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Brusselek 
Nieuwe filiaal verantwoordelijke voor Brusselek

Wat een compliment  
elektronicareus kiest voor iPad-houders van Vlaams bedrijfje

Meet & Greet 
We kijken nu al uit naar de volgende info-avond 

Lighting Control  
For The Modern World



www.feilosylvania.com

ToLEDo™ Vintage – Licht is prachtig
Decoratieve ledlampen met een zelfde warm lichteffect als vintage gloeilampen.

•  Nieuwe en innovatieve ‘Flexible 
Filament Chip Technology’ (FFCT)

•  Kleurtemperatuur 2000K, voor een 
gezellige sfeer.

•  Goudgetinte glasballon.

•  Drie unieke filamentontwerpen – 
afhankelijk van de ballonvorm – Helix, 
Cord en Flow.

•  Omni-directionele lichtverdeling 
300°.

•  Lage lumenoutput, tot 250lm, voor 
een zacht en sfeervol lichteffect.

•  Tot 92% energiebesparing.

•  Dimbare en niet-dimbare versies.

•  Meer dan 100.000 schakelcycli.

•  Gemiddelde levensduur van 15.000 
uur. Gaat 7,5 keer langer mee dan 
vintage gloeilampen.

•  3 jaar garantie.
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Voorwoord

verlichting
De herfst is terug in het land. Een seizoen wat in al zijn facetten even mooi kan  
zijn als de andere seizoenen, maar het  wordt spijtig genoeg gekenmerkt door een 
gebrek aan licht.

De dagen korten, ’s morgens vertrekken in de donker en ’s avonds thuiskomen in de 
donker. We kennen het allemaal.
Maar, zoals een bekende voetballer ooit heeft gezegd : elk nadeel heeft zijn voordeel! 
Tegelijk betekent dit immers ook de start van het lichtseizoen. Een zeer belangrijk 
seizoen voor de elektro-branche.

Het kan misschien beroepsmisvorming zijn, maar verlichting is zéér belangrijk in elk 
gebouw. In de gezellige woning zal mooie verlichting kunnen zorgen voor de juiste 
sfeer. In een fabriek  zal de gepaste verlichting ervoor zorgen dat iedereen op een 
aangename manier zijn job kan uitoefenen. Tijdens de vroege en donkere avonden 
zal de sfeervolle buitenverlichting de woning een extra glans geven. In de kantoren 
kan de automatische verlichting ervoor zorgen dat er overal altijd een constant  
lichtniveau aanwezig is. Kortom in deze periode komt de juiste verlichting nog  
meer tot zijn recht.

Ook bij Groep Alelek krijgt verlichting in deze periode extra aandacht. Onze verlich-
tingsspecialisten staan klaar om jullie te helpen met advies en ondersteuning. Dat 
kan gaan van gewoon een woordje uitleg tot het volledig uitwerken van een lichtplan.
Dat hoeft daarom niet altijd te gaan om de grote villa’s of kastelen, neen ook de  
modale woning verdient een goed onderbouwd lichtplan. Daarin willen wij jullie echt 
wel ondersteunen en daar kan dan ook  vaak het verschil mee gemaakt worden.
Daarom dat wij het merk Lunatrix ook naar voor schuiven als één van onze belang-
rijkste partners. Dit is immers verlichting die echt alleen voor de vakman gemaakt is. 
Moderne en mooie  ontwerpen die eenvoudig te plaatsen zijn. Daarenboven kunnen 
deze armaturen enkel door de vakman gekocht worden waardoor zij niet terug te 
vinden zijn op het wereldwijde web. Een niet te onderschatten voordeel.  
Een exclusief product enkel voorbehouden voor jullie.

Ook in onze eindejaarsaktie, waarover verder meer in dit magazine, hebben wij extra 
aandacht voor de verlichting. Het behaalde cijfer in verlichting telt immers dubbel 
mee voor het behalen van de vooropgestelde omzet. Succes gegarandeerd!

Laat ons er samen  een “schitterend”  lichtseizoen van maken.

Urbaan & Hein
 De Bruyn



De ultieme beveiliging van 
personen en installaties

Differentieelschakelaars 
type B en type F
• Nominale stroom: 16A tot 80A
• Foutstroom I∆n: 30mA tot 500mA
• Twee- en vierpolig.
• Volgens de norm EN 62423.
• Voor installaties waar een gelijkstroom 
 foutstroom kan voorkomen.
• 100% compatibel met het ElfaPlus gamma.

