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Tegelijkertijd komen wij als leveranciers weer volop met noviteiten 
en we vechten daarbij om uw tijd om alle voordelen en  mogelijkheden 
onder uw aandacht te krijgen.  Ik begrijp dat dit soms balanceren is 
tussen tijd voor wat nu moet of tijd voor iets wat u in de toekomst tijd 
kan besparen!

Ook in deze uitgave van Konnekties, die u kunt lezen wanneer het  
u schikt, staan weer de nodige mooie en handige ontwikkelingen. 
Daarnaast bieden wij onze digitale nieuwsbrief e-konnekties waar-
mee we maximaal 1 keer per maand een overzicht tonen van nieuwe 
ontwikkelingen. Via de achterzijde van Konnekties kunt u zich  
hierop abonneren.

In het artikel over de duurzame Hybride Microgrid Container leest u over de kwaliteit en 
hanteerbaarheid van MENNEKES PowerTOP® Xtra in de hogere Amperages. De Power-
TOP® Xtra familie is nu echter uitgebreid met 16 en 32 Ampère. Dit betekent voor u als 
 installateur extra aansluitgemak en u heeft tot wel 50% minder trekkracht nodig, nu ook 
bij lagere Amperages!  

Wij wijzen u op de nieuwe website van eNet SMART HOME en de nieuwe tutorial van eNet 
SMART HOME op JUNG.nl. En tonen dit keer een prachtig hotel in Maassluis wat volledig 
met KNX en  stekerbaar is gemaakt en door Meyer grondspots wordt uitgelicht. Over tijds-
winst gesproken!

We hopen komende periode af en toe wat tijd van u te krijgen?

Alvast bedankt!
Hans Arentsen

Het jaar 2019 is weer volop uit de startblokken en ieder-
een is nog drukker dan afgelopen jaar! Dit betekent dat 
onze agenda’s weer vollopen met afspraken en werk-
zaamheden om ons normale werk gedaan te krijgen.

Weinig tijd!
Veel noviteit!



Hybride Microgrid 
Energiecontainer – 
duurzaam en 
zelfvoorzienend
Op 23 januari jl. was Helga van Leur gastspreker bij de productlancering van de 
Hybride Microgrid Energiecontainer. Deze innovatieve energiecontainer is 
 ontstaan uit nauwe samenwerking tussen Topec B.V., EST Floattech en zuster-
bedrijf Pon Power en is bedoeld als showcase voor klanten, die een oplossing 
zoeken in duurzame energievoorziening.  Bijvoorbeeld voor locaties zonder een 
(betrouwbare) aansluiting op het openbare elektriciteitsnet, als zelfvoorzienende 
voeding voor kantoor of voor industriële productielocaties. Op locatie geplaatste 
zonnepanelen of windmolens, in combinatie met een omvormer, batterijen en 
een  generatorset zijn nodig voor deze duurzame energievoorziening. 
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Zelfvoorzienend
Op dit moment is de container aan-
gesloten op de zonnepanelen op het 
dak van het gebouw van Pon Power.  
De stroom wordt opgewekt door de 
 zonnepanelen en vervolgens opgeslagen 
in de batterijen in de container. De 
 generatorset in de container dient als 
back-up voor momenten dat er niet ge-
noeg zonlicht is geweest om de batterijen 
op te laden. Met deze oplossing kan er 
een constante energievoorziening 
 geboden worden. 

Showcase
Het voordeel van deze mix van hernieuw-
bare en traditionele energiebronnen is 
significant en daarmee ideaal voor klanten 
met ambitie op gebied van duurzaam-
heid, die ook kritisch zijn op gebied van 
de kosten. In het ontwerp kan ook aan 
speciale eisen tegemoet worden gekomen 
en kan voor iedere klant een passende 
oplossing bedacht worden.  

MENNEKES – eenvoudig maar 
comfortabel
Voor de externe aansluitingen van de 
Hybride Microgrid Container is gekozen 
voor twee MENNEKES  toestelcontact-
dozen van 125 A, 400 V. Hierop worden 
de koppelcontactstoppen, contactstoppen 
en contactdozen aangesloten die via de 
omvormer de stroom overbrengen van 
de zonnepanelen naar de batterijen.  
De (koppel-)contactstoppen behoren 
tot de PowerTOP® Xtra familie. Power-
TOP® Xtra contactmaterialen hebben 
X-CONTACT® INSIDE, de nieuwste 
 innovatie van MENNEKES. Net zoals bij 

Een MENNEKES koppelcontactstop voedt één van de toestelcontactstoppen op de 
 container die op de batterijen is aangesloten

De container bevat batterijen voor de opslag van de zonne-energie en een generator 
als back-up

6



voordeel omdat de container 
 momenteel wordt gebruikt als show-
case op beurzen en evenementen. 
  Ondanks dat het  steken en trekken 
 gemakkelijker  verloopt, zorgt deze 
 speciale contactvorm toch voor een 
 optimale contactdruk.

