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Wel moeten we oppassen dat het gehele prijsniveau in de bouw niet  
te hard stijgt anders zullen projecten niet meer haalbaar zijn en zal de 
vraag verminderen.

Volop kansen liggen de komende jaren in het verschiet door het elektrificeren van 
 installaties, verduurzamen van kantoren, industrieën en woningen en natuurlijk 
 het  elektrificeren van het vervoer met de komst van heel veel elektrische voertuigen.

Als we daarin nu een goede balans vinden qua werkzaamheden en beloning kan  
onze branche nog vele jaren in het zonnetje blijven staan en kunnen we mooie 
 oplossingen maken.

Wij helpen u graag om de juiste oplossingen aan uw klanten voor te kunnen stellen.

In deze Konnekties leest u weer een aantal praktijkgevallen van recente installaties  
die met onze oplossingen werden gerealiseerd.

Nog een paar weken doorzetten en dan kunt u ook even van de echte zon genieten!

Fijne vakantie,
Hans Arentsen

Ondanks dat het voorjaar minder stabiel is dan het afgelopen 
recordjaar 2018 zijn er toch verschillende  momenten 
 geweest dat we van het zonnetje hebben  kunnen genieten. 
Op zakelijk gebied schijnt de zon dit jaar wel gewoon door. 

Om mij heen hoor ik van iedereen dat men 
moeite heeft al het aanwezige werk op tijd 
 afgerond te krijgen. Ik hoop dat iedereen de 
gelegenheid heeft weer een normaal bedrijf  
te voeren en een eerlijke prijs voor zijn uren 
en werk te krijgen. 

De zon blijft 
schijnen!



Gemak dient de mens  
met eNet SMART HOME
Al bijna 25 jaar runnen Jan Zwarthoed en Kino Eerdhuijzen restaurant  
Le Pompadour in Volendam. De laatste jaren worden zij bijgestaan door  
Kevin Zwarthoed, de nieuwe generatie. In 1994 verbouwden zij de toenmalige 
Veronica-bar aan het Dril tot restaurant Le Pompadour, dat op 7 juli 1994 zijn 
deuren opende. Al snel werd het restaurant een groot succes en te klein voor de 
grootse aspiraties van Jan en Kino. Na drieënhalf jaar namen zij het restaurant 
onder Hotel Old Dutch aan de haven over. Ondertussen zijn er diverse grote 
 verbouwingen geweest, waaronder de opening van wijncafé It’s Wine. 
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Afgelopen november vond de laatste 
grote verbouwing plaats – het interieur 
en de elektrotechnische installatie van 
restaurant Le Pompadour werden geheel 
vernieuwd. Voor het elektrotechnische 
deel hebben zij Bond en Sier Elektra in 
de arm genomen. De opdracht aan Crelis 
Sier en Marcel Bond was een duidelijke 
modernisering van de installatie, met 
ledverlichting, meer mogelijkheden en 
meer comfort voor de bediening en het 
opnemen van de terrasverwarming in 
hetzelfde systeem als de verlichting. 
Daarbij mocht die hele batterij oude 
lichtknoppen en dimmers weg.    

Het restaurant moet open….

Een ander belangrijk item was dat het 
restaurant snel weer open moest, ze 
hadden vijf dagen. Doordat de Volendamse 
installateurs beide het JUNG eNet SMART 
HOME systeem in hun eigen  woning 
hebben, wisten zij direct dat dit de ideale 
oplossing was voor modernisering, 
 comfortabele bediening en snelle 
 oplevering. Voor dit draadloze systeem 
is tenslotte geen hak- en breekwerk 
 nodig om de bedienpunten te plaatsen, 
wat niet alleen veel troep voorkomt, 
maar ook veel tijdwinst oplevert. 

Eén wandzender in plaats  
van tientallen schakelaars  
en dimmers 

Nu is er één enkele wandzender bij  
de bar, waar met één druk op de knop, 
 iedere ochtend en avond alle algemene 
verlichting wordt aan- en uitgeschakeld. 
Op de wandzender zijn ook nog twee 
lichtscènes op te roepen, voor ver-
schillende tijden van de dag.  

