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Voorwoord 
Hans Arentsen

AGENDA
Onzekere tijden blijven aanhouden
Ondanks de eerste goede geluiden rondom een vaccin blijven het 
onzekere tijden en kunnen we momenteel niets melden omtrent 
beurzen of andere evenementen die in onze branche normaal 
gesproken in de komende maanden zouden plaatsvinden.

Scholingen
Na het succesvol weer opstarten van onze eerste scholingen  
volgens alle maatregelen moest dit helaas, na de aangescherpte 
regels, weer stilgezet worden. Dit kan bij het uitkomen van dit blad 
weer veranderd zijn, kijk voor een actueel overzicht op  
www.hateha.nl/agenda.

Daarnaast bent u natuurlijk ook nog altijd welkom in ons virtuele 
Infocentrum via www.hateha.nl/infocentrum.
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Spot On en Meyer maken 
flats Leyweg tot baken in 
stadslandschap

In dit nummer

Primo XR - extreem belastbaar & hermetisch afgesloten!

Snel en veilig
aansluiten met
FastConnect!

Niet ingegoten - niet verlijmd - de PRIMO XR is gelast! 
Leds en leddriver zijn permanent beschermd, zo hebben schadelijke dampen en gassen, als ammo-
niak, zwavel- of chloorverbindingen, aceton en benzeen, geen enkele kans om het armatuur binnen 
te dringen. Dit maakt het armatuur inzetbaar in de meest veeleisende (industriële) omgevingen en 
agrarische sectoren.

• stof- en drukwaterdicht, (IP68, 3m /30 min), IPX9K getest (hogedruk- /stoomreiniging)
• snelle montage door variabele montageafstanden met verschuifbare RVS bevestigingsklemmen
• snelle aansluiting dankzij geïntegreerde “FastConnect” connector
• ook leverbaar in LW (landwirtschaft) uitvoering, speciaal voor de agrarische sector, bestand tegen 
   de hoogste ammoniakverontreiniging in bijvoorbeeld varkens- en opfokbedrijven.



VOORWOORD

Spot On en 
Meyer maken 
flats tot baken

Eind 2018 kreeg Inbo de opdracht om het aanzicht van twee naoorlogse 
 flatgebouwen aan de Leyweg in Den Haag op te knappen. Door de ligging van  
de flats aan de kruising Leyweg/Melis Stokelaan vormen zij een poort tussen 
stadsdeelkantoor Escamp en winkelcentrum Leyweg. 

Zichtlijn benadrukken
De suggestie van architect-partner 
Wilco van Oosten om niet alleen het 
schilderwerk aan te pakken, maar om 
ook de poortfunctie in het stedenbouw-
kundig plan te accentueren was geen 
formeel onderdeel van de opdracht, 
maar werd wel overgenomen door 
opdrachtgever Stichting Vestia. 

Dit was mede mogelijk omdat de 
 armaturen ook vervangen moesten 
worden. Om de herkenbaarheid van de 
twee gespiegelde flats te verbeteren, 
dacht de architect aan bijzondere 
 verlichting in de trappenhuizen, 
waarmee de onderzijde van de trappen 
en de bordessen aangelicht worden. 
Paulo van Cuijck van Spot On Licht-

ontwerp uit Amsterdam werd inge-
schakeld om dit idee uit te werken tot 
een lichtontwerp. Omdat de trappen-
huizen zowel een baken in de omgeving 
moesten vormen als een uitnodigende 
entree voor de bewoners, heeft hij 
gekozen voor verschillende lagen van 
licht. Hoofdelement zijn de betonnen 
trappen. Beoogd werd de trapdelen zo 
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Allemaal leuke voorbeelden van projecten die we gezamenlijk 
met jullie hebben ingevuld en die allemaal serieuze meerwaarde 
hebben gebracht. Het hoogwaardig aanlichten van gebouwen, 
een transformatie van een rijksmonument met KNX oplossingen 
en mooie laadoplossingen voor bedrijven die steeds meer 
omschakelen naar elektrisch rijden.

