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Beste lezers
Recent werden we allemaal geconfronteerd met de nabijheid van de dreiging van het terrorisme. Plots is dit alles wel zeer dichtbij. Iedereen kent wel iemand die rond de tijd van
de aanslagen in de buurt was of moest zijn. Onze gedachten van steun gaan uit naar alle
slachtoffers, familie en nabestaanden, en onze dank aan alle hulp- en veiligheidsdiensten.
We zijn vaak negatief. Voor velen is dit opnieuw een bewijs dat België een failed state is.
Een staat die niet meer bij machte is zijn burgers te beschermen en te voldoen aan de
basisverplichtingen van een overheid ten opzichte van de bevolking. Door de vele staatshervormingen is onze staat uitgegroeid tot een ondoorzichtig kluwen van instituties en
overheden, met steeds meer overlapping in bevoegdheden, maar ook met steeds meer
leemtes tussen deze bevoegdheden. Vandaar fouten en immobilisme. Als er belangrijke
problemen opduiken, bijvoorbeeld met de tunnels op de invalswegen in Brussel, is het niet
meer duidelijk welke overheden hier allemaal bevoegd zijn, en komt het zelfs tot een gezamenlijke verklaring van de verschillende regeringen dat men zich in de huidige legislatuur
zal beperken tot behoud, en het probleem dus over de verkiezingen zal tillen. Steeds meer
krijgen we het beeld dat politiek vooral zelfbehoud als doel heeft in plaats van goed beleid.
Als federatie hebben we tot doel de besluitvorming rond de deelaspecten van ons beroep
maximaal proactief op te volgen, zodat we foute evoluties kunnen vermijden en onze leden
correct kunnen informeren. In deze omgeving met uiterst versplinterde bevoegdheden en
beslissingsniveaus is het enorm moeilijk te wegen op regelgeving en aantoonbare resultaten te boeken. Toch zijn we overtuigd dat we voor een keerpunt staan. Stilaan ziet iedereen
in dat deze stilstand door fragmentatie van bevoegdheden onhoudbaar wordt.
Als Fedelec werken wij continu aan onze organisatie, en aan de samenwerking met partnerorganisaties, om op alle niveaus de juiste standpunten te vertegenwoordigen. Hiervoor
kunnen we terugvallen op zowel de inzet van ons team van vaste medewerkers als op
vrijwillige inzet van leden. Dit resulteert in een actievere vertegenwoordiging in de sectorcommissies, een verbeterde werking van de technische werkgroepen en een sterkere
interactie tussen nationaal en lokaal niveau. We zijn dan ook overtuigd dat we op de goede
weg zijn door niet toe te geven aan fatalisme en negativiteit. Door dagelijks alles in vraag te
stellen, werken we met kleine stappen aan een continue verbetering. Hoe verder we in dit proces komen, hoe meer we de
resultaten ervan zien. Uiteindelijk komen we op die manier in
een positieve evolutie, waarin we zien dat alles toch kan vooruitgaan, en dat we het hier in België toch wel goed hebben en
beter kunnen maken.
Mijn dank aan ieder die zich hiervoor dagelijks mee inzet.
Karl Neyrinck
Voorzitter Fedelec Nationaal
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Onze focus is
om overal, elk detail te tonen

Maximaliseer de toepasbaarheid van hoge resolutie beelden
Het identificeren van voorwerpen op grote afstand en het tegelijkertijd afdekken van een
groot gebied is een uitdaging voor de beveiliging. Daarom biedt onze Dinion IP ultra
8000 MP 12 megapixel beelden met 20 frames per seconde en 4K Ultra HD beelden
met 30 frames per seconde. Daarmee wordt verbazingwekkend veel detail geleverd, zelfs
wanneer er wordt ingezoomd. Dankzij de ongelooflijk hoge framesnelheid kunt u snel
bewegende objecten op hoge resolutie vastleggen. Het vermogen van de camera om een
groothoekoverzicht en meerdere focuspunten in hetzelfde scherm weer te geven, helpt
u te focussen op de informatie, zonder verlies van het grotere plaatje. Kijk voor meer
informatie op www.boschsecurity.com/hdsecurity en www.boschsecurity.be

Nacht van de
Elektriciens 2016
Na een aantal maanden organisatorische inspanning van de bestuurders van Fedelec Limburg, Lisbeth

werd afgesloten door een dansfeest

Luik:

Enkels van de Confederatie Bouw

onder begeleiding van Funcky D.

- Carabin José, Bestuurder

Limburg en het Fedelec-team, was

Het was een geslaagde avond en we kij-

- Wittevrongel Christian, Bijkomende 		

het op 8 april eindelijk zover: de
18e Nacht van de Elektriciens.

ken al uit naar de editie van volgend jaar!

afgevaardigde
Namen:

Samenstelling Raad van Bestuur

- Hallaux Delphine, Bestuurder

Dit jaar hebben we onze gasten ontvan-

Fedelec Nationaal

- Dekoninck Nicolas, Bijkomende

gen op het prachtige C-Mine in Genk.

