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Performance iN Lighting is leverancier van hoogwaardige LED verlichting
voor onder meer kantoren.
Gemiddeld brengen we acht uur van onze dag door op het werk, deze plek dient dus niet
alleen als een functionele werkplek, maar ook als ontspannen leefruimte. Licht is daarbij
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BENELUX.LEDVANCE.COM

SLECHT LICHT,
RICHTING KWIJT?
WIJ HELPEN U OP WEG!
OSRAM LED LAMPEN VAN LEDVANCE:
EU-CONFORM KRACHTIG LICHT
Om uw verlichtingsprojecten tot een succes te maken, zetten we u op het
juiste spoor met onze nieuwe LED topproducten: SLR-conform, energieefficiënt, geringe flikkering, duurzaam, met een hoge lichtkwaliteit, eenvoudig
te installeren en ideaal voor het vervangen van conventionele lampen.

LEDVANCE is de licentiehouder van handelsmerk
OSRAM voor lichtbronnen in algemene verlichting.

Va n d e r e d a c t i e

Geldigheid
Wanneer iets geldig is en wanneer niet, daarmee zijn
de toekomst en de gezondheid ook gemoeid. Bij een
tekort aan vitamine L trekt de gezondheid al snel aan
de bel. Binnenshuis of op kantoor kunnen lichtstraten
dan bijvoorbeeld uitkomst bieden.
Voor meer gemak kan Thinka Z-Wave dat ook doen,
en toekomstbestendig. Dat heeft ook voordelen voor
de gezondheid van installateurs, want allerlei devices
kunnen aan Thinka Z-Wave worden gelinkt, voordat
ze worden geïnstalleerd (wat veel halsbrekende toeren
scheelt).

Verder zijn er weer mooie designs van Object Rotterdam,
verbindt Koledo werelden via de cloud en wil SPIE
meer vergroening in bedrijfsvoering. Zelf doen ze dat
bijvoorbeeld door bij elke aanvraag voor een project ook
een alternatief, groen voorstel te leveren. Voor de NSVV
vertelt Rienk Visser over de toelichting bij de nieuwe norm
voor werkplekverlichting, die veel verheldert.
We wensen u veel leesplezier en een goede gezondheid.
Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

Wout van Bommel heeft weer een interessante column
geschreven over de Kruithof-curves, waar ook uit blijkt
dat professor Kruithof er zelf niet van overtuigd was dat
zijn waarden bruikbaar zijn bij het maken van keuzes bij
lichtontwerpen.
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Nieuws

Vrienden
van Loes
Op de beurs OBJECT Rotterdam 2021 is er een
prototype geïntroduceerd van de hanglamp van
VRIENDEN. Die kreeg zulke geode reacties dat
ontwerpers Eric Sloot en Floris Hovers hard aan de slag
zijn gegaan om ervoor te zorgen dat de hanglamp zo
snel mogelijk in productie kan gaan.
De lengte is 123 cm en de staalkabels waaraan de lamp
hangt, zijn 200 cm lang. Ze kunnen worden ingekort tot
elke gewenste lengte, maar komen dus ook goed tot hun
recht in ruimten met hoge plafonds. De onderdelen van
Loes zijn met magneten aan elkaar verbonden en via de
kleine blokjes aan de staalkabels wordt de stroom naar de
lamp geleid. Het oranje blokje werkt ook magnetisch en
dimt het licht (over de lamp op en neer schuiven). Omdat
deze hanglamp de eerste lamp is in de Vrienden-collectie
wilden de ontwerpers graag dat er een kleine verwijzing
naar licht in zou zitten. Vandaar Loes, naar het Spaanse
woord luz (licht). Het streven is om de eerste armaturen
begin november 2021 te leveren. Begin oktober kunnen
ze via pre-order op de website worden besteld. Eén van
de meest gestelde vragen over Loes was of de lamp
ook in meer kleurstellingen te verkrijgen zou zijn. Omdat
hier zoveel vraag naar was, is er besloten om Loes
in drie kleurstellingen uit te brengen: een vrolijke geelturquoise variant, een lichtgroen-roze variant en een meer
ingetogen lichtgeel-grijze variant. Zo is er een kleurvariant
voor elk interieur. Bij alle varianten is het dimmerblokje
oranje van kleur.
www.vanvrienden.com

Lightswing

De Lightswing is het unieke ophangsysteem voor het verplaatsen,
verwisselen of tijdelijk verwijderen
van hanglampen.
Het idee van de Lightswing van
de Leeuwarder Paul Constandse is
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inmiddels een geliefd interieuritem
in al meer dan 25.000 huishoudens
in Europa. Het innovatieve ophangsysteem biedt de mogelijkheid om
zowel één als twee lampen aan te
sluiten op één lichtpunt. Het systeem
kan in beide richtingen tot 80 cm
schuiven en 360° draaien vanaf het
aansluitpunt. Naast het verplaatsen,
wordt ook het verwisselen of tijdelijk
verwijderen van een hanglamp een
stuk eenvoudiger. De Lightswing is
verkrijgbaar in twee varianten (voor
één of twee hanglampen) en in drie
kleuren. Daarnaast kan de Lightswing
worden gecombineerd met bijna alle
hanglampen. Constandse: “Ik weet
uit ervaring dat het fijn is om zo nu en
dan je interieur te veranderen. Ik weet

ook hoe moeilijk het dan is om de
verlichting weer op orde te brengen,
omdat het stroompunt op een vaste
plaats zit. Met de Lightswing is dat
probleem opgelost, omdat de plek
van de verlichting zonder moeite aan
de verandering in het interieur kan
worden aangepast.” In de afgelopen
jaren heeft Lightswing doorlopend
geëxperimenteerd met het design en
de functionaliteit van het systeem,
met als doel een praktische en
stijlvolle oplossing voor iedereen. Het
systeem wordt nog steeds dagelijks
ontdekt door veel interieurliefhebbers
en doe-het-zelvers uit heel Europa.
www.lightswing.nl

Nieuws

Promoten
met gemak

Visuele promotie begint hier, met alle benodigdheden om een product te
promoten. Professionals die van event naar event reizen om presentaties
te geven, vinden dit product geweldig; het is ideaal voor beurzen, verkooppresentaties, trainingsessies, pop-up promoties, hotels, bedrijfsgebouwen,
winkelcentra en retail-omgevingen. Elke lichtbox zit in een stevige flight
case op wielen en is gemakkelijk op te zetten zonder gereedschap. Het is
ontwikkeld voor mobiele en duurzame presentaties met impact op elke
gewenste plek.
Aan de Zwitserse importeurs van VW, Mercedes, Seat en Audi zijn deze
maand ruim 300 Mobile Light Boxen geleverd voor een heldere presentatie van
de nieuwe E-Tron elektrische automodellen in de showrooms. De Belgische
beddenfabrikant Revor Group gebruikt deze ‘lichttotems’ in de dealer
showrooms om het assortiment aan de bezoekers uit te leggen. Topbloemist
Florees in Leiden gebruikt het kleinste model Mobile Light Box om acties in
haar winkel mee te presenteren.
Afhankelijk van de maat is ieder van de 24 modellen zonder gereedschap in
5 tot 10 minuten op te zetten. Door de heldere en egale uitlichting is het een
handige en opvallende manier om uw product aan te prijzen. Aan deze product
range zijn nu twee modellen op lithium-ion batterijen toegevoegd: 50 x 150 cm
en 100 x 200 cm. Opgeladen geven ze 11 uur licht. Dit geeft de vrijheid om
de Mobile Light Box in te zetten waar deze de meeste impact heeft: in het
gangpad van een beurs, middenin een lobby van een hotel – en zonder dat de
bezoekers over een snoer kunnen struikelen.
www.mobilelightbox.eu
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CUBE LUX

www.sg-as.com

SG Lighting Benelux

Cube Lux.indd 1

Opbouwdownlight voor binnen- en buitenverlichting
(onder dakrand). Cube Lux biedt een harmonieus en
flikkervrij licht met een uitmuntende kleurweergave.
Gepatenteerde traploze 30°-kanteling in alle richtingen
en 10 jaar garantie.
•

Blokhuisstraat 47

•

2800 Mechelen Noord Zone B

•

Belgie

•

info.benelux@sglighting.net
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Rembrandt tower
Norton heeft diverse verdiepingen van de Rembrandt
Tower voorzien van licht op maat. De architectuur van
het 135 m hoge en 36 verdiepingen tellende iconische
gebouw aan de rand van het stadshart van Amsterdam
is geroemd, evenals de afwerking van de kantoren.
Het wordt gezien als één van de meest prestigieuze
gebouwen van Nederland.
Deze toplocatie vestigt diverse bedrijven en biedt ruimte
voor vergaderingen, zakelijke evenementen en boardroom
meetings. In het kader van verduurzaming van het pand
moest de bestaande verlichting worden vervangen voor een
ledoplossing. De tl-armaturen zijn in het verleden speciaal
ontwikkeld en ook aan de nieuwe armaturen werden hoge
eisen gesteld ten aanzien van design en functionaliteit. Norton
is gevraagd om een ontwerp voor te stellen, waarbij naast de
hiervoor genoemde punten, ook de bevestiging, maatvoering
en luchtzuivering die via de armaturen plaatsvindt, in het
ontwerp van de nieuwe ledarmaturen wordt meegenomen.
De speciaal op maat gemaakte bandrasterarmaturen zijn
voorzien van een Miro 4 mat parabolische optiek danwel
een microprismatische afscherming voor een optimale
glare control en een hoge efficiëntie. Met toepassing van de
beste ledconfiguratie en componenten heeft Norton in een
duurzame en energiezuinige oplossing voorzien. De begane
grond is voorzien van koofverlichting die zorgt voor een
warme sfeer en een hartelijk welkom aan de ontvangstbalie.
In de koof is de SMV-led in 3000 K toegepast. De gelijkmatige
lichtverdeling zorgt voor een chique uitstraling die men bij een
gebouw met deze status mag verwachten. De invulling
en uitvoering van het project bevestigt waar Norton voor
staat: het bieden van advies en ondersteuning op basis
van kennis en ervaring.
www.norton.nl