Gelukkig voor ons allen is dit voor een groot deel van onze markt 
ook de situatie geweest en zijn de meeste projecten doorgegaan 
en afgebouwd. Voor sommigen van jullie is het wellicht een goed 
jaar geweest. 

En dat terwijl we toch echt een extreem bijzonder jaar achter ons laten, waarin we 
werden overvallen door de komst van Corona! Hoewel het aantal besmettingen nog 
steeds niet onder controle is, zijn de berichten over de aanstormende coronavaccins 
bemoedigend en ik hoop van harte dat ons dat zal helpen de hele maatschappij weer 
op de been te krijgen. Tenslotte zijn er de nodige sectoren die keihard geraakt zijn 
zoals, de horeca, de evenementenbranche en de hele reiswereld.  

Uiteindelijk zijn ook dit de gebruikers van de panden die we realiseren en zijn de 
mensen die hier werken de bewoners van de woningen die we bouwen dus dit zal ons 
allemaal weer verder helpen.

Maar eerst komt er een moment van rust aan tijdens de kerstdagen en oud en nieuw. 
En in kleine kring en zonder vuurwerk is dat zeker echte rust. Rust die velen van 
jullie verdiend hebben want in de bouw is meer werk verzet dan we vorig jaar rond 
deze tijd hadden verwacht.

Bedankt voor fijne samenwerking, geniet van de feestdagen en graag tot volgend jaar.

Hans Arentsen

Bij het lezen van deze Konnekties zou je bijna denken dat  
er niets aan de hand is in de wereld. 

2020 geen normaal jaar!



“ Andere merken  
zijn uitgetest maar 
hadden niet deze 
specifieke lichtval  
en waren niet zo 
mooi compact.  
Om deze redenen 
wordt afgeraden  
een alternatief 
armatuur te kiezen.”

- Paulo van Cuijck

Ongebruikelijk maar effectief
Het komt niet vaak voor in sociale 
woningbouwprojecten dat er extra geld 
wordt uitgegeven voor bijzondere en 
kwalitatieve verlichting. In dit geval 
echter gaf het accentueren van de 
zichtlijn en het verfraaien van het 
beeld van de flats ook een positieve 
 uitstraling op de omgeving. Een bijzonder 
idee van de architect, perfect uitgewerkt 
door de lichtontwerper en onderkend 
door de opdrachtgever.   

Proefopstelling biedt uitkomst
Uit de lichtberekeningen werd echter 
niet helemaal duidelijk of er verblinding 
zou optreden. Zoals wij wel vaker doen, 
hebben we twee armaturen ter beschik-
king gesteld, zodat een proefopstelling 
kon worden gemaakt. Het resultaat was 
nog beter dan verwacht.  De armaturen 
gaven perfecte verlichting, met een 
prettige 3000 K warm wit en van 
 verblinding was geen sprake.   

Unieke features Meyer spots 
geven de doorslag
Dat de keuze op de Nano ledspots van 
Willy Meyer & Sohn is gevallen, komt 
niet alleen doordat de lichtuitval uniek in 
zijn soort is. Ook het feit de armaturen 
een bijzonder klein formaat hebben, 
 terwijl de drivers ingebouwd zijn, was 
een prettige bijkomstigheid. Verder 
hebben de armaturen een zachte en gelijk-
matige lichtbundel, zodat passanten en 
bewoners geen hinder ondervinden.

 volledig indirect is, valt op de trappen 
èn op de gezichten van passanten 
alleen zacht strooilicht en wordt 
 verblinding voorkomen. Het strijklicht 
met de horizontaal elliptische bundel 
onder de trappen geeft een speels effect 
en laat de trappen luchtig ogen.  

