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In mijn ogen toch de wereld op zijn kop. Kort voor de zomervakantie schreef ik in dit 
voorwoord nog dat we allemaal moeite hadden onze werkzaam heden voltooid te krijgen terwijl 
de echte verduurzamings operatie nog voor ons lag, overal moet nog extreem veel gebeuren.

Het zou toch te gek voor woorden zijn dat we door deze acute stikstof perikelen en PFAS-
normen nogmaals het risico gaan lopen dat we werknemers uit onze branche gaan verliezen 
terwijl we die voor de verduurzamingsoperatie al te weinig hebben. Ik mag toch wel hopen dat 
ook Den Haag heeft geleerd van het recente verleden toen we bijna 200.000 collega’s de bouw 
hebben zien verlaten...

Over verduurzamen gesproken: inmiddels zijn er grote aantallen volledig elektrische auto’s 
Nederland binnen gestroomd. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen de fiscale regels na 
een piek zorgden voor grote dalen, ben ik ervan overtuigd dat de piek uiteindelijk zal 
doorzetten en dat we volop laadpunten moeten installeren de komende jaren.

Verder in dit nummer voorbeelden van verduurzaming met Led verlichting in de industrie en 
utiliteit en de intelligente sturing hiervan en ook nog secure… genoeg te doen dus.

Namens alle collega’s wensen we u hele fijne feestdagen en een voorspoedig begin van 2020!

Hans Arentsen

Net als andere beroepsgroepen zijn ook de bouwers 
naar het Malieveld geweest om hun ongenoegen te 
uiten. Er waren vooral grondverzetbedrijven 
aangezien zij al volop worden geconfronteerd met de 
problemen van Stikstof en PFAS. Ook wij als branche 
zullen de gevolgen snel gaan merken als er niet 
daadwerkelijk effectieve maatregelen of 
veranderingen komen.

Nederland op zijn kop



BP terrein  
energie zuinig  
verlicht met Schuch

De BP Raffinaderij Rotterdam, BPRR, is één van de grootste in 
West-Europa met de verwerking van 400.000 vaten aardolie per 
dag. Zij leveren halffabricaten en eindproducten van aardolie aan 
alle BP tankstations en exporteren naar verschillende Europese 
landen en de Verenigde Staten. 
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New Central Control Room
Tot voor kort waren de controlekamers 
van de drie fabrieken verdeeld over 
twee locaties op de raffinaderij. Afge-
lopen herfst is er vanuit de gedachte 
‘inherente veiligheid’ en ‘één raffina-
derij – één team’ een nieuwe centrale 
controlekamer gebouwd, de NCCR 
(New Central Control Room). De 
nieuwe controlekamer zal alle teams 
van de drie fabrieken nader tot elkaar 
brengen, en bevindt zich op een goed 
beveiligde locatie.

Goede terreinverlichting voor 
de veiligheid
Op de raffinaderij is veiligheid de 
belangrijkste prioriteit en goede 
terrein verlichting is hier een onmis-
baar onderdeel van. Een wens van BP 
was een continue lichtstroom gedu-
rende de hele levensduur van de arma-
turen. Daarbij moest het lichtplan 
energiezuinig zijn. Technisch bedrijf 
TechnipFMC uit Rotterdam, die al jaren 
een vertrouwde partner is van BP 
 Europoort, ontfermde zich over de 
 verlichting op het terrein rondom de 
NCCR en koos voor Schuch armaturen 
op de  parkeerplaatsen. Eveneens een 
vertrouwde partner van BP – Spie 
Cegelec – heeft de armaturen geplaatst. 

Met de mastopzetstukken van Schuch kunnen meerdere armaturen gemonteerd worden, 
handig voor kruispunten of andere plaatsen waar meer licht nodig is
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Op het terrein rond de New Central Control Room is het veilig toeven 
met de nieuwe energiezuinige ledverlichting van Schuch



Moderne vormgeving én 
speciale lichtuitval
Om aan de wens van energiebesparing 
tegemoet te komen kwam TechnipFMC 
met een lichtplan met ledarmaturen 
van Schuch. Opdat ze nooit onnodig 
branden staan de lantaarnpalen, 
 verdeeld in drie strings voor drie 
 verschillende parkeerterreinen, op 
schemerschakelaars aangesloten. 
Gekozen is voor de moderne vorm-
geving van de straatlantaarns type 47 
met hun fraai gestroomlijnde uiterlijk.

