 
400W dimmen 
met JUNG!

Eenvoudig en voordelig hoge 

vermogens dimmen zonder 

 toepassing van vermogens-

uitbreiders, dat is nu mogelijk 

met de universele dimmers van 

JUNG. Deze dimmers hebben,  

in de dimmodus “faseafsnijding”, 

een aansluitvermogen voor HV-

led-lampen van 3 tot 400 W.  

Zo hoeft u minder gebruik te 

 maken van vermogensuitbreiders 

en biedt u uw klant dus niet alleen 

lage materiaalkosten maar is de 

installatie ook sneller gerealiseerd.

Het aansluitvermogen voor 

 elektronische trafo’s in combinatie 

met leds blijft onveranderd van  

20 tot 200 W. Ook van de 

vermogens uitbreider, ULZ 1755 

REG, blijft het aansluitvermogen 

van 200 W  onveranderd, dit omdat 

per 16 A-groep maximaal 600W 

aan led- of compact fluorescentie-

lampen aangesloten mag worden.

De aanpassing van het dim-

vermogen tot 400W geldt voor de 

volgende universele JUNG dimmers:

• Draaidimmer Universeel led, 

 artikelnummer 1731 DD 

• Tastdimmer Universeel led, 

 artikelnummer 1711 DE 

• REG dimmer Universeel led, 

 artikelnummer UD 1755 REG 

FireAngel SW10-EUT:  
nieuwe projectmelder met 
levensduur van 10 jaar!

Al onze nieuwe  

producten vindt u op   

www.hateha.nl/nieuws

JUNG introduceert dit najaar twee 

nieuwe  karaktervolle kleuren: sneeuwwit 

en grafietzwart. De schakelaars komen 

bovendien in een matte coating die niet 

alleen visueel aantrekkelijk is, maar die 

ook nog eens voor een unieke ervaring 

bij het schakelen zorgt. De twee tinten 

zijn verkrijgbaar in het tijdloze LS990, 

LS ZERO en LS CUBE, maar ook in het 

A 550 en A FLOW assortiment. 

Zwart en wit altijd actueel 

JUNG staat bekend om haar tijdloze 

schakelaars en innovatie. Door nu ook 

haar meest tijdloze schakelaars LS 990, 

LS ZERO en LS CUBE in een matte 

 coating in twee nieuwe kleuren door  

te voeren, brengt de specialist haar 

esthetiek naar een hoger niveau. 

 Combineer  bijvoorbeeld LS 990 in 

 grafietzwart mat met matte of bedrukte 

muurbekleding voor een dramatisch en 

luxueus effect. Mag het iets speelser? 

Dan is het opbouwmodel LS CUBE met 

mat oppervlak de ideale eyecatcher. 

Voor een subtielere look is er juist weer 

de inbouwvariant LS ZERO in 

sneeuwwit mat.

Een opvallend accent 

Ook de rechtlijnige en de afgeronde 

schakelaars A 550 en A FLOW  krijgen 

een grafietzwarte of sneeuwwit matte 

coating en leggen daarmee een extra 

accent op hun eigentijdse design.  

Door de ruwe structuur van de matte 

afwerking wordt schakelen een heel 

nieuwe beleving. De twee modellen uit 

de A- range geven hiermee de heden-

daagse woning een trendy  upgrade.

Testbestendige 
Doepke aardlek-
schakelaar  
Type B ISΩ HD

De regelmatig terugkerende 

 meting van de isolatieweerstand 

voor elektrische systemen is vaak 

tijdrovend en omslachtig. Door 

toepassing van de nieuwe Doepke 

aardlekschakelaar type B ISΩ HD 

is dit verleden tijd omdat de 

 interne elektronica van deze 

 nieuwe aardlekschakelaar geen 

afwijkende meetwaarden meer 

veroorzaakt.

Naast een zeer snelle en 

 betrouwbare meting wordt ook 

voorkomen dat er, door veel voudig 

losnemen en weer aansluiten van 

de bedrading, mechanische slijtage 

ontstaat. Dit maakt deze aardlek-

schakelaar de ideale oplossing 

voor bijvoorbeeld bouwaansluit-

kasten.

Met ISΩ: Met ISΩ HD is  loskoppelen  
van de  bedrading niet meer nodig:

Nieuw!