Antwerpen:

De avond ging, zoals gewoonlijk, van

- De Prins Peter, Bestuurder

Oost-Vlaanderen:

start met de Algemene Vergadering van

- Ennekens Jan, Bestuurder

- Pieters Jan, Bestuurder

Fedelec. Dit jaar werd, na de gebruikelijke agenda waarbij onder andere de

Brussel:

- Overdulve André, Bestuurder

- Leon François, Bestuurder

Verviers:

activiteiten van het jaar 2015 werden

- Rassaerts Yvan, Bestuurder

- Laurent Jean-Pierre, Bestuurder

overlopen door directeur Willy Pauwels

Henegouwen West:

- Loop Henri, Bijkomende afgevaardigde

en de financiële aspecten uitvoerig werden besproken en goedgekeurd, ook de

- Bontems Jean-Marie, Bestuurder

Vlaams-Brabant:

Henegouwen Zuid:

- Corbeels Fanny, Bestuurder

nieuwe website van Fedelec voorgesteld.

- Colonnello Danilo, Bestuurder

- Robert Roger, Bestuurder

Hierover leest u meer op pagina 8.

Limburg:

West-Vlaanderen:

Terwijl de bestuurders de algemene vergadering bijwoonden, werd er voor de

- Thijs Erik, Bestuurder

- Desauw Vera, Bestuurder

- Berings Freddy, Bijkomende
afgevaardigde

- Vanden Berghe Lode, Bestuurder

dames een voorstelling gegeven door

afgevaardigde

- Neyrinck Karl, Voorzitter

Ellen Haselaars van schoenen Noiselle.
Na de presentatie kregen ze de kans om

Met dank aan:

een aantal schoenen uit de uitgebreide
collectie te passen en de handtassen uit
te testen.
Na deze activiteiten volgde er de uitgebreide receptie, waarna de gasten aan
tafel gingen voor het diner. De avond

Werkgroep Grote Technische Installaties
Fedelec en ICS organiseren samen met

knelpunten geïdentificeerd en bespro-

ringen al besproken en werden er acties

de Confederatie Bouw de Werkgroep

ken worden om de beste oplossingen te

ondernomen.

Grote Technische Installaties. Het is de

vinden in het belang van de aannemers-

De volgende onderwerpen werden ook

bedoeling om de belangrijke stakeholders die actief zijn in dat domein (ook

installateurs.

al geïnventariseerd: PPS & DBFM, BIM,

Met grote technische installaties in het

Optreden als ESCO en Aansprakelijkheid

grote studiebureaus) te verenigen en

Installatiebedrijf versus Studiebureau.

informatie uit te wisselen. Meer speci-

achterhoofd werden de mogelijke opportuniteiten en bedreigingen van de rele-

fiek kunnen werkpunten en eventuele

vante beleidsnota’s van regionale rege-

Meer info: kris.vandingenen@fedelec.be

6 | Fedelec magazine

FEDELEC IN ACTIE

Infosessie Burgerlijke Aansprakelijkheid

Overlegplatform
Agentschap Wegen
en Verkeer

Fedelec Antwerpen heeft in samen-

voor onderverzekering. Kies beter voor

werking met de Antwerpse afdelin-

een vermengd kapitaal.

gen van de andere beroepsfederaties

• Aanvaard als installatiebedrijf geen

uit de Voltooiing en in samenwerking

sublimieten in uw polis (inzake vuur, rook,

Fedelec heeft een overlegplatform met

met Federale Verzekering op 10 maart

ontploffing en water).

het Vlaamse Agentschap Wegen en

2016 in Westmalle een infosessie over

• Aanvaard geen tijdsbegrenzing van
10 jaar in de algemene voorwaarden van

Verkeer. Via dit platform vindt niet enkel

uw polis.

informatie-overdracht plaats, maar kunnen ook eventuele knelpunten bespro-

• Let op voor een te ruime aflijning van

ken worden in het belang van de ledeninstallateurs.

De spreker heeft toegelicht dat er drie

het begrip toevertrouwd goed, waardoor snel een vergoedingsgrens bereikt

soorten schade kunnen voorkomen en

wordt.

vergoed kunnen worden in een polis

• Schade door werken uitgevoerd door

communicatie en documentenmanagement werden al verschillende initiatieven

BA-uitbating:

onderaannemers kan worden gedekt,

genomen.

• Lichamelijk letsel: medische kosten,

maar is niet standaard inbegrepen.

Verder heeft een werkgroep zich gebo-

inkomensverlies, invaliditeit…;

• Indien uw opdrachtgever een contractuele verschuiving van de objectieve

gen over de problematiek van de verifica-

aansprakelijkheid van art. 544 van het

tingen die volgens Fedelec opgenomen

tuigen, kabelschade…;

Burgerlijk Wetboek (foutloze schade)

zou moeten zijn in de verificatietermijn

• Immateriële schade: winstderving, pro-

doet naar u als installateur-aannemer,

(30 kalenderdagen) voor de schuldvor-

ductieverlies… Bij immateriële schade is

zorg dan dat dit gedekt wordt in uw polis.

deringen.

het vaak zo dat ze enkel vergoed wordt

(Door Kris Van Dingenen)

De oplossing werd gevonden in een

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) georganiseerd.
Drie soorten schade

