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AGENDA
Rexel Aspergedagen 17 mei – 16 juni
Diverse locaties
De Ronde van Oosterberg 17 mei - 1 juli 2022
Diverse fietsroutes
Design District 8 – 10 juni 2022
Van Nelle Fabriek Rotterdam
Schuurman zomerevents
25 augustus - 29 september
Diverse locaties
Arch@work 14 – 15 september 2022
Ahoy Rotterdam

Scholingen
De scholingen worden weer opgepakt. We geven scholingen voor
JUNG eNet SMART HOME en voor JUNG KNX met diverse thema’s.
Kijkt u op de website voor actuele informatie over de data op
www.hateha.nl/agenda
Rectificatie Konnekties
2021 nr. 4:
Bij het artikel over de MENNEKES
AMAXX® combinaties bij het
distributiecentrum in Almere hebben
wij per abuis alleen het logo van het
Installatiebedrijf vermeld, niet hun
naam. Het betreft Jacobs Elektro BV
uit Breda, waarmee wij, ook in dit
project, weer heel prettig hebben
samengewerkt.
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VOORWOORD

Uitdagingen!
In de laatste Konnekties van 2021 moest ik aangeven dat we bij
diverse fabrieken van ons problemen ondervinden met het
leveren van artikelen. Hoewel de corona pandemie in Europa
inmiddels behapbaar lijkt en de diverse coronamaatregelen in
Nederland en Europa lijken te verdwijnen moeten we helaas
vaststellen dat de leveringsproblemen niet voorbij zijn.
De schok die corona door de hele wereld heeft veroorzaakt
heeft heel duidelijk een sterk verstorend effect gehad op veel
toeleveringsketens. Alles hoor ik voorbij komen, van staal en
messing tot kunststof maar ook elektronicacomponenten,
microchips of schroefjes.
Het maakt niet uit wat er mist maar het betekent dat niet alles zo
snel geproduceerd kan worden als we laatste jaren gewend waren.
Uitdagingen dus voor ons maar vooral ook voor u!
Bestelt u op tijd is het advies!
En dan is het doel van onze nieuwe regering dat we meer en betaalbare woningen extra
gaan produceren? Volop uitdagingen ook daarbij lijkt mij.
Maar dit alles is natuurlijk niets vergeleken bij datgene wat eind februari in Oekraïne is
gebeurd! Wat een afschuwelijke gebeurtenis is dit! Hoe kunnen we dit als buren en
mensen elkaar toch nog aandoen, leren we dan niets van het verleden?
Ik hoop van ganser harte dat dit heel spoedig onder controle zal komen!
Want de echte uitdagingen zijn er voor de bevolking en het leger van Oekraïne!
We wensen hen alle kracht toe!

Hans Arentsen
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Gewoon efficiënt

JUNG KNX in kantoor
mediapark
5

Bij de renovatie van een kantoorpand in het mediapark in Hilversum luidde de
opdracht om alle verlichting om te bouwen naar ledverlichting, en de besturing
van de verlichting, de verwarming en de zonwering op een efficiënte en duurzame
manier te organiseren. De opdracht voor de elektrotechnische installatie ging naar
Schimmel Elektrotechniek BV uit Laren. Door hun jarenlange ervaring met het
KNX systeem in luxe woningbouwprojecten kwamen zij op het idee om ook hier
met JUNG KNX te werken, gezien de betrouwbaarheid en de stabiliteit van het
systeem. Zij hebben de installatie ook zelf geprogrammeerd.
geeft deze door aan de KNX motor
ventielaandrijvingen boven het
plafond. Zo wordt de ruimte ook
alleen verwarmd naar 20 graden als
er mensen zijn.

DALI sturing tunable white
Om de ongeveer 200 TW ledarmaturen
per verdieping aan te sturen, wordt
gebruik gemaakt van vier JUNG KNX
DALI Gateways per verdieping die
ieder 64 ledarmaturen kunnen
dimmen tot de vaste lichtsterkte
van 400 Lux.