Voor sport- en buitenfaciliteiten
LEDVANCE heeft het outdoor-assortiment uitgebreid
met Floodlight Max: een lichtoplossing met hoge
intensiteit voor grotere sport- en outdoor-faciliteiten.
De robuuste schijnwerpers met hoog vermogen (IK08 en
IP66) bieden een lichtopbrengst tot 164.000 lm bij een
goede energie-efficiëntie (tot 137 lm/W). Hierdoor zijn ze
goede energiebesparende vervangers voor conventionele
schijnwerper-oplossingen met hogedruklampen. Dankzij
hun modulaire ontwerp met twee tot vier modules en vier
verschillende lichtbundels bestrijken ze veel verschillende
toepassingen. De range heeft een levensduur van 75.000
uur (L80), en wordt in alle versies geleverd in de lichtkleur
5700 K. De schijnwerperfamilie is snel, eenvoudig
en flexibel te installeren. Voeding en armatuur zijn
gescheiden, waardoor de componenten ook afzonderlijk
in verschillende mastposities kunnen worden gemonteerd.
Een stevige, flexibele beugel maakt snelle en eenvoudige

montage met één schroef mogelijk - hetzij op trussen of
hangend (bijvoorbeeld aan een kraan voor verlichting van
bouwterreinen). Dimmen tot 50% is ook heel eenvoudig,
dankzij de bedrading. Zo kunnen de afzonderlijke modules
naar behoefte afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld.
www.ledvance.com
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Nieuws

Venlo
Het nieuwe Holland Casino Venlo
is geopend. Dankzij een immense
ledgevel springt het casino tijdens
donkere uren direct in het oog en
is van heinde en verre zichtbaar.
De ligging aan de A67, vlakbij de
Duitse grens, is bewust gekozen.
Het gebouw is ontworpen door
MVSA Architects in samenwerking
met Arcadis en Gensler. Het is bijna
9500 m² groot en 25 m hoog, met
een uitgesproken vormgeving. Het
is geïnspireerd op de beroemde
bloementeelttraditie van Nederland,
de directe omgeving en uiteraard op
de identiteit van Holland Casino zelf.
Voor de realisatie van de dynamische

mediagevel schakelde Holland Casino
Livingprojects in. De buitengevel
is opgebouwd uit een raster van
grote glazen pailletten, ontwikkeld
door Sorba. Achter deze pailletten
plaatste Livingprojects ledverlichting,
waardoor de hele gevel kan oplichten
of in een dynamisch geheel kan
veranderen: zo toont het naast het
hele kleurenpalet ook videocontent.
Hiermee kan de gevel worden
aangepast aan jaargetijden, themaavonden of een specifieke doelgroep.
Michael Sebregts, ondernemer
achter Livingprojects: “Wij hebben
Holland Casino een oplossing
aangeboden waarbij we werken
volgens het ‘light as a service’

principe. Dat houdt in dat Holland
Casino de gevel bij ons huurt voor
een vast bedrag per maand. Deze
afspraak geldt voor maar liefst tien
jaar, dat is behoorlijk uniek. Binnen
deze afspraak verrichten we ook
preventief en correctief onderhoud.
Hierdoor is Holland Casino verzekerd
van een optimale prestatie van de
mediagevel.” Er komt binnenkort nog
een locatie bij: in Utrecht wordt ook
gebouwd aan een casino 2.0.
www.livingprojects.nl

UVC desinfecterende ledmodules

Met de UVC-ledmodules van Fulham is het mogelijk
om snel en eenvoudig een totaaloplossing te maken
voor het desinfecteren van producten, met name die
van hand tot hand gaan in de retail: sieraden, horloges,
smartphones, enzovoort.
Het bedrijf heeft de noodzaak onderkend van
desinfecterende en steriliserende UVC-ledmodules en
introduceert twee varianten. Voor beide modules geldt dat
ze UVC-straling in 270-280 nm en UVA in 395-405 nm
uitgeven. Een geïntegeerde controller vangt de fluctuaties

aan de ingangsspanning op, zodat deze geen invloed
hebben op de UV-output. Er kunnen meer modules parallel
worden gekoppeld met de aansluitklemmen aan de
uiteinden van de modules. De VUU24V005LP270C-8:
geïntegreerde module met negen leds in een aluminium
extrusie met goede thermische eigenschappen, afmetingen
203 x 32 x 7,4 mm. UVC-straling 45 mW, nominaal 4,5 W.
De VUU24V007LN270C-11: geïntegreerde module met
12 leds, als losse ledstrip met afmetingen 281 x 19,2 x 6,8
mm. UVC-straling 60 mW, nominaal 7,4 W. De module is
compatibel met de Ledil IP67 295 x 42 mm-lenzen om de
straling te focussen naar 14°, 30° of 60°, afhankelijk van de
toepassing. Omdat UVC schadelijk is voor de menselijke
huid en ogen is een beveiligingssysteem gangbaar.
Fulham kan met de BT-smartbridge in combinatie met een
PIR-sensor menselijke aanwezigheid herkennen en
daarmee de leddriver uitschakelen.
www.elincom.nl
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ReluxCAD for Revit

Lichtontwerp voor de BIM wereld

1 jaar (10) edities
[inst]ALLICHT
Nu voor
maar
More information on relux.com

nu ook uw adres voor
MEAN WELL led drivers
WWW.LUXENDI.COM

€ 92 50

€50,Voor he
t ee
Regulier rste jaar
à €92 50

Meer informatie: www.installicht.nl

Nieuws

Pontis

De Pontis van Track Rail Solutions staat voor maximale
flexibiliteit, gebruiksgemak en de allerhoogste kwaliteit.
De aanwezige driefaserail in het bedrijfspand zorgt
waarschijnlijk al voor fantastisch licht en enorme
veelzijdigheid, en de Pontis voegt daar een extra
dimensie aan toe.
Bevestig eenvoudig de Sonos One of One SL en geniet
van de muziek die je streamt. Met de opkomst van
streamingdiensten als Spotify en Apple Music heeft
iedereen praktisch altijd en overal favoriete muziek bij
zich. Dankzij slimme speakers zoals de Sonos One en
One SL is die muziek bovendien ook eenvoudig met
anderen te delen. Dat zulke speakers met de Pontis ook
nog eens aan de driefaserail kunnen worden bevestigd,
maakt het helemaal af. Pontis is ontwikkeld om naadloos
en draadloos met de Sonos One en Sonos One SL samen
te werken, en hij werkt bovendien met alle driefaserails,
waaronder die van bekende merken als Global,
Powergear, Eutrack en Ivela. De Pontis kan overal worden
gebruikt waar een driefaserail hangt of komt te hangen.
Hij komt optimaal tot z’n recht in ruimten waar je wel wilt
genieten van de muziek die je streamt, maar waar je liever
geen speakers aan de muur of op de grond wilt hebben,
dus onder andere in horecagelegenheden, winkels, en
fitnesscentra.
www.premiumled.nl
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Object
Rotterdam
Licht tussen
kunst en kitsch

De sfeer was uitgelaten. Object Rotterdam was
dan ook feitelijk weer één van de eerste echte
beurzen. Curator Anne van der Zwaag had weer
veel fraais geselecteerd op het grensgebied
van product, meubels, mode, sieraden, grafisch
ontwerp en architectuur. Er was ook veel
verlichting, van zowel gevestigde als nieuwe
namen. Van kunst tot kitsch.
- Door Monique van Empel

Maatwerk

Contour van Aptum is een systeem dat bestaat uit
verschillende metalen elementen voorzien van led.
Vrijhangend of staand, tegen de wand of aan plafond,
ingetogen of uitbundig: Contour wordt op maat
ontworpen en is na installatie voortdurend aanpasbaar in
kleur en intensiteit.
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Touw met een twist

Voor Pien Post was het de eerste keer dat ze op Object Rotterdam stond. In haar opvallende lampen spelen touwen van
gekleurd polyester een hoofdrol. Ze kleurt het touw zelf en pluist het uit elkaar. Folkloristisch handwerk met een kinky
twist.

Afgekeurde lenzen

Lens Luminaire van ontwerpersduo Object Density is
een serie lampen, opgebouwd uit lenzen die vanwege
imperfecties door opticiens zijn afgekeurd. De lenzen
hebben allemaal een ander brandpunt, wat maakt dat
deze lampen de achtergrond in fragmenten van elk een
andere diepte uiteen laat vallen - heel intrigerend.

Voor bloemetjes en beestjes

Om de kloof tussen mens en natuur te overbruggen,
ontwierp Rollo Bryant de Urban Stem: lampen bedoeld
voor de openbare ruimte, ook als een soort toevluchtsoord
voor flora en fauna. Geïnspireerd door de manier waarop
erosie zandsteen aantast, mengde hij PLA (polymeer),
PVA (polyvinyl), zilverzand, P.T.B-pigment, acrylglas en
aluminium tot lichtsculpturen van circa 100 cm.
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Technology
that Drives
Outstanding
Experiences.
Cutting edge visuals. Immersive audio.
Dynamic lighting. ISE is the leading
audiovisual solutions exhibition
for work, leisure and home.
Fira de Barcelona | Gran Vía
1-4 February 2022

A joint venture partnership of

Discover more
iseurope.org

Beton & Polyester

Presentatie van Laura Schurink (pastelkleurige sculpturen) en Jule Cats. De handgemaakte lampen
en vazen Rise van Cats zijn handgemaakt van beton en polyester, een ogenschijnlijk onmogelijke
combinatie (foto: Jan-Willem Kaldenbach).

Laag licht

Geometrische vormen, een lijn en een cirkel, vormen de
basis van deze vloerlamp FLO/OR van Ingrid Roos. De
lichtbron zweeft net boven de grond en bestaat uit twee
ringen, zwart en wit, met dimbaar neonlicht (180x35cm).

Printfilament

Edge hang- en vloerlamp van Iris Lucia Megens is
gemaakt van biologisch afbreekbaar printfilament, en is in
verschillende kleuren en afmetingen verkrijgbaar.
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No more
missing links
Bij de lancering van Thinka Z-Wave dit najaar noemden kenners deze
Z-Wave-controller de ‘missing link’ tussen twee werelden: de homekitwereld van de consument en de professionele smarthome-wereld.
- Door Greet Verleye

Mariella de Koning van Thinka vertelde in de
september-uitgave al over de Thinka KNX. Deze stelt de
huiseigenaar in staat om heel gebruiksvriendelijk de eigen
huisautomatisering in te richten en aan te sturen, door het
professionele KNX-huisautomatiseringssysteem te linken
aan Apple HomeKit. De tussenkomst van een installateur
is niet langer nodig om scènes en automatiseringen aan
te maken - dat doet de eindgebruiker heel eenvoudig
en intuïtief, via een app op zijn telefoon. In de high end
residentiële nieuwbouwmarkt en in grotere professionele
omgevingen zorgt Thinka KNX er zo voor dat de gebruiker
op elk moment en bij elke gewenste wijziging ‘in charge’
is. Voor kleinere kantoorprojecten en voor bestaande
woonpanden heeft Thinka met de Thinka Z-Wave onlangs
een draadloze oplossing op maat gelanceerd. Daarbij
werden een aantal waarden meegenomen van de Thinka
KNX - zoals de nadruk op beveiliging, de aandacht voor
duurzaamheid en het grote gebruiksgemak. Thinka
Z-Wave biedt professioneel comfort voor de wireless
(huizen)markt, tegen een betaalbare prijs.