• Materiële schade: aanpalende woningen, gebouw opdrachtgever zelf, voer-

In het kader van de digitalisering van

tietermijn (10 werkdagen) van werfopme-

indien er ook een verzekerde materiële

digitaal systeem voor werfopvolging dat

schade of lichamelijk letsel is.

door de opdrachtnemers te organiseren

Aandachtspunten

is en waarin de overheid minstens wekelijks de gegevens over de uitgevoerde

De spreker besprak aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden de aan-

hoeveelheden kan raadplegen.

dachtspunten van de polis BA-uitbating

Meer info: kris.vandingenen@fedelec.be

en gaf hierbij goede tips:
• Bij een keuze voor twee afzonderlijke
kapitaalplafonds dreigt vaak een gevaar

Nieuwjaarshappening
Fedelec Vlaams-Brabant
Op zaterdag 6 februari 2016 waren alle leden van Fedelec Vlaams-Brabant uitgenodigd
op de nieuwjaarsreceptie van hun lokale afdeling.
Dit jaar had de voorzitster, Fanny Corbeels, echter een verassing voor haar leden in
petto. Als locatie was namelijk de thuisbasis uitgekozen van de Leuvense basketbalploeg Leuven Bears. Na een hapje en een drankje konden de genodigden genieten van
de thuismatch tegen Basic Fit Brussels. Helaas ging de tegenstander met de overwinning lopen, maar desondanks kunnen we toch spreken van een zeer geslaagde avond.
Met speciale dank aan de firma Trilec nv, die dit event mede mogelijk heeft gemaakt.
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Lancering vernieuwde
website Fedelec
Fedelec heeft op 8 april 2016 eindelijk de
vernieuwde website online kunnen brengen. Niet alleen was de vormgeving aan
een opfrissing toe, maar de Raad van
Bestuur van Fedelec wou ook een gevoelige uitbreiding van de functionaliteiten.
De vernieuwing van de website past in
de eerder gemaakte strategische keuzes
van Fedelec voor meer focus op inhoud
en techniek enerzijds en voor meer doelgerichte communicatie anderzijds.
De vernieuwde website wordt gevoed
vanuit een modern contentmanagementsysteem waarin Fedelec zelf de nodige
aanpassingen aan de website kan doen.
De toegang tot de informatie voor de

mer met het paswoord) voor uw bedrijf.

toegankelijk zijn, maar de meeste down-

leden gebeurt met dezelfde logingege-

Hiermee kunt u via ‘mijn profiel’ zelf

loadbare bestanden zijn voorbehouden

vens als vroeger. U kunt als lid met uw

gewone useraccounts maken voor uw

voor u als lid. In de documentatiestruc-

persoonlijke logingegevens (lidnummer

medewerkers.

tuur kunnen zelfs mappen onzichtbaar
gemaakt worden voor gebruikers die

met paswoord) trouwens ook inloggen op

Dit heeft twee voordelen:

niet de nodige bijkomende rechten heb-

• Uw medewerkers hebben dan elk een

ben voor die bepaalde mappen. Dit laatste is vooral nuttig voor de mappen met

mogelijk

eigen individuele toegang tot alle ledeninformatie op de website van Fedelec.

In plaats van regelmatig een algemene

• Uw medewerkers kunnen elk kiezen

slag…) van de verschillende bestuurs-

newsletter naar alle leden te sturen, kan

van welke onderwerpen ze notificaties

organen. Zo kan een bestuurder van de

Fedelec nu een meer gerichte communicatie voeren naar zijn leden op basis van

per e-mail willen krijgen op het moment

lokale Fedelec-afdeling X enkel de map

dat over dat onderwerp nieuws is.

met bestuursdocumenten van de lokale

de website van de Confederatie Bouw.

Doelgerichte communicatie nu

hun eigen voorkeur.

documenten (uitnodiging, agenda, ver-

Fedelec-afdeling X zien.

U kunt als lid via ‘mijn profiel’ op de web-

Interactief knooppunt

site immers aangeven over welke onder-

Er is enerzijds een forum gecreëerd waar

Toegang op maat

werpen u per e-mail geïnformeerd wilt

Ook bij de pagina’s Actueel en Agenda

worden op het moment dat daarover

leden algemene vragen en bezorgdheden kunnen delen met hun collega’s en

nieuws ter beschikking is. U kunt dit op

waar meningen gegeven kunnen wor-

kan de toegang op maat ingesteld worden in functie van de toegekende rech-

elk moment nog wijzigen.

den. Anderzijds is er op de website ook

ten. Op dezelfde manier kunnen er apar-

De onderwerpen zijn pragmatisch gekozen en sommige hebben nog een onder-

een Twitter-wall voor de eigen tweets

te groepen gemaakt worden voor de

van Fedelec, maar waarop Fedelec in de

leden van de verschillende Werkgroepen

verdeling, zoals Elektrotechniek, dat

mate van het mogelijke ook tweets van

en Sectorcomités.

verder onderverdeeld is in specialiteiten

leden zal retweeten.

