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Schuch TUBEO’s belichten  
trucks Mercedes-Benz

In dit nummer

Het JUNG KNX touchdisplay Smart Panel 8 is de oplossing voor 
visualisatie van het KNX systeem. Zonder dat er een server nodig 
is wordt het comfort en de veiligheid in Smart Homes met de SP8 
vergroot. Met de app ook te bedienen met smartphone of tablet 
en ideaal voor installatie achteraf.

JUNG.NL/SP8

Smart Panel 8

BEELDDIAGONAAL: 203 MM
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TUBEO’s belichten  
trucks Mercedes-Benz 

VOORWOORD

Louwman dealer Group heeft afgelopen oktober een gloednieuw pand geopend 
voor Mercedes-Benz Trucks en Bussen in Gilze. Hier worden de truck werkzaam-
heden overgenomen van de vestigingen Breda en Tilburg. Louwman is officieel 
Mercedes-Benz dealer voor de regio’s Brabant en Zeeland. Met deze unieke en 
hypermoderne truckwerkplaats, die ook is voorbereid op  elektrische en waterstof 
aangedreven trucks, is Louwman klaar voor de  toekomst. Barth Installatie-
techniek B.V. uit ’s Gravendeel kreeg als totaal installateur de opdracht voor de 
gehele installatie.  
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Door de steeds verder verbeterde logistieke prestaties van de 
diverse groothandelaren in ons vakgebied elektrotechniek 
enerzijds en de steeds flexibelere productiemethoden van onze 
fabrikanten anderzijds ging dit lange tijd goed en waren langere 
levertijden alleen voor specials.

Helaas is deze situatie gedurende de coronapandemie 
verslechterd. Verschillende redenen liggen hieraan ten 
grondslag: minder rooskleurige prognoses dan de realiteit, 
wereldwijd veel betere verkopen dan verwacht, minder 
productiecapaciteit door ziekte en quarantaines, 
overstromingen, extreme verlenging van levertijden van 

elektronicacomponenten en basisgrondstoffen zoals metaal en ten slotte 
hamstergedrag.

De mix van deze oorzaken zorgt ervoor dat er ook binnen onze zeer brede 
productgamma’s levertijden ontstaan die we niet kennen, wat ons ook ten zeerste 
spijt. Met alle macht wordt eraan gewerkt om deze problemen zoveel mogelijk te 
beperken maar er zullen voorlopig gaten blijven vallen.

We wijzen u erop om dus langer van tevoren dan voorheen uw materiaalbestelling 
voor uw project te doen zodat we hopelijk tijdig kunnen leveren, en mocht u de 
spullen wat te vroeg in huis hebben -  een schrale troost dat uw geld bij de bank 
inmiddels geld kost.

Onze welgemeende excuses voor het ongemak, we hopen dat de situatie snel zal 
verbeteren.

Hans Arentsen

Over de afgelopen jaren zijn we eraan gewend geraakt dat het 
leeuwendeel van de artikelen die we dagelijks gebruiken voor ons 
op voorraad ligt en dat we dus kunnen wachten met bestellen tot 
het laatste moment.

Voorraad



In de werkplaats zijn 20 werkplekken 
gerealiseerd met onder andere drie 
kraanbanen, drie stempelhefbanen 
voor het liften van de trucks, een APK 
teststraat met rollerbank en twee 
werkputten voor regulier onderhoud, 
waarbij de monteurs van onderaf aan 
de trucks kunnen werken. Daarnaast 
is er, om in de nabije toekomst te 
kunnen en mogen werken aan 
 elektrische en waterstof aangedreven 
voertuigen, een speciale ESD vloer 
geplaatst.

Verlichting voor ruwe 
omstandigheden
In de langgerekte werkputten, waar de 
monteurs onder de vrachtwagens 
staan,  is goede verlichting essentieel. 
Hier heersen redelijk ruwe omstandig-
heden, er wordt gewerkt met oliën, 
vetten, perslucht en water onder hoge 

 pakking - de TUBEO armaturen 
mechanisch zeer sterk en duurzaam. 
De bijzondere duurzaamheid is ook 
zichtbaar in de aangegeven levensduur 
van L80 > 70.000 uur bij de maximale 
omgevingstemperatuur.  