Lifthallen
Om beschadiging van de armaturen in 
het intensief gebruikte trappenhuis te 
voorkomen, zijn de  armaturen die de 
plafonds van de lifthallen aanlichten 
hoog op de wand geplaatst. Hiervoor 
werden zes Nano 2 ledspots gekozen in 
een speciale uitvoering met brede 
bundel van 66°, vanwege de zeer zachte 
en gelijkmatige lichtbundel zonder 
 hotspot. Door hierbij ook de driezijdige 
afschermkappen te gebruiken, worden 
lichtvlekken op de wand voorkomen. 
Het verlichten van de plafonds brengt 
het trappenhuis in evenwicht.  

te verlichten dat ze ook ’s avonds een 
visuele eenheid vormen. Dit statement 
mocht niet ten koste gaan van het licht-
comfort. Door te kiezen voor uitsluitend 
indirecte verlichting, gericht op trap-
delen en plafonds in plaats van de vloer, 
valt zacht licht in de ruimte en worden 
harde contrasten voorkomen.

Zwevende trappen
Na een aantal verschillende mogelijk-
heden ter plekke getest te hebben, 
bleken alleen de Meyer Nano ledspots 
aan alle eisen tegemoet te komen.  
Om de onderzijde van de trapdelen  
te verlichten zonder de bewoners te 
verblinden was een bijzonder strak 
strijklicht nodig. Hiervoor werden  
18 horizontaal elliptische ledspots 
gekozen, de  Meyer Nano 2, om hun 
 specifieke lichtbundel – horizontaal 
breedstralend en verticaal zeer smal-
stralend. Hiermee wordt de trap goed 
uitgelicht en omdat de verlichting 
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De afgelopen jaren heeft MENNEKES haar unieke product-
assortiment contactstoppen en koppelcontactstoppen 
 compleet nieuw ontwikkeld in uitvoeringen van 16A tot 
125A. Alle PowerTOP® Xtra producten overtuigen met de 
 beproefde succesfactoren: ergonomisch design, gemakkelijk 
te monteren, veilige/ongecompliceerde aansluiting en 
X-CONTACT® inside, door deze innovatieve contactbussen  
is gemakkelijk steken en trekken gegarandeerd.

Vanaf nu zijn ook de volgende productvarianten in 16A 

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUW

Half zo breed, 
maar twee keer 
beter
De nieuwe JUNG KNX dimactor 
led Universeel 4-voudig (390041SR, 
opvolger van de 3904REGHE) 
heeft talrijke voordelen. Zo is  
de breedte van de dimactor 
 gehalveerd tot slechts 4TE,  
wat veel ruimte  bespaart in de 
 verdeler. Dankzij KNX Data 
 Secure en de mogelijkheid om te 
updaten via de ETS Service app 
is de dimactor  voorbereid op de 
toekomst en beveiligd tegen 
 manipulatie.

Dankzij de lagere minimale 
 belasting (HV led = 1 W) kunnen 
gebruikers kiezen uit een breed 
scala aan compatibele en dimbare 
lampen. Met de geïntegreerde 
 logische functies kunnen deze 
decentraal en zonder extra KNX 
module worden opgebouwd.
Kortom, de nieuwe dimactor 
wordt gekenmerkt door zijn    
grote functionaliteit in compacte 
bouwvorm.

De PowerTOP® Xtra 
familie blijft groeien

Al onze nieuwe  
producten vindt u op   
www.hateha.nl/nieuws

Het gebruik van led-armaturen in de 
 industrie is tegenwoordig grotendeels 
de standaard. Maar deze armaturen 
kunnen niet zomaar overal worden 
 toegepast. In sommige toepassings-
gebieden zoals bijvoorbeeld papier-
fabrieken of afvalverbrandingsinstallaties 
komen gassen en dampen vrij die de 
leds beschadigen. Afhankelijk van de 
concentratie, omgevingstemperatuur  
en blootstellingstijd kan dit leiden tot 
aanzienlijke afname van de lichtstroom, 
een kortere levensduur en schade aan 
de armaturen of leds.