Sfeerverlichting makkelijk  
op te roepen

Naast die snelle algemene bediening 
wilden zij ook gemakkelijk diverse 
 sferen kunnen oproepen. De elektro-
technische installatie is verdeeld in 
verschillende groepen, zoals bijvoor-
beeld wandverlichting, barverlichting, 
heaters op het terras en heaters binnen. 
De heaters binnen zorgen voor een 
 aangenaam binnenklimaat als een harde 
wind op de ramen staat. Voor het gemak 
heeft Bond en Sier Elektra zes verschil-
lende sferen ingesteld op de iPad en op 
de smartphones, waarmee de eigenaren 
bij elke gelegenheid de passende sfeer 
kunnen oproepen. De vormgeving op 
de iPad is daarbij gelijk aan die op de 
smartphone, om de bediening over-
zichtelijk te houden.      
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Jan “Pom” Zwarthoed 
kan vanaf elke plek  

in zijn restaurant de 
verschillende sferen 

oproepen of dimmen



Deze enkele wandzender komt in de 
plaats van de hele rij dimmers en 

schakelaars van voorheen

Flexibel

Restaurant Le Pompadour heeft nu  
niet alleen een moderne - maar ook  
een duurzame installatie die bovendien 
heel eenvoudig te bedienen is. Met de 
iPad en smartphones kunnen alle 
 groepen apart geschakeld en gedimd 
worden. Deze dimstanden kunnen 
straks ook gemakkelijk in andere sferen 
worden opgenomen mocht de behoefte 
in de loop der tijd veranderen. Bijvoor-
beeld voor een extra feestelijke sfeer 

straks op 7 juli bij de viering van het 
25-jarig bestaan van dit toonaan-
gevende Volendamse restaurant.  

Na deze prettige samenwerking met de 
ervaren installateurs Marcel Bond en 
Crelis Sier kunnen Jan, Kevin en Kino 
voorlopig weer 25 jaar genieten van  
een comfortabele installatie en zich 
concentreren op het culinair verwennen 
van de gasten.  
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Specifieke eisen:
Razendsnel verbouwen en een 
 comfortabel bedienbare installatie

Oplossing:
JUNG eNet snel geïnstalleerd  
met draadloze wandzenders



A new  
generation
JUNG presenteert met A 550 en A flow nieuwe 

 ramen voor toepassing in de A range. Hiermee 

breidt ze de A range uit voor verschillende 

 inrichtings stijlen, met een grote verscheidenheid  

aan functies. De ramen zijn gemaakt van slagvast 

thermoplast en verkrijgbaar in vier kleuren: alpine 

wit, zwart (hoogglanzend),  aluminium-look en 

 antraciet mat (gelakt).

Voor het jonge wonen: A flow
Karakteristieke en licht afgeronde hoeken. A flow  

is trouw aan stijl, ook als de tijdgeest verandert. 

Het nieuwe design onderscheidt zich door een 

eenvoudig en harmonisch  ontwerp.

Strakke belijning: A 550
De markante optiek van A 550 vult een  moderne 

inrichtingsstijl op perfecte wijze aan. De rechtlijnige 

vormgeving van A 550 zet accenten.

Meer informatie vindt u op www.jung.nl onder 
 noviteiten 2019 of vraag de documentatie aan  
via www.hateha.nl/documentatie. 

In de vernieuwde JUNG catalogus NL 25 vindt u alle 

artikelen, met beknopte informatie en brutoprijzen. 

Alle noviteiten zijn hierin opgenomen, waaronder de 

noviteiten A 550, A flow en Plug & Light. 

Download de NL 25 of vraag de gedrukte versie aan 
via www.hateha.nl/documentatie 

JUNG catalogus in  
nieuw jasje gestoken

Nieuwe serie Meyer:  
de Highline

Meyer heeft een serie nieuwe gevelarmaturen: de Highline. 
Wederom zorgt Meyer voor een minimalistische vormgeving. 