GE imagination at work

be.geindustrial.com
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Meerdere “headhunters” hebben hun tanden stuk gebeten op dit vraagstuk. Elk  
interimkantoor zat met de handen in het haar. Geen enkel zoekertje kon onder woorden 
brengen wat wij zochten. Wij hebben er zelf enkele slapeloze nachten aan over gehouden. 
Maar uiteindelijk mogen wij met grote tevredenheid verklappen dat ons Filiaal Brusselek 
over een nieuwe filiaalleider beschikt.  Wij gingen dan natuurlijk ook wel niet voor de  
eerste de beste. Neen, het plaatje moest volledig kloppen, vandaar dat wij uitgekomen 
zijn bij : Jan Robijn.
Waarom Jan? Moeilijk te omschrijven, maar het was een combinatie van volgende  
faktoren : jarenlange brede ervaring, ambitie, realiteitszin, loyaliteit, leergierigheid, kenner 
van de lokale “taal” en gewoontes, opbouw van zijn loopbaan, spontaniteit en eerlijkheid.

Wij laten Jan even zelf aan het woord.
“Ik was na 36 jaar toe aan een nieuwe uitdaging en heb deze gevonden bij het professionele 
familiebedrijf Groep Alelek.
Na een aantal gesprekken, eerst met Carl Loix en daaropvolgend met de oprichter Urbaan 
De Bruyn en zijn zoon Hein De Bruyn, ben ik overtuigd dat deze job op mijn lijf geschreven is. 
Het is nu mijn taak om de continuïteit van het filiaal te verzekeren en verder uit te bouwen. 
Door mijn werkervaring, zowel als werkplaatsverantwoordelijke en later als verkoop &  
aankoopmanager, beschik ik over de nodige bagage om te kunnen slagen in dit opzet.
Belangrijkste factor tot slagen is een gemotiveerd team uitbouwen die hetzelfde doel voor 
ogen heeft en waar de focus “KLANTGERICHTHEID” steeds de rode draad in het verhaal 
moet zijn.
Wij willen verder bouwen op de mooie basis die er aanwezig is bij Brusselek. Daarbij zullen 
wij er alles aan doen om de servicegraad van het verleden aan te houden. Verder gaan wij 
uiteraard op zoek naar nieuwe opportuniteiten en klanten om die basis stilaan uit te breiden.

Persoonlijk heb ik een no-nonsens mentaliteit “Je krijgt wat je ziet”.

Mijn deur staat altijd open voor zowel klanten, leveranciers als mijn teamleden.
Ik ben er van overtuigd dat het nu en dan intensief zal zijn, maar een goede uitdaging kan ik 
wel appreciëren.

Ik ben sportief aangelegd en tank regelmatig wat energie door een fietstocht(je) te maken.”

Nieuwe filiaal verantwoordelijke 
voor Brusselek
 Een gezonde geest in een gezond lichaam

Je krijgt  
wat je ziet
“

”

Samen gaan we ervoor!







De nieuwe uitvoering  
Fix-o-Raill 150 maakt het 
verschil!

Fix-o-Rail 150
De installatie verloopt nu nog vlotter en makkelijker,  
dankzij een aantal unieke kenmerken:
• verwijderbare kabelinvoerplaten onder/boven
• eenvoudig knippen van kabelinvoerplaten
• grotere uitbreekpoorten op zij- en achterwand
• verbeterde kabel- en draaddoorvoer in de kast
• M25/M32 metrische kabelingang

GE imagination at work

be.geindustrial.com
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De groten der aarde zijn er intussen klant: 
van Playboy-baas Hugh Hefner over prof-
voetballer Robin van Persie tot de koninklijke 
families van Qatar en Saudi-Arabië. Allemaal 
bedienen ze hun verwarming, verlichting en 
muziek met domotica van Basalte. En toch 
kwam het mailtje van elektronicabedrijf Apple 
als een aangename verrassing.

Stapsgewijze verovering
“Wonder boven wonder heeft Apple onze 
iPad-houders ontdekt”, zegt CEO Klaas Arnout. 
“Het ging stapsgewijs. Eerst gebruikten ze 
onze iPad-houders in hun kantoren in Japan, 
dan in India, China en Australië, en nu ook in 
het nieuwe hoofdkantoor in Californië.  
Ze zullen de houders aan de ingang van  
vergaderzalen hangen, om zo op de iPad te 
zien of de zaal vrij is. Onze houders zullen ook 
de iPads dragen waarop bezoekers zich  
moeten registreren om een badge te printen.”

Wat een compliment: elektronicareus kiest 
voor iPad-houders van Vlaams bedrijfje
De minimalistische iPad-houders hangen bij 
Apple in Californië aan de ingang van  
vergaderzalen. Arnout is bijzonder trots. 
“We kozen voor een strak, minimalistisch  
product, met een heel fijne rand en zonder 
zichtbare schroeven. Maar we steken de iPad 
ook niet weg, zoals sommige andere merken 
doen. Dat Apple, toch hét voorbeeld van  
productdesign, nu voor ons kiest, is een  
ongelooflijk compliment.”