Ook de ergonomische vormgeving van 
de behuizing maakt u het bedienen 
 gemakkelijker. Door de antislip greep-
zone met rubber op de behuizing en de 
wartel, die bij aandraaien tegelijkertijd 
functioneert als kabeltrekontlasting 
wordt het aansluiten nog eenvoudiger. 
De kooiklemmen garanderen hoge 
klemkrachten. Tegenwoordig hebben 
alle 16 tot en met 125 A MENNEKES 
 PowerTOP Xtra® uitvoeringen 
 X-CONTACT® INSIDE. 

de Hybride Microgrid Container is het 
principe eenvoudig maar effectief. Het 
nieuwe X-CONTACT® heeft verende en 
gesleufde contactbussen. De bussen 
 veren uitsluitend op basis van hun 
 materiaaleigenschappen, zonder dat  
er extra veerelementen nodig zijn.  
De electrical engineers hebben heel 
 bewust gekozen voor de kwaliteit en 
degelijkheid van MENNEKES, zodat 
hun klanten later gemakkelijk kunnen 
werken met de container en verzekerd 
zijn van een gedegen contact.    

Mobiel voor beurzen
Bij het verende contactmateriaal van 
PowerTOP® Xtra kost steken en trekken 
50% minder krachtinspanning, waar-
door het ook veiliger en vooral ook 
 gemakkelijker in gebruik is. Dit is een 

De zonne-energie komt vanaf de zonne-
panelen op het dak, via de MENNEKES 
contactdoos en PowerTOP®Xtra contact-
stop naar de container
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JUNG heeft een nieuwe, zwaardere, USB laadcontactdoos versie 3, met aansluitingen voor razendsnel laden, met een laad-
stroom van maximaal 3000 mA. De contactdoos heeft twee laadaansluitingen voor het laden van twee mobiele apparaten 
tegelijk. De laadcontactdoos is leverbaar met een zwart of een alpine wit binnenwerk, zodat het past bij het programma dat 
u heeft gekozen. Afdekkingen voor de lader bestaan in diverse programma’s en kleuren. De afdekkingen kunnen ook gekozen 
worden in uitvoering met klapdeksel, zodat de unit er zonder ingestoken stekker uitziet als een schakelaar. 

JUNG USB-laadcontactdoos 3 A

Timer Standaard met display
De Timer Standaard is een éénkanaals schakelklok voor alle basiselementen 
voor licht en zonwering in het LB Management systeem van JUNG.  
Het hoogwaardige oppervlak van echt glas, heeft een verlicht display en 
zes tiptoetsen voor bediening. De programmering is helder en via de 
 snelprogrammering kan de actuele tijd als schakeltijd worden opgeslagen.  
De sperfunctie deactiveert automatische schakelingen, nevenunits en tijd-
programma’s. Dankzij de astrofunctie worden schakeltijden aan de zonne-
stand aangepast. De Timer Standaard is verkrijgbaar in de vormgeving van 
de A-, CD- en de LS-range.

Kijk voor meer informatie op www.jung.nl/lbmanagement en download het 
handige LB Management Workbook 
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De FireAngel batterijgevoede aardgasmelder  
beschikt over een geavanceerde halfgeleider sensor 
die speciaal ontworpen is voor het accuraat meten 
van aardgas voordat er een explosief niveau bereikt 
wordt. De melder controleert constant op de aan-
wezigheid van aardgas en wordt geïnstalleerd in een 
kamer waar er mogelijk een gaslek kan ontstaan.  
De meest waarschijnlijke bronnen van een aard-
gaslek zijn kookfornuizen, verwarmingsketels en 
gashaarden/-kachels.

Europa’s eerste batterijgevoede aardgasmelder

Doepke neemt productie installatie- 
automaten ABL SURSUM over

Doepke en ABL willen zich beide meer focussen  
op hun kerncompetentie. Daarom is gezamenlijk 
besloten dat Doepke de productie van installa-
tie-automaten van ABL overneemt.