Extreem beschermd
Voorkomen dat gassen en dampen  
het armatuur binnendringen, is dus van 
groot belang. De PRIMO XR is permanent 
hermetisch afgesloten en daardoor 
 absoluut gasdicht, drukwaterdicht en 
IPX9K (hogedruk-/stoomreiniging). 

Hiermee is het armatuur geschikt voor 
vele (zware) industriële toepassingen.

Uitermate comfortabel
De PRIMO XR creëert een aangename 
lichtbeleving die weinig verblindend is 
door zijn gesatineerde buis. Daarnaast  
is het buisarmatuur dankzij de 
 geïntegreerde FastConnect connector 
ook nog eens eenvoudig aan te sluiten.

LW uitvoering voor de veeteelt
Ammoniakbestendig, diervriendelijk  
en efficiënt: de PRIMO XR LW is 
 speciaal voor de veeteelt ontwikkeld. 
Deze goede stalverlichting bevordert 
het welzijn en de gezondheid van de 
dieren en heeft zo ook een positief 
 effect op hun prestaties.

Accessoires elektro-
mobiliteit uitgebreid

Xtreme Resistant:  
Schuch PRIMO XR

 verkrijgbaar:
• 3-polige (koppel)contactstoppen
• 5-polige (koppel)contactstoppen 

 leverbaar in diverse uurstanden
• PowerTOP® Xtra R: 5-polig contact-

materiaal met hittebestendige 
binnen werken en vernikkelde 
 contacten voor bijzonder agressieve 
omgevingen. Ook nieuw is dat de 
complete range PowerTOP® Xtra,  
in 16A en 32A, voldoet aan bescher-
mingsgraad IP54. Ze zijn dus niet 
 alleen beschermd tegen spatwater, 
maar ook bijzonder goed tegen stof.

In verband met de groeiende markt 
voor elektrisch rijden hebben wij  
het assortiment elektromobiliteit 
 accessoires uitgebreid. Hiermee is 
het mogelijk om voor elke situatie 
de geschikte oplossing te kunnen 
bieden.

Nieuw is het RVS frame (artikel-
nummer 91.19.0004) om voordelig 
een enkele MENNEKES AMTRON® 
lader te plaatsen.

MENNEKES EV brochure
In deze nieuwe brochure vindt u naast 
een overzicht van alle accessoires  
ook een volledig overzicht van het 
 MENNEKES AMTRON® programma 
en is er aandacht voor de verplichting 
om bij nieuwbouw en ingrijpende 
 renovaties rekening te houden met 
laadpunten.
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Wonen en  
leven in oude 
diamantfabriek

Het Asschergebouw, de voormalige diamantslijperij 
in het Asscherkwartier in Amsterdam, is getrans-
formeerd tot een levendig multifunctioneel gebouw 
met luxe woningen en bedrijfsruimten. Villanova 
Architecten uit Rotterdam, specialist in hergebruik 
en restauratie, won in 2008 de prijsvraag rond het 
archiefterrein, waar dit iconische pand uit 1907 
onderdeel van uitmaakte en kreeg de opdracht om 
dit van oorsprong al prachtige rijksmonument in  
Art Nouveau stijl, te restaureren, verduurzamen  
en een herbestemming te geven.

programma LS 990 in neutraal  
alpine wit, zodat dat bij alle gewenste 
interieurstijlen zou passen. Voor de 
bediening van het KNX systeem zijn de 
vlakke F 40 tasters uitgezocht in LS 990 
vormgeving. Het calculatieprogramma 
de JUNG Projectmanager maakte het 
heel eenvoudig om te bepalen wat er 
voor elk appartement nodig was.   