Nichemarkt
Sommige iPad-gebruikers zullen niet opkijken van het design, maar Basalte richt 
zich dan ook op een nichemarkt. “We richten ons op mensen die het iets verfijnder, 
hoogstaander en exclusiever willen. Blijkbaar hebben we een product ontwikkeld 
dat boven het maaiveld uitkwam en heeft Apple dat opgepikt. Hoe ze bij ons zijn 
terechtgekomen, weet ik niet. We zijn niet gaan leuren. Het is toch wel de moeite dat 
een kleine Belgische kmo dit kan verwezenlijken.”

Basalte telt 33 medewerkers en heeft nog groeipotentieel. “Het ziet er inderdaad 
naar uit dat we moeten uitbreiden. Of we in Merelbeke blijven? Moeilijk te zeggen. 
Het liefst wel, maar we moeten zien welke uitbreidingsmogelijkheden er zijn in de 
‘ambachtelijke zone’ waar we nu zitten. We blijven alleszins in Groot-Gent, want hier 
zijn we verankerd.”

Wat een 
compliment:  
elektronicareus kiest voor iPad-houders  
van Vlaams bedrijfje

Domotica leveren aan de koninklijke families van Qatar en Saudi-Arabië, daar kijken ze bij Basalte in Merelbeke niet meer  
van op. Maar dat Apple zelf hun iPad-houders gaat gebruiken in hun hoofdkantoor, doet deugd. “Dit is een ongelooflijk  
compliment.” Basalte bestaat negen jaar en zit zeven jaar in Merelbeke, met een atelier in de Nijverheidsweg en een  
showroom op de Hundelgemsesteenweg (Flora). Het bedrijf maakt vooral domotica, alles wat met de automatisering van 
woningfuncties te maken heeft.



Op 8 juni werd er door Bouwelek voor de tweede maal  een info avond  
georganiseerd waar men zich in een ongedwongen sfeer kon informeren  
over de nieuwigheden van Steinel – Preflex en GE  Vynckier. 
Om de laatste twijfelaars over de streep te trekken werd er ook voor de  
innerlijke mens goed gezorgd. Een vers getapte pint en een lekker frietje  
werden door iedereen zeer gesmaakt.

Als verrassing/beloning  werd er onder de aanwezigen een tombola gehouden.   
De hoofdprijs ,  een gas-BBQ van Boretti ,  werd  gewonnen door Hendrick Zegers 
van de firma Monolith Technologies BVBA.  Van harte gefeliciteerd en veel  BBQ 
genot. De matige zomer zit er misschien voor iets tussen, maar wij wachten in 
ieder geval nog steeds op de eerste uitnodiging voor een BBQ-feestje in de tuin 
van de heer Zegers. :-)

Ondanks het feit dat Bouwelek het jongste filiaal is van Groep Alelek en nog maar 
een goed jaar gevestigd is op de Atealaan te Herentals, kunnen wij spreken van 
een groot succes. Er zijn meer dan 70 installateurs komen opdagen en de sfeer 
was uitermate gezellig en gemoedelijk. 
We kijken nu al uit naar de volgende info-avond. Die zal plaatsvinden op  
19 oktober. Zelfde formule (wat goed is mag/moet men niet veranderen),  
maar met andere leveranciers.  
 
Voor meer info kan je gaan kijken op www.groepalelek.be onder “events”.

Mis dit zeker niet en schrijf tijdig in.

Meet Greet
food drinks&



19 / OKTOBER / 2017 
vanaf 16u30

Filiaal BOUWELEK
Schrijf je nu in via info@bouwelek.be

geef even mee met hoeveel je aanwezig zal zijn



#tweetelek

Nieuwe balie medewerker, vertegenwoordiger en administratieve kracht voor 
Brusselek. Veel goesting! Veel ambitie!

#Toonzaal

Urbaan, oprichter en zaakvoerder, is in  
augustus 80 jaar geworden. Een schat  
aan ervaring en een dynamisme waar  
velen jaloers op zouden zijn. Een  
welgemeende proficiat van heel  
het Groep Alelek team!

Een nieuwe medewerkster voor Electra Bree.  
Eveline Sijmons van harte welkom!

2018 wordt een feestjaar. Groep Alelek mag 
dan immers 50 kaarsjes uitblazen. Een  
unieke prestatie die niet onopgemerkt  
voorbij zal gaan.

Kempelek bouwt verder aan een mooie toonzaal. Domotica  
en verlichting zullen centraal staan in de nieuwe showroom.  
Het wordt een mooie toonzaal waar klanten en hun eindklanten  
kunnen ontvangen en geholpen worden.

Preflex wordt overgenomen door 
Wienerberger. Wanneer volgt een 
fabrieksbezoek in Oostenrijk?

ABB neemt de afdeling Industrial Solutions over van 
GE. Geen onmiddellijke gevolgen voor de klanten.