Het feit dat de niet-leden alle documenten wel kunnen zien, maar ze niet kunnen

Uitgebreide documentatie

openen of downloaden, moet de nodige

(bibliotheek)

incentive geven om lid te worden.

medewerkers

Er is een nieuwe uitgebreide documentatiestructuur (soort van ‘file server’) waarin

Probeer zelf uit:

Bij de aansluiting als lid krijgt u een

de leden veel informatie kunnen vinden.

www.fedelec.be

zogenoemde masteraccount (= lidnum-

Sommige zaken zullen voor iedereen

zoals inbraakdetectie, laagspanning,
verlichting...
Aparte accounts mogelijk voor

8 | Fedelec magazine
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CAO Vorming en Innovatie
De sociale partners binnen het PsC

Opname van het premiekrediet

de opleiding volgen:

149.01 van de elektriciens bereik-

Volgens de nieuwe CAO heeft elke arbei-

• De opleidingsuren worden verloond

ten enkele maanden geleden een

der binnen de sector ook een individu-

volgens het arbeidsregime waarin de

akkoord om de regeling rond het

eel en afdwingbaar recht op één dag

arbeider tewerkgesteld is.

opleidingsgebeuren binnen de sec-

vorming per jaar, op voorwaarde dat hij

• Het inschrijvingsgeld is volledig ten

tor te vereenvoudigen. Met het oog

het voorbije jaar geen opleiding heeft

laste van de werkgever.

op deze vereenvoudiging werd er

gevolgd bij de betrokken werkgever.

• Na het volgen van de opleiding krijgt

op 24 februari 2016 een nieuwe CAO

De opname van het premiekrediet is

de arbeider een deelname-attest voor

‘Vorming en Innovatie’ gesloten.

beperkt tot het betrokken jaar N. Maar

zijn persoonlijke opleidingspaspoort.

Wat is er juist veranderd voor u als

een onderneming die voor het jaar N

bedrijf en welke implicaties hebben

meer opleidingsdagen voorziet dan het

• Indien de arbeider een competentietest moet afleggen als ervaringsbewijs,

deze veranderingen voor een bedrijf

aantal door Vormelek gedekte opleidingsdagen, kan het premiekrediet van

heeft hij het recht om maximum 1 kalen-

dat onder het paritair subcomité van
de elektriciens ressorteert?

de voorbije twee jaar opnemen (dus het

behoud van loon.

derdag afwezig te zijn van het werk, met

premiekrediet van de jaren N-1 en N-2) of
In het kader van het recht op permanente

een voorafname doen van het premiekrediet van de daaropvolgende twee jaren

Voor verdere vragen rond dit onderwerp

vorming (de vorming die het vakmanschap van de arbeider bevordert, zijn

(namelijk N+1 en N+2). Het niet opgeno-

vormelek-formelec@volta-org.be of op

arbeidsmarktpositie versterkt en beant-

men premiekrediet van het jaar N-3 en de

02 476 16 76.

woordt aan de noden van de onderne-

jaren daarvoor kunnen niet meer worden

mingen en de sector), werd in 2004 een

opgenomen en worden automatisch toe-

premiekredietsysteem opgebouwd voor

gevoegd aan de sectorale begroting ter

alle arbeiders binnen de elektrosector,

financiering van de voortzetting van het

waarbij elke arbeider recht heeft op 8 uur

premiestelsel.

vorming per jaar.
Opleidingsplan

kan u steeds terecht bij Vormelek via

Nieuwjaarshappening
Fedelec BHV

Als de arbeiders een opleiding volgen die

Ondernemingen met een vakbondsaf-

Op 15 januari 2016 had de lokale

erkend is door Vormelek, kan de werkgever een opleidingspremie van 15,50

vaardiging dienen vóór 15 februari van

Fedelec-afdeling van Brussel-Halle-

het betreffende jaar een opleidingsplan,

Vilvoorde haar leden uitgenodigd op

euro per arbeider per uur aanvragen bij

dat voldoet aan de opleidingsnoden bin-

Brussels Karting om samen te klinken

Vormelek.

nen de onderneming, over te maken aan

op het nieuwe jaar. De leden werden

Ook de procedure om opleidingen door

Vormelek. Dit opleidingsplan kan gedu-

verwelkomd door de bestuurders van

Vormelek te laten erkennen en de erkenningscriteria waar een opleiding aan

rende het jaar nog worden aangevuld

de lokale afdeling en de voorzitter van

of aangepast indien nodig. In geval er

Fedelec BHV, François Leon. Na een

moet voldoen, werden onder de loep

geen akkoord kan worden bereikt met

genomen. Onder andere kan een oplei-

hapje en een drankje konden de aanwezigen hun snelste beentje voorzetten

dingsverstrekker vanaf nu zelf een erken-

de vakbondsafvaardiging over dit opleidingsplan, kan Vormelek aangesproken

ning aanvragen bij Vormelek voor de

worden om de nodige begeleiding te ver-

door hem georganiseerde opleidingen.

zorgen.