Domotica onontbeerlijk
Bij luxe appartementen hoort een uit-
gebreide functionaliteit met verlichting 
(inclusief DALI), zonwering, gordijnen, 
verwarming, klimaatbeheer en 
 comfortabele bediening van dit alles. 
Elektrotechnisch bedrijf BNI Installaties 
uit Alkmaar, die de elektrotechnische 
installatie in opdracht had, vroeg collega 
Frame Domotica uit Haarlem om als 
systemintegrator en programmeur 
structuur aan te brengen in alle 
wensen met het KNX gebouw-
beheersysteem. 

Villanova heeft deze bijna hermetisch 
afgesloten fabriek, waar geen diamantje 
ongezien uit kon komen, getransformeerd 
tot een open en uitnodigend complex 
met twaalf appartementen met privé 
buitenruimtes, horeca en bedrijfs-
ruimtes. De grote ramen en de hoge 
 plafonds, die ten tijde van de diamant-
slijperij de slijpers ruim licht gaven om 
de diamanten te slijpen, geven nu de 
nieuwe bewoners een licht, industrieel 
en bijzonder verfijnd thuis, midden in 
de bruisende wijk aan de Amstel.  

Van alle tijden
Om woningen op te leveren die bij de 
kopers van alle twaalf woningen in de 
smaak zouden vallen, heeft het hele 
bouwteam meegewerkt aan het realiseren 
van een luxe maar tijdloze uitstraling 
met kwalitatief hoogwaardige materialen. 
Interieurarchitect Diana van den 
Boomen koos qua schakelmateriaal  
als stijlvol detail voor het tijdloze JUNG 
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JUNG tasters meten  
ook temperatuur
Met de strak vormgegeven F 40 tasters 
vindt in de appartementen de bediening 
plaats van de DALI verlichting, de 
 dimbare ledverlichting, de elektrische 
ramen en zonwering en de naregeling 
van warmtepompen. Omdat de F 40 
 tasters in de universele uitvoering een 
temperatuursensor hebben, worden ze 
ook gebruikt voor temperatuurmeting 
op verschillende plekken in de ruimtes 
en voor de verschillende zones.  
Dit geeft een veel betrouwbaardere 
meting dan een enkele thermostaat  
op één plek, en daarmee sneller een 
behaaglijke temperatuur.     

JUNG Weerstations  
geven bescherming
Voor optimaal comfort en beveiliging 
van de zonweringen aan het hele pand 
zijn op het dak, op strategisch gekozen 
plaatsen, drie JUNG KNX Weerstations 
geplaatst. Zij houden de windsnelheid, 
neerslag, schemering, temperatuur en 
lichtsterkte in de gaten en beschermen 
zo de zonweringen. 

KNX al dertig jaar een  
flexibel systeem
Door de structuur van het gebouw 
 wijzigden de plannen gaandeweg en 
werden er verschillende merken  
bij elkaar gezocht om de ideale-
functionaliteit te verkrijgen.  

Alleen met een domoticasysteem als 
het KNX gebouwbeheersysteem, dat 
door zoveel verschillende fabrikanten 
in heel Europa wordt gedragen, is het 
mogelijk om ook bij de steeds wijzigende 
functionele eisen passende oplossingen 
te vinden. Zeker vier verschillende 
merken van KNX systeemonderdelen 
werden hier door elkaar gebruikt. Geen 
enkel probleem om al deze comfortabele 
functies op stijlvolle wijze te bedienen 
met de KNX F 40 tasters in het JUNG 
designprogramma LS 990.      

Het Asschergebouw is onderdeel van  
de herontwikkeling van erfgoed in het 
 Asscherkwartier, rond het voormalige 
 gemeentearchief. Het Asschergebouw  
uit 1907 werd ontworpen door Gerrit van 
Arkel. Dit industriële pand, met zijn unieke 
mix van materialen, is nu getransformeerd 
tot bijzondere woon- en werkplek onder 
leiding van Villanova architecten.



Grafietzwart en sneeuwwit. 
Zuiver mat.
De matte tinten grafietzwart en sneeuwwit breiden 
het JUNG design uit met haar ingetogen en duidelijke 
elegantie. De gelakte schakelaars, contactdozen, 
 dimmers, tasters en meer laten zich ideaal 
 integreren in verschillende woonstijlen.