Alleen als het nodig is
Bij deze nieuwe, bijzonder efficiënte,
lichtregeling hoeven de medewerkers
geen bedienpunten meer te gebruiken
op hun werkplek. De lichtregeling
wordt gestuurd door een nieuw type
aanwezigheidsmelder, klein genoeg
om niet al te veel op te vallen in het
plafond, maar wel ‘groots’ qua mogelijk
heden. Met deze aanwezigheids
melders worden zowel de verlichting
als de verwarming aangestuurd, maar
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dan alleen als er werknemers aan
wezig zijn. De melder registreert
aanwezigheid en meet de lichtsterkte
op de werkplek. Hij stuurt de DALI
dimactoren aan om de lichtsterkte te
verhogen als er gewerkt wordt zodat
de werknemers op hun werkplek altijd
400 Lux hebben. De verlichting schakelt
weer uit als er niemand meer aan zijn
bureau zit, met een nalooptijd van 20
minuten. Daarnaast meet de aanwezig
heidsmelder de ruimtetemperatuur en

Zonwering
De aan drie zijden van het gebouw
geplaatste zonwering wordt per drie
ramen aangestuurd door een zonne
sensor via relais. De JUNG KNX
jaloezieactoren sturen op aangeven
van de zonnesensoren via relais de
zonwering naar de gewenste positie.
Handig hierbij zijn de groottes van de
JUNG Jaloezieactoren die gebruikt zijn
tot 12-voudige uitvoering, waarmee de
installatie overzichtelijker is.

Als alles automatisch gaat
Omdat de besturing van de verlichting,
verwarming en zonwering auto
matisch verloopt, zijn er nauwelijks
nog bedienpunten nodig. Op een
enkele plek zit nog een wandzender
in het programma A 550 in antraciet
mat. Hiermee kan de verlichting in
de keuken bediend worden en
kunnen lichtscènes worden
opgeroepen in presentatieruimtes,
meer bedienpunten zijn er niet
nodig.

UITGELICHTE ARTIKELEN

Mooi weggewerkt
De inrichting van het kantoorpand
heeft een industriële sfeer gekregen,
met weids opgezette kantoortuinen
en open plafonds. De open plafonds
waren nog wel een punt van aandacht.
Hierdoor was het wel noodzakelijk
om alle bekabeling netjes weg te
werken. Hierbij hielp de goede
samenwerking van de verschillende
disciplines en ook de aanwezigheid
van de KNX bus. Over een enkele
KNX bus loopt de besturing van de
verschillende installaties voor zowel
de verlichting en de verwarming als
de zonwering. Dat maakt de installatie
eenvoudig en overzichtelijk en het
scheelt ruimte in de kabelbanen.

 Scan deze QR codes:
Aanwezigheidsmelder:
3361-1 M WW

KNX motorventiel
aandrijving: 2177 SV R
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NIEUW

NIEUW

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

Ruimtebesparing met Doepke DRCBO 4B
Een aardlekautomaat schakelt, in geval van overbelasting
foutstroom of kortsluiting, alleen het defecte circuit uit.
Dit vergemakkelijkt het oplossen van problemen,
verhoogt de beschikbaarheid van het systeem en
bespaart dus kosten.
De aardlekautomaten serie DRCBO 4 B is sinds kort
leverbaar in een nog compactere bouwvorm: de tweepolige versie is slechts 2,5, in plaats van 4 TE, breed,
terwijl de vierpolige uitvoering slechts 4,5 TE, in plaats
van 6 TE, breed is. Dit levert een aanzienlijke ruimte
besparing in de verdeelkast op.

Laat u niet verblinden door
goedkope aanbiedingen van LED
High Bay armaturen
Als er bij de armatuurkeuze niet alleen gekeken wordt naar de aanschafprijs
maar ook naar de vele andere belangrijke eigenschappen van een armatuur,

Smart Control 8: één touchscreen voor de gehele
gebouwbeheertechniek
Comfort, functionaliteit en veiligheid: de
nieuwe JUNG Smart Control 8 is een touch
display voor aansturing van de volgende apps:
Visu Pro, SV-server, eNet SMART HOME of
deurcommunicatie (i.c.m. Siedle). De SC8
biedt, samen met één van de servers,
maximale flexibiliteit om uw Smart Home
of Smart Building intuïtief met een touch
screen te bedienen.
Het display met een diameter van 8 inch
(20,32 cm) is een HD-scherm en is met 16 mm
bijzonder plat. Omdat de helderheid van het scherm kan worden aangepast, wordt het beeld ook
bij wisselende lichtomstandigheden helder en duidelijk weergegeven. Schitterende kleuren, scherpe
beelden en de modernste displaytechniek zorgen voor een eenvoudige en comfortabele bediening
net zoals bij de nieuwste tablets.
Ook ideaal voor vervanging of renovatieprojecten

zoals bijvoorbeeld efficiëntie, levensduur van de leds (vooral bij de
maximale omgevingstemperatuur) en montagegemak, wordt al snel