In control

Smarthome producten zitten in de lift: mensen hebben
er vaak meer in huis dan ze beseffen. Smart speakers,
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dimbare lampen… Vaak worden die bediend met diverse
plug-and-play oplossingen met eigen afzonderlijke apps
en afzonderlijke hubs, dus gefragmenteerd en weinig
stabiel of overzichtelijk. Daarbij blijven mogelijkheden
onbenut om te genieten van het comfort en de relevantie
van een geconnecteerde wereld, waarin alle producten
met elkaar praten. Zo is het prettig dat een rolluik naar
beneden gaat als het duister wordt, maar ook als de
buitentemperatuur hoog oploopt of als iemand ’s avonds
laat van kantoor komt en zijn of haar huis nadert.
De Z-Wave controller legt de controle bij de gebruiker, die
met de smartphone naar believen scènes kan aanmaken,
aanpassen of toevoegen. Die wordt, door slechts één app
te bedienen - de Apple Home App - de dirigent van een
hele grote set van producten.

Z-Wave

Thinka speelt in op het feit dat huiseigenaren –
bijvoorbeeld voor het aansturen van Philips Huelampen – het gemak van Apple Homekit als domoticaplatform hebben ontdekt. De lampen zijn door Apple
gecertificeerd, samen met nog een aantal producten.
Dat is een kwaliteitsgarantie, maar daar wringt ook de
schoen: aangezien Apple alleen HomeKit-gecertificeerde

producten op haar platform toelaat, hebben gebruikers
van HomeKit zonder Thinka een beperkt productaanbod.
“Idealiter krijgt de gebruiker via de intuïtieve, handige
app op zijn Apple-device toegang tot een hele brede
range aan producten. Daarom ontwikkelden wij met
de Thinka Z-Wave een hub die gebruikmaakt van het
Z-Wave protocol met meer dan drieduizend aangesloten
producten, het grootste productaanbod ter wereld”,
aldus De Koning. Ruim 700 bedrijven zijn gecertificeerd
om producten (wall plugs, schakelaars, sensoren,
thermostaten, deurbellen, lampen, alarmsystemen,
enzovoort) te maken die op de Z-Wave standaard
zijn gebaseerd. Deze producten maken dus geen
gebruik van het WiFi- of bluetooth-protocol, algemene
communicatieprotocollen waar veel andere toepassingen
gebruik van maken, maar die niet in eerste instantie voor
huisautomatisering zijn bedoeld. In tegenstelling tot Wifi
en bluetooth is Z-Wave speciaal ontwikkeld voor home
automation, met een eigen bandbreedte. Daarom werken
installateurs er graag mee, want dat wil onder andere
zeggen dat uitval of vertraging bij piekgebruik – als
iedereen thuis is en op de WiFi zit – niet voorkomt. Bij de
ontwikkeling van de Thinka Z-Wave als hub stonden een
aantal uitgangspunten voorop. Veiligheid was cruciaal
en Z-Wave is in de VS de standaard voor alles wat met
security te maken heeft.
Ook stabiliteit en het vermijden van interferentie zijn
belangrijk. Thinka maakt gebruik van de Z-Wave 700
chip. De Z-Wave 700 serie heeft een bereik van 400
m, waardoor signalen tot ver in de tuin en door muren
en plafonds gaan. Het Z-Wave protocol geeft geen
interferentie met andere netwerken (wel zo handig
voor de buren) en is heel energiezuinig: batterijen
in toestellen hebben een levensduur tot tien jaar.
Duurzaamheidsgarantie: check.

Eerste gecertificeerde controller

Thinka is de eerste gecertificeerde controller ter wereld
die Z-wave producten koppelt aan Apple HomeKit-

producten. Thinka maakt geen gebruik van de cloud, maar
werkt volledig binnen het eigen lokale netwerk. De Thinka
Z-Wave is uitgerust met een authenticatie chip van Apple
(MFI) die de communicatie tussen het eigen smart homenetwerk en de eigen iPhone/iPad/smartwatch volkomen
veilig maakt, voor alle leden van het gezin. Hetzelfde
geldt voor collega’s als men het kantoor op een veilige en
eenvoudige manier wil automatiseren.

Veiligheid en privacy

Michael Franken, CEO van Thinka: “We hebben heel
bewust gekozen voor HomeKit-certificering. Dat is niet
makkelijk; je moet aan heel wat voorwaarden voldoen,
maar we vinden security en usability heel belangrijk: het
gaat tenslotte om de automatisering van je huis die je aan
ons toevertrouwt.” Thinka geeft toegang tot alle HomeKitautomations, zoals Geofencing en Adaptive Lighting.
Ook wanneer je op afstand je huis of kantoor bestuurt
of geofencing installeert, zorgt Thinka dat je huis of je
werkplek veilig en privé blijft.

Easy peasy

De Koning: “Door te kiezen voor Z-Wave als protocol
en HomeKit als platform, koppelt Thinka professionele
home automation heel gebruiksvriendelijk aan de
consumentenwereld. Thinka Z-Wave is er voor iedereen
die serieus een begin wil maken met huisautomatisering
op een veilige, gemakkelijke en toekomstbestendige
manier.” Ook voor installateurs heeft Thinka Z-Wave
veel te bieden. Als eerste HomeKit-gecertificeerde
Z-Wave controller biedt Thinka een kwaliteitsgarantie en
zekerheid. Voor installateurs is het daarnaast een groot
voordeel dat devices aan Thinka Z-Wave kunnen worden
gelinkt, voordat ze worden geïnstalleerd: zo is het onnodig
om halsbrekende toeren uit te halen om een sensor die
aan het plafond hangt te connecteren: alles kan via de
QR-codes op de gecertificeerde producten perfect van
tevoren worden voorbereid.
www.thinka.eu
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‘Vitamine L essentieel
voor de gezondheid’
Dakramen en lichtstraten voor daglicht
Pieter Bax, directeur-eigenaar van Luxlight, is een mensen-mens:
“Als ondernemer werk ik met mensen, maar vooral vóór mensen. Voor de
totale mens, de gezonde mens. Daglicht is essentieel voor onze gezondheid,
en daar dragen onze dakramen en lichtstraten elke dag weer aan bij.”
- Door Monique van Empel

In Westerhoven valt het bedrijfspand met de felgroene
kozijnen van Luxlight positief op. Het pand van drie
verdiepingen is aan twee zijden omgeven door groen en
rondom uitgerust met grote glazen gevels, waardoor je
lekker ver naar buiten kunt kijken en er veel daglicht naar
binnen komt. Binnen en buiten lopen harmonieus in elkaar
over. Ook binnen is transparantie het sleutelwoord; waar
mogelijk hebben de kantoren allemaal glazen wanden,
deuren en ramen. Bax: “Zelf had ik nog wel grotere ramen
willen hebben, maar we zitten nu eenmaal vast aan de
maximale productiematen van de glasindustrie, van zes bij
drie meter.”

Glasarchitectuur

Volgens Roland Vereijken, die als architect bij het
bedrijfspand van Luxlight betrokken is, sluiten de wensen
van Bax volledig aan bij de laatste ontwikkelingen binnen
de architectuur. “Grote glazen raampartijen met een
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minimum aan kozijnen zijn een duidelijke trend en worden
meer en meer toegepast in de bouwsector. Duurzaamheid
en energiebesparing zijn hot items. Net als zonwering,
ventilatie, isolatie en luchtkwaliteit: allemaal zaken die
bijdragen aan een goed binnenklimaat. Maar net als
Pieter vind ik dat daglicht ook in dit rijtje thuishoort. Hier
zou in de bouwomgeving een veel hogere prioriteit aan
moeten worden gegeven. Nog veel te vaak wordt er,
zeker in projectbouw voor verhuur, uitgegaan van de
minimale eisen qua isolatie en raammaten, in plaats van
wat het beste is voor de mensen die er wonen of werken.
Particulieren die hun eigen huis bouwen, zoals veel in
België gebeurt, kiezen vaak anders, meer gebaseerd op
gebruiksgenot en gezondheid.”

Wat is goed licht?

Luxlight is lid van de Good Light Group, een non-profit
organisatie die zich inzet voor de promotie van goed licht

In de showroom en de kantoren is transparantie het sleutelwoord.

Illumy (zadeldak).
in gebouwen. Maar wat is goed licht? Jan Denneman,
bestuursvoorzitter van de Good Light Group, weet dit als
geen ander. Hij betreurt het dat de mens, “die gemaakt
is om buiten te leven”, alweer ruim tweehonderd jaar
grotendeels binnen woont, studeert en werkt. “Hierdoor
hebben veel mensen een chronisch tekort aan daglicht.
Dit leidt tot onder meer tot het ervaren van minder
energie, een ontregeling van onze biologische klok,
slechter slapen, meer depressies en nog veel meer. Alleen
al in Nederland zijn er vijf miljoen mensen die hooguit
een half uurtje per dag buiten komen, wanneer ze naar
hun werk gaan, om boodschappen te doen of de hond
uit te laten. Dat is gewoonweg niet voldoende voor ons
welbevinden een goede gezondheid, dat blijkt uit tal van
onderzoeken.”

met kleine ramen, die vol hingen met kunstlicht. Via de
gevelbouw kwam ik in aanraking met glasarchitectuur en
daglicht. Ik was meteen getriggerd door wat daglicht kan
doen, voor een gebouw en voor de mensen die er werken.
In 1999 ging ik verder als zelfstandig ondernemer in de
glas- en gevelbouw, in 2001 ben ik begonnen met de
productie van lichtstraten voor woningen en sinds 2004
richt ik me met Luxlight uitsluitend op de productie van
lichtstraten voor vlakke daken. Mijn doel: ik wil het ultieme
daglichtproduct maken om daarmee bij te dragen aan
de gezondheid van mensen. Bij de productontwikkeling
van onze lichtstraten werd dan ook meegekeken door
een team van onder meer specialisten, architecten,
interieurmensen en consumenten. We willen lichtstraten
zonder addertjes onder het gras, uh glas.”