Groep Alelek is aktief op verschillende sociale media : 
Fb, linkdin, Twitter en Instagram.

#Nieuwemedewerker
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#tweetelek

Eerste “Inspiratiemoment” was een 
groot succes! Interieur en verlichting 
onder één dak, de perfecte mix.  
Hopelijk volgen er nog.

# Pensioen

Nieuwe mooie armaturen voor 
Lunatrix. De SAHN is een  
esthetisch verantwoorde  
Ledstraler en De KIR reeks zorgt 
voor betaalbare plafondarmaturen 
in verschillende maten. Lunatrix,  
de verlichting voor de installateur.

Nieuw komisch duo gespot 
tijdens het eerste  
“Inspiratiemoment”. Kurt en 
Hein stonden samen op het 
podium. Of ze een nieuwe 
carrière mogen ambiëren 
laten we best in het midden.

Iedereen is veilig en wel terug gekeerd 
van de cruise, georganiseerd door 
Groep Alelek,  op de Middellandse Zee. 
Veel lachende gezichten gezien!

Na jarenlange trouwe dienst geniet Nico Vaes van zijn  
welverdiend pensioen. Hij wordt opgevolgd door een jonge 
en leergierige collega : Anthony Billen. Anthony heeft ambitie 
getoond en maakt de sprong van balie medewerker tot  
vertegenwoordiger. Veel succes!

Wegens acuut plaatsgebrek en groei drong een uitbreiding 
van de magazijnruimte voor Groep Alelek zich op.  
In Alken komt er 2000 m² bij.

#Lunatrix

#Komisch

#Inspira
tie

#Nieuwemedewerker

#plaats-
gebrek



VOORBEDRADE
GERIBDE BUIS

Een compleet gamma aan voorbedrade geribde 
buizen voor de elektromarkt.
Alle courante producten uit voorraad leverbaar bij 
je groothandel.
Op bestelling kunnen alle speciale kabels voorzien 
worden van een geribde buis.

Bekijk ook het volledige halogeenvrije gamma 
voor toepassingen waar extra veel aandacht moet 
besteed worden aan veiligheid. Bovendien zijn ook 
diverse afrolsystemen beschikbaar om het plaatsen 
eenvoudiger en aangenamer te maken.

Raadpleeg je technisch-commerciëel afgevaardigde 
voor bijkomende informatie.

D14403N

een betrouwbaar product
uit uw regio!

Draflex-185x133-Digi-D14403NL-FR.indd   1 7/10/14   13:02

41 mm

8 mm

41 mm

14,5 mm

O N T D E K  D E  
ALLERKLEINTSTEN 
VAN DE GROOTSTE 
I N N O V A T I E S

Exclusieve invoerder voor België: CCI nv - Louiza-Marialei 8/5, 2018 Antwerpen
T: +32 (0)3 232 78 64 | info@ccinv.be | www.ccinv.be

ZENDER ONTVANGERS

Z U I N I G
in energieverbruik

P R A K T I S C H
te insta l leren

S N E L
te bekabelen

E E N V O U D I G
te configureren

S I M P E L
te selecteren



www.prefl ex.com

STEEDS TEN DIENSTE VAN DE PROFESSIONELE ELEKTRO-INSTALLATEURS

Wij zijn pioniers. Meer dan twintig jaar geleden stelden we ons als doel om een toonaangevende ontwikkelaar 
en producent te worden van fl exibele voorbedrade buizen. Jaar na jaar groeiden we, net als onze ambities. 

Inmiddels is Prefl ex® dé Europese expert met een productie tot 100.000 km per jaar. dé Europese expert met een productie tot 100.000 km per jaar.

TV & muziek

Communicatie

Energie & licht

Data
Controle

Alarm

1. vormvaster

2. sneller afsnijden

3. rekt niet

4. extra glad

5. zonder bramen



De DICE is een compact en gemakkelijk te installeren 
opbouwarmatuur voor plafondmontage. 
Ondanks zijn beperkte afmetingen kan de DICE zelfs 
verkregen worden met een geïntegreerde dimbare 
convertor. 
Het blokvormige armatuur kan eenvoudigweg op 
een bevestigingsplaatje op het plafond geklikt worden. 
Op die manier zijn er ook geen vijzen zichtbaar. 
Dit is maar één van de designkenmerken die aantonen 
dat er over dit minimalistisch design goed werd 
nagedacht. 
Een ander voorbeeld is de geïntegreerde led die     
voorzien is van een diamantvormige lens. De facetlijnen 
van die lens lopen door in het ontwerp van het toestel. 
Bovendien ligt de lichtbron verdiept in het armatuur 
waardoor er een bijzondere schaduwwerking ontstaat. 
De stralingshoek van 50° zorgt voor grote verlichte 
vlakken die dankzij het zachte, heldere licht elke ruimte 
verfraaien. 