Voor Doepke betekent dit uitbreiding van hun  
assortiment. En zij gaat de productie in haar eigen 
fabriek doen. Doepke en ABL werken nauw samen 
om de overgang voor klanten zo voorspoedig moge-
lijk te laten verlopen. De klanten zullen hier dus 
geen hinder van ondervinden. In het verleden heeft 
Hateha ook ABL-SURSUM vertegenwoordigd. Dus 
het verleden wordt weer heden, alleen onder de 
naam Doepke.
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Foto: Henk Leijen
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Hotel Maassluis. 
Slim en snel geïnstalleerd 
met JUNG KNX Stekerbaar
Vorig jaar werd een historisch pand aan de Nieuwe-Waterweg in 
Maassluis verbouwd en omgetoverd tot een karaktervol hotel.  
Het unieke pand uit 1890 was onder andere voormalig hoofdkantoor 
van het Loodswezen Nederland en rederij Smit en Co.  
Floris van Vliet, met zijn 23 jaar de jongste hotelier van Nederland en 
Claudia Verzijlbergh zwaaien de scepter over dit boutique hotel.  



>
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De opdrachtgever wilde graag een 
“Smart Building” omdat men met de 
nieuwste technieken verzekerd is van 
een comfortabele én efficiënte installa-
tie voor de gasten en de uitbater. Mede 
door de expertise van Slagboom Vlaar-
dingen Elektrotechniek op het gebied 
van hotels én van domotica, kregen zij 
de opdracht voor de elektrotechnische 
installatie. Voor het programmeren van 
het JUNG KNX systeem werd samen-
gewerkt met system integrator FMJ  
Automation uit Papendrecht. 

Intelligent - met JUNG KNX
Met de intelligente JUNG KNX installatie 
kunnen de gasten de DALI-verlichting 
op hun kamer intuïtief schakelen en 
dimmen. Ook kunnen zij met één druk 
op de knop “Make up Room” of “Do not 

De inrichting van dit sfeervolle hotel is 
geheel van de hand van medemanager 
Claudia Verzijlbergh 

Meyer Uplight 220 met verstelbare 
lichtbundel

disturb” aangeven, wat voor house-
keeping direct zichtbaar is op de gang. 
Door de visualisatie met de JUNG Visu 
Pro Server op het JUNG touchscreen 
‘Smart Control 19”’ bij de receptie is niet 

alleen zichtbaar welke kamers bezet 
zijn, maar ook welke kamers schoon-
gemaakt moeten worden.    

App optioneel
Dit alles kan eventueel ook zichtbaar 
worden gemaakt op de app op de  
smartphone voor housekeeping. 

Flexibel - met JUNG KNX
Daarnaast wordt ook de verlichting  
in de algemene ruimtes, zoals bars,  
restaurant en gangen, bestuurd door 
JUNG KNX. Niet alleen ter plekke in de 
ruimte zelf, maar ook op het touch-
screen bij de receptie kan het personeel 
steeds de sfeer verlichting instellen  
die past bij de tijd van de dag of het  
evenement. Bijzonder goed van pas 
kwam de flexibiliteit van het KNX- 
systeem, toen een maand of twee na de 
opening van het hotel duidelijk was 
waar de voorkeuren lagen, kon  
Slagboom heel gemakkelijk nieuwe 
lichtscènes instellen die beter pasten 
bij de verschillende ruimtes.   

Foto: Henk Leijen
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Snel - met JUNG Stekerbaar
Een hotel moet zo snel mogelijk  
draaien en de tijdsplanning voor  
Slagboom was dan ook krap. Supersnel 
installeren was een belangrijke factor 
in dit project. Omdat de functies, en dus 
de bedien toetsen, in alle kamers meest-
al gelijk zijn, is een hotel een perfecte 
match voor Stekerbaar installeren. 
Hiervoor hebben wij alle JUNG-compo-
nenten, zoals de wandcontactdozen en 
USB-laadcontactdozen, inclusief de 
KNX-tasters compleet gemonteerd  
aangeleverd, inclusief inbouwdozen,  
afdekkingen en aansluitsnoeren. Het 
kost iets meer tijd in de voorbereiding, 
maar dit wordt ruimschoots terug-
verdiend bij de montage, waarbij  
alle aansluitingen alleen nog maar  
‘gestoken’ hoeven te worden.   