Plat dak

Glas, zonwering en led

Iedereen aan tafel bevestigt de trend dat mensen graag
buiten naar binnen halen, met natuurlijke materialen
en kleuren, meer groen en planten in huis. Extra licht is
alleen niet zo makkelijk naar binnen te krijgen. Denneman:
“Hoe verder je van een raam af zit, hoe verder je van het
daglicht af komt en dat gaat heel snel. Een dakraam of
lichtstraat is een mooie oplossing om meer daglicht naar
binnen te halen; een dakraam op een plat dak vangt veel
meer zonlicht dan een raam in de gevel.”
Bax haakt in en vertelt hoe hij in deze branche terecht
is gekomen. “Mijn vader had een metaalbedrijf, waar
eigenlijk iedereen in ‘dichte dozen’ werkte; ruimten

Luxlight biedt grofweg twee producten om daglicht
gecontroleerd toe te passen, de Illumy en de Basic. Beide
lichtstraten kunnen als lessenaarsdak worden geplaatst
tegen een buitenmuur, vrijstaand of als zadeldakmodel.
In tegenstelling tot concullega’s biedt Luxlight dus
uitsluitend daglichtoplossingen voor platte daken, omdat
je zo immers de hele dag door van de zon en het daglicht
profiteert. Het grootste verschil tussen beide lichtstraten
is dat de Illumy uit één grote glasplaat bestaat zonder
tussenstijlen en de Basic lichtstraat uit aparte glasvelden
met tussenstijlen. Optioneel kan de Illumy aan de
binnenkant worden voorzien van een plisségordijn, dat
elektrisch kan worden gesloten. In de winter werkt het
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voor perfecte lichtkwaliteit.
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ENLIGHTEN YOUR WORLD

Kijken en meten in de ‘huiskamer’ van Luxlight.
V.l.n.r. Pieter Bax, Jan Denneman en Roland Vereijken.

In de werkplaats wordt vandaag geproduceerd wat morgen wordt
geleverd en geplaatst. Ook hier is ruim zicht op buiten.

plisségordijn vooral isolerend. Doordat er een laagje lucht
wordt vastgehouden tussen het doek en het glasvlak,
wordt een extra isolatiewaarde bereikt van 20%. Het
plisségordijn houdt ook (te) felle zonnestralen tegen.
Daarnaast kan de Illumy ook nog worden voorzien van
geïntegreerde, dimbare ledverlichting, vandaar de naam
Illumy. De intensiteit en kleur van de leds kan men zelf
instellen: bijvoorbeeld wat koeler wit op een donkere dag
en warmer licht ‘s avonds voor de sfeer.

liever niet toegepast: het zorgt voor minder lichtinval en
een donkere lichtkleur, terwijl de zonwering vaak niet
toereikend is. Het is beter om te kiezen voor de heldere
Crystall beglazing met een buitenzonwering.”

Zowel de Illumy als Basic kunnen worden uitgerust met
een elektrisch zonnescherm aan de buitenkant. “Daarmee
wordt buiten alvast een teveel aan warmte binnen
voorkomen. Voor de Basic zijn ook elektrisch bedienbare
uitzetramen een optie. Zo stroomt frisse lucht naar binnen
en een teveel aan warmte naar buiten. Het spreekt voor
zich dat alle lichtstraten voldoen aan alle bouwkundige en
wettelijke eisen qua inbraakwerendheid.”

Bouwwereld wakker schudden

In de ‘huiskamer’ van de Luxlight showroom kunnen
toekomstige gebruikers zelf ervaren hoe een lichtstraat
werkt. Hier is een Illumy lichtstraat geïnstalleerd. Zodra de
gordijnen in de kamer worden gesloten, blijkt direct het
effect van de lichtstraat of de geïntegreerde verlichting,
net als de binnen- en/of buitenzonwering. Ondertussen
meet Denneman dat het effect van de lichtstraat 4000 lux
is, meer dan voldoende voor een gezonde dosis daglicht,
op het oog 1000 lux. “Die 1000 lux krijg je als je buiten
loopt altijd, zelfs veel meer. Onder de 250 lux is er geen
gezondheidseffect en laat dat nou net het gemiddelde zijn
op een werkplek. Gemiddeld heeft een mens pakweg vijf
tot tien keer meer lux nodig voor een goede gezondheid,
dan er nu naar binnen komt of met verlichting wordt
bereikt. Hoogste tijd dus om de bouwwereld wakker te
schudden!”

Glasopties

Het glas dat Luxlight voor haar lichtstraten gebruikt,
is low iron gelaagd veiligheidsglas. “Dat is witter en
laat daarmee meer daglicht door dan gewoon glas dat,
vanwege het ijzergehalte, altijd een groenzweem heeft”,
legt Bax uit. “Zonwerend glas wordt door Luxlight

Produceren en plaatsen

Luxlight ontwerpt, produceert, assembleert en plaatst de
lichtstraten op de bouwplaats. Bax geeft een rondleiding
door de werkplaats: “We leveren op klantspecificatie
aan de projectbouw, met name voor particuliere
woningen. Het glas en de aluminium frames komen via
toeleveranciers naar Westerhoven en die houden wij
hier op voorraad. We produceren vandaag wat morgen
wordt geleverd en geplaatst. In de bouwsector werken we
samen met aannemers, groothandels en architecten. Een
enkele keer verkopen we direct aan een particulier die zelf
een aanbouw realiseert en er dan achterkomt dat die uitof aanbouw de hoeveelheid daglicht in huis alleen maar
reduceert.”

Rooskleurig

“Hoewel er in heel Nederland nog maar zo’n 60.000
lichtstraten liggen en het dus echt een nicheproduct is,
trekt de markt aan. We merken dat de vraag stijgt en dat
meer licht en beleving één van de drivers hierin is. Een
mooie ontwikkeling die, als het even kan, nog lang mag
voortduren. Als je bedenkt dat er de komende jaren nog
zeven miljoen huizen gerenoveerd gaan worden en één
miljoen huizen gebouwd, zien we de toekomst rooskleurig
tegemoet.”

Vitamine L

Bax vervolgt: “Aan ons dus de taak om daglichtoplossingen op zich bekend maken, gekoppeld aan het
verhaal over gezondheid en daglicht. Ook in dit opzicht
hebben de we tijd mee. Mensen zijn immers meer
dan ooit bezig met hun gezondheid, duurzaamheid en
energiebesparing. Eerst hadden we geen idee van het
belang van bepaalde vitamines en mineralen en nu slikt
bijna iedereen wel een supplement. Zo zal het ook met
vitamine L gaan. Vitamine Licht.”
www.luxlight.nl
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De Kruithof-curves:
geschiedenis en geldigheid

Figuur 1: Links: Prof. Kruithof bij zijn afscheidsrede van de Technische Universiteit Eindhoven in 1977 (foto: archief TUe).
Rechts: Kruithof-curves in het Philips Technical Review 1941.
Tijdens de ontwikkeling van de tl-lamp, eind jaren dertig
van de vorige eeuw, deed Philips-onderzoeker Kruithof
een onderzoek naar de gewenste kleurtemperatuur van
lampen voor binnenverlichting. In 1941 publiceerde
hij, op 32-jarige leeftijd, zijn resultaten in de vorm van
een grafiek die later onder de naam ‘Kruithof-curves’
wereldwijde bekendheid kreeg. Nu, na 80 jaar, is dat nog
altijd zo: bij het googelen van Kruithof-curve krijg ik 112 hits.
- Door Wout van Bommel

Kleurtemperatuur en verlichtingsniveau

Het onderzoek van Kruithof had als doel het vaststellen
van de gewenste lichtkleur voor de eerste tl-lampen. Op
dat moment dachten fabrikanten dat hun tl-lampen op
de markt zouden worden gebracht in slechts één of zeer
weinig kleurtypen. Kruithof, één van ’s werelds meest
prominente lamponderzoekers, deed het onderzoek als
lampontwikkelaar. Hij was geen lichtapplicatiedeskundige.
Van 1957 tot 1977 was hij aan de Technische
Hogeschool van Eindhoven mijn hoogleraar atoom- en
plasmafysica (plasmafysica is de wetenschap achter
de gasontladingstechnologie). Hij was één van mijn
deskundigste en aardigste professoren (figuur 1 links).
Kruithof gebruikte een verlichte ruimte waarin het
verlichtingsniveau en de kleurtemperatuur onafhankelijk
van elkaar konden worden veranderd. Proefpersonen
beoordeelden welke situaties als aangenaam of
onaangenaam werden ervaren. Kruithof presenteerde
zijn resultaten in een publicatie die grotendeels over
tl-technologie handelde. De titel van de publicatie
was dan ook Tubular Luminescence Lamps (figuur
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1, rechts). Overigens bevestigt deze titel dat de term
tl-lamp een afkorting is van Tubular Luminescence
lamp. (Luminescentie is het proces van verschuiving
van golflengte wat optreedt als UV-straling of licht
op fluorescentiepoeder valt.) Figuur 2 toont Kruithofs
grafiek vergroot en in kleur. Het gekleurde gebied geeft
de verlichtingsniveau- en kleurtemperatuurcombinaties
weer die resulteren in verlichting die als ‘aangenaam’
wordt beoordeeld. Het gebied boven de bovenste curve
vertegenwoordigt het oordeel ‘onnatuurlijk’ en het gebied
onder de onderste curve ‘te duister’ of ‘te koel’.

Kantoorcondities niet erg sprekend

De conclusie van de Kruithof-curves is duidelijk: bij lage
verlichtingssterkten hebben lage kleurtemperaturen
de voorkeur en bij hoge verlichtingssterkten hoge
kleurtemperaturen. Deze conclusie is vooral sprekend bij lage
lichtniveaus, zoals die voorkomen bij huiskamerverlichting.
Bij 100 lux worden kleurtemperaturen tussen circa
2400 en 2900 K als aangenaam ervaren. Bij 50 lux is
dat de range van circa 2200 tot 2400 K (zie pijlen in
figuur 2). Bij kantoorverlichtingsniveaus is de conclusie
echter veel minder sprekend. Voor een niveau van 1000
lux worden kleurtemperaturen van 3200 tot 8000 K
als aangenaam beschouwd. Bij 500 lux is dat de range
tussen 3000 en 6500 K. Voor het grote overlappende
kleurtemperatuurgebied van 3200 – 6500 K (witte
stippellijnen) laten de Kruithof-curves zien dat dit grote
gebied voor zowel 500 als 1000 lux als ‘aangenaam’
wordt beoordeeld.

Kruithofs testomstandigheden

Kruithof beschrijft zijn testruimte alleen met de term
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Figuur 2: De Kruithof-curves: relatie tussen lichtniveau (E) en kleurtemperatuur (Tk) voor de beoordeling ‘aangenaam’. De termen
‘aangenaam’, ‘onnatuurlijk’, ‘duister’ en ‘koel’ zijn de termen die Kruithof gebruikt in zijn publicatie.
laboratoriumruimte. De publicatie vermeldt niets over de
experimentele procedure en het aantal proefpersonen.
Uit latere publicaties van zijn collega-vrienden die
in dezelfde tijd bij Philips werkten, zijn meer details
bekend geworden. Volgens prof. de Boer (later mijn
afstudeerhoogleraar en voorganger als CIE-president)
en Prof. Fischer (mijn eerste Philipsbaas en latere
lichtprofessor aan de TU Eindhoven als opvolger van De
Boer) hebben slechts twee proefpersonen deelgenomen
aan wat zij een ‘pilottest’ noemen. Een andere bevriende
collega van Kruithof, prof. Bodmann (later lichtprofessor
aan de universiteit van Karlsruhe) schreef in 1967 in een
Duitse publicatie: “Het is nogal vreemd dat de curves van
Kruithof een soort algemene wet zijn geworden. Hij is er
zelf geenszins van overtuigd dat zijn waarden bruikbaar
zijn bij het maken van keuzes bij lichtontwerpen.”