Vrije plaatsing 
Voor de montage van de Schuch 
TUBEO’s zijn metalen lijsten 
 gemonteerd in de werkputten zodat  
de buisarmaturen met behulp van  
de meegeleverde roestvrij stalen 
montage   beugels daar direct op vast-
geschroefd konden worden. Handig 
van die montagebeugels was ook dat 
afstanden van de bevestiging vrij 
gekozen konden worden.   
Met de FastConnect verbindingen 
konden de armaturen snel en een-
voudig worden aangesloten, zonder 
het armatuur te openen. 

  
Goed zicht voor de monteurs
Door de ronde vorm van het armatuur, 
kan hij zo geplaatst worden dat de 
lichtbundel optimaal kan worden uit-
gericht en de monteurs het beste zicht 
hebben op hun werk. Het armatuur 
geeft een mooi egaal lichtbeeld dat 
niet verblindend is, en waarbij de losse 
leds niet zichtbaar zijn als storende 
lichtpuntjes. De kleurweergave is hoog 
(Ra > 80) waardoor een reëel en 

druk. Er waren voor de verlichting in 
de werkputten dan ook robuuste en 
zwaar belastbare armaturen nodig die 
Barth vond in de vorm van zo’n 70 
TUBEO armaturen van Schuch. Deze 
led buisarmaturen zijn bij uitstek 
geschikt voor deze toepassing omdat 
ze stof- en drukwaterdicht zijn (IP 68, 
IP x9K) waarmee zij ook bestand zijn 
tegen reinigen met een hogedruk 
 reiniger, wat in smeerkuilen natuur-
lijk een welkome eigenschap is. De 
ronde, gladde bouwvorm heeft hier 
ook als voordeel dat het vuil zich niet 
snel hecht, waardoor het reinigen nog 
 eenvoudiger is.   

Duurzaam
Daarbij maakt de constructie van de 
TUBEO – een PMMA buis van 100 mm 
in combinatie met  roestvrij stalen 
eindkappen met aangeschuimde 

natuurgetrouw lichtbeeld wordt 
gegeven. Zo hebben de monteurs 
 tijdens hun werkzaamheden een 
 aangenaam verlichte werkplek. 
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NIEUWNIEUWNIEUWNIEUW Al onze nieuwe  
producten vindt u op   
www.hateha.nl/nieuws

Nieuwe KNX 
 documentatie voor 
 particulieren
Zonder te veel in de techniek te duiken geven we in de 
 nieuwe brochures “Smart Home” en “Smart Panel 8” uitleg 
over het voordeel van KNX in de intelligente  woning, op 
 gebied van comfort, energiebesparing, duurzaamheid en 
veiligheid.

U kunt deze brochures gebruiken in uw communicatie 
 richting uw particuliere klant. Zo kunt u ook alle 
 mogelijkheden tonen op het gebied van bediening, 
 visualisatie en de uitgebreide keuze van schakel materiaal  
in kleur en design.
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Schuch heeft twee manieren waarmee u de lichtstroom van 
de armaturen kunt aanpassen. Reeds bekend waren de 
 VARIO uitvoeringen, waarmee de lichtstroom met behulp 
van een dipswitch geheel naar wens kan worden ingesteld. 
Dat kan handig zijn als het gebruik van de openbare ruimte 
wijzigt en daarmee de eisen aan de verlichting of omdat de 
verlichting als te donker of te licht wordt ervaren. Deze 
 VARIO uitvoeringen leveren een aanzienlijke kostenbesparing 
en een gunstig voorraadbeheer op omdat er nog maar één 
armatuurtype toegepast hoeft te worden.

Nieuw: de lichtstroom aanpassen met NFC app
Nieuw zijn de uitvoeringen met NFC (Near Field 
 Communication) app voor iOS en Android. Hiermee kunnen 
de armaturen vóór of na de installatie via NFC draadloos 
worden ingesteld. Ook kan zo ter plaatse, zonder gereed-
schap, op een eenvoudige en snelle manier de lichtstroom 
naar wens worden aangepast. 

