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Scholingen
Voordat dit magazine ter perse ging waren de scholingsdata nog 
niet geheel zeker. Kijkt u voor de actuele informatie over de 
scholingen op onze website www.hateha.nl/agenda  

Sparen voor Rexel Winter Efteling
Van 1 september t/m  31 december 2021 kunt u weer sparen voor 
de Rexel Winter Efteling dag.

Beurzen
Helaas moeten wij melden dat deze voorheen geplande beurzen 
toch niet doorgaan:
•  VT Wonen & Design, RAI Amsterdam  

(was gepland van 28 september t/m 3 oktober 2021)
•  Beurs Eigen Huis, Jaarbeurs Utrecht  

(was gepland op 8, 9 en 10 oktober 2021) 

Deze beurs staat nog wel op de kalender: 
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JUNG sneeuwwit mat   
in de duinen

3, 4 en 5 november 2021
Design District
Van Nelle Fabriek, Rotterdam
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Tramremise Havenstraat  
met AMAXX® combinaties

In dit nummer

Speciaal ontwikkeld voor dagelijks privégebruik, is AMTRON® Compact 
een mooie, veilige en gebruikersvriendelijke oplossing, zelfs voor kleine 
ruimtes, smalle garages en carports of parkeerplaatsen bij de woning.

Brutoadviesprijs: slechts € 595,- excl. BTW 
Bestelnummer: 121001205

Meer informatie op: www.chargeupyourday.nl

COMPACT. 
 PRAKTISCH.
PREMIUM!
VEEL LAADVERMOGEN, COMPACT FORMAAT

Compacte bouwvorm
Praktisch in gebruik
Premium kwaliteit
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Tramremise Havenstraat  
met AMAXX® combinaties

VOORWOORD

De tramremise aan de Havenstraat in Amsterdam werd in 1914 voor het eerst in 
gebruik genomen en is de grootste remise van het Amsterdamse trambedrijf.  
De remise functioneert als stalling voor een groot deel van de Amsterdamse trams, 
maar ook het dagelijks onderhoud van alle trams wordt hier uitgevoerd. Dit jaar is 
installatiebedrijf Croonwolter&dros uit Amsterdam bezig met een opknapbeurt 
van de tramremise, waaronder ook de nieuwbouw van een werkplaats met drie 
nieuwe werkkuilen valt. 
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Schrikken was het natuurlijk vooral in Limburg waar de extreme 
regenval voor overstromingen heeft gezorgd met alle gevolgen 
van dien, wij wensen alle getroffenen veel sterkte. Ook één van  
de productielocaties van JUNG in Schalksmühle was ineens 
onbereikbaar door het extreme weer, gelukkig konden ze binnen 
enkele dagen de productie weer hervatten.

Als we echter alle berichten van overstromingen, extreme hitte, 
bosbranden en stormen van de afgelopen maanden bekijken 
kunnen we niet anders dan concluderen dat we met zijn allen de 
aarde te extreem belasten en dat er dus echt iets moet gebeuren.

Daarnaast bieden deze ontwikkelingen onze branche natuurlijk enorme kansen. 
Door het elektrificeren van woningen en overige gebouwen, en niet te vergeten de 
wagenparken, zijn er enorme kansen voor ons gezamenlijk. Ook de sturing van 
verlichting, zonwering en verwarming/koeling biedt veel besparingspotentieel en we 
hebben daar zeer goede oplossingen voor. Samen met u pakken we deze handschoen 
graag op…

Natuurlijk moeten we dan zelf ook ons best doen zo veel mogelijk te investeren in 
milieubesparende oplossingen, als wij dat allemaal doen kunnen we gezamenlijk het 
verschil maken. Als wij allemaal hierin investeren geven we het goede voorbeeld als 
branche.

Graag tot snel,

Hans Arentsen

Vorige keer schreef ik - ‘terug naar normaal!’ Jammer dat dit plots 
iets te snel is gegaan met het openen van clubs voor de doelgroep 
die als enige nog onvoldoende gevaccineerd was, dit zette de 
 verhoudingen in Europa voor vakanties op scherp! Ik hoop dat  
u toch van een fijne vakantie heeft kunnen genieten!