Rookmelders redden levens!
De Brandpreventieweken stonden dit jaar in het teken van rookmelders. De website www.rookmelders.nl 
speelde hierin een belangrijke rol, tijdens de campagne alleen al werd deze website door 200.000 personen 
bezocht. Ook na de campagne blijft de website online en vindt u er alles wat u moet weten over rook-
melders. Met de “Rookmelderwijzer” ontvangt u aan de hand van een aantal vragen zelfs een persoonlijk 
advies. Een handige tool richting de verplichting in 2022.

Onderhoud op afstand van 
het KNX systeem: IPS Remote
Eenvoudig en voordelig toegang op afstand en 
programmering van alle KNX componenten: IPS 
Remote maakt het mogelijk. Het onderhoud op 
 afstand bespaart tijd voor de vakman en is 
 comfortabel voor de opdrachtgever.

WWW.HATEHA.NL
Kijk op www.hateha.nl/konnekties voor handige video’s, apps en sites die je niet mag missen
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Verder International 
kiest voor kwaliteit 
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Vertrouwde MENNEKES 
kwaliteit
Omdat de firma Gerssen bekend is  
met de producten en de kwaliteit  
van MENNEKES kozen zij voor de 
AMTRON® wandladers van MENNEKES. 
Tijdens de installatie en later tijdens 
het gebruik, bleek de kwaliteit niet  
het enige voordeel te zijn van de 
AMTRON® laders.   

Snel en gemakkelijk monteren
Er werd gekozen voor de Standaard E 
uitvoering met een vaste kabel. Omdat 
de AMTRON® lader met slechts vier 
bouten bijzonder stevig gemonteerd 
wordt, verliep de installatie verrassend 
snel. Ook kan de kap er gemakkelijk 
afgehaald worden, met vier goed 
bereikbare sluitingen, waardoor de 
componenten snel bereikbaar zijn.   

Snelle oplossing met Doepke 
aardlekschakelaar
Een ander voordeel was de ruimte in  
de laders. Voor de beveiliging werd  
de speciale EV uitvoering aardlek-
schakelaar van Doepke, de DFS4EV, 

Verder International, met vestigingen verspreid over de wereld, is actief op het 
gebied van pompen en laboratoriumapparatuur. De hoofdvestiging in Vleuten 
doet al jaren hun gedragscode inzake  milieubescherming eer aan. Niet alleen 
hebben zij een PV-installatie en is alle verlichting ondertussen vervangen door 
ledverlichting, ook hebben zij, al zeven jaar geleden, laadpalen geplaatst voor de 
 elektrische auto’s van hun personeel. Toen deze laadpalen dit jaar aan vervanging 
toe waren,  schakelden zij Gerssen Elektrotechniek b.v. uit Utrecht in, voor een 
advies omtrent nieuwe  laadpalen met een langere levensduur. 

 toegepast. Deze konden heel 
 gemakkelijk in de AMTRON® laders  
zelf gemonteerd worden, zonder dat  
de verdeler binnen aangepast hoefde  
te worden. Vier kabels leggen naar de 
verdeler was toereikend en voor elke 
lader werd zo in de meterkast 4 TE aan 
ruimte bespaard. Bovendien zijn de 
Doepke EV aardlekschakelaars een 
 economisch voordelige oplossing.    

Handig voor de gebruikers
De ervaring leert dat de AMTRON® 
laders ook voor de uiteindelijke 
 gebruikers, in dit geval voor het 
 personeel van Verder, zeer gebruiks-
vriendelijk zijn. Er hoefde niet van te 
voren een keuze gemaakt te worden 
tussen 3-fase laden of 1-fase laden,  
met deze laders kan beide. Momenteel 
wordt er met 11 kW (16 A) geladen,  

maar mocht Verder een keer besluiten 
om met 22 kW (3-fase) te willen gaan 
laden, dan hoeven er geen nieuwe laad-
palen te worden aangeschaft, maar dan 
kan de dipswitch in de AMTRON® 
gewoon worden omgezet. 