De Highline armaturen worden met de volgende lichtverdelingen 
aangeboden: strijklicht, engstralend of asymmetrisch. Het 

 toepassingsspectrum is breed, van accentverlichting tot gelijk-
matig strijklicht. Meyer heeft gekozen voor drie verschillende 
bevestigingsmogelijkheden: door middel van directe montage 

aan de gevel, een korte bevestigingssokkel, of een uitlegger.

Voor meer informatie en advies, kunt u contact opnemen met 
onze afdeling verkoop of de noviteitenbrochure downloaden 

op www.hateha.nl/documentatie.

NIEUW

A 550A flow
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Schuch heeft nu  
ook 48…VARIO

Schuch heeft de afgelopen tijd haar 
 VARIO-aanbod uitgebreid. Deze armaturen 

hebben een variabel instelbare licht-
stroom. Ook de Schuch 48… is nu leverbaar 

als VARIO-uitvoering. Dit ledarmatuur  
is met name toe te passen als buiten-
verlichting in straten of op industrie-  

en parkeerterreinen.

Voordelen variabel instelbare lichtstroom
Éen soort VARIO armatuur kan voldoen  
in een project waar verschillende licht-

sterktes nodig zijn, of waar de noodzakelijke 
lichtsterkte in de tijd verandert. Ook ver-

eenvoudigt het de installatie en het onder-
houd. Daarnaast bespaart u kosten doordat  

u minder soorten armaturen voor een 
 project hoeft te bestellen of op voorraad 

hoeft te nemen.

Kijk voor meer informatie op 
www.hateha.nl/documentatie

NIEUW

Waar voorheen PowerTOP® Xtra alleen verkrijg-

baar was in 63 A en 125 A, leveren we nu ook de  

populaire 5-polige uitvoeringen in 16 A en 32 A, 

met ErgoCONTACT® of SafeCONTACT, die vanaf 

heden uit voorraad leverbaar zijn. De nieuwe 

 artikelen kennen een minimale prijsverhoging 

maar bieden volop voordelen, voor zowel 

 installateur als gebruiker: de nieuwe ergonomische 

tweedelige behuizing met antislip greep, het 

 innovatieve X-CONTACT®, waardoor tot 50% 

 minder krachtinspanning nodig is, en de nieuwe 

eenvoudige manier van aansluiten.

De PowerTOP® Xtra familie is terug te vinden in  

de nieuwe MENNEKES catalogus, de PowerTOP® 

Xtra brochure en ook op het vernieuwde rennertype 

leaflet. Deze zijn uiteraard te vinden en te bestellen 

op www.hateha.nl/documentatie 

MENNEKES 
 PowerTOP® Xtra 
 familie compleet
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Masterplan Duurzame 
Visserij - innovatie 
Nederlandse vissersschepen
Het innovatieproject Masterplan Duurzame Visserij 
(MDV) is erop gericht om baanbrekende innovaties te 
 onderzoeken en te realiseren in de Nederlandse visserij-
sector, met een ecologisch en economisch duurzaam 
verdienmodel als doel. Stichting Masterplan Duurzame 
Visserij streeft naar verduurzaming door innovaties in 
schepen en vangstmethoden en meer onafhankelijkheid 
van externe factoren zoals de olieprijs. 



>
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De UK 225 is het tweede MDV schip, 
 gebouwd door Padmos en is bestemd 
voor de familie Van Slooten uit Urk.  
Het werd dit voorjaar in Urk afgebouwd 
door Hoekman Shipbuilding. De bijzon-
dere vorm van het schip en de diesel-
elektrische voortstuwing zorgen voor 
60% brandstof- en CO2-besparing ten 
opzichte van vergelijkbare vissers-
schepen. Daarnaast zorgt de geauto-
matiseerde visverwerking dat dit 
 proces sneller gaat en de vis langer  
vers blijft. Voor de scheepsinnovaties 

De visverwerkingsruimte heeft 
 waterdichte ledarmaturen van Schuch 

won Pilotschip MDV 1 de prestigieuze 
‘KNVTS Schip van het jaar prijs’. 