Samen het goede 
voorbeeld!



Gemakkelijk en bereikbaar
Veiligheid staat op de eerste plaats  
in dergelijke projecten, waar gewerkt 
wordt met zwaar en bewegend 
 materieel. Over de veiligheids-
protocollen is dan ook goed nagedacht. 
Daarnaast is er ook veel aandacht voor 
de ergonomie voor de medewerkers 
 tijdens het werk. Zo staan de mede-
werkers tijdens hun werkzaamheden 
op een platform dat naar boven en 
naar beneden kan bewegen, zodat zij 
altijd een gemakkelijke houding 
kunnen aannemen.  

Ook is er gezorgd voor voldoende 
 aansluitpunten waarmee medewerkers 
gereedschappen, zoals  hand -
gereedschappen en boormachines, 
computers en mobiele testkasten van 
stroom kunnen voorzien. Deze voor-
zieningen zitten zowel boven de grond 
als bij het ondergrondse deel van de 
werkkuilen, zodat zij nooit misgrijpen. 

Alles bij de hand
De MENNEKES AMAXX® combinaties 
boden ook in deze situatie de oplossing. 
In dit geval zijn er twee verschillende 
standaard combinaties gebruikt.  
Beide uitvoeringen hebben twee 
 contactdozen met beschermings-
contact en één CEE-contactdoos  
5 polig, 400 Volt, waarvan één van  
16 Ampère en één van 32 Ampère.  
Ook de beveiligingen zijn al in de 
 combinaties aangebracht. 

Montagetijd bespaard
Hiermee heeft Croonwolter&dros 
waardevolle montagetijd bespaard, 
omdat er slechts één aansluitkabel 
nodig is en slechts één behuizing 
gemonteerd hoeft te worden, wat met 
de buitenliggende bevestiging gemak-
kelijk door één persoon kan worden 
gedaan. Met het scharnierende deksel 
heeft de monteur de handen vrij en 
doordat de rail naar voren getrokken 

kan worden is het invoeren en 
 aansluiten van kabels bijzonder 
 eenvoudig. Deze combinaties worden 
aansluitklaar en voorbedraad geleverd 
en zijn getest op elektrische veiligheid 
en kwaliteit conform IEC 61439. 

Inclusief beveiliging
Ook de beveiligingen, bestaande uit 
één aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03 A 
en twee installatieautomaten van 
Doepke, zijn reeds in de combinaties 
opgenomen. Hierdoor is het aanbrengen 
van beveiligingen in de onderverdeler 
niet meer nodig. En bovendien heeft 
men zo direct toegang tot de lokale 
beveiligingen mocht er een storing 
optreden en kunnen de overige 
 processen door blijven draaien. 

NB: op pag. 18 vindt u nadere informatie 
over het continue en langdurig belasten  
van niet CEE-contactdozen. 
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NIEUWNIEUWNIEUWNIEUW Al onze nieuwe  
producten vindt u op   
www.hateha.nl/nieuws

JUNG Smart Panel 8 – 
gewoon slim
Het JUNG KNX touchdisplay Smart Panel 8 is de 
 oplossing voor visualisatie van uw KNX systeem – 
 zonder extra server. Op een centrale plek aan de wand 
en decentraal met tablet of smartphone in het lokale 
netwerk: het JUNG Smart Panel 8 biedt vele mogelijk-
heden om uw KNX systeem intuïtief te bedienen.

Ook ideaal voor vervanging of renovatieprojecten 
JUNG heeft bij het Smart Panel 8 ook vooral gedacht 
aan renovatieprojecten. Het touchscreen is bijzonder 
geschikt voor uitbreidingen achteraf (Retrofit) en past 
op de bestaande inbouwbehuizingen EBG 24 en SC 7 
EBG. Bovendien is het ook mogelijk om de SP8 te 
monteren op diepe (min. 60mm) inbouwdozen.

De nieuwe compacte Monospot S serie van Meyer vindt 
zijn toepassing als accentverlichting op gevels of om 
 objecten op grote afstand te verlichten. De Monospot S 
 serie is verkrijgbaar in 4 verschillende afmetingen en 
 vermogens. Er is keuze uit diverse optieken en reflectoren. 
Ook is er een optiek voor het gelijkmatig verlichten van 
straten en paden (Street Optic).