Om de veiligheid altijd op gelijk niveau 
te waarborgen, is er gekozen voor de 
Schuch armaturen in CL-uitvoering. 
CL-uitvoering staat voor ‘continue 
lichtstroom’ wat wil zeggen dat de licht-
stroom gedurende de gehele levens-
duur van de leds constant zal blijven. 

Daarbij hebben deze armaturen een 
asymmetrische, extreem breedstra-
lende, lichtuitval (ABX-uitvoeringen), 
zodat ze alle middenstukken tussen de 
armaturen in goed afdekken. 

Geen hogere harmonische 
vervorming
Schuch besteedt veel aandacht aan alle 
vormen van kwaliteit, niet alleen een 
goede lichtopbrengst of lumen/Watt 
verhouding. Bij ontwerper Johan 
Schinkelshoek van TechnipFMC was al 
bekend dat de Schuch armaturen 
 standaard goed gefilterd zijn en geen 
harmonische vervorming op het net 
veroorzaken, en zo ook andere appara-
tuur niet beïnvloeden en geen extra 
energieverbruik of warmteontwikkeling 
teweegbrengen. Natuurlijk hebben ook 
deze armaturen energie-efficiëntie-

klasse A++ wat bepalend is voor de 
energie-investeringsaftrek.

Op deze manier heeft Schuch een 
 bijdrage kunnen leveren aan de veilig-
heid van de medewerkers op de 
grootste raffinaderij van West-Europa. 

Dit armatuur type 47 heeft een perfecte 
lichtstroomverhouding van 135 lumen/Watt 
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In de vorige uitgave van Konnekties 
toonden wij u de nieuwe en zeer 
voordelige MENNEKES wandlader 
voor thuis – de AMTRON® Compact. 
Speciaal voor een veilige installatie én 
voor gedegen montage van deze 
wandladers bieden wij u ook de volgende 
accessoires:

Doepke beveiliging 
Hiervoor bieden wij 
aardlekschakelaars en 
installatieautomaten in   
1- of 3-fasen, of Heavy 
Duty uitvoeringen. 

Voor gedegen plaatsing
Voor vrijstaande 
 plaatsing hebben wij  
een RVS frame. Dit RVS 
frame staat het stevigst 
op onze glasvezel-
versterkte  betonsokkel.

Meer informatie vindt 
u via www.hateha.nl/
documentatie

NIEUWNIEUW

Accessoires 
AMTRON® 
Compact

Meyer heeft  
Ecoline in  

Mini-uitvoering
Ecoline is al een bekend Meyer-armatuur 

om façades discreet aan te lichten. Onlangs 
is deze serie uitgebreid met een extreem  

compact armatuur met  geïntegreerde driver. 
Niet alleen kan dit armatuur individueel toe-
gepast worden, maar is er ook een modulair 

systeem beschikbaar om continue licht-
lijnen te  creëren met bijna schaduwvrije 

overgangen. Het bijzonder smalle armatuur-
profiel zorgt voor een zeer  discrete  montage. 

De armaturen zijn beschikbaar met 
strijklicht en  asymmetrische  lichtverdeling.

Voor meer informatie kunt contact 
opnemen met onze afdeling verkoop.
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Schuch Luxano 2:  
zó goed en toch 
zo voordelig
Naast de bijzondere kwaliteit, die Schuch onder-
streept met een garantieperiode van vijf jaar, 
maakt ook de bijzonder voordelige prijs van de 
waterdichte (IP65) Luxano 2 grote indruk.

De topkwaliteit van Schuch
De Luxano 2 is voorzien van hoogwaardige leds en 
EVG. Het armatuur heeft RVS-kapklemmen en een 
gesatineerde kap voor homogene verlichting. Het 
is dankzij zijn energiezuinigheid en zijn lange 
 levensduur (50.000 uur bij maximale omgevings-
temperatuur van 35°C) zeer milieuvriendelijk.

FastFix snelmontagesysteem
De Luxano 2 bevat buiten liggende en verschuif-
bare bevestigingsklemmen van roestvrijstaal voor 
eenvoudige montage. Ook heeft het een variabele 
kabelinvoer, namelijk aan de kopse kant, lange 
 zijde en bovenkant.

Meerdere uitvoeringen
Dit armatuur is verkrijgbaar in drie verschillende 
uitvoeringen. Hierbij varieert de lengte van 1.186
mm tot 1.477 mm en het rendement van 137 lm/W 
of 140 lm/W.