Algemene geldigheid voor lichtapplicatie?

Bovenstaande evaluatie maakt duidelijk dat het
onderzoekresultaat van Kruithof niet algemeen
toepasbaar is voor lichtapplicatie-doeleinden. Prof. Fotios
van de universiteit van Sheffield en hoofdredacteur
van het tijdschrift Lighting Research & Technology,
één van de beste wetenschappelijke lichttijdschriften,
beoordeelde in 2017 de experimentele opzet en
kwaliteit van recente onderzoeken over de relatie
lichtniveau en kleurtemperatuur. Slechts negen van de
onderzoeken voldeden aan de kwaliteitstest van Fotios.
Deze negen onderzoeken evalueerde hij in detail. Zijn
conclusie is dat binnen het bereik van 2500 tot 6500 K
kleurtemperatuur geen eenduidige invloed heeft op het
aangenaamheidsoordeel van een verlichtingsinstallatie.

Figuur 3: De reciproke megaKelvin-schaal (1.000.000/K)
gebaseerd op gelijke indruk van kleurtemperatuurverschillen
(boven) correspondeert met Kruithofs horizontale as (onder).

Kruithofs kleurtemperatuurschaal

Een interessant aspect van de Kruithof-curves is de
schaal van de horizontale as. De stappen zijn niet in
gelijke graden Kelvin, maar in zogenaamde ‘reciproke
megaKelvins’ (1.000.000/K). Deze stappen zijn zinvol
omdat ze gebaseerd zijn op de gevoeligheid voor
kleurtemperatuurverschillen. Figuur 3 vergelijkt de
reciproke megaKelvin en de Kelvin-schaal. Duidelijk is te
zien dat een kleurtemperatuurverschil tussen 2500 en
3000 K net zo merkbaar is als het verschil tussen 5000 en
10.000 K. Reciproke megaKelvins (ook 'mireds' genoemd)
worden gebruikt om kleurfilters te specificeren.
Noot: om ruimte te besparen heb ik de correcte
uitdrukking “gecorreleerde kleurtemperatuur” verkort tot
“kleurtemperatuur”.
www.woutvanbommel.eu
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Nieuwe norm
werkplekverlichting
Per 1 september is er een nieuwe NEN-norm
uit voor de verlichting van werkplekken
binnen. Het betreft een Engelstalig document
dat NEN niet gaat vertalen, daarom heeft
de NSVV besloten hier een toelichting op te
maken. Auteur en kartrekker in deze is Rienk
Visser, die al meer NSVV-publicaties op zijn
naam heeft staan.
– Door Monique van Empel
Vorige maand is de vernieuwde versie beschikbaar
gekomen van de NEN-EN 12464-1: Licht en verlichting
– Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken. Deze
vervangt de vorige versies uit 2003 en 2011. Om
bepaalde eisen en de toepassing ervan beter te kunnen
begrijpen, is door de NSVV een nieuwe toelichting
gemaakt op de (Engelstalige) norm. Auteur Rienk Visser
geeft uitleg.

Derde versie

De eisen voor de verlichting van werkplekken, om
alle visuele taken uit te kunnen voeren, zijn opgesteld
in directe relatie met de ruimte waarin deze worden
uitgevoerd. Met de ervaringen van de toepassing van
de vorige versies van de norm zijn verdere stappen
ondernomen in de ontwikkeling van deze derde versie.
Er is met name meer aandacht besteed aan menselijke
visuele behoeften. Ook is er rekening gehouden met de
technische ontwikkeling van leds, temeer omdat deze
inmiddels de belangrijkste lichtbronnen zijn geworden.

Doel en toepassingsgebied

In NEN-EN 12464-1 wordt een aantal verlichtingscriteria
aangegeven voor verlichting in (werk)ruimten binnen
en tevens voor andere activiteiten die binnen kunnen
plaatsvinden. Op basis hiervan kan worden voorzien in
de mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden efficiënt,
dat wil zeggen met een goed prestatierendement,
uit te voeren. Hiertoe zijn minimumwaarden voor de
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verlichtingssterkte en de kleurweergave, alsmede
maximumwaarden voor de verblinding opgenomen. Met
name voor de verlichtingssterkte geldt dat in bepaalde
situaties ook een hogere waarde noodzakelijk of gewenst
kan zijn; in andere situaties kan soms ook met minder
worden volstaan.
Deze norm behandelt niet alleen de kwantitatieve
aspecten van de verlichting, maar ook de kwalitatieve
aspecten. In de criteria voor het lichtontwerp wijst de
norm erop dat tenminste aan twee menselijke behoeften
moet zijn voldaan: visueel comfort en visuele prestatie.

Realistische weergave

In visueel comfort en prestatie wordt meegenomen dat de
kleuren van de omgeving, voorwerpen en menselijke huid
natuurlijk en realistisch moeten worden weergegeven.
Hiervoor zijn lichtkleur en kleurweergave van groot belang.
Visueel comfort impliceert het voorkomen van visueeldiscomfort, zoals te groot of te klein contrast en lichthinder
bij het uitvoeren van werkzaamheden. De verlichting is ook
van invloed op circadiaanse, 24-uurs-ritmes en stemming,
en voor een bijdrage aan onze (werk)prestaties en welzijn.
De verlichting kan worden gerealiseerd met daglicht,
kunstlicht of een combinatie van beide.

Ondersteuning

Een goed verlichtingsontwerp is gericht op een goed
prestatierendement van de mens en het (langdurig)
verantwoord ondersteunen van de visuele taak, waarbij
nadrukkelijk wordt gestreefd naar visueel comfort. Binnen
dit raamwerk geeft de norm aan de ontwerper alle vrijheid
qua esthetiek en stand van de techniek.

Verschillen met vorige versie

Visser heeft de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de
vorige, tweede versie van de norm handig op een rijtje gezet:
•	er zijn diverse nieuwe symbolen en begrippen,
•	de relatie tussen het taakgebied en de directe
omgeving ervan en het overige deel van een ruimte zijn
gedetailleerder,
•	flikker- en stroboscopische effecten zijn geactualiseerd,

•	een nieuw hoofdstuk betreffende afwegingen bij het
ontwerp geeft advies voor de eisen voor het ontwerp
van verlichting voor visuele taken en activiteiten in een
ruimte,
•	de aanbevelingen zoals vastgelegd in de tabellen
houden meer rekening met de visuele behoeften van
de gebruiker dan in het verleden. Hierdoor zijn de eisen
voor de benodigde verlichting veel gedifferentieerder,
•	de eisen voor de verlichtingssterkte op wanden
en plafonds en cilindrische verlichtingssterkten ter
verhoging van zichtbaarheid zijn verwijderd uit de
hoofdtekst en verplaatst naar de tabellen,
•	de eisen voor verblinding zijn toegelicht voor verbeterde
bruikbaarheid en het aanbevolen gebruik in niet-standaard
situaties is toegevoegd in een informatieve bijlage,
•	ook de invloed van beeldvormende en nietbeeldvormende visuele effecten van licht op prestatie
en welzijn van de mens zijn uitgewerkt in een
informatieve bijlage,
•	tevens zijn er voorbeelden vastgelegd in een bijlage van
hoe de eisen voor het ontwerp van de verlichting voor
verschillende toepassingen (kantoren/industrie) kunnen
worden afgeleid,
•	dit geldt ook voor aanvullende informatie over de
specifieke eisen voor verlichting ten behoeve van de
spoorwegen.

Beperkingen nieuwe norm

Volgens Visser heeft de vernieuwde norm ook een aantal
beperkingen. Deze betreffen onder andere zaken als:
•	Veiligheid en gezondheid
In de norm zijn geen specifieke eisen met betrekking
tot veiligheid en gezondheid van werkende mensen
vastgelegd en dat is ook niet opgezet in het kader van
artikel 137 van het EC verdrag. Ter informatie kan worden
vermeld dat dit verdrag gestage verbetering beoogt
van levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden,
onder andere met betrekking tot verbetering van het
arbeidsmilieu.
• Luminantieverhoudingen
In de norm zijn geen voorwaarden vastgelegd voor
acceptabele luminantieverhoudingen in een ruimte
met betrekking tot het visuele comfort. Wel wordt
aangegeven dat deze niet te hoog of te laag moeten zijn.
Reden hiervoor is dat in het algemeen bij het ontwerp
nog niet bekend is hoe de ruimte wordt ingericht, waar
de werkplekken zich zullen bevinden en welke kleuren
en materialen zullen worden toegepast. Daarom wordt
in principe uitgegaan van een lege ruimte. Om hieraan
toch enige richting te geven, zijn thans in de tabellen
de minimale waarden aangegeven voor de gemiddelde
verlichtingssterkte op wanden en plafond.

Omdat verlichtingssterkten niet direct
bepalend zijn voor de beleving van
een ruimte en het visueel comfort,
maar met name de luminanties die
deze tot gevolg hebben, kan het voor
bepaalde situaties toch belangrijk
zijn om hier rekening mee te houden.
Dit geldt zeker voor situaties
waarin de inrichting van de ruimte
bekend is en ook als het gaat om
gecombineerde taken, zoals lezen
en beeldschermwerk - al dan niet in
combinatie met daglicht.