Zonder ISΩ:

JUNG grafietzwart mat  
& sneeuwwit mat 

98
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Cultuurhuis met hedendaagse 
uitstraling en respect voor 
haar geschiedenis

Felix 
Meritis

Felix Meritis opent na een grondige verbouwing opnieuw  

haar deuren, als huis voor de nieuwsgierige mens, oftewel: 

cultuurhuis. Dit imposante gebouw aan de Keizersgracht werd 

in 1788 gebouwd voor een genootschap van wetenschappers, 

 kunstenaars, ondernemers en denkers. Vijf verschillende 

departementen werden in één gebouw ondergebracht: Muziek, 

Koophandel, Letterkunde, Natuurkunde en Teekenkunde. 

Bureau i29 heeft in opdracht van 

 Amerborgh het interieurontwerp van 

Felix Meritis anno 2020 gemaakt:  

een uitgesproken en charismatisch 

 ontwerp dat is geïnspireerd op de rijke 

geschiedenis van het pand. Mega 

Elektra, onderdeel van Nexton, nam de 

gehele elektrotechnische installatie 

voor haar rekening. De grote uitdaging 

was om dit monumentale pand te voor-

zien van een hedendaagse installatie. 

interpretatie van stijlkamers uit de 18e 

eeuw, met originele kleuren en wand-

bespanningen, geproduceerd met 

hedendaagse technieken. De kleuren  

in blauw-grijs tint komen in alles in de 

entreekamer terug. Van wandbekleding 

en meubels tot aan het schakelmateriaal, 

uitgevoerd in Les Couleurs® ‘gris 

 moyenne’. In het restaurant is gekozen 

voor verschillende blauwtinten. Voor 

de (data-)contactdozen is hier daarom 

gekozen voor de kleur ‘outremer clair’.

Historische kleurstelling met 

klassieke uitstraling

De Concertzaal is grotendeels terug-

gebracht in historische kleurstellingen 

waarmee de zaal haar klassieke uit-

straling terug heeft gekregen. Strakke 

stalen kroonluchters, technische 

 wandelementen die zijn toegevoegd en 

het strak uitgevoerde schakelmateriaal 

in LS 990 alpine wit plaatsen de zaal 

weer in het heden. 

De Shaffyzaal: intens en 
 contrastsrijk kleurgebruik

Shaffyfoyer 2

Dit vroeg om inventieve installateurs 

die maatwerk leveren. Dat deed Mega 

Elektra door de modernste technieken 

onzichtbaar weg te werken in de zalen.

Het interieurontwerp

Elke ruimte refereert naar een 

 specifieke periode in de historie van  

het gebouw. Het uitgangspunt was om 

diversiteit te tonen en alle zalen een 

eigen identiteit te geven, zoals ook in 

1788 elk departement zijn eigen invulling 

kreeg. Daarbij was het belangrijk om 

alles tot in detail op elkaar af te 

stemmen, in materiaal, kleur en 

 uitwerking. Ook het schakelmateriaal 

is hier onderdeel van. Qua kleur en 

materiaal sluit de serie JUNG LS 990  

in alpine wit en Les Couleurs®  

Le Corbusier hier perfect op aan. 

Ieder detail telt

Het entreegebied met een restaurant  

en ontvangstruimte is een moderne 

Foto’s: i29 / Ewout Huibers
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Roemruchte sixties

De Shaffy zaal en foyer verwijzen in 

kleur- en materiaalgebruik naar de 

roemruchte sixties en Ramses Shaffy, 

toen de zaal fungeerde als pleister-

plaats van de Nederlandse avant-garde. 

Een eigen vertaling hiervan in het 

 interieur is het gebruik van intens en 

contrastrijk kleurgebruik op akoestische 

wanden rondom de zaal, het meubilair 

en de bar ruimte. In de zaal is gekozen 

voor donker grijs en helder blauw.  

De grijze kleur van de deuren komt 

terug in de in ‘gris 31’ uitgevoerde (data-)

contactdozen. De foyer is contrastrijk 

rood met wit, waarbij het schakel-

materiaal juist door haar onopvallende 

aanwezigheid opgaat in het geheel. 

De Teekenzaal verwijst naar de 

 oorspronkelijke functie van atelier voor 

teeken- en schilderkunst met grote 

‘vellen papier’ aan het plafond ten 

behoeve van de akoestiek en een 

 grafische vlakverdeling op de vloer.  

Qua kleurstelling sluit de keuze van ‘gris 

foncé 31’ (data-)contactdozen perfect aan 

op de gekozen kleur grijs in deze ruimte.

Uitgesproken kleur

De Huslylounge, een voormalig  kantoor, 

heeft een volledige meta morfose onder-

gaan en is getransformeerd tot een 

kleurrijke ‘tuinkamer’ uitgevoerd in 

felle kleuren en badend in het licht 

door een nieuwe lichtstraat. Deze ruimte 

zal als lounge fungeren tijdens de grotere 

evenementen. i29: “Hier is goed te zien 

dat het schakelmateriaal is afgestemd  

op de kleuren van het interieur, en is 

 uitgevoerd in geel: ‘le jaune vif.”