Meer informatie vindt u via  
www.hateha.nl/documentatie

In een Smart Home of Smart Building is een gedegen 
beveiliging onontbeerlijk. KNX Secure en KNX Data 
Secure zorgen voor versleuteling van de datacommu-
nicatie in het netwerk en waarborgen een beveiligde 
overdracht van de KNX-tele-
grammen. Ook de communi catie 
voor de visualisatie is veilig, de 
communicatie tussen sensor en 
actor kan niet geïnter preteerd of 
gemanipuleerd worden. 

Met de JUNG KNX IP interface 
(IPS 300 SREG) koppelt u KNX-
apparaten met de PC of andere 
data verwerkings apparatuur via 
IP. De nieuwe KNX IP router (IPR 
300 SREG) kan daarbij als bereik- 
of lijnkoppeling gebruikt worden. 
KNX Data Secure en KNX IP 
Secure worden ondersteund 
vanaf softwareversie ETS 5.7.

Meer informatie vindt u op  
www.jung.nl onder noviteiten/KNX

Nieuwe KNX Secure voor 
veilige communicatie 

NIEUWNIEUW
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LUXANO

SCHUCH

Niet te geloven!

Zó goed en toch zo voordelig

LUXANO 2 – de nieuwe generatie
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The show 
must go on

Het AFAS Circustheater in Scheveningen is meer dan 100 jaar geleden 
begonnen als een echt circus. Het heeft ook nog jaren dienstgedaan als 
concertzaal, tot het pand in 1991 voor één gulden verkocht werd door 
de gemeente. Ondertussen is het omgebouwd tot een theater en 
onderdeel van Stage Entertainment. Joop van den Ende draait er vele 
succesvolle musicals, zoals The Lion King die bijna drie jaar heeft 
gedraaid en het Broadway succes Anastasia dat momenteel draait. 



>
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Vincent de Boer en Paul Ploeger van MR Domotica met in hun midden Martijn Witte, 
Facility Manager bij Stage Entertainment, vlak voor de oplevering

Momenteel schittert Anastasia the Musical in het AFAS Circustheater 
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Voordat ‘Anastasia’ haar opwachting 
kon maken moest het Circustheater 
opgeknapt worden. Tijdens de bijna 
drie jaar dat The Lion King draaide was 
verbouwen onmogelijk, door het grote 
aantal decorstukken en kostuums die 
de show met zich meebracht. Onder-
tussen is er in enkele weken tijd 
geverfd, zijn tapijten en stoelen opge-
knapt of vervangen en zijn alle halo-
geen-, TL- en Neonlampen  vervangen 
door ledverlichting.

Een intelligente oplossing
In de loop der tijd zijn er regelmatig 
vernieuwingen aangebracht in de 
 verlichtingsinstallatie van het Circus-
theater. Hierdoor hing de installatie 
uiteindelijk aan elkaar van losse onder-
delen die onderling aan elkaar geknoopt 
waren en waarbij het overzicht ver te 
zoeken was. Om een flexibele en een-
duidige installatie te realiseren heeft 
het Circustheater gekozen voor het 
intelligente KNX-systeem. 

Een betrouwbare keuze
Voor de elektrotechnische installatie 
werden twee bedrijven uit Wateringen 
aangetrokken: MR Domotica voor de 
engineering van het KNX-systeem en de 
kastcomponenten en E.T.B. Vennik BV, 
vaste installateur van het AFAS Circus-
theater, voor het elektrotechnische deel 
en de aanleg van de KNX-bus. Voor de 
uitvoering van dit project koos MR Dom-
otica voor de betrouwbare en kwalitatief 
hoogwaardige producten van JUNG 
KNX en de goede service van Hateha B.V. 
die zij kenden van vorige projecten. 

Eén systeem – overzicht  
en tijdwinst
Dit alomvattende systeem wordt nu 
gebruikt voor alle algemene verlichting, 
de verlichting in de kantoren en de 
technische ruimtes, de verlichting in de 
bars en het restaurant en de toneel- en 
de zaalverlichting. Om dit systeem op te 
bouwen zijn er drie KNX buslijnen 
 aangelegd, voor meer dan 300 busdeel-
nemers, waarbij de buslijnen aan de 
hoofdlijn zijn gekoppeld door middel 
van drie IP-routers van JUNG welke 
dienen als lijnkoppeling. De hoofdlijn-
functie loopt over het IP-netwerk. 

Beveiligde verbinding
Momenteel is er gebruik gemaakt van 
‘gewone’ IP-routers, maar deze zullen in 
de toekomst nog worden vervangen 
door splinternieuwe routers die KNX 
Data Secure en KNX IP Secure onder-
steunen. Op pagina 9 leest u meer over 
het nieuwe KNX Secure. 

