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- Ons magazijn nu verlicht met Schuch Triano’s
- De nieuwe Meyer catalogus is uit
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De kansen 
stapelen  
zich op!
Door de groei in de woningmarkt en de 
woningprijzen zijn er volop mogelijkheden om 
de woning interessanter te maken voor uw klant 
en daarmee voor u! Smart homes en Smart 
buildings, daar gaan we volop naartoe.

Dit was voor ons ook één van de redenen om volgas 
door te gaan met onze fabriek  FireAngel van Sprue 
en te stoppen met de producten van BRK. Fireangel 
biedt producten die volledig modulair zijn in te 
passen in verschillende smart home systemen en 
ontwikkelt hierin consequent verder!

Om de Smart ontwikkeling in te vullen zullen we de 
techniek gezamenlijk moeten omarmen en 

tot ons nemen. De interesse van de klant 
is er en wij trachten die verder aan te 
wakkeren door o.a. onze deelname aan 
het tv-programma van Woonvilla naar 

Droomvilla!

En dan te bedenken dat tijdens 
het drukken van dit blad in 

Frankfurt tijdens Light and 
Building er weer volop 
nieuwe ontwikkelingen zijn 
geïntroduceerd…..

Daar vertellen we u over 
in de volgende uitgave.

Hans Arentsen

JUNG eNet 
SMART HOME in  
‘van Woonvilla 
naar Droomvilla’ 
Misschien heeft u het TV-programma gezien op zondag 4 en 11 februari op 
RTL 4 - de stadsvilla van Ingrid en Ingvar werd rigoureus verbouwd. Hierbij is 
gebruik gemaakt van moderne technieken, waaronder het beveiligde JUNG 
eNet SMART HOME systeem voor het aansturen van de verlichting en de 
 zonwering, gemakkelijk bediend met wandzenders en mobiele telefoon. 

 De JUNG eNet SMART HOME app voor bediening van verlichting en zonwering op de telefoon
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Het project vond plaats in samen-
werking met Bertram Terpstra, van 
Studio Designa in Laren. Voor het 
elektrawerk werd Allicht Cronjé  
uit Loosdrecht ingeschakeld, en 
gezamenlijk hebben ze gekozen  
voor JUNG eNet SMART HOME.

Waarom JUNG eNet 
SMART HOME?

Flexibel
Al vanaf dag één was duidelijk  
dat er een flexibel systeem nodig 
was. Met JUNG eNet SMART HOME 
 kunnen de wandzenders daar 
 ge  plaatst worden waar ze nodig 
zijn, direct op vlakke ondergrond. 
Zij kunnen zelfs naderhand 
 toegevoegd worden. 

Verlichting gemakkelijk zelf regelen
Allicht heeft bij voorbaat lichtscènes 
vastgelegd in de App op de telefoon 
en op twee van de vier knoppen op 
elke wandzender. Maar ook Ingrid en 
Ingvar kunnen zelf met de handige 
App scènes vastleggen en zo nodig 
weer wijzigen. Zo worden de licht-
scènes voor alle  situaties met één 

 JUNG LS ZERO  
in Dark, perfect 
vlakke afwerking  
in de keuken

druk op de knop opgeroepen. 
 Desgewenst via de wandzenders, 
dan wel via de telefoon. Hierna kan 
de scène ook nog in zijn geheel 
gedimd worden. 
   
Zonwering op hetzelfde systeem
Een ander belangrijk punt was dat 
de zonwering op hetzelfde systeem 
aangesloten kon worden. Voor extra 
daglicht werd namelijk een licht-
straat aangebracht. De zonwering 
van de lichtstraat en de rolgordijnen 
bij de erker worden automatisch 
geschakeld via een timer, maar de 
zonwering kan ook steeds met de 
eNet SMART HOME App of via de 
wandzenders worden bediend.  

Alles in JUNG design
Architect Bertram Terpstra van 
Designa was zeer enthousiast over 
het feit dat dit alles in de uniforme 

 JUNG vlakke wandzenders in  
LS 990 alpine wit 

vormgeving van het JUNG design 
kon worden uitgevoerd. Niet alleen 
de wandzenders, maar ook de 
 contactdozen en de USB-laad-
contactdozen in de keuken passen  
in het totaalplaatje. 