Gemakkelijk - met  
voorgemonteerde schakelkasten
Om de service compleet te maken lever-
den wij als Hateha voor elk van de 39 
kamers een stekerbare verdeelkast aan. 

Voorgemonteerde verdeelkasten wor-
den per kamer geleverd, met uitgaand 
de stekerbare Wielandchassisdelen

Direct duidelijk - de tasters voor DND en 
MUR, verlichting en algemene vrijgave 
stroom

Deze schakelkasten bevatten een JUNG 
KNX Multistation met zes schakeluit-
gangen voor het sturen van de verlich-
ting in de kamer via KNX-tasters naast 
het bed. Daarnaast bevatten de schakel-
kasten twee Doepke interfacerelais en 
een voeding, voor de Make Up Room c.q. 
Do Not Disturb meldingen. Bijzonder 
handig van het Multistation is, dat deze 
functies via de binaire ingangen ook 
worden doorgemeld naar het touch-
screen bij de receptie. De verdeelkasten 
bevatten eveneens twee Doepke 
magneet schakelaars voor de algemene 
contactdozen en de airco die worden 
uitgeschakeld door het uitnemen van 
de hotelkaart. Omdat het hier RFID-
hotel kaarten betreft, kunnen de gasten 
niet meer volstaan met bankpasjes. 
Uitgaand zijn de Wieland (KNX-) chas-
sisdelen gebruikt voor snel aansluiten 
van het schakelmateriaal in de kamers.    

In de Meyer-schijnwerpers
Om dit prachtige historische pand ook 
‘s avonds goed uit de verf te laten  
komen werden de lichtprofessionals 
van Livingprojects uit Breda ingeschakeld. 
Aan de hand van foto’s van het pand 
hebben zij een aantal visualisaties 
 gemaakt met verschillende armaturen 
van Willy Meyer. In overleg met instal-
lateur en opdrachtgever werd er een 
ontwerp gekozen met ruim twintig 
Meyer armaturen. Er zijn een tiental 
Meyer Uplights 220 armaturen inge-
bouwd in de grond, met 21 Watt warm 
witte ledlampen die de façade aanlich-
ten. Twaalf smal stralende Superlight 
Nano’s, met vier maal 1,5 Watt warm 
witte led lampen verlichten de gevel van 
de eerste verdieping.  
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Filmpje PowerTOP® 
Xtra familie 

Vernieuwde website eNet 
SMART HOME

Nieuwe versie JUNG  
Projectmanager uit

eNet SMART HOME training 
nu ook online

Maak kennis met de voordelen van de Power-
TOP® Xtra familie. Na 63 A en 125 A is dit unieke 
productassortiment uitgebreid met 16 A en 32 A, 
nu de familie compleet is zijn ook deze varianten 
uitgerust met de X-CONTACT®-technologie!

eNet SMART HOME heeft haar website vernieuwd. 
Een frisser uiterlijk met meer productinformatie, om 
u nog beter te helpen de wensen van uw klanten in 
te vullen. 

Per 1 januari jl. zijn de JUNG-prijzen aangepast. 
Daarom is de JUNG Projectmanager weer  
geüpdatet met deze prijzen. Ook zijn er een  
aantal nieuwe artikelen toegevoegd, waaronder:

- LB Management - LS CUBE
- Hotelcardschakelaar RFID - Plug & Light
- USB-laadcontactdoos v3

JUNG hecht grote waarde aan training voor u als 
installateur. Daarom bieden wij vanaf heden ook 
online trainingen voor eNet SMART HOME, naast 
onze scholingen in ons infocentrum. Met deze  
tutorials kunt u op uw eigen tempo en wanneer  
u maar wilt de stapsgewijze uitleg volgen en  
de opgedane kennis testen aan de hand van  
oefeningen. Wel eerst inloggen op MY JUNG.   

Handige video’s, apps en sites die je niet mag missen

www.enet-smarthome.nl

www.hateha.nl/fabrieken/
jung/downloads-links

eNet e-learning: 
www.jung.nl/elearning 

youtu.be/wcDwQIdMIdk
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Trafostation 
Windpark Krammer 
efficiënt verlicht 
met Schuch



Consumenten leveren aan het 
bedrijfsleven 
Op het windpark staan 34 turbines 
waarvan de stroom voor 95% is  
verkocht aan vier multinationals: 
Google, Nouryon (vh AkzoNobel 
chemie), DSM en Philips. Het is een 
unieke constructie, waar geen 
energiemaatschappij tussen zit.  
En omdat Windpark Krammer een 
burgerinitiatief is, levert de consu-
ment dus aan het bedrijfsleven.   