DICE

70

70

70

LUXEON M LED 3,82W
400 Lumen
beam 50°

3 Types
DICE CI MAINS DIMMABLE
DICE CI
DICE WC

Textured White Textured Black

Project 1

Project1 04.10.2017

TAL nv

Joos de ter beerstlaan 33
8740 Pittem

Operator Tom Vande Ghinste
Telephone

Fax
e-Mail tom@tal.be

TAL NV undefined DICE / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the 
luminaire. 

Luminous emittance 1: 

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 88  97  99  100  90

Due to missing symmetry properties, no UGR table 
can be displayed for this luminaire.

Page 1
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In 1959 richtte Heinrich Wolfgang Steinel het bedrijf STEINEL op in Herzebrock-Clarholz. 
Sindsdien heeft Steinel zich consequent verder ontwikkeld, van pionier tot marktleider  
op het gebied van technologie en innovaties in het marktsegment lichtsturing m.b.v.  
sensortechniek. Steinel heeft voor iedere ruimte de juiste oplossing door haar diverse  
sensortechnieken:

Passief-infrarood (IR)
Passief-infrarood reageert op bewegende warmtebronnen. Mensen geven door hun  
lichaamswarmte infraroodstraling af. Deze straling wordt door de infrarood-sensortechniek 
gebruikt om bewegingen te herkennen en hierop te reageren. 
 
Het hart van de infrarood-sensortechniek wordt gevormd door een zogenaamde pyrosensor. 
Deze elektronische module reageert wanneer de infrarood-warmtestraling in zijn registratie- 
gebied verandert, dus wanneer een persoon in het registratiegebied komt. De  
spanningssprong die hierdoor wordt veroorzaakt, wordt door het systeem omgezet in een  
elektronische impuls die het licht inschakelt. 

Hoogfrequent (HF)
De sensortechniek hoogfrequent kijkt zelfs door dunne wanden heen. De hightech sensoren 
versturen signalen met een frequentie van 5,8 GHz (1/1000STE van een mobiele  
telefoon), die zelfs ongehinderd door glas en snelbouwwanden kunnen dringen. De signalen  
worden door de omgeving als echo teruggestuurd naar de sensor. Wanneer een beweging  
in het registratiegebied het echobeeld verandert, reageert de sensor en schakelt hij het  
licht binnen een seconde in.

Steinel: 
nummer 1 in sensorverlichting



HF-sensoren van Steinel herkennen bewegingen onafhankelijk van lichaamstemperatuur en 
bewegingsrichting. Ze registreren alles en schakelen het licht zonder vertraging aan. Ze zijn 
van buitenaf onzichtbaar geïntegreerd in de lamp, wat bijzonder fraaie lampdesigns, met 
name voor binnenshuis, mogelijk maakt. 
De HF-sensor kan om esthetische redenen of ter bescherming tegen vandalisme achter  
verlaagde plafonds worden geïnstalleerd. Ook dan functioneert de registratie op  
betrouwbare wijze.

Ultrasoon
Ultrasoon is een sensortechniek die de hele ruimte vult en ook om objecten heen  
registreert. De ultrasone golven (40KHz) worden actief verstuurd door de sensor en breiden  
zich volledig uit in de betreffende ruimte. Ze vullen die ruimte tot in het kleinste hoekje en  
omsluiten hierbij de voorwerpen die zich in een ruimte bevinden. De sensor herkent  
bewegingen in de ruimte, ook als de sensor geen zichtcontact met de persoon 
heeft. Het signaal wordt volgens het Doppler-principe geanalyseerd. Daarom zijn ultrasoon- 
sensoren perfect geschikt voor grote kantoren en ruimtes met snelbouwwanden.  
Ultrasone signalen dringen niet door dunne wanden heen en zijn uiterst gevoelig.  
Juist daarom zijn deze bijzonder geschikt voor ruimtes waarin zittende bezigheden  
worden uitgevoerd.

Aanwezigheidsmelder of bewegingsmelder?
Bewegings- en aanwezigheidsmelders verschillen hoofdzakelijk in hun registratie- 
eigenschappen en de toepassingsgebieden. Welke techniek waar wordt toegepast, is  
afhankelijk van de betreffende situatie.

Bewegingsmelders reageren op loopbewegingen. Ze nemen het ingestelde registratiebereik 
waar en reageren daarop: dat betekent dat licht wordt ingeschakeld als onder de vooraf  
ingestelde waarde voor het omgevingslicht wordt gekomen en een beweging wordt herkend.

Aanwezigheidsmelders reageren door een extreem nauwkeurige en precieze sensor- 
technologie op de kleinste bewegingen. Dat is belangrijk voor toepassingen binnenshuis, 
met name bij zittende werkzaamheden (administratiekantoren, klaslokalen etc.) en voor  
andere speciale verlichtingstaken als in sporthallen, omkleedcabines, gangen of magazijnen. 
De lichtsensoren meten permanent het omgevingslicht en vergelijken dat continu met de 
vooraf ingestelde waarde.