Creatief met licht – de 
Meyer Monospot S serie

De uitvoeringen voor mastmontage 
 (Monospot S3 & S4) zijn verkrijgbaar 
met een kantel-en-draai bevestigings-
systeem. Door de vele opties en 
 uitvoeringen is de Meyer Monospot S  
serie geschikt voor de meest creatieve 
verlichtingsscenario’s.
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Alle mogelijkheden en (technische) 
specificaties vindt u hier.

EV aardlekschakelaar 
met noodstopfunctie
De bekende DFS 4 A EV aardlekschakelaar beschermt op 
betrouwbare wijze de bestaande EV-installatie. Nieuw is de 
DFS 4A EV NA uitvoering, deze is voorzien van een 
hulpschakelaar voor een noodstopbediening op afstand en 
heeft een geïntegreerde draadbreukbeveiliging. Uiteraard 
beveiligd de DFS 4A EV NA tegen gelijkstroomfouten van  
6 mA en hoger en voldoet aan de IEC norm 62955.

Geïntegreerde hulpschakelaar
Met de geïntegreerde hulpschakelaar kunnen op afstand, in 
geval van een noodsituatie één of meerdere oplaadpunten 
centraal, met één druk op de knop, worden uitgeschakeld.

Zo biedt de Doepke DFS 4A EV NA extra veiligheid in 
bijvoorbeeld parkeergarages of openbare ruimten. 

JUNG E-bike contactdoos 
met beschermingscontact
Het spatwaterdichte opbouwprogramma WG 800  
van JUNG bevat nu ook wandcontactdozen met 
 herkenbaar E-bike laadsymbool, speciaal voor het 
 laden van bijvoorbeeld  elektrische fietsen of steps. 
Dankzij de beschermingsgraad IP44 is de wand-
contactdoos ideaal voor buitentoepassing. Spatwater 
en vervuiling door bijvoorbeeld zand kunnen de 

 contactdoos niet beschadigen. 
 Beveiliging tegen onbevoegd 
 gebruik door derden is mogelijk 
door middel van de uitvoering met 
slot. De wandcontactdoos is ook 
verkrijgbaar in 2-voudige, compleet 
bedraade uitvoering.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale 
regeling die ondernemers stimuleert om te investeren  
in energiezuinige technieken. Recent is het deel voor 
ledverlichtingssystemen gewijzigd. 
Door deze wijziging komen alleen nog ledverlichtings-
armaturen met een geïntegreerde, niet uitwisselbare 
 ledlichtbron, die voldoen aan de levensduurcriteria  
(LB waarden) L90B50 of beter in aanmerking voor de EIA.

Schuch verlichting voldoet ruimschoots
Omdat de omgevingstemperatuur veel invloed heeft op de 
levensduur van de leds specificeert Schuch de LB waarden 
van haar armaturen altijd bij de maximale omgevings-
temperatuur en niet, zoals vele anderen, bij een omgevings-
temperatuur van 25°C. Zo bent u er altijd van verzekerd  
dat de Schuch armaturen ruimschoot voldoen aan de  
EIA voorwaarden.

Heeft u vragen of hulp nodig bij uw project?  
Wij helpen u graag.

Wijziging in Energie- 
investeringsaftrek 
(EIA) betreffende led-
verlichtingssystemen.
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Edelstaal

Depot Boijmans  
Van Beuningen
Het in 1849 opgerichte „Museum Boijmans van Beuningen“ in Rotterdam 
 ontleent zijn naam aan twee belangrijke verzamelaars, die vele topstukken 
hebben toegevoegd aan de collectie: Frans Jacob Otto Boijmans en Daniël George 
van Beuningen. Via hen kwamen vooral veel werken van oude meesters in huis, 
bijvoorbeeld van Van Eyck, Bruegel, Rubens, Hieronymus Bosch en Rembrandt. 
Later werden werken van Van Gogh, Kandinsky, Magritte, Dali, Andy Warhol, 
Joseph Beuys en Gerhard Richter toegevoegd. En de collectie blijft groeien! 