Trafostation
Windpark Krammer is op en rond 
de Krammersluizen gebouwd, bij de 
Philipsdam aan de oostkant van de 
Grevelingen. In dit gebied is ruim 
wind te vinden voor de turbines die 
in totaal een vermogen leveren van 
102 Megawatt. Het servicegebouw 
is een ontwerp van Bouwman  
Architectuur Studio uit Middel-
burg. Voor de overige gebouwen, 
terreinontwerp en verlichting was 
Marco Bouwman verantwoordelijk 
voor de esthetische begeleiding. 
Naast het servicegebouw en het 
controlegebouw is er voor de ver-
werking en het transport van dit 

Windpark Krammer op en rond de Krammersluizen in Bruinisse  
is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 5000 leden 
van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief  
genomen om dit windpark te ontwikkelen. 

megavermogen een transformator-
station gebouwd. Dit trafostation is 
van scratch af aan opgetrokken 
door ABB uit Rotterdam. Het 150 kV 
trafostation en de 150 kV kabel  
vormen het tussenstation tussen 
Windpark Krammer en het hoofd-
station van netbeheerder TenneT 
in Middelharnis. Inmiddels is het 
trafostation overgedragen aan het 
beheer van Windpark Krammer.  
De windturbines zijn gekoppeld aan 
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Met speciale steunen kunnen de armaturen 
ook op de wand gemonteerd worden



het trafostation en de productie  
is gestart, ofwel: ‘energization  
van de windturbines’ heeft plaats-
gevonden. 

Stoer uiterlijk
Goed passend bij het stoere uiter-
lijk van het trafostation, met de 
zware transformator en veel staal 
in het zicht, werd gekozen voor 
Schuch armaturen type 47 met  
27 Watt ledverlichting voor de  
algemene verlichting. Negen 
aluminium kleurige armaturen op 
bevestigingsarm zijn door ABB  

geplaatst aan de wanden van het 
tussenstation voor de verlichting 
rond het gebouw zelf en drie  
dezelfde armaturen, die speciaal 
gelakt zijn in antraciet, zijn  
geplaatst op een paal als algemene 
verlichting rond het 150 kV station.    

Windpark Krammer draait onder-
tussen en zal over enkele maanden 
feestelijk worden geopend.  

De Schuch ledarmaturen passen goed bij 
dit industriële ontwerp
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Het toerisme in Nederland kent momenteel een sterke groei. 
NRC schreef in augustus van vorig jaar nog dat het aantal 
overnachtingen van buitenlandse toeristen is toegenomen 
naar 44 miljoen. Met name de grote steden hebben hier  
een groot aandeel in. Om die reden zien we daar een  
grote vraag naar nieuwe hotels. Om al die hotels snel en 
professioneel te voorzien van een elektrotechnische  
installatie kan gekozen worden voor stekerbaar installeren.

Ik ben van mening dat een dergelijke stekerbare installatie 
voor- en nadelen kent. Een nadeel is dat er in de 
engineerings fase meer tijd besteed moet worden aan het 
slim bedenken van de opzet per kamer. Bovendien moet  
tijdig gestart worden met bestellen vanwege de levertijd 
van de materialen. Wanneer deze zaken echter goed gere-
geld zijn, kan die investering ruim terugverdiend worden 
door een snelle installatie op de bouwplaats én een kleinere 
kans op fouten door een simpel, maar effectief systeem.  
In een tijd waarin ik vanuit de markt met name een signaal 
ontvang dat de meeste installateurs handen te kort komen 
lijkt mij dit een slimme oplossing.

Wij bieden met ons fabricaat JUNG een passende oplossing 
voor stekerbaar installeren die bovendien “tested and  
approved by JUNG” is. Ons team heeft ruime ervaring in het 
meedenken en uitwerken van een slimme opzet. Wacht dus 
niet te lang met nadenken en ga in overleg met uw 
vertegen woordiger om te bespreken of u middels een  
stekerbare installatie een extra hotel in opdracht kunt  
nemen.

Kijk voor meer informatie en de video op 
www.jung.nl/stekerbaar   
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DE OPINIE VAN ...
Michel Fekkes, manager verkoop binnendienst

Stekerbaar installeren: 
 een oplossing 
   voor hotels?
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