En toch diversiteit
In deze uniforme vormgeving is het 
ook mogelijk om diversiteit aan te 
brengen. Zo is als basis het tijdloze 
JUNG LS 990 alpine wit toegepast, 
maar in de keuken is het extreem 
vlakke LS ZERO gemonteerd, als 
meubel inbouw in het hout en in de 
spatranden van natuursteen. Door 
hier te kiezen voor LS Dark, in de 
ZERO uitvoering, is een bijzondere 
uitstraling bereikt, zowel qua vorm-
geving als qua kleureffect. Voor de 
badkamer was noir d’ivoir uit de 
 collectie Les Couleurs® de Corbusier 
van JUNG de perfecte match, maar 

Specifieke eisen:
• flexibele lichtregeling 
• combinatie met zonwering

Oplossing:
• JUNG eNet SMART HOME, licht en 

jaloeziebediening met lichtscènes 
die steeds door de gebruiker zelf 
kunnen worden gewijzigd en vrij 
plaatsbare wandzenders en smart-
phone voor de bediening. 

nog steeds in de tijdloze en  
strakke vormgeving van het  
LS 990 programma.   

Zie ook www.jung.nl & www.rtl.nl/
gemist/van-woonvilla-naar- 
droomvilla/
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Ons magazijn nu verlicht  
met Schuch Triano’s

Het Hateha-magazijn in Hazerswoude-Rijndijk bestaat uit 2 hoge hallen. We hadden hier conventionele 
 armaturen met gasontladingslampen (HQL, 250 Watt) hangen. Deze waren aan vervanging toe. Ze bevatten 
namelijk verouderde lichtbronnen en voldeden niet meer aan de Europese regelgeving. Het ligt voor de hand 
om hier led-armaturen toe te passen van Schuch. Dat hebben we gedaan en nu hangen er 19 Triano’s (3401 
L120 G2) die ons magazijn op een prettige manier verlichten. We hebben de voordelen van deze armaturen 
nu ook zelf aan den lijve ondervonden. En ook de besparing die het oplevert.

OUDE SITUATIE NIEUWE SITUATIE
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“ Ondanks dat de hallen 
circa 8 meter hoog zijn, 
is de lichtopbrengst op 
de vloer gewaarborgd.”

“ Dus niet alleen hebben we beter en prettiger licht in 
ons magazijn. Op termijn verdienen we de gedane 
investering ook terug.”   

Goede lichtopbrengst
De Schuch Triano is uitermate 
geschikt voor in hoge hallen. 
Ondanks dat de hallen circa 8 meter 
hoog zijn, is de lichtopbrengst op de 
vloer gewaarborgd. Dit zorgt voor 
een prettige sfeer om in te werken. 
Daarnaast heeft de verlichting geen 
tijd nodig om tot 100% output te 
komen. Ook kan na uitschakelen de 
verlichting direct weer aangezet 
worden en bereikt deze ook direct 
weer de 100% verlichtingssterkte.

Gemakkelijke montage
Door de bouwvorm konden de 
armaturen 1-op-1 vervangen worden. 
De bedrading was reeds aanwezig. 
En de 1-punt ophanging zorgt  
voor een snelle montage van  
deze armaturen.

Energiebesparing
Het energieverbruik neemt serieus  
af met de Triano-armaturen. We 
 realiseren een besparing tot wel 
twee derde op energieverbruik 
 vergeleken met de oude situatie.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Nederlandse overheid heeft een 
subsidieregeling waarbij een deel 
van de investering teruggevraagd 
kan worden: de EIA. Hier hebben  
we dan ook gebruik van gemaakt. 
De totale investeringsaftrek bestaat 
uit de aanschafkosten en installatie-

kosten. Het totaal van deze bedragen 
moet boven de € 2.500,= komen en 
in hetzelfde kalenderjaar liggen om 
voor aftrek in aanmerking te komen. 
En belangrijk is dat de led-armaturen 
voldoen aan > 100 lm/W. De toe-
gepaste Triano heeft een lm/W 
 verhouding van 149. Dus in ons  
geval waren alle vragen met ‘ja’  
te beantwoorden.