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

Openbare verlichting  – 
flexibele lichtstroom op 
twee manieren

De juiste keuze: 
ST-630-DET van 
FireAngel
Met de nieuwe FireAngel ST-630-DET rookmelders  
bent u 10 jaar verzekerd van een goed functionerende 
rookmelder en hoeft u nooit meer batterijen te 
verwisselen. De nieuwe rookmelders vervangen de  
ST-630-INT, zijn uitvoerig getest en hebben het keurmerk 
Q-label gekregen. Het Q-label keurmerk is een Duits 
kwaliteitscertificaat en staat garant voor een levensduur 
van 10 jaar, minder valse alarmen en een betere 
weerstand tegen invloeden van buitenaf.

Ook is de melder niet meer voorzien van een 
knipperende - en dus storende - rode controleled.  
De ST-630-DET melders zijn, door de mogelijkheid om 
modules voor  Wi-Safe2, Z-wave of Zigbee toe te passen, 
geschikt voor draadloze uitbreiding en Smart Home 
ready.  

JUNG presenteert de 
nieuwe generatie KNX 
inbouwactoren
Veilig en flexibel: de nieuwe JUNG inbouwactoren 
 hebben een kleinere bouwvorm en zijn veilig dankzij 
KNX Secure.

Deze nieuwe actoren krijgen firmware updates via de  
ETS Service app, hebben een extra binaire ingang en 
daarmee extra aansluitmogelijkheden voor bijvoor-
beeld de nieuwe externe temperatuursensor (NTC) en 
lekkage- of condensatiesensoren. Bovendien hebben 
ze een volwaardige  logicamodule, waarmee ze meer 
 verknopingen en mogelijkheden  bieden.

• Veilig door versleute-
ling met KNX Secure

• Flexibel up te daten 
met de JUNG ETS 
Service app

• Programmeer-led (1)
• Stuurkabel (aansluiting 

KNX en nevenaan-
sluitingsingangen) (3)

• Relaisuitgang (4)
• Volwaardige logica-

module en extra 
 binairingang

• Compacte bouwvorm  
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Duurzaam 
distributie-
centrum met 
AMAXX®
Nadat één van de grotere supermarktketens van ons 
land als eerste in Nederland een CO2- én energie- 
neutrale supermarkt opende afgelopen zomer, werd 
afgelopen herfst ook een zeer duurzaam distributie-
centrum van hen gerealiseerd in Almere. 

en kantoren waarmee in de toekomst 
alle filialen van Noord-Holland, 
 Flevoland en een gedeelte van Utrecht 
kunnen worden beleverd. Goed voor de 
werk gelegenheid ook, want hierdoor 
worden in de regio zo’n 300 tot 350 
banen gecreëerd.  

AMAXX® voor de voeding
Met ongeveer 200 laad- en losdocks 
voor de vrachtwagens die een groot 
deel van Nederland gaan bevoorraden 
met onze boodschappen, is er veel 
 contactmateriaal nodig voor de 
stroomvoorziening rondom de docks. 

Het gebouw heeft bijna 7000 zonne-
panelen op het dak, er wordt geen 
aardgas gebruikt en de  verlichting 
bestaat uitsluitend uit ledverlichting. 
De opdrachtgever gaat voor het hoogst 
haalbare duurzaamheidscertificaat van 
BREEAM - het 5 sterren Outstanding 
label. 

Naast het duurzame karakter is ook de 
grootte van dit pand bijzonder. Het ligt 
zeer centraal in bedrijvencentrum  
De Stichtsekant in Almere en beslaat 
een terrein van 160.000 m2. Het gebouw 
zelf biedt circa 60.000 m2 opslagruimte 
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Daartoe zijn er 101 AMAXX® contact-
dooscombinaties van MENNEKES 
 toegepast -  één combinatie per twee 
laaddeuren. Deze combinaties bevatten 
elk twee 400 V CEE-contactdozen 16 A, 
5-polig voor algemeen gebruik en een 
230 V CEE-contactdoos 16 A, 3-polig 
voor het elektrisch laden van pomp-
wagens en ander logistiek materieel.  
In het bovenste deel van de AMAXX® 
combinaties zitten de bijbehorende 
beveiligingen van Doepke, in de vorm 
van drie aardlekautomaten en een 
Doepke hoofdschakelaar. 