Overal eenduidige bediening
Zowel in de kantoren en de technische 
ruimtes als in de bars en het restaurant 
wordt dezelfde bedienwijze toegepast, 
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zodat iedereen overal en altijd weet hoe 
het werkt. Met tasters met vier bedien-
punten kunnen vier scènes opgeroepen 
worden – ‘alles aan’, ‘alles uit’, een sfeer-
verlichting voor overdag en een sfeer-
verlichting voor ’s avonds. Het enige 
verschil is het uiterlijk van de bedien-
punten. In de technische ruimtes zitten 
de eenvoudige BA-tasters in het stan-
daardprogramma AS 500, terwijl de 
luxere LS 990 F 40 tasters in alpine wit 
goed tot zijn recht komen achter de 
fraai verlichte bars. 

Duizendpoot DMX Gateway 
voor led
Voor de sfeerverlichting in de bars en 
aan de buitenkant van het pand is 
kleuren ledverlichting gebruikt. De 
speciale DMX Gateway heeft twee aan-
sluitingen, waardoor het mogelijk is om 
de ledverlichting zowel centraal aan te 
sturen, via IP en met de app op de iPad, 
als lokaal via de KNX bus, te bedienen 
met de KNX-tasters die in de bars 
geplaatst zijn. Een ideale combinatie 
die ultiem bediengemak biedt aan al 
het personeel. 

Achter de coulissen
Een KNX bedientableau is geplaatst 
tussen de coulissen aan de zijkant van 
het toneel. Hiermee wordt alle verlich-
ting op en om het toneel (behalve de 
showverlichting) bediend. Door de 
intelligentie van het panel zelf kan de 
besturing uiterst flexibel verlopen. Zo 
wordt bijvoorbeeld de toneelverlichting 
met 30 verschillende armaturen hier-
vandaan bediend en kan de zaalverlich-
ting in delen worden aangestuurd. 
Hieronder vallen ook nog de zoge-
naamde ‘blauwtjes’ die de technici 
helpen om onopvallend hun weg te 
vinden in geval van nood. 

Deze techniek levert  
voordeel voor alle partijen
De opdrachtgever bespaart nu enerzijds 
veel energie omdat allerlei soorten 
(verouderde) verlichting door ledver-
lichting zijn vervangen. Daarbij levert 
de intelligente sturing, die zowel lokaal 
als centraal mogelijk is, nu ook elke dag 

ruim een uur tijdwinst op, die voorheen 
nodig was voor het rondlopen om alle 
verlichting uit te doen.

Voor MR Domotica, die tot voor kort 
vooral veel luxe woningen in de order-
portefeuille had, was dit een bijzonder 
aangename nieuwe ervaring. De samen-
werking met installatiebedrijf Vennik 
en de medewerkers van de technische 
dienst van het Circustheater is goed 
bevallen. Daarbij gingen zij gezamenlijk 
de uitdaging aan om alle verschillende 
disciplines in dit complexe project in 
één systeem te integreren en het pro-
ject, na een wat langere voorbereiding, 
uiteindelijk in een krappe zeven weken 
tijd te installeren. Zij kijken al uit naar 
de volgende uitdaging! 

De F 40 tasters in de luxere LS vormgeving vormen de lokale bedienpunten in de bars 
voor besturing van de kleurenverlichting

Op een tablet bij de TD kunnen 
medewerkers van de lichtregie altijd 
ingrijpen op de lichtregeling



WWW.HATEHA.NL
Handige video’s, apps en sites die je niet mag missen

Nieuwe video Smart 
Visu Server Sonos
Bekijk de perfecte eenvoud van de integratie van 
Sonos in de woning met JUNG KNX. 

www.hateha.nl/konnekties 

Website FireAngel in een nieuw jasje 

Onlangs is de website www.fireangel.nl 
vernieuwd. Hij is nu nog overzichtelijker en biedt 
ook doelgroepspecifieke informatie. Onder 
producten kiest u voor 230V of batterijgevoed, 

zodat u direct een duidelijk beeld krijgt van de 
beschikbare melders. Bij doorklikken op een 
specifieke melder, zijn de datasheet en 
gebruikershandleiding direct zichtbaar. 

www.fireangel.nl

Nieuwe video Smart 
Visu Server Alexa
Hier ziet u het gemak van integratie van Alexa 
in de woning met JUNG KNX.