Steinel beschikt over een groot assortiment aan bewegings- en aanwezigheidsmelders.  
Geschikt voor alle toepassingen voor zowel binnen- als buitenshuis.  

Voor meer informatie:

www.vsabelgium.be
www.steinel.de
 



Lichteffi  ciëntie in het kwadraat.
Met de door STEINEL ontwikkelde lenzenmatrix en de volledig draai- en 
kantelbare plat-design-lichtkop kan een perfecte verlichting langs ge-
bouwen of bijzonder brede oppervlakken worden bereikt. De krachtige 
high-end-leds geven met slechts 24,8W een indrukwekkende lichtsterkte
van 2400 lumen. De geïntegreerde basislicht-leds zorgen voor oriëntatie
en voor veiligheid bij een minimaal energieverbruik. De sensor heeft een 
registratie van 240° en een reikwijdte van 12m. De afzonderlijk aange-
boden slave-versie kan eenvoudig via een kabel worden gekoppeld.

www.steinel.de

240° 5 sec - 15 min. handbediende
instelling

30 jaar
Ø4,5u/dag

4000 K
neutraal wit

max. 12m 2 - 1000 Lux 360° basislicht
helderheid

2400 lm
97 lm/W

4400 lm
92 lm/W

soft light
start

XLED PRO Wide
(zwart en wit)

XLED PRO Square
(zwart en wit)

XLED PRO Wide XLED PRO Square

functionele 
garantie

VSA Belgium
Hagelberg 29 | B-2440 Geel (B)
T +32 14 25 60 50
E info@vsabelgium.be
I  www.vsabelgium.be

(zwart en wit)(zwart en wit)

XLED PRO Square
(zwart en wit)

(zwart en wit)

XLED PRO Square
(zwart en wit)
XLED PRO Square
(zwart en wit)
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KORBA : Elegantie, kracht, eenvoud !
Wanneer een opbouwdownlight zowel design en functioneel, minimalistisch en krachtig, verfijnd en helder is, dan is het zeker een Teco 
Professional.
 
KORBA is ideaal voor polyvalente gangen en ruimten, kan gemakkelijk worden geïnstalleerd en zorgt voor 
een uniforme verlichting dankzij hetzelfde lichtspreidingsprincipe als onze YALA-lichttegels.

Teconex SA/NV - Rue de Magnée 108 - 4610 Beyne-Heusay - T: +32 (0)4 358 85 75 - F: +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

www.teconex.eu

KORBA is verkrijgbaar in wit of zwart.



coviva

Visualisatie
voor bestaande  
elektrische   
installaties

Met coviva biedt u de mogelijkheid om bestaande 
elektrische installaties te visualiseren door gebruik  
te maken van de bestaande elektrische bekabeling, 
dit zonder breek- of slijpwerk.

hager.be
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Geef licht aan uw werkomgeving!

De LED-werfl amp voor alle toepassingen in elke omgeving.
50 W - 3.800 lumen - IP54

Schneider Electric nv/sa - Klantendienst: +32 (0)2 37 37 502
customer-service.be@schneider-electric.com - www.schneider-electric.be

schneider-electric.be

Het werfl ampengamma van Schneider Electric bevat 6 verschillende formaten om meer 
functionaliteiten te kunnen aanbieden en om een maximaal aantal toepassingen te dekken.
Alle producten van dit gamma zijn uitgerust met de meest recente LED-technologie die een 
betere energie-effi ciëntie, een betere verlichtingskwaliteit tot 3.800 lumen en een langere 
levensduur waarborgt.

Agenda_A4_NL.indd   1 10/08/17   10:59



www.deltalight.com/superloop

De nieuwe Superloop-productlijn bestaat uit een uitgebreid 
assortiment ronde en rechte slanke vormen, voor een waaier 

aan verlichtingsmogelijkheden. Superloop kan functioneel 
toegepast worden door verstelbare Spy-modules op de 

ronde, rechthoekige of vierkante basis te monteren. Of eerder 
decoratief door de lichtcirkel horizontaal te plaatsen. 

Of als eyecatcher door Superloop verticaal te hangen.

Superloop met de lichtcirkel verspreidt licht in de volledige 
ruimte. Deze armatuur kan je installeren met stalen kabels: 
aan één bevestigingspunt, met meerdere ophangingen of 
aan een stalen stang die de ring in de lucht doet zweven. 
Superloop is ook verkrijgbaar in een ronde, rechthoekige 

of vierkante vorm met een door Delta Light® op maat 
ontworpen 48 V-profi el binnenin. Zo kan je de fl exibele 

lichtmodules om het even waar plaatsen.