Een belangrijke verandering is de moge-

Ook bedrijven zonder vakbondsafvaardi-

lijkheid om een opleiding retroactief te

ging die een opleidingsplan willen opstel-

laten erkennen. In het verleden moest de

len voor hun werknemers, kunnen hier-

erkenningsaanvraag ten laatste 3 dagen

voor een beroep doen op Vormelek.

op de kartingbaan. Het was alweer een
geslaagde avond!

vóór de aanvangsdatum van de opleiding
gebeuren. Nu kan de aanvraag nog worden ingediend tot 3 maanden na de aan-

Rechten van de arbeider

vang van de opleiding.

arbeiders die een door Vormelek erken-

Ten slotte geldt het volgende voor de
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Masterclass overheidsopdrachten
Confederatie Bouw Antwerpen nodig-

de schuld niet bij hem ligt. De eindklant

criteria, namelijk rekening houdend met

de haar leden op 29 februari uit op de

dient het bewijs te leveren dat de schade

de aard van het verkochte goed, de aard

‘Masterclass overheidsopdrachten: De

effectief aan de aannemer te wijten is.

van het gebrek, de gebruiken, de hoedanigheid van de partijen…

specialisten inzake focusten zich op drie

Wat blijft er over na de definitieve

• De kwalificatie van de overeen-

grote onderdelen van deze ingewikkelde

oplevering?

komst: Die kwalificatie is van belang aan-

materie:

gezien er verschillende aansprakelijk-

• Oplevering en de waarborgperiode

Ann Eeckhout, juriste bij advocatenkantoor Eeckhout-Ottevaere, nam het twee-

• Wat blijft er over na de definitieve op-

de deel van de masterclass op zich. Zij

• De kwalitatieve vordering: Een voor-

levering?

behandelde de volgende onderwerpen:

beeld van de kwalitatieve voordering is de

• De aansprakelijkheid van de aannemer

• De tienjarige aansprakelijkheid: Een

vordering van de koper/bouwheer naar

in relatie tot andere bouwactoren en derden

aannemer is tien jaar aansprakelijk voor

de hoofdaannemer toe.
• Transparantie: De wetgeving bepaalt

Hieronder leest u een korte samenvatting

ernstige gebreken, zichtbaar of verborgen, die de stabiliteit van het gebouw of

van de besproken punten.

van een belangrijk onderdeel ervan in het

kennis moet hebben van de voorwaarden

gedrang brengen.

en bepalingen van de hoofdaanneming.

Christophe Lenders van advocatenkan-

• Aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken (gedurende de

Ook naar de leveranciers toe is de transparantie van toepassing.

toor GSJ Advocaten nam het eerste stuk

waarborgtermijn): ‘Lichte’ gebreken

• In solidum aansprakelijkheid van

van de masterclass op zich. Zijn uiteen-

vallen niet onder de tienjarige aansprake-

de aannemer en architect wegens

zetting bestond uit drie grote stukken:

lijkheid en de verborgen aard brengt met

• Oplevering: het begrippenkader:

zich mee dat de gebreken niet konden

fout: Wanneer er verschillende schuldenaren zijn die samen een contractuele

De oplevering is de handeling waarbij

worden aanvaard op het moment van de

of een buitencontractuele fout hebben

de aannemer het resultaat van zijn werk

oplevering.

begaan die één en dezelfde schade ver-

aan de bouwheer ter beschikking stelt.

• Relevante bepalingen AAV en AUR

oorzaakt, kan de schadelijder de betaling

Belangrijk om hier te onthouden is dat de

werden overlopen.

van de gehele schadevergoeding krijgen

aanvaarding van de oplevering een eenzijdige, mededelingsplichtige en onher-

• Rechtspraak i.v.m. overheidsopdrachten.

van elke schadeverwekker, ondanks de

aansprakelijkheid van de aannemers’. De

Oplevering en de waarborgperiode

roepelijke rechtshandeling is van de

heidsregimes zijn.

dat een onderaannemer daadwerkelijk

afwezigheid van hoofdelijkheid.
• Het belang van tegensprekelijke

bouwheer.

De

• De stilzwijgende oplevering: Het

aannemers in relatie tot andere

opstellen van een proces-verbaal is geen

bouwactoren en derden

• Art. 544 BW, foutloze aansprakelijkheid: Als voldaan is aan enkele voor-

substantiële vereiste voor de aanvaarding van de voorlopige oplevering. Een

De avond werd afgesloten door Marco

waarden, kan de objectieve aansprake-

Schoups, van Schoups Advocaten, die

lijkheid worden ingeroepen waarbij geen

aannemer kan een houding aannemen

de aansprakelijkheid van de verschillende betrokken partijen ten opzichte van

foutbewijzen vereist zijn.

de wil de werken stilzwijgend op te leveren, een voorbeeld is het vrijgeven van de

elkaar heeft uiteengezet.

deringen van derden bij laattijdige uit-

De volgende punten kwamen aan bod:

voering van de werken

borg.
• De waarborgtermijn: Het gaat om

• De onderaannemer: De hoofdaannemer kan de onderaannemer dagvaarden

Na deze uiteenzettingen konden de deel-

een periode tussen de voorlopige en de

inzake de tienjarige aansprakelijkheid

nemers genieten van een drankje aan-

definitieve oplevering van meestal één

voor stabiliteitsbedreigende gebreken

geboden door hun lokale Confederatie

jaar, tenzij anders bepaald in het bestek.