TOELICHTING
NEN-EN 12464-1
Verlichting voor werk en andere activiteiten binnen

Op basis van de vastlegde eisen voor de reflectiefactor
van wanden, plafond en vloer in combinatie met die
van glasoppervlakken en meubilair (de norm geeft
hiervoor advieswaarden aan van 0,2 tot 0,7 voor
meubilair en machines en van 0,1 voor glas) kunnen
de luminantiewaarden worden berekend. Deze en de
luminantieverhoudingen kunnen dan worden getoetst
aan NEN 3087: Ergonomie – Visuele ergonomie:
Achtergronden, principes en toepassingen.
• Onbehaaglijke verblinding
Om te kunnen bepalen of er al dan niet onbehaaglijke
verblinding op zal treden, wordt uitgegaan van de
zogenaamde Unified Glare Rating-methode (UGR).
Deze is gebaseerd op een gelijkmatige verdeling van
een bepaald type armaturen over het plafond. De
methode is dus niet geschikt voor een ongelijkmatige
verdeling, voor bepaalde uitvoeringen van armaturen
met een ongelijkmatige lichtverdeling, zoals voor kan
komen bij asymmetrische armaturen, voor gelijktijdige
toepassing van verschillende typen armaturen, voor
spots, wallwashers, pendelarmaturen, armaturen met
een heel klein of juist heel groot oppervlak en voor
indirecte verlichting. Wel worden er voor een aantal
situaties suggesties gedaan voor een zo goed mogelijke
benadering.
Toelichting op NEN 12464-1
Veel van deze vernieuwingen en ook de beperkingen
zorgen voor vragen. Bovendien is de vernieuwde versie
van de norm niet meer in het Nederlands vertaald, maar
alleen in het Engels beschikbaar. Dit is voor de NSVV
reden geweest om ook de bestaande toelichting op de
norm te vernieuwen. Deze komt in de loop van november
beschikbaar.
www.nsvv.nl
www.nen.nl
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Tijd voor visionaire
technieken
KOLEDO en ICT-partner KOLESYS laten hun licht schijnen over toekomstige
bedrijfsvoering, over het slim beheren van gebouwen en steden, kortom over
het verbinden van de analoge en de digitale wereld.
- Door Greet Verleye

Sinds led decennia geleden werd geïntroduceerd,
onderging het een hele evolutie. Ondertussen speelt
het, omwille van energie-efficiëntie, een grote rol in
verduurzaming. Die rol kan nog verder groeien als
modulaire hardware wordt gekoppeld aan immer
aanwezige en altijd beschikbare cloud-software. Waar
licht is, ontstaat niet alleen meer zichtbaarheid, maar
ook meer visie op de toekomst. Sleutelwoorden zijn
intelligente verlichting en cloud-software en samen
maken ze woon-, werk- en openbare omgevingen
toekomstbestendig.

Antwoord op maatschappelijke uitdagingen

De pandemie heeft een aantal uitdagingen van onze tijd
aan het licht gebracht of scherper gesteld. Zo werd het
voor steden noodzakelijk om aan crowdmanagement te
gaan doen en zagen bedrijven dat het steeds moeilijker
werd om nog personeel te vinden. Koledo en ICTpartner Kolesys lieten zich niet verrassen door deze
wendingen. Koledo, ontwikkelaar en fabrikant van
professionele ledproducten en –modules, heeft met de
ProLine IoT een intelligent verlichtingssysteem in huis
dat digitaal wordt aangestuurd via DALI-2 bediening
ter plaatse of vanuit de cloud. Daarbij wordt niet enkel
licht geleverd of gestuurd, andere IoT-apparaten zoals
sensoren, camera's en radars kunnen gemakkelijk worden
geïntegreerd. De ProLine lichtlijn wordt de infrastructuur
voor IoT. Door deze hardware toe te voegen - die niet
rechtstreeks met verlichting te maken heeft - kunnen
ondernemers en bestuurders gegevens verzamelen en
beheren en zo aanzienlijke besparingen genereren en
meer veiligheid waarborgen. Automatisering kan steden
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helpen om, bijvoorbeeld door detectering, te weten te
komen waar zich een (te) grote concentratie van mensen
voordoet. Dat leidt dan weer tot een tijdige en correcte
inzetbaarheid en aanwezigheid van BOA’s (Nederland)
of gemeenschapswachten (België). Bedrijven kunnen via
automatisering besparen op personeel en tegelijkertijd
meer services en veiligheid leveren. John Verhagen,
sales verantwoordelijke bij Koledo, legt uit dat de
mogelijkheden legio zijn als kwalitatieve hardware wordt
toegepast in projecten, waarbij een koppeling plaatsvindt
met cloud solutions: “Veel bedrijven en overheden
investeren in hypermodern design voor hun gebouwen
en infrastructurele inrichting, maar maken nog gebruik
van oude technieken. Andere plaatsen meters die uitgaan
van de noden van vandaag, maar denken niet voldoende
visionair. Wie echt klaar wil zijn voor de toekomst, moet
kiezen voor een volledige systeemintegratie. Hardware die
modulair aanpasbaar is en besturing in de cloud: zo blijf je
uitdagingen een stapje voor.”

Hardware

De Koledo ProLine IoT is een modulair infrastructureel
systeem: een lijnsysteem waarop led-armaturen, Sonos
speakers, camera’s en access points bekabeld kunnen
worden aangesloten. Van de twaalfaderige kabels kunnen
er bij aanvang desgewenst maar een paar in gebruik zijn.
Later kunnen er dan meer producten in het lijnsysteem
worden geïntegreerd, naarmate zich kansen of noden
voordoen: sensoren, radarsystemen, speakers, enzovoort.
Het meeraderige lijnsysteem garandeert een constante
spanning naar alle aangesloten apparaten en een grote

flexibiliteit om de lichtarmaturen te plaatsen waar dat het
meest efficiënt is. Verhagen: “Het intelligente, flexibele
ledlichtlijnsysteem doet dus veel meer dan zorgen
voor een uitstekende lichtkwaliteit en een reductie tot
ruim 50% van de energiekosten in vergelijking met
fluorescentielampen. Het biedt een ideale infrastructuur
voor smart sensoren, artificieel intelligente controllers,
slimme camera’s, WiFi AP, audio en noodverlichting. Het
is kostenbesparende infrastructuur voor smart buildings
die bedrijfsprocessen ondersteunt, bewaakt en inzichtelijk
maakt.” De ProLine IoT maakt het mogelijk om apparaten
aan te sluiten op het Smart Industry Cloud Platform van
Kolesys met behulp van een IoT-Cloud interface.

Werelden verbinden

Het verbinden van werelden betekent het verbinden
van de analoge wereld met een nieuwe digitale wereld.
Beheerd vanuit de cloud wordt de wereld een digitale
ruimte waarin men op basis van WiFi en diverse
sensoren inzicht kan krijgen in het gedrag van mensen en
producten die zich in deze ruimte bevinden. Kolesys is een
solution integrator en projectmanagementbedrijf. Ruimten
worden digitaal gemaakt om bezoekerservaringen te
verbeteren en met de ondersteuning van locatie-analyse
kunnen bezoekers beter worden begrepen en op maat
worden aangesproken. De ondernemer krijgt meer
inzicht in de bewegingen door middel van big data en
kan hier slim mee werken om kosten te besparen en
omzet te verhogen. Daarnaast creëert dit een waaier
aan mogelijkheden voor marketingactiviteiten en hypergepersonaliseerde communicatie. Alles gebeurt met
software-applicaties uit de cloud.

Toepassing in retail

Bedrijven hebben online goed zicht op klantenprofielen.
Hoe hun fysieke klanten zich gedragen, wie ze zijn, wat
ze wensen, hoe ze hen kunnen helpen, enzovoort, is
veel minder duidelijk. Nochtans liggen deze data voor
het oprapen, alleen moet het worden ontsloten voor een
win-winsituatie: betere bezoekersbelevingen voor de
klant in de winkel en meer omzet voor de ondernemer.
Kolesys biedt oplossingen vanuit een cloudbased

platform, beschikbaar via een bestaand WiFi-netwerk, dat
ondernemers toestaat om hun klanten beter te begeleiden
en hen een betere service te bieden.
De wayfinding-oplossing van Kolesys stelt bezoekers in
staat om snel door complexe locaties te navigeren. Stel,
een klant heeft een hamer nodig. Via zijn smartphone
kan hij via de ondernemers-app aangeven dat hij op zoek
is naar een hamer, via de app op de smartphone wordt
hij dan begeleid naar een winkel in zijn buurt die de
hamers verkoopt. Hij wordt op vrije parkeerplaatsen bij
het verkooppunt gewezen, en hoeft in de winkel niet te
wachten op een personeelslid dat tijd vrijmaakt om hem
(veelal weinig efficiënt) uit te leggen op welke afdeling
en ter hoogte van welke gang hij die hamer vindt. In
plaats daarvan is zijn smartphone de gids die hem bij de
hamer brengt en onderweg ernaartoe info meegeeft over
waar hij bijvoorbeeld spijkers kan vinden. Aangezien hij
de vorige keer een primer heeft gekocht, komt hij ook te
weten dat een bepaalde lakverf in de aanbieding is via
push-advertising. De link tussen e-commerce en fysiek
winkelen is gelegd en dat is een troef met een enorm
economisch potentieel.

Toepassing in steden en gemeenten

In het centrum van verschillende steden zijn door Kolesys
druktemeters aangebracht op essentiële posities, zoals
in uitgaansbuurten en drukke winkelstraten. Komt er veel
volk de kroegen uit, dan gaat de lichtsterkte automatisch
omhoog, wat het gevoel van veiligheid verhoogt.
Tegelijkertijd wordt deze informatie naar de app van de
ordediensten gestuurd, die er alvast voor kunnen zorgen
dat ze in de buurt zijn, in geval van overlast. Als men
verwacht dat er veel mensen een bepaalde straat zullen
oversteken, kan de cyclus van de verkeerslichten daarop
worden afgestemd. Kortom, overheden en diensten
worden automatisch geïnformeerd en aan data worden
acties gekoppeld. Zo loopt, met behulp van het digitale
universum, veel meer op rolletjes in de analoge wereld.
www.koledo.eu
www.kolesys.com

29

Duurzame visie
voor industrie
Als alomtegenwoordige installateur-dienstverlener is SPIE een belangrijke schakel in de
wereld waarin we werken, wonen en leven. Vanuit een sterke focus op vergroening ziet
SPIE in de wereld van de industrie kansen voor optimalisering in de bedrijfsvoering.
- Door Greet Verleye

De kans is groot dat je vandaag al met SPIE in contact bent
gekomen. De specialist in de installatiebranche staat voor
multitechnische dienstverlening. Dat omvat zowat de hele
infrastructuur die het mogelijk maakt dat we leven zoals we
leven: denk aan de elektriciteit die uit het stopcontact komt,
het gas waarmee we verwarmen, de WiFi waardoor we
verbonden blijven met de wereld. Je zou kunnen zeggen
dat SPIE de wereld draaiend helpt houden.
Om dat laatste ook voor komende generaties te
kunnen garanderen, is het bedrijf geëvolueerd van
een uitvoerende speler in de installatiebranche naar
een oplossingsgerichte partner. De focus ligt op het
engineeren, bouwen, onderhouden en optimaliseren van
industriële processen, het terugwinnen van energie en
het duurzaam beheren van technische installaties. SPIE
zet haar expertise en haar overzicht op het totaalplaatje
van energie en communicatie in om totaaloplossingen uit
te werken. Die zijn zowel innovatief als kosteneffectief en
veilig. Dat geldt ook voor verlichtingsprojecten.
Marthijn van Dessel: “Vroeger was het de opdracht
van SPIE om licht te installeren waar het donker
was. Dat gebeurt natuurlijk nog steeds, rekening
houdend met de geldende normen, maar we houden
ondertussen rekening met veel meer. Lichtvervuiling is
een probleem, energiebronnen zijn niet onuitputtelijk
en groene energie is de toekomst. We komen terecht
in een macro-economisch verhaal, een verhaal ook van
ecologisch bewustzijn. Als installateur nemen we hier
onze verantwoordelijkheid. We zetten de stap naar het
intelligent maken van verlichting, het toevoegen van
technologie, sensoren, en meer.”
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Brede oplossingen