Dieselelektrisch

Het hele concept van powermanagement 
van alle drie de MDV schepen is van  
de firma Wetec uit Stellendam, die de 
elektrische installatie in opdracht had. 
De visserij en het ontwikkelen van 
 efficiënte vormen van visserij zit Wetec 
in het bloed. Met hun bijna 100 jaar 
 ervaring in de visserij ontwikkelen zij 
efficiëntere vormen van visserij, aan-

drijving en besturing. Een mooi voor-
beeld hiervan is de bovengenoemde 
elektrische voortstuwing. Dit betekent 
dat de schroef elektrisch wordt aange-
dreven door een kleine groene e-motor 
en er alleen nog diesel wordt gebruikt 
voor de algemene stroomvoorziening.

Robuuste verlichting  
van Schuch

De gevangen vis komt via een stort-
koker in de visverwerkingsruimte, 
waarna de visverwerking in een 
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 geautomatiseerd proces over transport-
banden wordt afgehandeld. Dat is goed 
voor de snelheid van de verwerking en 
de versheid van de vis, maar het betekent 
wel dat de visresten in de hele verwer-
kings ruimte van de vloer tot aan het 
plafond zitten. Om dit goed te kunnen 
reinigen is de hele ruimte met polyester 
bekleed, zodat hij met een hogedruk-
spuit gereinigd kan worden.  
Hierom kiest Wetec voor deze ruimtes 
altijd de waterdichte ledarmaturen uit 
de serie 161 ... of 162 … van Schuch, met 
beschermingsgraad IP 65, van slagvast 
polycarbonaat in 60 cm uitvoering.  
Ook is er gekozen voor RVS kapklemmen, 
omdat die beter bestand  zijn tegen het 
zout dat altijd in de lucht hangt.         

Explosieveilig

De accuruimte huisvest de accu’s voor 
noodvoeding voor onder andere ver-
lichting en zendsystemen. In verband 
met het grote vermogen is deze ruimte 
gekenmerkt als explosiegevaarlijk.  

De vier Schuch armaturen hier zijn  
dan ook explosieveilig uitgevoerd in 
ex-zone 2 en komen uit de serie nD8611 …    

KNX op het schip

En ander innovatief idee van Wetec is 
om een KNX installatie te gebruiken om 
de energiehuishouding te verduurzamen. 
De warmte die afkomstig is van de gene-
rator, die normaal gesproken weer moet 
gekoeld, gebruikt Wetec nu voor de 
vloerverwarming in de verblijfs ruimtes. 
Met behulp van de KNX tasters met 
 display en temperatuursensor van  
JUNG kan de bemanning de vloer-
verwarming en de verlichting regelen. 
Daarbij zijn de verblijfsruimtes voorzien 
van JUNG USB laadcontactdozen, TV-  
en data-aansluitpunten. Zo comfortabel 
als een huiskamer.  

Het schip geldt als voorbeeld en moet 
een transitie naar duurzame visserij  
op de Noordzee stimuleren.

De bijzondere vorm van het 
schip bespaart brandstof

Het KNX systeem maakt een 
duurzame installatie mogelijk  

Puur vakmanschap, 
niet alleen in de 

elektrotechnische 
installatie
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Specifieke eisen:
De ruwe omstandigheden stellen 
specifieke eisen aan de armaturen. 
De installatie op het schip moest 
duurzaam zijn.  

Oplossing:
Schuch armaturen - voor elke speci-
fieke vraag is er een oplossing. In dit 
geval slagvaste, waterdichte Schuch 
ledarmaturen en armaturen voor 
ex-zones. Het JUNG KNX systeem 
regelt een duurzame warmtehuis-
houding in de bemanningsruimtes 



De  gewenste aanpassingen zijn door JUNG verwerkt. 