Doepke beveiligingen
In de onderste drie segmenten van de 
contactdooscombinaties worden 
kabels doorgelust en zijn 32 A en 16 A 
Doepke beveiligingen voor afgaande 
groepen geïnstalleerd. Hieronder vallen 
de kabels voor de  laaddeurbediening 

en voor de MENNEKES 230 V CEE- 
contactdozen 16 A, 3p die tussen de 
laaddeuren in geplaatst zijn, waarmee 
ook elektrische pompwagens en 
 dergelijken kunnen worden opgeladen. 

Als laatste gaan er afgaande voedingen 
naar buiten toe, waarmee de vracht-
wagens ook buiten hun koelinstallatie  
kunnen voeden, zonder hierbij de eigen 
dieselmotor te moeten gebruiken.  
Dit maakt het koelen tijdens het laden- 
en lossen en gedurende wachtperiodes 
een stuk milieuvriendelijker en duur-
zamer.    

Een mooi project waarin wij graag 
hebben meegedacht over de meest 
 efficiënte voorzieningen voor de 
stroomvoorzieningen in dit duurzame 
logistieke centrum. 



www.mennekes.nl
Op de nieuwe Nederlandstalige website van MENNEKES 
vindt u een overzicht van alle oplossingen en 
 producten. Ook vindt u bij de producten eenvoudig 
de CAD bestanden, de Nederlandstalige databladen 
en de montage- en gebruikershandleidingen.

Doepke Akademie
In dit nieuwe, interactieve Duitstalige gedeelte van de Doepke website vindt u, na registratie, alle 
 informatie, productvideo’s en webinars van de nieuwe Doepke producten. Overzichtelijk gerangschikt  
en gepresenteerd als een digitale beursstand.

Schuch TRIANO 
disc
Met de nieuwe TRIANO disc laat Schuch op 
 overtuigende wijze zien dat hoge kwaliteit en een 
lage prijs prima samengaan, en dat onderstrepen 
ze met een garantie van vijf jaar.

Statig herenhuis in 
 Amsterdam-Zuid met  
eNet SMART HOME
 Na de volledige renovatie van een statig herenhuis in Amsterdam-Zuid bleek al 
spoedig dat er, ondanks de prachtige afwerking van de ruimtes, toch nog een gevoel 
van comfort ontbrak. Voornaamste reden hiervoor was de grootte van het heren-
huis dat vijf verdiepingen telt, van voor naar achter een behoorlijke diepte heeft,  
en ook nog enkele niveauverschillen tussen de etages heeft. Hierdoor zijn er veel 
verschillende lichtpunten die ver uit elkaar liggen.  

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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Niet comfortabel
Om al deze verlichting te dimmen of te 
schakelen, moesten de bewoners veel 
heen en weer lopen. En met energie-
besparing in het achterhoofd moesten 
zij ook vaak teruglopen om nog ergens 
het licht uit te doen. Om dit gebrek aan 
comfort op te lossen namen de 
 bewoners installatiebedrijf Elderhorst 
Electra b.v. uit Zoeterwoude-Rijndijk  
in de arm. 

eNet SMART HOME biedt  
de oplossing
Patrick de Jong van de firma Elderhorst 
bood de oplossing voor het vele heen 
en weer lopen en paste de bestaande 
installatie aan met JUNG eNet SMART 
HOME componenten en de JUNG eNet 
Server: het hart van het systeem.  
Met de actoren voor de verlichting in de 
meterkast en in verschillende verdeel-
kasten op de verdiepingen kan de 
 verlichting nu met draadloze eNet 
 wandzenders bediend worden vanaf 
 strategische plekken op alle verdiepingen. 
Omdat deze wandzenders draadloos 
zijn en er geen hak- en breekwerk 
nodig is, konden de bewoners zelf de 
perfecte plaats bepalen, over het 
 algemeen was dat de plek waar men  
de kamer of de verdieping verlaat. 