Momenteel zijn er meer dan 150.000 
stukken in het bezit van het museum.  
Tot voor kort  lag het grootste deel 
daarvan, net zoals bij andere musea, 
altijd opgeslagen in de kelder, wat door 
overstromingen vaak problemen gaf.  
Met het nieuwe depotgebouw, 
 ontworpen door Winy Maas van 

officiële naam “Depot Boijmans van 
Beuningen”, of wel “de pot”. Een ander 
highlight van de constructie vormt de 
gevel met 1664 spiegelende glazen 
panelen. Het imposante effect van de 
weerspiegelde omgeving is misschien 
uiteindelijk ook de reden waarom het 
gebouw zo populair is – het nieuwe 
museum heeft een onverslaanbare 
aantrekkingskracht als achtergrond 
voor het nemen van foto’s en selfies. 
Ook JUNG heeft een bescheiden 
 bijdrage mogen leveren aan dit 
 bijzondere museum. JUNG schakelaars 
en contactdozen zijn goed vertegen-
woordigd in de bezoekerszones in het 
designprogramma LS 990 in Edelstaal. 
In de magazijnen, werkplaatsen en 
logistieke ruimtes is het meer 
 functionele en robuuste opbouw-
programma WG 800 gebruikt.            

De officiële opening staat gepland  
voor herfst 2021.

Het Depot Boijmans Van Beuningen
Foto: Ossip van Duivenbode

Start inhuizing collectie in het schilderijendepot Depot Boijmans Van Beuningen. Foto’s: Aad Hoogendoorn.    

WG 800

architecten bureau MVRDV, is dat nu 
verleden tijd: de kunst komt naar de 
oppervlakte!

Ongekend - de hele collectie 
toegankelijk voor publiek
In het nieuwe depot, dat direct naast 
het museum staat, kunnen bezoekers 
een kijkje achter de schermen nemen. 
Zij kunnen getuige zijn van het 
 restaureren en conserveren van kunst-
werken, en zijn dan geheel omgeven 
door kunst: net als in een afgesloten 
depot worden de kunstwerken zo 
 efficiënt mogelijk opgeslagen. Ze staan 
verpakt tegen de wand, hangen in 
 stellingen of zijn opgesteld in vitrines. 
De vijf verdiepingen van het gebouw 
zijn door een groot atrium met elkaar 
verbonden. Zigzaggende trappen leiden 
de bezoekers naar het groene dakterras 
op 35 meter hoogte. Zij biedt de bezoekers 
een adembenemend uitzicht over de 
stad Rotterdam. 

De pot 
Het gebouw zelf heeft een onconventio-
nele geometrie die doet denken aan een 
enorme pot wat  perfect past de bij de 
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JUNG sneeuwwit 
in de duinen

Prachtig gesitueerd in de duinen aan onze Nederlandse kust ligt een luxe 
 appartementencomplex  met een spectaculair uitzicht op zee, strand, duinen en 
boulevard dat dateert uit 1998. Voor de nieuwe bewoners die dit jaar hun intrek 
namen in een appartement op de begane grond, was het tijd om hun 
 appartement grondig te moderniseren. 

Licht
Uitgangspunt voor de verbouwing was 
het realiseren van een lichte sfeer met 
zachte kleuren die een perfecte match 
vormen met de lichte tinten van de 
omgeving met het strand en de duinen. 
Veel terugkomende kleuren zijn hier 
zacht wit, beige en verschillende lichte 
houttinten als een whitewash eiken 
houten vloer, het lichte hout van de  
op maat gemaakte kasten en een 
 marmeren keukenblok en werkblad. 

Sneeuwwit mat
Bij al deze verschillende lichte tinten 
was men voor het schakelmateriaal op 
zoek naar een alternatief voor het 
veelgebruikte LS 990 in alpine wit.  
Met zijn tijdloze design past het LS 990 
naadloos in het ontwerp van het 
appartement, maar de koude witte tint 
alpine wit, zou in deze omgeving veel 
te hard uitkomen. Het was dan  
ook precies het juiste moment dat 

JUNG de twee nieuwe matte varianten 
introduceerde. In dit ontwerp is er 
gekozen voor het sneeuwwit mat wat 
met zijn  fluweelzachte uiterlijk 
 naadloos wordt  opgenomen in de 
 verschillende zachte structuren van 
de rest het interieur.   