Berekening EIA
Een aantal stappen moeten gedaan 
worden alvorens de investerings aftrek 
in te dienen, deze hebben we geïllus-
treerd met de toegepaste Triano. 
1. Maximale investeringsaftrek 

 berekenen, middels de formule: 
aantal Lumen per armatuur / 
1.000 x € 25: 12.540/1.000 x  
€ 25 =  € 313,50

2. Berekenen van het totaalbedrag 
(middels formule in stap 1) voor 
alle armaturen: € 313,50 x 19 =  
€ 5.956,50

3. Ligt de investering lager dan het 
totaalbedrag van stap 2, dan komt 
het hele investeringsbedrag voor 
aftrek in aanmerking.

4. In 2018 mag 54,5% van dit 
 totaalbedrag van de winst 
 afgetrokken worden.

Dus niet alleen hebben we beter  
en prettiger licht in ons magazijn. 
Op termijn verdienen we de gedane 
investering ook terug.

Meer informatie over deze 
 armaturen?
Specificaties vindt u in de Schuch 
catalogus. Bij vragen staan onze 
specialisten ook graag voor u klaar.
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Light + Building heeft net plaatsgevonden. Hét 
moment om een nieuwe catalogus uit te brengen.  
Zo ook Meyer. De catalogus is een stukje dunner  
dan de vorige, omdat we met name afscheid  
nemen van de hoge druk gasontladingslampen. 

In de catalogus zijn een aantal nieuwe armaturen 
opgenomen, waaronder de kleinere uitvoering van  
de Arclux: de Arclux Mini.

Dit armatuur wordt geplaatst in en verlicht het 
 raamkozijn. Het zorgt voor een bijzondere manier  
om de gevel van een gebouw aan te lichten. Omdat  
deze  uitvoering kleiner is dan de reeds bestaande 
 uit voeringen valt het armatuur nog minder op en  
ligt de nadruk nog meer op de aangelichte gevel. 

Charge up 
your day is live
Maak kennis met Gerald, ondernemer, op de 
nieuwe MENNEKES website: chargeupyourday.
nl. Hij laat zien waarom en hoe hij MENNEKES 
l aadoplossingen inzet. Hij is niet de enige 
 persona.  Privégebruik aldanniet in combinatie 
met  zakelijk gebruik komen aan bod in de vorm  
van Paula, Kathi of Daniël. Ook ziet u vanuit 
 perspectief van wagenparkbeheerders of 
 hotel eigenaren hoe MENNEKES hen helpt bij  
het laden van elektrische auto’s.

Wilt u zien wat uw voordelen zijn of wilt u zich 
beter in uw klant in kunnen leven? Neem een 
kijkje op chargeupyourday.nl. 

De nieuwe Meyer 
catalogus is uit!

De voordelen van dit armatuur  
in het kort:
• zeer klein armatuur, met afmetingen: 

(lxbxh) 200x105x59 mm. 
• standaard een hele kleine 

uitstralings hoek, die zorgt voor 
 weinig tot geen strooilicht. 

• gesloten behuizing met 
 beschermingsgraad IP 67. 

• bevat 2 leds van 2 Watt.
• leverbaar in warmwit  (3000K), 

neutraalwit (4000K) en blauw.

Het uitgebreide product
assortiment van MENNEKES 
is voor mijn bedrijf optimaal. 
Altijd flexibel, voor elke eis.

Gerald, 52 jaar, ondernemer
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Op de JUNG website is sinds kort een speciale pagina toegevoegd over hotelinstallaties. Geheel gericht op het 
 comfort voor de gasten, én op efficiëntie, energiezuinigheid en een soepel verloop van de workflow voor de 
 eigenaar. Professionele oplossingen, zowel voor conventionele installaties als voor intelligente KNX installaties  
en alles daartussenin. 

Wat u hier kunt vinden?
De website is overzichtelijk opgebouwd, en presenteert 
oplossingen als eerste toegesneden op de hotelkamer, dan 
de openbare ruimtes, daarna komt een slim hotel aan de 
orde met de intelligente gebouwbeheertechniek KNX. Ook 
referentieprojecten worden besproken, met hotels over de 
hele wereld en natuurlijk ook in  Nederland. Speciale aan-
dacht wordt besteed aan het eenduidige JUNG design voor 
alle verschillende functies, met keuzes naar ieders smaak.