Innovatieve
armaturen met
veelzijdige
lichttechniek en
minimalistisch
design

duidelijk dat goedkoop niet loont. Op de langer termijn blijkt dit namelijk

De Monospace armaturen zijn

vooral duurkoop en extra schadelijk voor het milieu.

innovatief op het gebied van design
en precieze optiek. Monospace is

Met de armatuurserie TRIANO en TRIANO disc laat SCHUCH graag zien

ontwikkeld voor gebruik in stedelijk

wat kwaliteit is en waarom investering loont!

gebied, als straatverlichting en voor
voet- en fietspaden. Door de grote
verscheidenheid aan optieken en
reflectoren is het altijd mogelijk de
ideale lichtverdeling te kiezen voor
elke specifieke verlichtingstoepassing,
voor aan de wand of als mast
uitvoering. Ook is de Monospace
leverbaar in verschillende wattages
en kleuren en is er een DALI
uitvoering verkrijgbaar.
Door het neutrale en tijdloze design
kunnen de Monospace armaturen
harmonieus worden geïntegreerd in
de landschapsarchitectuur.

JUNG heeft bij de SC8 ook vooral gedacht aan r enovatieprojecten. Het touchscreen is bijzonder
geschikt voor uitbreidingen achteraf (Retrofit) en past op de bestaande inbouwbehuizingen EBG 24
en SC7EBG. Bovendien is het ook mogelijk om de SC8 te monteren op een diepe (minimaal 60mm)
inbouwdoos.
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Spoorzone
Zwolle komt
tot leven met
Monospots
De gemeente Zwolle is de laatste jaren hard aan het
werk om de stationsomgeving opnieuw in te richten
en levendiger, aantrekkelijker en groener te maken.
Ook miste er een verbinding tussen het station en de
binnenstad en aanduiding van de looproute. Het
aanpakken van de verlichting vormde een belangrijk
deel van de oplossing hiervoor.
Lichtplan
Voor het concept en de uitvoering van
het project werden verschillende ver
lichtingsdeskundigen aangetrokken.
Het ontwerpteam bestond uit Nobralux
uit Schijndel en hun neventak voor
openbare verlichting, Studio NLX, die
in samenspraak met gemeente Zwolle
het lichtplan ontwikkelde. De installatie
van de armaturen lag bij aannemer
Boskalis Nederland en onderaannemer
Ko Hartog Elektrotechniek BV terwijl
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Luminext werd aangetrokken voor de
aansturing en het programmeren van
de armaturen. Daarbij moest er worden
uitgegaan van het standaard dimprotocol
van de gemeente Zwolle zelf, waarin is
opgenomen dat de armaturen alleen
vanaf het moment van inschakelen tot
21.00 uur en vanaf 06.00 uur tot het
moment van uitschakelen op 100%
mogen branden, de rest van de nacht
worden ze tot 60 of 80% van de licht
sterkte gedimd.
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Monospot alleskunner
Zo’n 100 Monospot armaturen van
Willy Meyer & Sohn, in de varianten
2 en 3, maken nu deel uit van de
verlichting bij de spoorzone. Er is
voor de Meyer Monospot armaturen
in twee varianten gekozen, omdat de
lichtmakers hiermee bijzonder
flexibel waren in hun toepassingen.
Niet alleen zijn er vele varianten
verkrijgbaar qua grootte en vermogen
met verschillende antiverblindings
rasters, maar ook qua lichtoptiek
bieden zij vele mogelijkheden.
Hiervan werden vier verschillende
optieken opgenomen in het lichtplan.
Als basisverlichting van het stations
plein zijn zowel breedstralende
armaturen gebruikt als armaturen
met de bijzonder breedstralende
‘straatoptiek’ voor mooie en gelijkmatige
verlichting. In het midden van het
plein staan masten van 12 meter hoog,
met onder andere drie Monospots 3
van 36 Watt. Meer naar de randen van
het plein staan masten van 9 meter
met onder andere twee Monospot 2
armaturen met vermogens van 15 Watt.