SUPERLOOP

www.deltalight.com

Groep Alelek.indd   1 06/10/2017   16:00



Info:
Prinsenweg 9,  Bus 7 – B-3700 Tongeren
Tel.: +32 (0)12 23 10 31 – Fax: +32 (0)12 23 41 18
E-mail: sales@lumotronic.eu

Linear lighting systems

Modulaire montagevriendelijke opbouw
Als standaard armatuur, lengte 1200 of 2500 mm.
Losse profielen, eventueel met speciale ledstrips en/of drivers.
Af fabriek op maat geleverde armaturen met ledstrips & ingebouwde drivers.

Verlichting “Made in Europe”

PARAMETERS

DESIGN
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STUDIE

Verlichtingsarmaturen op maat
volgens uw specificaties

Lijn-verlichtings-systemen

LED TTX 200- & TTX 400 vervanging

Panel lights

Downlights

enz…

Uitgebreide garantievoorwaarden
Ideaal voor uw projecten

Alle Europese normen
en certificaten

Vraag meer info !

PC- &   cover

beschikbaar

2017-03 Volt Magazine - 2.indd   1 10/10/17   12:37



• Voor rechte aansluitingen (op een lijn)

• Voor meerpolige kabels tot 5 kernen

• Met passende tussenstukken

• Voor alle soorten installatie, ook onder water

• Uitgebreide reeks aan kabelformaten

• Enkel heropenbaar met behulp van gereedschap

• Niet-giftig en geen houdbaarheidsdatum

Gel gevulde verbinding met radiale sluiting

voor kabels met geëxtrudeerde isolatie tot 1 kV



Op zoek naar een manier om via je Smartphone de verlichting te gaan 
besturen? Wil je bij een renovatieproject meer mogelijkheden uit de  
bestaande lichtinfrastructuur halen? Of zoek je een eenvoudige,  
goedkope en draadloze oplossing zonder duur domotica-systeem?  

Dan biedt CASAMBI de oplossing. Deze kleine Bluetooth gestuurde modules en een  
bijhorende app bieden je een enorme waaier aan mogelijkheden om de sturing van  
verlichting zelf in handen te nemen. De Belgische firma ORBIT is partner van CASAMBI  
en geeft jullie graag wat meer uitleg over de werking en mogelijkheden van deze  
draadloze oplossing.

Lighting Control  
For The Modern World



Hoe werkt het?
Casambi kiest voor bediening via Bluetooth Low Energy (BLE).  
Dit is de enige lage-energie technologie die op alle moderne 
smartphones en tablets aanwezig is en klaar is voor de toekomst.
Bluetooth betekent ook dat je geen nood hebt aan een internet- 
verbinding, een Wifi-router of andere technologieën die kunnen 
haperen of regelmatig moeten heropgestart worden. Het signaal 
gaat rechtstreeks van je smartphone naar je lichtarmatuur.

Oplossingen
Casambi biedt 2 basisproducten aan, kleine modules die je  
tussen de schakelaar en het verlichtingsarmatuur plaatst. Van 
beide producten bestaat er een inbouw en een opbouw versie.  

 CBU-TED
Deze module werkt op basis van dimmen door fase-afsnijding.

 CBU-ASD
De module voor het bedienen van DALI of 1-10V gestuurde  
lichtbronnen. CASAMBI zet het Bluetooth-signaal om en zo kan je 
dus DALI of 1-10V gaan bedienen zonder speciaal netwerk in huis.

Je hoeft enkel nog de gratis Casambi App te downloaden, zowel 
voor iOS als Android, en je kan aan de slag.

Er is trouwens maar één vereiste voor het bedienen van de  
verlichting met CASAMBI:  als het armatuur  dimbaar is, dan kan 
je het ook ALTIJD met CASAMBI bedienen en dimmen. CASAMBI 
werkt immers op een Open Source System, wat betekent dat je 
helemaal niet beperkt bent tot een bepaald merk of technologie.

Eenvoudig en multifunctioneel
Bij CASAMBI ligt er heel veel nadruk op eenvoud en gebruiks- 
gemak. 

Ten eerste zijn de CASAMBI-modules zeer eenvoudig te instal- 
leren. Je plaatst ze ergens tussen schakelaar en armatuur. Dit kan 
zowel achter de schakelaar, op een vals plafond of zelfs in het 
armatuur...  Je hebt trouwens maar 1 module nodig per armatuur 
of groep van armaturen die je wil bedienen. Een groepje van bv. 6 
spots die je altijd samen wil dimmen of schakelen? Eén Casambi 
module tussen de schakelaar en de eerste spot is voldoende en 
de rest van de spots kan als eenzelfde groep bediend worden. 
Na de installatie kan je via je smartphone en/of tablet alle  
verlichting in huis gaan bedienen met de uiterst gebruiks- 
vriendelijke CASAMBI app. Je kan de app gebruiken om je  
verlichting te schakelen en te dimmen of een kleur te kiezen bij 
Tuneable White en RGBW, maar er is nog héél véél meer. 