Ultiem comfort voor gasten
Belangrijk is dat gasten zich in het hotel op hun gemak 
voelen. Doelgerichte oplossingen zoals de hotelcard-
schakelaar voor vrijgave van de stroomvoorziening, het  
hoteldisplay voor feilloze communicatie tussen gasten 

en personeel, klimaatregeling, met bijvoorbeeld de 
JUNG FanCoil thermostaat en een eenduidig bedien-
concept in JUNG design, kunnen hier een belangrijke 
 bijdrage aan leveren.  

Ook de openbare ruimtes zijn belangrijk voor de  gasten, 
op de website worden dan ook oplossingen geboden 
voor veilige oriëntatie met het led-licht systeem en auto-
matische lichtregeling, lichtscènes en bewaking van de 
luchtkwaliteit voor conferentieruimtes  

Alles op een rij voor u
Dit alles, inclusief uitgebreide aandacht voor referentie-
projecten, vindt u ook terug in de nieuwe brochure 
“JUNG Hospitality” en op www.jung.nl/hotel. 

JUNG Hospitality: alle  
hotel  oplossingen op een rij

18
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www.hateha.nl



U kunt deze documentatie ook 
down loaden op, of aanvragen  
via www.hateha.nl 

Stuur mij de volgende documentatie toe:

 FireAngel hoofdcatalogus

 JUNG eNet SMART HOME

 JUNG Hospitality

 Meyer hoofdcatalogus 2018/2019

 Schuch led catalogus

  Ik meld me aan voor e-konnekties -  

de digitale nieuwsbrief van Hateha. 

Scan uw documentatie-aanvraag en 
e-mail deze naar marketing@hateha.nl. 
Vergeet niet uw adresgegevens te  
vermelden.
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Konnekties is een uitgave van Hateha B.V. - nummer 1, 22e jaargang, maart 2018
Rijndijk 121, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk - 071 3419009 - marketing@hateha.nl - www.hateha.nl

Volg ons via

Agenda
Rexel Aspergedagen

Locaties:
15 mei Auberge de Rouche
16 mei Scelta
17 mei De Efteling
29 mei Assen
30 mei Apeldoorn
31 mei Vianen
6 juni Dordrecht
7 juni Nootdorp
13 juni tbd
14 juni  Akersloot

Design District

Architect@work

Scholingen JUNG eNet  
SMART HOME en KNX

Vervangende artikelen FireAngel
Voor de BRK melders die per 1 april a.s. vervallen, 
 hebben we voor u een 1-op-1-vervanging van FireAngel. 
Daarnaast heeft FireAngel diverse melders in ont-
wikkeling. Op onze website vindt alle artikel informatie 
overzichtelijk in een Excelbestand, inclusief verwijzing 
van oude naar nieuwe artikelen. 

Productie FireAngel naar Europa
Er wijzigt meer. De productie van de meeste FireAngel 
melders verplaatst zich naar Europa – te weten naar 
een zeer moderne fabriek in Polen. Dit maakt dat de 
logistiek, levertijden en after-sales flexibeler zijn.  
Op deze manier hopen wij u nog beter van dienst  
te kunnen zijn.

Hateha B.V. richt zich volledig  
op  FireAngel per 1 april 2018
Per 1 april a.s. beëindigt Hateha B.V. de samenwerking met BRK. Vanaf dat moment  
zullen wij ons volledig richten op de FireAngel rook-, hitte- en koolmonoxidemelders.  
De afgelopen jaren heeft FireAngel zich als merk bewezen. Haar melders worden steeds 
meer verkocht op de Nederlandse markt, aangezien zij vanuit Engeland haar producten 
sneller aan kan passen aan de lokale situatie in o.a. Nederland.

12 en 13 
september
Ahoy, Rotterdam

6 t/m 8 juni
Van Nelle 
Fabriek, 
 Rotterdam

zie www.hateha.nl/
activiteiten/scholingen 
voor diverse data.
Infocentrum,  
Hazerswoude-Rijndijk
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