Een concept met systeem
De wandzenders zijn bedrukt om 
 overzichtelijk te maken welke taster-
knop welke verlichting bedient. 
De basis van het eNet SMART HOME 
systeem is gelegd door Patrick zelf, 
door de wandzenders te programmeren 
met de eNet Server. Zo legde hij op elke 
wandzender, altijd rechtsonder, een 
‘alles uit’ knop vast. Hiermee kan alle 
verlichting van een hele etage worden 
uitgeschakeld. Eveneens heeft elke 

Flexibel met de app
Met de handige eNet app kunnen de 
bewoners ook met hun telefoon de 
 verlichting bedienen. Daarbij kunnen 
zij op alle wandzenders de ‘lichtscène-
knop’ toewijzen naar wens. Zo gaat de 
verlichting in de keuken op 50 % 
branden en is er een TV-scène voor 
 filmavond op de lichtscèneknop in  
de woonkamer.  

Met behulp van de eNet Server is een 
tijdschakeling geregeld, zodat de tuin-
verlichting ’s avonds gedimd aangaat. 
Ook kunnen de bewoners met de app 

wandzender een tasterknop voor het 
aanschakelen van verlichting op de 
volgende etage, zodat de bewoners 
nooit in het donker komen te staan. 
Ook is er op elke wandzender een 
 tasterknop ingericht voor scènes 
waarin verschillende lichtpunten en 
dimniveau’s gecombineerd kunnen 
worden. Op deze ‘lichtscèneknop’ 
kunnen de bewoners zelf verschillende 
lichtpunten instellen met behulp van 
de app.         

heel eenvoudig steeds  verschillende 
nieuwe scènes aanmaken mocht dat 
nodig zijn.  

De wandzenders in 
verschillende stijlen
Er zijn twee verschillende uitvoeringen 
wandzenders gebruikt, allebei in de 
vorm van F 50 tasters.  Voor de 
 verkeersruimtes is gekozen voor het 
strakke en tijdloze LS 990 in alpine  
wit. Voor de kamers is de keuze 
gevallen op de warme tinten van  
LS 990 in Messing antiek.     



Aan het begin van de coronacrisis schreef ik in mijn voor-
woord dat er een vergrootglas zou komen op China, en de 
nadelen van de globalisering. Na de Klimaattop in Glasgow 
kun je vraagtekens zetten bij de resultaten en vooral bij de 
termijnen die worden genoemd, zoals India die in 2070 
 klimaatneutraal wil zijn. 

Het is, denk ik, een illusie om te denken dat bepaalde 
 landen veel sneller gaan bewegen ondanks wellicht betere 
beloften die ze onder druk maken. We kunnen echter 
 allemaal zelf bepalen waar wij onze spullen vandaan  
laten komen.

Ik ben van mening dat we onszelf veel meer moeten 
 realiseren waar de spullen die we kopen en gebruiken 
daadwerkelijk vandaan komen. Als we in Europa, in mijn 
ogen terecht, volop ons best doen om onszelf te 
 verbeteren, moeten we onszelf ook realiseren dat dit in 
sommige werelddelen niet gebeurt en dat we, door daar 
volop  van te profiteren, het probleem verleggen.

Het is tenslotte de wereld op zijn kop als we in Europa alle 
maatregelen opvolgen en met elkaar betalen om zo over te 
schakelen naar klimaatneutraal terwijl we vervolgens 
steeds meer op andere continenten laten produceren en 
hierheen laten brengen met containerschepen….  

Dus zoals we bij de slager zelf de keuze maken of we 
 kiezen voor het stukje vlees uit Zuid-Amerika of van de 
 Nederlandse grasgronden kunnen we dat op alle vlakken 
meer laten meespelen.

Met alle uitdagingen die we overal om ons heen zien met 
de huidige chiptekorten hoop ik van ganser harte dat 
 Europa zal komen met een plan voor Europese productie 
van elektronica componenten en halfgeleiders, Made in 
 Europe, we schijnen best wat kennis te hebben op dat vlak!

Made in Europe!
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DE OPINIE VAN ...DE OPINIE VAN ...
Hans Arentsen, directeur 
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