Bouw.

Tijdens deze periode is de aannemer

én inzake de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken.

verplicht om de schade die aan hem te

• De leverancier: De aansprakelijkheid

wijten is, te herstellen. Een aannemer is

van de leverancier is van korte duur en

niet aansprakelijk voor schade waarvan

wordt beoordeeld volgens verschillende

die niet anders kan worden uitgelegd dan

10 | Fedelec magazine

aansprakelijk heid

van

de

vaststelling

• Vrijwaring opdrachtgever voor vor-
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RESCERT: evaluatie
RESCERT staat voor Renewable Energy

• zonnethermische installaties voor sani-

te gedaan bij de leden van de verschil-

System Certification en is door de drie

tair warm water;

lende betrokken sectorcomités en heeft

gewesten opgezet ter bevordering van

• zonnethermische combi-installaties

de resultaten ervan doorgegeven aan

het gebruik van energie uit hernieuwbare

(CV/SWW);

RESCERT.

bronnen. Het voorziet in een certificatie

• warmtepompen;

van personen (erkenning van competenties) die kleinschalige hernieuwbare

• ondiepe geothermische systemen;

Meer info: kris.vandingenen@fedelec.be

• biomassaketels.

en david.germani@fedelec.be

Evaluatie

www.rescert.be

energiesystemen plaatsen.
Opleiding en examens

Na meer dan een jaar werking zijn de

Het gaat over zes technologieën:

opleidingen en examens van RESCERT

• fotovoltaïsche installaties;

geëvalueerd. Fedelec heeft een enquê-

E-Consortium Limburg & Vlaams-Brabant
Op 2 februari 2016 vond het tweede

Er dient dus bepaald te worden wat op

• Begeleiding van de leerling vanuit

Flanders E-consortium Limburg &

de school. De trajectbegeleider wordt

Vlaams-Brabant plaats. Het Flanders

school geleerd wordt en wat op de werkvloer.

E-Consortium is een initiatief van

• Arbeidsrijpheid: een vroegtijdige uitval

gedurende een hele tijd de jongere

Volta. Tijdens deze overlegmomen-

bij jongeren van het deeltijds onderwijs

ten krijgen de vertegenwoordigers

opvolgen en evalueert tijdens bedrijfsbezoeken.

van het onderwijs, opleidingsver-

heeft vaak met arbeidsrijpheid en attitudes te maken. Er wordt hierover een

strekkers, bedrijven en de industrie

onderzoek uitgevoerd i.s.m. KU Leuven.

instappen in duaal leren?

de mogelijkheid om samen oplossin-

Verschillende bedrijven die ervaring heb-

gen te zoeken voor diverse proble-

ben met jongeren worden bevraagd om

• Welke voorwaarden zijn er om bedrijven en scholen te koppelen met elkaar?

matieken binnen de sector.

zo te bepalen wat de knelpunten zijn en

• Wat zijn de voorwaarden voor een

met welke criteria er rekening moet wor-

degelijke en efficiënte administratie,

Tijdens het E-consortium Limburg &

den gehouden bij het bepalen van de

Vlaams-Brabant stond ‘Duaal leren’ cen-

arbeidsrijpheid van de jongeren.

zowel voor de bedrijven als voor de scholen?

traal, een doorgedreven vorm van leren

betrokken vanaf de intake. Hij blijft ook

• Zijn er voorwaarden om te mogen

• Hoe kunnen we de kwaliteit van acti-

op de werkplaats. Het project werd eerst

Verder werden de volgende onderwer-

viteiten op school en op de werkvloer

kort voorgesteld aan de deelnemers en

pen voorgelegd en behandeld:

bewaken?

vervolgens werden er een aantal knelpunten aangehaald waarmee zeker reke-

• Welke incentives kunnen we gebruiken
om bedrijven te overtuigen om in te stap-

Voor meer info rond het project duaal

ning dient gehouden te worden.

pen in het duaal leren?

leren of om deel te nemen aan het

De vergadering ging van start met het

• Begeleiding op de werkvloer: wie

Flanders E-consortium, neem contact op

voorstellen van een aantal ESF-projecten

neemt de rol van mentor op zich en welk

met lucine.albertian@fedelec.be.

in Vlaanderen, waarvan er twee gepromoot worden door Volta:

profiel is nodig? (ervaring, leeftijd, minimale vorming)

• DIM-IT (Duaal Intersectoraal op MaatIndividuele Trajecten): in onze sector,
met bedrijven van verschillende grootte,
zullen niet alle leerplandoelen gerealiseerd kunnen worden bij één werkgever.
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Infoavonden 'installatie laadpalen voor
elektrische voertuigen' een groot succes

EV-Box : EV-Box lichtte
het principe van smart
charging met facturatie
op maat toe. © EV-Box