Op dit moment heeft JUNG de hele AS range – 

 zowel AS als AS antibacterieel – en de LS range 

 gepubliceerd. Als u de App downloadt, let er wel  

op dat u werkt met de Nederlandse data.

JUNG BIM data: nu ‘Switch Range Configurator App  
for Revit’ beschikbaar

Professionele Software 
 Relux 

Les Couleurs® Le Corbusier 
video

Naar aanleiding van gesprekken met installateurs 
heeft JUNG besloten om haar BIM data nieuw te 
 laten ontwikkelen en publiceren voor MEP content. 
Nu zijn de data nog gemakkelijker te integreren  

in Revit. En voldoen ze aan de laatste standaarden 

voor de Nederlandse markt. Een aantal installateurs 

heeft de data getest en feedback gegeven.  

Schuch biedt alle lichttechnische gegevens van 
de Schuch armaturen voor het professionele 

 RELUX lichtberekeningsprogramma.  

De gegevens worden regelmatig geüpdatet. 

In nog geen minuut ziet u de diversiteit aan 
kleuren die deze serie u en uw klanten kan 
 bieden. Ook krijgt u direct een beeld van de 

 verschillende schakelaars, tasters en contact-

dozen die in de Le Corbusier kleuren gemaakt 

kunnen worden.  

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

www.hateha.nl/konnekties

www.hateha.nl/konnektieswww.jung.nl/lc 
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Klaar voor de 
toekomst met 
AMTRON® 



De drie familiebedrijven Menke, 
 Poelmann en Drontmann werken  
al meer dan 100 jaar samen onder  
de naam MPD Accessories B.V. Dit 
 Amsterdamse bedrijf staat bij vele 
grootwinkelbedrijven en detaillisten 
in heel Europa, bekend om hun stijl-
volle hoeden en sjaals. Hun luxe 
 modeaccessoires zijn terug te vinden 
bij vernieuwende eigen merken en 
 onder private labels. In april 2017 werd 
het bedrijf volledig in de as gelegd door 
een brand die ontstond in een naast-
gelegen pand, en door de harde wind 
overwaaide naar MPD. 

De handige MENNEKES Charge App 
biedt comfortabele bediening van - en 

informatie over de laders

Van de nood een deugd

Ondanks deze grote tegenslag pakte 
mede-eigenaar Joost Poelmann de 
‘werkhandschoen’ al snel weer op en 
leidde MPD naar een nieuw gebouw, 
met een nieuw concept dat op alle 
 fronten klaar is voor een duurzame toe-
komst. Het nieuwe gebouw, opgeleverd 
in januari 2019, heeft 240 zonnepanelen 
en is volledig ‘gasloos’. Het pand wordt 
verwarmd en gekoeld door aardwarmte. 
Door al deze vernieuwingen leveren zij 
nu meer energie terug dan dat zij ver-
bruiken. De complete elektrotechnische 
installatie is verzorgd door Elmers 
Elektrotechniek uit Haarlem. 
 
Voorbereid op de toekomst  
met AMTRON® wandladers

Passend bij de duurzame visie wilde 
Joost Poelmann ook op het gebied van 
elektromobiliteit voorbereid zijn op  
de toekomst. Daarom zijn er bij het 
 gebouw drie MENNEKES AMTRON® 

16

De voordelige Doepke EV aardlek-
schakelaars zijn speciaal ontwikkeld  
voor  laadoplossingen



Doepke in de meterkast –  
altijd de juiste keuze!

De AMTRON® laders werden geleverd 
zonder aardlekbeveiliging en installatie-
automaat. Omdat de laders individueel 
beveiligd moeten worden heeft Elmers 
in de meterkast drie installatieauto-
maten en drie 4-polige Doepke aard-
lekschakelaars gebruikt, die speciaal 
zijn ontwikkeld voor EV-toepassingen. 
Hiermee hebben zij een voordelige 
 oplossing die geheel voldoet aan de 
norm IEC 6185-1 editie 3. 