Opererend in een economische omgeving is het steeds
meer nodig om vanuit een ecomodel te denken, vanuit de
filosofie van de complete life cycle. Steeds vaker wordt
de vertaalslag gemaakt van het leveren van licht naar
het verzamelen van allerhande info om daar iets mee te
doen, in functie van een verantwoord en slim beheer van
kantoorgebouwen of van het openbaar domein. Led kan
een strategische stapsteen zijn op weg naar vergroening
en wordt in de sector van het kantoorwezen, in hospitality,
de zorg- en gezondheidssector en in steden al geregeld
op deze manier ingezet. Lichtarmaturen zijn goede
meetpunten, ze zitten mooi verdeeld. Door het toevoegen
van sensoren kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit worden
gemeten, maar ook de aanwezigheid van mensen op
een locatie. Een gebouw of straat waar niemand meer
aanwezig is, hoeft niet fel verlicht te zijn. Naast de
overbodige energiekosten is lichtvervuiling storend en
ongezond voor de omgeving. Bovendien wordt door tijdig
het licht te dimmen of uit te schakelen, bespaard op het
aantal branduren. Dat komt de levensduur van de lampen
ten goede en dat is ook weer goed voor het milieu.

Op naar de industrie

De industriële omgeving is een milieu waar veel
eisen worden gesteld met een aanzienlijk prijskaartje:
verlichting moet afgestemd zijn op een omgeving waar
men te maken heeft met fijnstof, explosiegevaar, gassen
en dergelijke. Lampen moeten bijvoorbeeld volledig
geïsoleerd zijn. Verledding was al een grote postenkost
en sensoring is nog lang niet standaard aanwezig. Op het
vlak van vergroening is er dus nog ruimte voor groei.

“Het is in die ruimte dat wij onze rol willen spelen”, zegt
Van Dessel. “Het maatschappelijk belang van duurzaam
ondernemen is groot, maar economisch moet het haalbaar
zijn om dat te doen. De interesse in de technologie is
er, maar er is nog terughoudendheid, onder andere in
verband met cyber security en de investeringskosten
van innovatie. Het is aan ons om op alle vlakken technologisch, beveiliging, financieel - consultancy te
verlenen en tot een totaaloplossing te komen.”

Voordelen

Veiligheid is immers heel belangrijk in industriële
omgevingen. Technologie kan een grote toegevoegde
waarde bieden naar gasdetectie of geluidsmeting toe.
Ook het meten van de temperatuur is cruciaal: raakt
een kast oververhit, dan kan het lichtpunt erboven dat
tijdig signaleren, dat wil zeggen: voor er, in het ergste
geval, brand ontstaat. Nieuwe technologie en led
zorgen voor een daling van de onderhoudskosten, voor
continuïteit en een langere levensduur van de lampen.
Voor de werknemers is een op de reële noden afgestelde
verlichting gezonder, waardoor er minder verzuim
voorkomt. Een innovatieve industriële omgeving is een
betere industriële omgeving, zowel voor wat betreft de
eigen bedrijfsvoering (en die van klanten en leveranciers)
als voor de wereld waarin we leven.

Samen sterk

SPIE is ervan overtuigd dat de CO₂-uitstoot omlaag moet
om het milieu te kunnen redden, en dat dat alleen kan als
we met z’n allen samen inspanningen leveren. De mindset
moet veranderen, de cirkel naar vergroening moet rond
worden gemaakt door veel spelers. Het is belangrijk dat
lichtproducenten producten maken die toekomstbestendig
zijn. Het is nodig een aantal grote actoren in de wereld
van de industrie, zoals olieraffinaderijen of chemische
fabrieken, mee aan boord te krijgen. Beslissers en
influencers moeten mee in het verhaal. Dat versnelt
de uitrol op grote schaal. Het is ook belangrijk dat de
overheid een wettelijk, sensibiliserend of ander kader
schept en ondersteuning biedt. Zo is het waarschijnlijk
dat vestigingsvergunningen steeds vaker aan een

groentoets zullen worden gekoppeld. Als deskundige en
verbinder brengt SPIE het bij elkaar. Van Dessel: “Onze
consultants helpen ondernemers en bedrijven op weg
naar subsidiestromen en berekenen de ROI (return on
investment) van innovatieve ingrepen en investeringen.
Zo krijgen ze echt zicht op het rendement, kunnen ze
een planning maken en naar een streefdoel toewerken.
Subsidiestromen worden soms gelinkt aan light on
demand, ook dat is goed om weten. Bij het berekenen
van de TCO (total cost of ownership) kan de conclusie
ook zijn dat men beter af is met de levering van licht in
een servicemodel - light as a service - of een leasemodel.
Onze consultants gaan uit van totaaloplossingen.”

Lead by example

Dat SPIE zelf als bedrijf inzet op ethische waarden en
innovatie is belangrijk om jonge, gedreven mensen aan te
trekken. Op de arbeidsmarkt is vraag naar technische en
technologisch opgeleide mensen; SPIE doet inspanningen
om hen een uitdagende context te bieden. Zo is het
voor hen een uitdaging om in de industriële wereld met
innovatie aan de slag te gaan, een werkveld waarin ze
nog deels kunnen pionieren en waar een reëel, meetbaar
verschil kan worden gemaakt. Wie bij SPIE werkt, kan
er ook op rekenen dat de groene ambities stevig zijn
verankerd in de eigen bedrijfsvoering. Ecologische
duurzaamheid zit vervlochten in de inkoopstrategie en
de processen, en op een intern platform worden groene
kennis, informatie en initiatieven gedeeld. Van Dessel:
“Bij elke aanvraag voor een project leveren we ook een
alternatief, groen voorstel. Dat is één van de bouwstenen
van onze strategie naar vergroening. We zijn er immers
van overtuigd dat we de leefbaarheid van onze planeet
bij de bron moeten veiligstellen. Neem nu het zuiveren
van de lucht. Het is zeker waardevol te onderzoeken hoe
je, door UVC toe te voegen aan lampen, de lucht kunt
zuiveren, maar het is nog zinvoller om ervoor te zorgen
dat de lucht niet vervuild is.”
Oftewel: het is beter te bouwen op stevige fundamenten
dan het huis te stutten als het al is scheefgezakt.
www.spie-nl.com
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Schakelen naar schoonheid licht aan, licht uit

Gebouwautomatiseringmet ETS6
Nog slimmer, veiliger en opener: ETS6, de nieuwe versie
van de professionele KNX-tool voor het automatiseren
van slimme huizen en gebouwen is inmiddels
beschikbaar. De product- en fabrikantonafhankelijke
ETS (Engineering Tool Software) combineert alle
belangrijke functies voor het plannen, configureren,
inbedrijfstellen en besturen van slimme gebouwen
in één tool en ondersteunt de integratie van meer
dan 8000 slimme huis- en bouwproducten van meer
dan 500 fabrikanten. ETS6 zal de toegang tot de
KNX-wereld nog gemakkelijker maken voor nieuwe
gebruikers. Voor ervaren gebruikers zorgen de talrijke
nieuwe functies ervoor dat de overstap naar ETS6 zich
snel terugbetaalt.
Met ETS6 komen nieuwe beveiligingsfuncties zoals
KNX Secure Proxy het KNX-universum binnen. De
innovatieve koppelingsuitbreiding zorgt voor een
vlotte communicatie tussen apparaten met en zonder
geactiveerde beveiligingsfuncties in een smart buildingsysteem. Vanaf nu kunnen deze naast elkaar worden
bediend in een KNX-installatie zonder de veiligheid van
nieuw toegevoegde apparaten aan te tasten. Dit maakt
het achteraf inbouwen van beveiligingsfuncties en het
toevoegen van nieuwe apparaten eenvoudiger dan ooit.
Tenslotte bevat ETS6 ook een verbeterde KNX RF Multi
die de nieuwe generatie KNX RF-apparaten ondersteunt
en verschillende voordelen biedt, zoals verplichte
beveiligingsondersteuning en eenvoudige configuratie:
ETS stelt automatisch alle frequentie-instellingen en
alle runtime-mogelijkheden in die voortvloeien uit een
productinvoer gemaakt met de Manufacturer Tool.
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Werken met ETS was nog nooit zo slim. Dankzij de
verbeterde bediening van vensters en panelen kan ETS6
in meer vensters worden uitgevoerd. Dit maakt het
makkelijker om gegevens van één of meer projecten te
controleren en te vergelijken. Een ander slim hoogtepunt
van ETS6 is de flexibele bediening van tabbladen:
nieuwe ETS6-instanties kunnen heel eenvoudig worden
gemaakt met slepen en neerzetten door tabbladen uit hun
bestaande instanties te slepen. Een adaptief dashboard,
een verbeterd projectarchief, browser-achtige navigatie,
geoptimaliseerde dialogen en automatische updates
zorgen voor verdere vereenvoudigingen. De algehele
verbeterde gebruikerservaring is rechtstreeks gebaseerd
op gebruikersfeedback, net als het nieuwe licentiemodel
dat bij ETS6 wordt geleverd. Gebruikers van de KNXsoftware kunnen nu kiezen tussen dongle-licenties en
cloudgebaseerde licenties.
Voor de gebruikers zal ETS6 de deuren openen naar de
bijna grenzeloze wereld van het Internet of Things (IoT).
Met de optie om alle relevante semantische gegevens
naar de KNX IoT 3rd Party API te exporteren, zullen
KNX-systemen nog beter interoperabel worden met elke
externe client. Dit betekent dat zelfs andere systemen
die niet direct compatibel zijn met KNX naadloos kunnen
worden geïntegreerd in bestaande KNX-projecten. ETS6
wordt zo de centrale tool voor het orkestreren van alle
IoT-apparaten in smart buildings.
www.knx.org
www.ets6.org

Schakelen naar schoonheid licht aan, licht uit

Draadloos lichtmanagementsysteem
Het draadloos lichtmanagementsysteem van Zen-Lite voegt
eenvoudig en kostenefficiënt functionaliteiten toe aan een installat
ie. Gebruikmakend van enkel (bestaande) stroompunten, kunnen
bedieningspanelen of inbouwmodules met pulsschakelaars en
sensoren worden toegepast voor gebruikersvriendelijkheid en
aanvullende energiebesparing, ook in renovatieprojecten.
Geïntegreerde daglichtverlopen in combintie met dynamisch licht
maken het mogelijk de verlichting eenvoudig te upgraden met tal van
voordelen. Zen-Lite biedt onder meer DALI-koppelingen om naast de
Zen-Lite drivers ook andere merken te kunnen integreren. Dat biedt
lichtontwerpers meer vrijheid. Het is gebruikersvriendelijk en intuïtief,
want de gebruiker staat immers centraal. Het autonome systeem heeft
geen koppelingen met andere apparatuur of het internet nodig, dat
voorkomt storingen en verhoogt de betrouwbaarheid. De Bluetooth
Mesh-techniek biedt stabiliteit en betrouwbaarheid. De functionaliteit
van domotica, de eenvoud van stekkerklaar en laagdrempelige
integratie.