Origineel en simpel

De Koepelzaal- en zolder zijn in ere 

 hersteld waarbij alle aandacht uitgaat 

naar de originele balkenconstructie. 

Nieuwe toevoegingen zijn zo simpel 

mogelijk gehouden om de bestaande 

kwaliteit van de ruimte te benadrukken. 

Daarom is hier het schakelmateriaal in 

alpine wit uitgevoerd: simpel, strak en 

tijdloos.

“De grote uitdaging was om dit eeuwen-

oude pand naar het ‘nu’ te brengen, niet 

alleen qua techniek, installaties en 

akoestische voorzieningen, maar ook  

in uitstraling en beleving. Daar heeft 

JUNG met haar kwalitatieve en strakke 

schakelmateriaal LS 990 in een veelheid 

aan kleuren ook aan bijgedragen”, aldus 

i29. Hiermee is een nieuw hoofdstuk 

begonnen van het cultuurhuis voor de 

mens met een nieuwsgierige geest.

De Huslylounge is uitgevoerd in felle kleuren, 
als ook de contactdozen in ‘le jaune vif’

De prachtige Concertzaal in 
historische kleurstellingen

De blauw-grijs tinten 
 komen in de entreekamer 
overal in terug

In het restaurant vallen de contact-
dozen niet op, omdat zij dezelfde 
kleur hebben als de muur

Felix Meritis aan de Keizersgracht



Doepke aardlekschakelaar 
Type B ISΩ HD is testbestendig

Bekijk in dit nieuwe (Duitstalige) YouTube filmpje

de grote voordelen van de nieuwe Doepke aardlek-

schakelaar bij testen van de isolatieweerstand.

www.hateha.nl/konnekties  

MyJUNG – het online-portal van JUNG
Met MyJUNG heeft u toegang tot bijvoorbeeld de GraphicTool, voor Lasergravure of Kleurendruk,  

de mogelijkheid tot het aanvragen van monstermateriaal, de MyJUNG Catalogus, waar u op eenvoudige 

wijze uw eigen projectcatalogus kunt samenstellen, spraakbesturing en E-Learning van JUNG eNet 

SMART HOME. Maak gratis een account aan en benut alle voordelen die MyJUNG u kan bieden –  

snel, gemakkelijk en veilig. 

www.hateha.nl/konnekties

Tijdloze vormgeving ontmoet 
KNX - F 10 tasters

Nieuwe taster Smart Homes: de JUNG KNX taster 

F 10 werkt net zo als een conventionele schakelaar, 

maar heeft intelligente KNX techniek.

www.hateha.nl/konnekties

WWW.HATEHA.NL
Handige video’s, apps en sites die je niet mag missen
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Schuch Luxano  
verlicht bedrijfsunits 
 Bunschoten-Spakenburg
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Bedrijfsunits verschillend  

in grootte en gebruik

De vraag naar bedrijfsunits is groot in 

Bunschoten-Spakenburg. Dit blijkt  

ook uit het feit dat de meeste bedrijfs-

units al verhuurd waren alvorens ze 

gebouwd waren. In fase twee zijn  

21 units gebouwd, variërend in grootte 

van 30 tot 90 m3. Het betreft hier 

enkele en dubbele units. De huurders 

gebruiken de ruimte veelal voor opslag 

of werken vanuit deze unit als 

 bijvoorbeeld ZZP’er. De huurders 

bestaan momenteel uit onder andere 

een installatiebedrijf, woning-

stoffeerder en schilder. 

Robuuste kwaliteit  

en toch voordelig

De keuze om de Luxano 2 toe te passen 

was snel gemaakt, maar het was een 

weloverwogen keuze. De opdrachtgever 

wilde graag een robuust en kwalitatief 

goed armatuur, waarbij weinig onder-

houd nodig was. Dat vond WB Installatie 

in de Schuch Luxano 2. Bijkomend 

voordeel was dat dit armatuur 

beschermings graad IP65 heeft.  

Dat betekent dat de behuizing geheel 

dicht is en volledige bescherming biedt 

tegen stof en bestand is tegen sproeiwater. 

Daarnaast heeft het armatuur een 

 variabele kabelinvoer, waarbij de kabel 

zowel aan de voor-, boven- als achter-

zijde ingevoerd kan worden. Dit zorgde 

voor flexibiliteit tijdens de installatie. 