Door de goede samenwerking tussen 
opdrachtgever en installateur en een 
duurzame toekomstvisie, konden zij 
gezamenlijk een moeilijke situatie 
 omzetten naar een mooi en duurzaam 
pand, waarin onnodige kosten een  
zaak van het verleden zijn.    

 laders geïnstalleerd, om in de toekomst 
hun eigen elektrische auto’s en die van 
bezoekers te kunnen laden. De laders 
worden gevoed met de energie van de 
zonnepanelen. Michel Elmers en Gijs 
Wilschut van Elmers hebben gekozen 
voor laders met Charge app en RFID. De 
laders zijn gemonteerd als wand laders.  

Handige app en RFID

Op de iPad van MPD Accesoires kan 
met de handige MENNEKES Charge app 
het laden worden vrijgegeven en is in-
formatie zichtbaar omtrent de geladen 
energie, de bedrijfstoestand, het energie-
verbruik en de stroomkosten. Met deze 
AMTRON® laders, voorzien van RFID, 
kan men in de toekomst ook toegangs-
rechten toekennen en laders vrijgeven 
zodat er een bedrag in rekening gebracht 
kan worden om de investeringskosten 
deels te compenseren. Daarnaast kunnen 
zij werken met keytags (laadpasjes) 
voor bezoekers die af en toe langskomen.       
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Specifieke eisen:
Energiezuinige nieuwbouw en een 
duurzame beleidsvoering

Oplossing:
MENNEKES AMTRON® laders voor 
elektrische auto’s 

De luxe modeaccesoires vinden hun weg naar 
 grootwinkelbedrijven en detaillisten in heel Europa



Als afnemer van Smart Home producten van JUNG  

zoals eNet SMART HOME of KNX bent u begin april 

 geconfronteerd met een verlaging van de brutoprijzen  

als ook uw inkoopkorting! In eerste instantie lijkt dit slecht 

nieuws, u heeft immers minder korting op de brutoprijs,  

uw nettoprijs blijft wel ongewijzigd. Toch hebben we 

 gemeend deze stap te moeten zetten met als doel een 

 grotere kans op gezamenlijk succes!

Als we kijken naar de markt van Smart Home producten  

zie je heel veel verschillende aanbieders uit soms zeer 

 verschillende invalshoeken. Diverse van deze partijen  

bieden hun producten rechtstreeks aan de eindklant aan, 

waardoor op internet veel nettoprijzen worden vermeld.

Aangezien wij met onze oplossingen u als installateur 

 bedienen via de elektrotechnische groothandel bestaat  

er een behoorlijke kortingsstructuur vanaf een bruto 

 adviesprijs, die wij vermelden.

Waarschijnlijk zult u in een project vanuit uw netto inkoop-

prijs rekenen en met een fatsoenlijk uurtarief voor uw 

 werkzaamheden, echter - kómt u wel zover in gesprek  

met de potentiële klant?

Als de eindklant in een oriënterende fase gaat zoeken  

naar verschillende mogelijkheden en deze prijstechnisch 

vergelijkt, dan is er het risico dat onze brutoprijs slecht 

 afsteekt tegen een directe nettoprijs van een andere aan-

bieder en valt de professionele oplossing wellicht van het 

wensenlijstje af.

Met deze prijsaanpassing van respectievelijk 20 % op KNX 

en 12 % op eNet Smart Home producten hopen we meer 

klanten te interesseren voor het inhoudelijke gesprek waar  

u de voordelen van een professioneel systeem en dito 

 installateur met verve kunt uitleggen! 

Met de volledig vernieuwde JUNG by Feelsmart oplossing 

bieden we u binnenkort een echte online configurator voor 

een professioneel Smart Home met KNX of eNet!

Op een gezamenlijk Smart Home succes!

Brutoprijzen: hoger of lager?
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DE OPINIE VAN ... Hans Arentsen
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