Ook zijn de laders geschikt voor 
 nagenoeg alle auto’s, behalve auto’s  
met de contactdoos van het uitlopende 
type 1. Mochten er nieuwe auto’s 
besteld worden, dan kunnen de 
AMTRON® laders gewoon blijven staan.   

Afgesloten of voor iedereen 
beschikbaar – de gebruiker kiest
De AMTRON® laders hebben een 
 sleutelschakelaar voor vrijgave van de 
lader. Met de sleutel kan de eigenaar 
van de sleutel zelf een keuze maken:  
zet de sleutelschakelaar op stand “0”  
en de lader is uitgeschakeld. Stand “I”  
is de “sleutelfunctie”, hierbij start het 
laadproces en is de lader vergrendeld. 
Bij Verder worden de sleutelschakelaars 
altijd in stand “II” gezet, de zogenaamde 
“autostart” zodat ook de bezoekers  
van het bedrijf, zonder sleutel, hun 
elektrische auto kunnen opladen.  
Zo heeft Verder nu MENNEKES laders 
met een goede prijs/kwaliteitverhouding, 
een lange levensduur en alle vrijheid in 
functionaliteit.  



In deze bijzondere tijd is thuiswerken een gemeengoed 
 geworden. Ook KNX systeem integratoren werken steeds 
vaker van huis uit. Hiervoor zijn gelukkig voldoende tools en 
producten voorhanden. Zo kent JUNG de IPS300SREG,  
deze IP-interface is compatibel met KNX secure en kan KNX 
apparaten met de PC of andere apparaten via het netwerk 
koppelen. Samen met een licentie voor toegang op afstand 
en de ETS app IPS-Remote kunt u zo een KNX installatie, 
veilig op afstand programmeren.

Maar hoe zit het met de privacy?
Mag ik wel zomaar inloggen in de installatie van mijn 
 opdrachtgever? Hoe ga ik om met de gegevens van mijn 
klant? Een system integrator kan over veel privéinformatie 
beschikken, het is dus altijd essentieel om hierover afspraken 
te maken. Daarnaast moet de klant zelf de toegang op 
 afstand vrijgeven en hij behoudt zo dus altijd de controle.

Hierdoor is de klant altijd op de hoogte als zijn system 
 integrator op de installatie ingelogd is, zo biedt toegang op 

afstand flexibiliteit in de installatie, terwijl de privacy van de 
opdrachtgever gewaarborgd blijft. 

Naast toepassing in nieuwe installaties, is het ook zinvol om 
de reeds bestaande installaties op te waarderen met deze 
mogelijkheid om zo klantvriendelijker, eenvoudiger, sneller 
en goedkoper te kunnen werken, nu en in de toekomst.

Vanaf mijn thuiswerkplek wil ik iedereen succes wensen en 
hoop ik dat deze bijdrage het werken op afstand een stukje 
makkelijker, veiliger en bekender maakt. En veel belangrijker 
nog, sluit ik af met: blijf gezond!

Meer informatie vindt u op de website,  
in het filmpje of in de Quick Start Guide:

Veilig op afstand aan KNX 
installaties werken, zeker in tijden 
van corona
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DE OPINIE VAN ...DE OPINIE VAN ...
Marco Douwma, JUNG KNX specialist

ONGEËVENAARD
 XTRA!

Xtra ergonomisch
Xtra comfortabel
Xtra veilig
Xtra eenvoudig

DE POWERTOP® XTRA FAMILIE BLIJFT GROEIEN

NIEUW

Sterke nieuwe Xtras – wij hebben de PowerTOP® Xtra familie uitgebreid. 
Voor meer informatie over de nieuwe productvarianten 2020: 
www.MENNEKES.com
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