Ultra vlak LS ZERO
Niet alleen de kleur van het LS 990 
 programma is ingehouden, ook de 
 montage van het sneeuwwit matte LS 
990 is hier harmonieus uitgevoerd. 
Door LS ZERO toe te passen kon al het 
schakel materiaal ultra vlak in het 
stucwerk en de wandpanelen worden 
opgenomen. Het ruwe stucwerk en de 
natuurlijke houten panelen met een 
vloeiende overgang van de verzonken 
bedienpunten en contactdozen past 
naadloos in de omgeving – het schakel-
materiaal gereduceerd tot een 
minimum.  

Van eenvoud in het interieur 
naar luxe in de installatie met 
JUNG KNX
De kleuren en de structuren in het 
 interieur zijn dan wel terughoudend, 
maar met de JUNG KNX installatie 
heeft Noort Elektrotechniek B.V. uit 
Sassenheim de woning voorzien van 
luxe en comfort. Zo wordt met KNX 
DALI actoren de verlichting comfor-
tabel aangestuurd in Tunable white en 
zijn de camera’s en het beveiligings-
systeem gekoppeld met de KNX bus. 
Bediening van de elektrotechnische 
installatie vindt plaats met de 
sneeuwwit matte F 50 tasters in  
LS ZERO ramen.   



Nieuwe MENNEKES  
PowerTOP Xtra video
MENNEKES heeft een nieuwe video gemaakt van  
de verdere uitbreiding van het PowerTOP Xtra 
 programma.

Vernieuwde Meyer website
Met de nieuwe opmaak van de website benadrukt Meyer het belang van goede verlichting en wat zij kan 
bijdragen aan de hedendaagse architectuur.

#JUNG inspiratie
Het Instagram account van JUNG biedt veel 
 inspiratie voor toepassing van de innovatieve 
JUNG producten. Ook alle noviteiten vindt u  
hier kort en bondig geïntroduceerd.
#jung #design #quality #inspiration

De entree van Waalwijk 
komt tot leven
Aan westelijke zijde ontsluit de N 261 de entree van Waalwijk. Twee jaar  
geleden was daar verder niet veel te doen, maar met de opening van het nieuwe 
Leisurecentre aan de Professor Asserweg is dit deel van Waalwijk een trekpleister 
geworden voor Waalwijk en omgeving. 

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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Publiekstrekkers
Ontwikkelaar CV Leisure uit Waalwijk 
heeft het gebied ontwikkeld en ver-
schillende vormen van vermaak 
 aangetrokken; het Casino Admiral, de 
speelhal High Score, een toekomstige 
bioscoop en de restaurants KFC, Lucky 
Apple met verschillende internationale 
keukens en Subway. Dat dit centrum 
van vermaak een schot in de roos is, 
blijkt uit de parkeerplaats die elke 
avond goed bezet is. 

Sfeervol zwart 
De veelal in zwart opgetrokken 
gebouwen geven sfeer aan het gebied, 
vooral in combinatie met de straat-
stenen op het terrein die gekozen zijn 
in antracietgrijs en grijs. Van belang 
was wel om te zorgen dat het sfeervolle 
donker van deze omgeving toch ook 
een veilig gevoel geeft voor de 
 bezoekers. Met name het casino  
had veiligheid van de bezoekers als 
hoogste prioriteit. 

toch nog als te donker wordt ervaren,  
of te licht, hoeven er geen andere arma-
turen te worden geplaatst, maar kan de 
lichtstroom, bijna traploos, worden bijge-
steld. Ook erg handig bij deze armaturen 
is dat er geen verschillende uitvoeringen 
armaturen besteld hoeven te worden of 
op voorraad gehouden hoeven worden, 
want voor iedere lichtsterkte kan het-
zelfde  armatuur gebruikt worden.    
 