Wanneer de kabel namelijk uit het 

 plafond kwam, hoefde WB Installatie 

niet perse te zorgen dat de kabel voor 

de armatuurbak uitkwam. Ook is de 

aanschafprijs voor dit armatuur gunstig, 

zeker ook gekeken naar de kwaliteit.

Toekomstbestendig

Bart van de Pol van WB Installatie geeft 

aan: “Veel led-armaturen die in de 

markt verkrijgbaar zijn, moeten bij een 

defect volledig vervangen worden.  

Bij dit Luxano 2 armatuur is dit niet het 

geval. Mocht het nodig zijn, zijn losse 

onderdelen te krijgen en te vervangen. 

Dus naast weinig onderhoud, kunnen 

Bedrijfsunits zijn 

 booming in Bunschoten- 

Spakenburg. EMB 

 Vastgoed liet vier jaar 

geleden een aantal 

bedrijfs-/opslagunits 

bouwen op het bedrijven-

terrein  Haarbrug Zuid in 

Bunschoten- Spakenburg. 

Een half jaar geleden 

werd de tweede fase,  

die bestond uit 21 units, 

opgeleverd. WB Installatie, 

uit Nijkerk, was 

 verantwoordelijk voor de 

gehele elektrotechnische 

installatie van zowel de 

eerste als de tweede fase 

van dit project. In de 

laatste fase koos WB 

Installatie ervoor om  

25 energiezuinige Schuch 

Luxano 2 led- armaturen 

toe te passen om de 

 binnenkant van de units 

te verlichten.

ook de kosten voor onderhoud op deze 

manier laag worden gehouden”.

De units hebben een hoogte van 4,80 

meter. Eén armatuur zorgt, met een 

lichtstroom van 6.000 lumen en 

 rendement van 140 lm/W, voor een 

goede en prettige verlichting van de 

unit. Huurders zijn hier ook blij mee. 

Dus zowel de opdrachtgever EMB 

 Vastgoed, WB Installatie en de huurders 

hebben profijt van dit kwalitatief, 

energie zuinig en goed geprijsd Luxano 

2 armatuur voor nu en in de toekomst.

De enige unit die nog leeg staat: een dubbele 
unit verlicht door twee Luxano 2 armaturen

De nieuw gebouwde units doen 
dienst als opslagruimte of worden 

gebruikt door bijv. ZZP’ers

Een enkele unit 
energiezuinig 
maar prettig 

verlicht

De variabele kabelinvoer zorgt voor 
flexibiliteit tijdens de installatie



Met de komst van vele succesvolle modellen elektrische 

 auto’s en de huidige subsidieregelingen wordt de elektrische 

auto steeds beter zichtbaar in het openbare leven.  

Hiermee ontstaat een steeds grotere vraag naar laad-

stations.  Laadstations in het openbare bereik maar zeker 

ook naar laadoplossingen in de private en zakelijke sectoren. 

Hierdoor krijgen we gelukkig steeds vaker vragen over welk 

laadstation de juiste oplossing is in een specifiek geval en 

wat de bijkomende technische uitdagingen hierbij zijn,   

denk hierbij aan een juiste, duurzame en veilige installatie 

voor het gekozen laadstation en de juiste beveiligingen in 

de verdeelkast.  

Verplichte laadpunten opgenomen in 

 Bouwbesluit per 10 maart jl.

Recent is er in de Europese Energy Performance of Buildings 

Directive (EPBD III)* een verplichting opgenomen voor het 

aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen 

in de (private) gebouwde omgeving bij nieuwbouw of als er 

ingrijpend wordt gerenoveerd. Deze verplichting is ook vast-

gelegd in het Bouwbesluit en er moet bij de ontwikkeling 

van bouwplannen al rekening mee worden gehouden.  

De verplichting geldt vanaf 10 maart jl. 

Wij helpen u natuurlijk graag met het maken van de  

juiste keuzes in deze (voor vele nog onbekende) potentiële 

 groeimarkt in de installatiebranche. Neem daarvoor  

contact met ons op via uw regiovertegenwoordiger of  

onze afdeling Verkoop.

Nieuwe brochure MENNEKES EV

In deze recent verschenen brochure hebben we een keuze-

overzicht gemaakt van alle AMTRON® laadoplossingen en  

de bijbehorende accessoires. Ook is er (in het kort) aan-

dacht voor de nieuwe  verplichtingen in het Bouwbesluit.  

U vindt deze folder op onze website of via de QR-code.

Laadoplossingen elektrisch rijden – 
daar ligt omzet!
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DE OPINIE VAN ...DE OPINIE VAN ...
Sjaak Hissink, productmanager
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