In 2015 nam de verkoop van elektrische wagens met 40% toe. De uitbreiding

B-dif ferentieel

van de elektrische wagenvloot veroorzaakt ook een behoefte naar meer laadpunten voor elektrische voertuigen. Om de installateurs vertrouwd te maken

de markt gekomen,

met deze technologie heeft Fedelec in samenwerking met Rexel in januari en

van een type A heeft,

februari een reeks van vijf infoavonden rond deze thematiek georganiseerd,

maar dan uitgebreid met extra veiligheidsfunctionaliteiten. Vanuit technisch

in Verviers, Jumet, Woluwe, Sint-Martens-Latem en Herentals. Het succes

op

dat de kenmerken

van deze avonden was fenomenaal: meer dan 250 bedrijven hebben deelgenomen, en op bepaalde locaties hebben we spijtig genoeg zelfs inschrijvingen

en veiligheidsoogpunt is er m.a.w. geen

moeten weigeren.

niet gebruikt zou mogen worden in huishoudelijke installaties. Vanuit een puur

enkele reden dat een type B-differentieel

Interessant programma

Elektrische laadpalen en het AREI

letterlijk wettelijk standpunt, mag het

Het programma was gevuld met interes-

Fedelec heeft als introductie een toelich-

eigenlijk niet. Het GTO (vereniging van

sante onderwerpen:

ting gegeven over een aantal reglemen-

erkende keuringsorganismen) heeft in

• EV-Box presenteerde marktcijfers,

taire aandachtspunten uit het AREI die

afwachting van een formele wijziging

informeerde over de premies die van toe-

betrekking hebben op elektrische laad-

van het AREI (door de FOD Economie)

passing zijn in Vlaanderen en toonde aan

palen.

alvast het standpunt ingenomen om type

dat de verkoop van elektrische voertui-

Artikel 85.02 van het AREI stelt dat de

gen in 2015 met 60% gestegen is in ver-

automatische differentieelstroominrich-

B-differentiëlen in huishoudelijke installaties te aanvaarden voor zover deze dif-

gelijking met 2014. Verder werd het prin-

tingen die worden geplaatst in elektri-

ferentiëlen aan alle andere kenmerken en

cipe van smart charging toegelicht met

sche installaties van huishoudelijke loka-

opschriften voldoen die door het AREI

facturatie op maat.

len, van het type A moeten zijn. Niettemin

vereist worden.

• Mennekes concentreerde zich op de

vereisen 3-fasige laadpunten voor elek-

technische aspecten van de laadpunten: de laadkabels Mode2 en Mode3, de

trische voertuigen een differentieel van

Specifiek met betrekking tot huishoudelijke installaties moeten alle diffe-

het type B. Betekent dit dat er in België

rentiëlen met een toegekende stroom

opbouw en de beveiliging van een laad-

geen 3-fasige laadpunten mogen wor-

tot en met 40A namelijk voorzien zijn

station, de laadtijden…

den geplaatst in residentiële installaties?

van de nodige opschriften (bv. 3000A,

• EREA presenteerde oplossingen voor

Neen!

22,5 kA²s…). Aangezien er op de markt

het oude Belgische nettype 3x230V en

Het type A-dif ferentieel dat Ar t.

geen type B-differentiëlen met die

oplossingen voor netten waar het potentiaalverschil tussen de nulgeleider en de

85.02 destijds als minimum invoerde, was bedoeld om het oudere type

opschriften te verkrijgen zijn, volstaat

aarding te groot is om een elektrische

AC-differentiëlen de facto te verbie-

huishoudelijke installatie, een type

wagen op te laden.

den. Ondertussen is ook een type

B-differentieel te kiezen met een toegekende stroom van ten minste 63A. Bij een

het om bij een 3-fasige laadpunt in een

toegekende stroom hoger dan 40A is het
opschrift immers niet meer verplicht.
(Door Kris Van Dingenen)

Meer info: Download de volledige
presentatie van deze infosessie via
www.fedelec.be (enkel voor leden).
Foto links: Het succes van de infoavonden
was groot: meer dan 250 bedrijven hebben
deelgenomen.
© MENNEKES Elektrotechnik
GmbH & Co. KG
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Foto rechts: Mennekes concentreerde zich
tijdens de infoavonden op de technische
aspecten van de laadpunten.
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Sectorcomité
Residentiële
Ventilatie
Vliegende start sectorcomité
Het sectorcomité Residentiële Ventilatie
van o.a. Fedelec, ICS en de VCB heeft
een vliegende start genomen. Op
3 februari en op 17 maart is het sectorcomité samengekomen om het nieuw
gestar te Vlaamse Kwaliteitskader

Op 3 februari en op 17 maart is het sectorcomité samengekomen om het nieuw gestarte
Vlaamse Kwaliteitskader Ventilatie te bespreken.

Ventilatie te bespreken.
Sinds 1 januari 2016 moet de ventilatieinstallatie van vergunningsplichtige

theoretische toets online, ook een prak-

• Taak DO door schrijnwerker

tijktoets afgelegd worden. Bij de praktijk-

• Taak VVO-VOS-MV door ventilatie-		

residentiële nieuwbouw en ingrijpende

toets dient de kandidaat-verslaggever

energetische renovatie in Vlaanderen

onder meer aan te tonen dat hij/zij de

immers uitgevoerd worden volgens een

bekwaamheid heeft en over de nodige

kwaliteitskader. De nieuwe regelgeving

meetapparatuur beschikt om op een

vereist de beschikbaarheid van een duidelijk ventilatievoorontwerp bij de EPB-

betrouwbare wijze de mechanische ventilatiedebieten en het opgenomen elek-

lificeren als ventilatieverslaggever voor

startverklaring (start van de eerste bouw-

trische vermogen van de ventilator(en) op

lijk het VVO, de VOS en de MV.

werken) en een ventilatieprestatieverslag

te meten.