Contrast creëren
Om duidelijk de looprichting van het
station naar de binnenstad aan te
duiden is gebruik gemaakt van

12

c ontrasten aan beide zijden van het
station in de richting van de binnen
stad. Deze contrasten worden gevormd
door de bundels van de Monospots
met zeer smalle lichtbundels. Extra
sfeer wordt gecreëerd door de aan
vullende middelbreedstralende
armaturen.

s peciaal gericht met een zo klein
mogelijke tilthoek, zodat het strooilicht
het aanlichten van het stationsgebouw
niet kan verstoren. Alle andere
armaturen hebben een honingraat
raster, zodat voorbijgangers niet
verblind worden als ze in de
armaturen kijken.

Geen vervuiling,
geen verblinding

Monospot discreet

De armaturen met straatoptiek in de
buurt van het stationsgebouw zijn

De wit gepoedercoate Monospot
armaturen zijn per vier dan wel zes
stuks geplaatst op eveneens wit

 epoedercoate lichtmasten van 9 en 12
g
meter hoog. Door de pure en compacte
vormgeving van de armaturen kunnen
zij discreet in de omgeving worden
opgenomen. De witte Monospot
armaturen blijven langer mooi en wit
omdat de behuizing geen randjes of
voegen heeft waar vuil zich zou
kunnen ophopen.

Slimme verlichting
Alle armaturen hebben hoogwaardige
ledmodules in 3000K, een dimbare DALI

driver en zijn geleverd met een vijfaderig
aansluitsnoer voor aansluiting op de
controllers van Luminext. Hiermee
worden de ‘gewone’ Meyer armaturen
opgenomen in een smart lighting
systeem van openbare verlichting.
Voor het reguliere verloop van de dag
vormt de tijdsturing van het Zwolse
lichtprotocol de basis, maar met deze
controllers worden de Meyer armaturen
‘slim’ en kan de gemeente Zwolle zelf op
afstand ingrijpen op het aansturen van
de verlichting mocht dat nodig zijn.
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Kijk op www.hateha.nl/konnekties voor handige video’s, apps en sites die je niet mag missen

Schuch webinar over het gevaar van stofexplosies
Schuch is al meer dan een eeuw dé specialist voor explosieveilige verlichting. In deze (Duitstalige) video legt
de technisch manager van Schuch Prof. Dr. Bruno Weis uit wat het gevaar is van een stofexplosie, w
 aarom
deze vaak wordt onderschat en hoe u tot een goede keuze van armaturen voor deze omgevingen komt.

JUNG AR Studio App
Met de JUNG AR-Studio app is het mogelijk om uw
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Nieuwe JUNG
KNX video’s

klanten op een hedendaagse manier te adviseren en

JUNG toont u, in 3 nieuwe (Engelstalige) video’s,

interieurideeën effectief te visualiseren. Recentelijk is

de verschillende KNX oplossingen die er zijn voor

de App geüpdatet met de JUNG Hospitalty oplos-

toepassing in kantoren, hotels en woningen en welk

singen in de designs LS 990, A Creation & A 550.

producten van JUNG hiervoor gebruikt kunnen worden.

Duurzame ledverlichting
op HAK terrein
HAK BV is een Nederlands bedrijf dat is opgericht in 1952 door de familie Hak. HAK
wil graag mensen helpen om meer groenten en peulvruchten te eten, omdat dat niet
alleen beter is voor de gezondheid, maar ook voor de planeet. In lijn met deze groene
missie, genaamd De Groene Keuken van HAK, wil zij in de loop van dit jaar verder als
officieel gecertificeerde B Corporation*. Bekende mede B Corp bedrijven zijn bijvoor
beeld Ben & Jerry’s en Danone. Hun motto is ‘using business as a force-for-good’.
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Energiezuinig
Een ander onderdeel van de groene
missie van HAK is het energie
management. Bij de fabriek in Giessen
worden een kleine 5000 zonnepanelen
geplaatst, welke klus van de zomer
afgerond wordt, en alle oude HQI-
verlichtingsarmaturen worden
vervangen door ledverlichting. Bij de
keuze van de armaturen werden een
paar eisen gesteld. Noodzakelijk was
een lange levensduur van de leds,
bijzonder energiezuinige leds en
armaturen met grote vermogens omdat
het buitenterrein van HAK behoorlijk
uitgestrekt is.