®

www.unlumited.com/downloads/product-catalog/
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Spheres
Experts in licht metrologie instrumenten

Gonio’s

Camera’s
www.laser2000.nl

Nieuws

Indirecte
verlichting
Het hoofdkantoor van Salvagnini, een specialist in
metaalbewerkingstechnologie, is verbouwd. Zumtobel
werkte samen met architecten en lichtontwerpers
Giovanni Traverso en Paola Vighy.
Het Industriële hoofdkantoor uit de jaren 70 vormt nu
een harmonieus geheel met het natuurlijke Italiaanse
landschap. Het nieuwe concept gaat uit van daglicht
gecombineerd met accentverlichting en belicht ook de
architectuur. Indirect kunstlicht en natuurlijk licht creëren
hier samen een unieke sfeer. Verder zijn de ruimten in
dit gebouw in lijn met de baan van de zon. Zo wordt het
natuurlijk dagritme en het welzijn van de medewerkers
ondersteund.
Het belangrijkste gedeelte is een tentoonstellingsruimte
die lijkt op een museum. Daar wordt van alles gemaakt
van het metaal. Zumtobels railsysteem Tecton is hier
toegepast voor flexibiliteit in verlichting, en anders dan in
supermarkten of grote openbare ruimten is de verlichting
hier naar boven gericht in plaats van naar beneden.
Ook zijn er wallwasher-optieken toegepast met een
asymmetrische lichtverdeling. Samen met het daglicht
dat van boven komt, geeft het Tecton-systeem een bijna
constant lichtniveau. Zodra er minder zonlicht is, wordt
dat gecompenseerd door indirect kunstlicht. Tecton zelf is
een product dat deels bij Salvagnini vandaan komt. Hier
worden de metalen onderdelen van de Tecton gebogen.
Werkplekken en vergaderruimten worden verlicht
met Perluce. Er zijn allerlei lenzen voor deze armatuur

verkrijgbaar. Supersystem II zorgt voor accentverlichting
voor de receptie en de bar. Buiten zijn parken, toegangswegen en wandelpaden verlicht aan de hand van een
uitgebalanceerd lichtontwerp.
www.zumtobel.com
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Palma
Palma brengt een nieuw handgemaakt lichtobject van
geweven Mexicaanse palmtakken, gecombineerd met
chroom of wit gecoat metaal. De uiterst fijn geweven
structuur omarmt het licht van deze lamp en zorgt
ervoor dat de lichte toon van de lamp nog wordt
verwarmd. Mexico straalt natuurlijk warmte uit, en bij
deze lamp is dat bij de eerste aanblik al te voelen. De
geweven palm zorgt voor een uiterst fijn patroon en
ademt eeuwenoude traditie.
Les Vrais is Frans voor echte dingen, en de creaties
van David Pompa zijn dat dan ook. Vanaf deze maand
zijn drie versies beschikbaar: twee met groene palm gecombineerd met wit metaal of chroom- en versie met
beige palm. Palm weven is één van de meest iconische
en oudste Mexicaanse ambachten. Studio David Pompa
organiseerde in oktober een tentoonstelling in Mexico City
gericht op het vakmanschap en de oorsprong van Palma,
wat Spaans is voor palm. Deze nieuwe lichtcollectie
creëert een startpunt voor de tentoonstelling en geeft
een podium om dit ambacht te leren kennen. Naast de
drie lampen werden ook andere objecten gemaakt voor
deze expo en werden ook geur en speciale chocolade
ontwikkeld, die allemaal in de palmboom hun oorsprong
vinden. Hun materiële oorsprong wordt hierdoor
overstegen en zo wordt de expo met alle objecten een
zintuiglijke ervaring.
www.lesvrais.com
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CHRISTMA

Frisse blik
op licht
OUTDOOR
De Deense leverancier van op maat gemaakte CHRISTMAS
Inmiddels is Y-Connection in meer dan 35 landen
verlichtingsconcepten, Y-Connection, biedt jonge
bekend bij inkopers voor zowel de consumenten- als
designers met het afstudeerprogramma Talented een
de zakelijke markt,. De verlichtingsconcepten vinden
springplank naar de markt.
hun weg naar de consument onder het private label van
grote retailformules, doe-het-zelf zaken en in collecties
Deze innovatieve, wereldwijde partner op het gebied
van design- en lifestyle-merken. Dit zijn klanten met
van Scandinavische verlichtingsproducten en concepten
conceptstores in winkels of met een eigen showroom, maar
is opgericht in 2010. Na tien jaar groei en ontwikkeling
ook klanten die hun producten alleen online aanbieden.
zocht het bedrijf een prikkelende impuls voor nieuwe,
In de Benelux ontdekken steeds meer verkopers van
eigen ontwerpen om klanten unieke producten te bieden
verlichtingsproducten de toegevoegde waarde van de full
waarmee zij zich kunnen onderscheiden op de markt.
service ketenbenadering van Y-Connection. Of het nu om
Er werd een samenwerking gezocht met de Kolding
trendy in- en outdoor verlichting gaat, duurzame solar of
Designschool en dit resulteerde in het examenproject
sfeervolle kerstverlichting; voor iedere klant is er een op
INDOOR maat gemaakte oplossing. Arjan de Man: “Y-Connection
SOLAR
Talented, waarin studenten een draagbare lamp
ontwerpen. Door de frisse blik van de jonge designers op
streeft naar een totaalconcept, dat wil zeggen dat wij alles
verlichting heeft Y-Connection met de beste ontwerpen
kunnen verzorgen voor de klant, van sourcing en design
een paar trendsettende, originele productlijnen met een
tot het verkoopklaar aanbieden van verlichtingsproducten
eigen verhaal ontwikkeld. Het bedrijf biedt hiermee de
inclusief verpakkingen, manuals, testen en certificeringen.
meest talentvolle studenten een vliegende start naar een
We noemen dat het full service private labelling concept.”
internationale carrière. Ook de school profiteert elke keer
van deze mondiale exposure.
www.y-connection.com

Messina
Messina HighBay is de nieuwste
toevoeging aan het assortiment
van Emilux. Deze multifunctionele
highbay is op verschillende
manieren toepasbaar, denk
bijvoorbeeld aan fabriekshallen,
magazijnen, autoshowrooms en
winkelcentra.

Bij Messina zijn het wattage
(80-100-120-150 W) en de
gradenbundel (65-90-100°)
instelbaar, waardoor deze (op locatie)
naar wens van de klant kan worden
ingesteld en aangepast. Standaard
is deze armatuur leverbaar in 4000 K
met een CRI >80, waardoor Messina
een hogere kleurechtheid heeft

dan de meeste andere highbays.
Daarnaast kan de armatuur worden
voorzien van een aluminium reflector,
wat de hinderlijke inkijk vanaf de
zijkant sterk vermindert. De Emilux
Messina Highbay is op dit moment
ruimschoots uit voorraad leverbaar.
www.emilux.nl
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Onderwaterkabels
Helukabel brengt speciale kabels op de markt met
DVGW-goedkeuring (Duitse Vereniging voor Gas en
Water) voor permanent gebruik in water (W 270).
Deze zijn bestand drink-, drink- zee- en zoutwater
tot een diepte van 600 m. Veel industrieën hebben
behoefte aan een stabiele onderwatervoeding die
wordt gedistribueerd via waterbestendige kabels,
bijvoorbeeld voor zwembadverlichting, sensoren,
dompelpompen, verwarming of aandrijfmotoren.
De kabel is uit voorraad leverbaar, 100% bestand tegen
vochtdiffusie en kan daarom worden gebruikt tot een
diepte van 600 m. Hij kan worden blootgesteld aan
een externe druk van 60 bar. De mechanisch robuuste
blauwe mantel is gemaakt van een vernet PVC-elastomeer.
De kabel is goedgekeurd voor een nominale spanning
van 450/750 V. Toepassingsgebieden zijn onder meer de
voedings- en biotechindustrie, waterrecycling / -reiniging
of afvalwaterzuiveringsinstallaties, aquafarms en
recreatieparken.
De veerkrachtige kabel is bestand tegen chloorniveaus
tot 0,6 mg/l en zeewater met een zoutgehalte tot
3,5%. Dit betekent dat het geschikt is voor gebruik
in verschillende soorten water, wat het aantal
verschillende benodigde kabels vermindert en dus
de opslag vereenvoudigt. Kabeldoorsneden variëren
van 1 tot 2,5 mm2. In vaste installaties kan deze kabel
worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van
-40 tot +80 ℃. Bij plaatsing in de open lucht moeten
omgevingstemperaturen in het bereik van -25 tot +50 ℃

worden aangehouden. De maximale bedrijfstemperatuur
bij de geleider is 90 ℃ .
www.helukabel.nl

Leddriver voor laag vermogen
Eaglerise Electric & Electronic uit
China kondigt een nieuwe DALI2
LED-driver aan voor toepassingen
met laag vermogen. De nieuwe
Eaglerise FLS-12-350-DALI2 is één
van de meest compacte constant
current DALI2 leddrivers.
Met zijn afmetingen van 77 mm lang,
40 mm breed en slechts 21,5 mm
hoog (versie zonder trekontlasting) is
deze leddriver eenvoudig in te zetten
voor het inbouwen en upgraden van
veel compacte led-armaturen zoals
ledspots, downlights, hanglampen,
wandlampen, enzovoort. Met
een breed spanningsbereik (9-42
V) is de nieuwe driver uitermate
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geschikt voor de nieuwste generatie
COB-chips van 6-9 mm LES die
kunnen worden gebruikt op lagere
stromen in combinatie met een
voorwaartse spanning van meestal
36 V. De stromen met deze nieuwe
driver kunnen eenvoudig worden
geselecteerd via een dipswitch die
instelbaar is van 120 tot en met 350
mA. In de Benelux worden Eaglerise
leddrivers gedistribueerd via Luxendi.
www.lighting.eaglerise.com
www.luxendi.com

WAAR LICHT IS, IS LEVEN.