Zo kan je voorgeprogrammeerde scenes gaan maken: lekker  
tafelen met vrienden, gezellig voor de TV, rustig wakker worden,…. 
voor elke stemming creëer je zelf je eigen sfeer en slaat die op 
om nadien opnieuw op te roepen. Je kan lichtpunten of groepen 
met een timer activeren of zelfs je scenes op bepaalde tijdstippen 
activeren.

Op dagelijkse basis bedien je je verlichting via de icoontjes op het 
startscherm of aan de hand van foto’s van de kamers in je huis. 
En uiteraard kan je met meerdere smartphones en tablets tegelijk 
werken en is het systeem beveiligd voor buitenstaanders. 
Wil je naast de app ook een fysieke schakelaar dan is er de 
XPRESS schakelaar, die je eender waar in huis bevestigt en  
waarmee je meerdere armaturen, groepen of scenes kan  
bedienen. En uiteraard kan je met de bestaande schakelaars nog 
steeds het licht aan of uit doen.

Wij als ORBIT werken al  in verschillende armaturen met  
CASAMBI. Het is echt wel “plug en play”. Als je de gratis app  
installeert kan je deze armaturen met je smartphone of tablet 
onmiddellijk bedienen. ORBIT gelooft zeer hard in het CASAMBI 
verhaal en gaat zeker op de ingeslagen weg verder. 



BENELUX.LEDVANCE.COM

Full-glass LED lampen in merkkwaliteit 
Zelfde parameters, ultiem gemak
Voor mij de beste keuze: full-glass LED lampen met afmetingen, lampvoeten en  
materialen die overeenstemmen met conventionele lichtbronnen en bovendien  
alle voordelen van LED technologie bieden. LEDVANCE biedt tot 5 jaar garantie.





Elektro-installatiesystemen van OBO: een volledig gamma

T H I N K  C O N N E C T E D .

VBS. Verbinding en bevestiging
TBS. Transiënten- en bliksembeveiliging
KTS. Kabeldraagsystemen 
BSS. Brandwerende systemen
LFS. Wandgoten en kabelkanalen
EGS. Inbouwapparatuur, Module 45
UFS. Ondervloersystemen

OBO BETTERMANN nv   ·  Bist 14 · B-2630 Aartselaar
Tel. 0 3 870 74 00 · Fax 0 3 887 40 00 · E-mail info@obo.be · www.obo.be

GT1M3L

GT1C7L

Exclusief verdeler: CCI nv | Louiza-Marialei 8/5, 2018 Antwerpen
T: 03/ 232 78 64 | info@ccinv.be | www.ccinv.be

Maak kennis met de vernieuwde GT-reeks:
alles mag gezien worden.
7” wordt de nieuwe standaard bĳ modulaire videofonie. Maar als het 

budget of de beschikbare ruimte wat beperkter is, bevelen we warm 

onze 3,5” variant aan. Beiden hebben een unieke groothoekcamera 

van maar liefst 170° zodat alles gezien mag worden.

NIEUW



DASAR® 
PREMIUM
NIET STUK TE KRĲ GEN - GEMAKKELĲ K IN TE BOUWEN

VLOERINBOUWSPOTS

DASAR® PREMIUM 
Direct de video bekijken:

dasar.slv.com

DASAR® PREMIUM is dan de juiste keuze. Het 
uiterst kwalitatieve en bĳ zonder robuuste 
keramische glas PERLUCOR® zorgt ervoor dat 
het lampglas van de vloerinbouwspots 
5x harder is en 100x krasbestendiger dan 
conventioneel glas. 

dasar.slv.com

MADE IN
EUROPE
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Uw groothandel

altijd in de buurt

FILIAAL ALELEK
Industriepark - kolmen 1225 
3750 Alken
T 011 31 13 31 - F 011 31 37 32
alelek@alelek.be 

FILIAAL BRUSSELEK
Paardenweidestraat 3 
1861 Wolvertem-Meise
T 02 270 48 63 - F 02 270 48 64
brusselek@brusselek.be 

FILIAAL WESTELEK
Rob. Tavenierlaan 1- 8700 Tielt
T 051 40 60 62 - F 051 40 58 48
westelek@westelek.be

FILIAAL ELECTRA BREE
Boneputstraat 28b - 3960 Bree
T 089 48 04 50 - F 089 47 22 47
groothandel@electrabree.be

FILIAAL KEMPELEK
Nikelaan 7 - 2430 Laakdal
T 013 61 87 90 - F 013 61 87 99
kempelek@kempelek.be

FILIAAL BOUWELEK
Atealaan - 2200 Herentals
T 014 50 12 50
info@bouwelek.be