www.hateha.nl/konnekties
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Augustus 2018 herinneren de 320 medewerkers van Mifa 
Aluminium Precision Extrusion in Venlo zich maar al te goed. 
Toen brandden een aantal productie hallen af en de extrusiepers  
– de belangrijkste machine binnen het bedrijf - werd beschadigd. 
Maar medewerkers en partners zetten hun schouders onder het 
opbouwen van de hallen en herstellen van de pers. 
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Mifa produceert weer,  
met behulp van MENNEKES



Reduceren faalkosten 
In het ontwerp- en bouwproces zijn de 
nieuwe hallen helemaal getekend in 
Revit. Dit scheelde niet alleen veel tijd 
in het proces, ook zijn hierdoor faal-
kosten aanzienlijk gereduceerd. Mark 
Sijbers: “Nu konden we in het ontwerp-
stadium al zien als iets niet helemaal in 
lijn liep met wat de w-installateur had 
ontworpen. Het kon ‘op de tekentafel’ al 
opgelost worden in plaats van tijdens 
de uitvoering. Dat scheelt veel tijd. 
Binnen een half jaar kon de productie 
weer van start.” 

Nieuwe kansen
Deze nieuwe hallen zorgen ook voor 
nieuwe kansen. Er werd gekozen om 
verdeelkasten te centraliseren bij de 
technische dienst (TD). En de ‘oude 
manier’ van installeren bij de machines 
werd onder de loep genomen. Hier 
waren in het verleden twee kabels aan-

Zo kwam dé specialist in aluminium 
extrusie profielen, waarbij zij uit-
blinken in de nauwkeurig heid van de 
profielen, er beter uit. 
Mifa heeft een eigen technische dienst, 
maar Sijbers Support Elektrotechniek 
uit Kronenberg doet al sinds 2008 het 
groot onderhoud aan de elektrotechni-
sche installaties. Direct na de brand 
werd er actie ondernomen, ook door 
Sijbers. Zij sloten de verdelers opnieuw 
aan op noodstroom om te zorgen dat de 
productie waar mogelijk door kon gaan. 

Kwaliteit en continuïteit
Bouwbedrijven en installateurs gingen 
om de tafel zitten om de hallen waar de 
brand had gewoed weer opnieuw op te 
bouwen. Uitgangspunt voor Mifa is 
altijd kwaliteit geweest, ook voor de 
nieuwbouw. Hierdoor wordt de continu-
iteit van de productie gewaarborgd, voor 
sommige afdelingen is dat zelfs 24/7. 

De ‘nieuwe manier’ van installeren bij de machines: gele AMAXX® 
combinatie met 1x CEE 32A aansluiting en 2x SCHUKO® 16A 
 aansluiting, lokaal beveiligd

De ‘oude manier’ van installeren, zoals 
deze bij sommige hallen nog is toe-
gepast, waarbij meerdere kabels 
aangelegd moesten worden en de 
afzekering niet  lokaal is
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gelegd: één voor krachtstroom en een 
230V-aansluiting. Nu is gekozen om 
gele AMAXX® combinaties van MEN-
NEKES toe te passen, waarbij slechts 
één kabel getrokken hoeft te worden. 

Mifa en kwaliteit gaan  
hand in hand
Niet alleen levert Mifa zelf kwalitatief 
hoogstaande producten. Zij wil dat in 
haar productieproces ook kwalitatief 
goede producten toegepast worden om 
de continuïteit van de productie te 
garanderen. Daarnaast is het van 
belang dat de machines lokaal afgeze-
kerd zijn, zodat het de TD minder tijd 
kost mocht zich een storing voordoen. 
Medewerkers kunnen dan zelf de 
installatie-automaat of aardlekschake-
laar resetten. Mocht dat niet voldoende 
zijn, kan de TD de storing sneller lokali-
seren. Daarom stelde Sijbers deze 
2- segments AMAXX® combinatie voor. 

De combinaties zijn stevig en robuust: het uittrekken van de steker gaat gemakkelijk

De gele kleur zorgt ervoor dat de combi-
natie niet over het hoofd gezien wordt.

Snellere installatie
Voor Sijbers zitten er ook voordelen 
aan, zo stelt Mark Sijbers: “Wij hoeven 
maar één voedingskabel te trekken, dus 
in totaal scheelt het in ieder geval 50% 
op de aanleg van kabels. Er is veel 
ruimte voor het gemakkelijk aan-
sluiten. En in de aanleg van de centrale 
verdeler hoeven we minder groepen te 
maken. Dus al met al scheelt het tijd.”