Levensduur & lm/W-verhouding
Al deze eisen vonden zij ingewilligd bij
verschillende soorten buitenverlichting
van Schuch. Er werd gekozen voor 25
straatarmaturen type 48, die de rijweg
voor vrachtwagens aanlichten, en 23 FOCO
vlakschijnwerpers in breedstralende
uitvoeringen als terreinverlichting.
De lange levensduur van al deze Schuch
armaturen ligt op L90 > 100.000h, wat
wil zeggen dat de lichtopbrengst na
100.000 uur nog 90% is. Ook zijn de leds
van deze armaturen bijzonder energie
zuinig, zij hebben allemaal een lumen/
Watt-verhouding van rond de 140.
Grotere vermogens zijn bij deze vlak
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De gebruikte armaturen op een rijtje: straatarmatuur uit de serie type 48, paddenstoelarmatuur KONIK en de terreinverlichting FOCO

stralers FOCO XL geen probleem, met
de speciale uitvoeringen in 140 en 280
Watt en de breed- dan wel asymmetrisch
breedstralende optieken kunnen zij
op moeilijke plekken veel terrein afdekken.

breedstralende optieken maken het
mogelijk om de masten ver uit elkaar te
plaatsen en toch voldoende lichtop
brengst te genereren.

Paddenstoelen

Met deze led verlichting zet HAK een
mooie verduurzamingsstap richting
het streven om in 2035 CO2-neutraal te
kunnen werken. Op weg naar circulair
ondernemen van grond tot mond.

Als laatste worden er paddenstoel
armaturen KONIC uit de serie 544
geplaatst die de terreinverlichting aan
de buitenzijden afronden. De bijzonder

*

h
 ttps://hak.nl/pers/hak-pakt-door-met-groenemissie-en-wil-in-2022-b-corp-certificering

Op weg naar CO2-neutraal werken
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DE OPINIE VAN ...
Henk Aanen, manager verkoop buitendienst

AMAXX®
VOOR IEDERE TOEPASSING HET JUISTE PRODUCT

Woningtekort zorgt
voor kansen, maar
ook voor uitdagingen
De cijfers omtrent het woningtekort liegen er niet om, er is

Voor de installatiebranche zijn de vooruitzichten de

dit jaar een tekort aan 279.000 woningen. Mede hierdoor

komende jaren dus positief. Kansen genoeg waarbij

zijn de huizenprijzen zo hoog dat veel Nederlanders moeten

de grootste uitdagingen het tekort aan personeel en

terugvallen op de vrije huursector, waar beleggers torenhoge

schaarste van materialen zijn.

IP44 en IP67
Eenvoudige
montage
Sterke materialen
Volledig naar wens
te configureren

prijzen vragen. De nieuwe minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijk Ordening, Hugo de Jonge noemt de aanpak van

De bouwsector staat niet stil en de bouwbedrijven gaan

het woningtekort een enorme en spoedeisende klus.

meer over op prefab oplossingen. De rol van de installateur
wordt steeds complexer, er komen steeds meer disciplines

Het kabinet heeft in hun plannen opgenomen om 100.000

bij waarbij de innovaties niet stil staan. Dit vergt behoorlijk

woningen per jaar te bouwen en trekt hier de komende

wat flexibiliteit van de installateur en deze zal constant

jaren maar liefst € 2 miljard voor uit. De woningen moeten

bijgeschoold moeten worden.

vooral voor starters, senioren en middeninkomens
gebouwd worden. Ten minste twee derde van de woningen

Om goed te kunnen inspelen op de verwachte groei zal

moeten betaalbare huur- en koopwoningen worden.

een goede forecast van groot belang zijn, gezien de
schaarste van materialen. De vooruitzichten zijn dus

Om dit te realiseren zullen er sneller vergunningen afgegeven

goed, laten we hopen dat de kabinetsplannen waar

moeten worden. Hierin is in 2021 een stap in de goede

gemaakt kunnen worden en dat we hier met z’n allen

richting gezet, er werden 74.000 vergunningen verleend,

op in kunnen spelen.

het grootste aantal in meer dan tien jaar.
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Kom meer te weten over AMAXX® onder:
www.MENNEKES.nl
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