Speciaal gelakt
Voor de exploitanten van het 
 Leisurecentre was niet alleen het 
niveau van verlichting belangrijk maar  
ook de uitstraling en de sfeer op het 
hele terrein. Omdat de standaard-
kleuren van de Filos armaturen niet 
pasten heeft Schuch ze gespoten in de 
zwarte kleur RAL 9005, zodat de zwarte 
armaturen naadloos passen bij de 
zwarte panden en de grijze straat-
stenen. Om de zwarte lak beter uit te 
laten komen en langer mooi te houden, 
zijn er aluminium armaturen en 
masten gebruikt.

Het belang van goede 
verlichting
Om de bezoekers dat gevoel van veilig-
heid te bieden is er extra  aandacht 
besteed aan goede verlichting. Er is 
daarom gekozen voor 45 Schuch led-
armaturen ‘Filos Vario’. Dat de Filos 
armaturen gekozen zijn in de uitvoering 
“Vario” betekent dat de lichtstroom  
van de armaturen altijd kan worden 
aan gepast. Als er in de loop der tijd 
 duidelijk wordt dat de verlichting  



In onze advies- en verkoopgespreken krijgen we steeds 
 vaker vragen over de belastbaarheid van de SCHUKO 
wandcontactdozen. Mede door de opkomst van elektro-
mobiliteit en het elektrisch laden van bijvoorbeeld 
 elektrische heftrucks of pompwagens, worden de 
 wandcontactdozen steeds zwaarder en langduriger  
belast  waardoor er hoge eisen aan het contactmateriaal 
worden gesteld.

In de huidige normen is het zo dat SCHUKO contactdozen 
onder de categorie “huishoudelijke connectoren” vallen, 
deze zijn oorspronkelijk ontworpen voor “huishoudelijk 
 gebruik en soortgelijke doeleinden”. Wat huishoudelijk 
 gebruik precies is, is helaas (nog) niet specifiek 
 omschreven. Wel is beschreven dat hoge stromen in 
 combinatie met lange inschakeltijden niet vallen onder  
de categorie huishoudelijk gebruik. De norm voor huis-
houdelijke connectoren zal in de toekomst een meer 
 gedetailleerde beschrijving bevatten waarbij de  
“normale huishoudelijke belastingen” duidelijk worden 
 gespecificeerd.

In de praktijk is het zo dat er bij huishoudelijke toepassingen 
geen continue zware belastingen voorkomen en er ook een 
bepaling is dat er met “witgoed” (wasmachines, droog-
trommels,  ...) een maximale stroom van 10A mag worden 
getrokken. Als SCHUKO contactdozen worden toegepast 
voor bijvoorbeeld een laadproces, worden ze langdurig 
maximaal belast en kunnen er serieuze problemen ontstaan. 

Om deze problemen te voorkomen adviseren wij altijd het 
gebruik van MENNEKES CEE materiaal, deze industriële 
verbindingen zijn veel beter geschikt voor een langdurige 
continue belasting. Ook als het nog niet geheel duidelijk is 
waar de aansluitpunten voor gebruikt gaan worden is het 
altijd verstandig de installatie mede te voorzien van 230V 
of 400V CEE contactmateriaal. Prijstechnisch is het verschil 
bij gebruik van MENNEKES AMAXX combinaties met 230V 
SCHUKO of CEE materiaal verwaarloosbaar dus om die 
 reden hoeft u het niet te laten.

Heeft u vragen of behoefte aan advies omtrent de invulling 
van uw technische installatie neemt u  dan contact op met 
mij of mijn collega’s.

Gebruik het juiste 
contactmateriaal
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DE OPINIE VAN ...DE OPINIE VAN ...
Wilfred Vogelenzang de Jong, technisch adviseur

Leverbaar in 3 verschillende groottes en vele uitvoeringen

Extreem lange levensduur L80 > 100.000 uur

Hoog rendement tot 161 lm/W

Snelle en eenvoudige montage

FastConnect aansluiting

Korte terugverdientijd

De nieuwe generatie halstralers 
TRIANO disc

Dat kan toch niet!
SCHUCH kwaliteit, zeer verrassend geprijsd

SCAN DE QR-CODE
VOOR MEER INFORMATIE

Heeft u vragen of wilt u een aanbieding voor uw project?
Neem dan contact op met onze afdeling verkoop via 071-3419009 of info@hateha.nl
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