“Dat de nieuwe hallen klaar zijn, zegt 
niet dat het innoveren nu stopt. Inte-
gendeel, Mifa is bezig haar productie-
hallen uit te breiden. Daarna zullen ook 
de bestaande hallen onder handen 
genomen worden. Het zit er dik in dat 
hier ook dezelfde AMAXX® combinaties 
toegepast gaan worden,” aldus Sijbers.

De aanleiding voor de aanleg van 
nieuwe hallen is er één om te vergeten, 
maar Mifa is sterker en beter uit de 
situatie gekomen. Hier heeft Sijbers, 
deels met de inzet van de MENNEKES 
AMAXX® combinaties, aan bijgedragen.
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Extra brandbeveiliging in de zorg, niet altijd 
verplicht – wel raadzaam!
Volledige beheersing van risico’s door de overheid is een 
 irreële verwachting*. Er is een verplaatsing gaande van de 
focus op regelgeving, naar meer risicogericht werken. De 
huidige wet- en regelgeving inzake brandveiligheid is voor 
zorgcomplexen dan ook niet eenduidig, omdat de risico’s 
per keer worden bekeken. Veel wordt overgelaten aan de 
exploitant of de verhuurder van het gebouw. Een belangrijk 
thema bij brand is grote rookvorming en het feit dat steeds 
meer bewoners niet zo snel kunnen vluchten. 

Verantwoordelijkheid
In het Bouwbesluit 2012 is vastgelegd wanneer een zorg-
complex moet beschikken over een brandmeldinstallatie. De 
exploitant c.q. verhuurder van het gebouw is verantwoorde-
lijk voor het brandveiligheidsniveau van het zorggebouw. 
Een brandmeldinstallatie is niet altijd verplicht. De brand-
veiligheidseisen zijn afhankelijk van de functie van het zorg-
complex. Bijvoorbeeld bij een woongebouw met zorg op 
 afspraak is een brandmeldinstallatie niet noodzakelijk. En in 
reguliere woningen zijn de bewoners zelf verantwoordelijk 
voor de brandveiligheid, ook als de bewoner gebruik maakt 
van professionele zorg of mantelzorg. 

Geen brandmeldinstallatie, dan wel…
Als er geen brandmeldinstallatie nodig is, 
 levert dat een grote kostenbesparing op. 
Maar ook dan moeten we met z’n allen 
 blijven zoeken naar maatregelen die de 
 veiligheid bevorderen. Hier ligt een schone 
taak voor zowel fabrikanten als de vak-
mensen in onze installatiebranche. 

Relais FireAngel – maakt 
rookmelders ‘slim’ 
In een gebouw zonder brandmeldinstallatie 
zijn rookmelders alleen niet voldoende om 

een extra veilige omgeving te creëren.  Aanvullende maatre-
gelen zijn niet verplicht, maar wel aan te raden. Een optie 
voor zo’n aanvullende maatregel is het nieuwe 230 VAC re-
lais van  FireAngel. Het relais wordt draadloos gekoppeld 
aan de rookmelders en geeft niet alleen een akoestisch en 
optisch signaal af in  geval van brand of rook, maar heeft 
ook twee potentiaalvrije wisselcontacten. Met deze contac-
ten kunnen door meldingen gerealiseerd worden naar brand-
werende  drangers voor (brandwerende) deuren, ventilatie-
systeem, alarmcentrale en thuiszorg. Op deze manier wordt 
een  ‘gewone’ installatie met rookmelders slim. 

Help helpen
U als vakman in de installatiebranche kunt helpen helpen.  
U kunt ideeën aandragen zoals bijvoorbeeld het ‘slim’ maken 
van een installatie. Dit is niet alleen goed voor uw orderporte-
feuille, maar ook voor het algemeen belang en de (brand)
veiligheid van onze zorgcomplexen die, zoals we allemaal 
beseffen, in de toekomst alleen maar zullen verveelvoudigen.

Op de websites brandweer.nl en fireangel.nl vindt u  
diverse  artikelen over brandveiligheid.

* Quote uit: landelijke agenda brandweerzorg, ontwikkelopgaven 2018 – 2022.
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Niels Werring, productspecialist

Brandveiligheid 
onze zorg



Licht opnieuw bedacht
In te pluggen sfeerverlichting. Plug & Light definieert lichtvormgeving 
opnieuw. Perfect dimbare ledverlichting met spot of wandstraler. 
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