Het ideale scenario is dat de ventilatie-

bij de indiening van de EPB-aangifte na

installateur
Het Sectorcomité verwacht dat de meeste ventilatie-installateurs zich zullen kwatenminste drie van de zeven taken, name-

installateur van in het prille begin (EPBWie doet wat?

startverklaring) betrokken wordt bij het

In principe staat het vrij dat deze zeven

bouwproject. Het kan ook zijn dat in die

Opportuniteit voor de installateur

taken uitgevoerd worden door zeven

fase de ventilatie-installateur nog niet

Door het invoeren van het Vlaamse

gekozen is, en dat iemand anders dus het

Kwaliteitskader Ventilatie zullen meer en

verschillende verslaggevers, elk gekwalificeerd voor de betreffende taak. In de

meer opdrachtgevers een beroep doen

praktijk kunnen quasi alle verschillende

op vakbekwame installatiebedrijven. Dit

combinaties voorkomen.

keuzes inzake ventilatie definitief vastgelegd worden.

is een opportuniteit voor installateurs om

Voorbeeld 1: Ventilatiesysteem type C

ook residentiële ventilatiesystemen mee

• Taken CO-VVO-VOS-DO door EPB-

de werken.

op te nemen in hun aanbod. Uiteraard is

verslaggever

VVO maakt. Het is pas bij de VOS dat alle

Meer informatie op
www.ikventileerverstandig.be

het noodzakelijk dat de installateur zich

• Taak RTO door raamconstructeur

www.fedelec.be (presentaties van de

eerst bekwaamt inzake het ontwerpen

• Taak MV door ventilatie-installateur

Infosessies Kwaliteitskader Residentiële

en plaatsen van residentiële ventilatiesystemen.

Voorbeeld 2: Ventilatiesysteem type D

Ventilatie) of contacteer

• Taak CO door EPB-verslaggever

kris.vandingenen@fedelec.be

Verslaggever gekwalificeerd per
taak

Taken

Toets

In het Kwaliteitskader zijn er zeven ver-

Coördinator (CO)

Theoretisch, online

schillende taken vastgelegd (zie tabel).

Ventilatie Voorontwerp (VVO)

Voor de meeste taken moet er een

Ventilatie Ontwerpspecificaties (VOS)

1 toets ventilatie-ontwerp voor de beide taken: theoretisch, online

Regelbare Toevoeropeningen (RTO)

Theoretisch, online

Doorvoeropeningen (DO)

Theoretisch, online

er één gezamenlijke toets. Voor de taak

Regelbare Afvoeropeningen (RAO)

Theoretisch, online

Mechanische Ventilatie moet naast een

Mechanische Ventilatie (MV)

Theoretisch, online + praktisch

aparte toets afgelegd worden. Voor de
taken Ventilatie Voorontwerp (VVO) en
Ventilatie Ontwerpspecificaties (VOS) is
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Matchingevent duaal leren
Met het oog op het promoten van het duaal leren, een doorgedreven vorm
van leren op de werkplaats, organiseerde Volta in heel Vlaanderen een aantal

evident. Om die reden zal Volta een opleiding organiseren voor de kandidaten.

matchingevents. Hierbij werden de verschillende scholen uit de regio uitgenodigd en ook de bedrijven werden aangeschreven.

Evaluatie en reglementering

De bedoeling van deze bijeenkomsten was de deelnemers meer uitleg te

De evaluatie van de leerling zal gebeuren

geven rond wat duaal leren juist is, wat dit betekent voor de scholen en ook

door de trajectbegeleider, die fungeert

welke veranderingen dit met zich meebrengt voor de bedrijven die beslissen

als spilfiguur: hij volgt het hele traject van

om mee in te stappen in dit project.

de leerling (dus zowel zijn prestatie op
school als op het bedrijf) en zorgt voor de

Daarnaast was de opzet van deze ses-

sen opgeleid te worden om deze aan-

feedback naar de leerling of de bijsturing.

sies om de bedrijven in contact te bren-

gepaste manier van studeren te kunnen

Aan de reglementering rond dit project

gen met de scholen en ervoor te zor-

evalueren.

wordt nog volop gesleuteld. Zo zal er een

gen dat er een dialoog ontstaat tussen

Er zal namelijk per leerling, of per aan te

andere regeling zijn voor leerlingen die

de twee partijen. Daarbij wordt in kaart

leren onderwerp, een mentor moeten

minder dan 20 uur per week op het bedrijf

gebracht wat de noden zijn van de leer-

worden aangesteld binnen het bedrijf.

lingen en hoe de bedrijven die kunnen

Deze persoon zal dan verantwoordelijk

doorbrengen, dan voor leerlingen die
20 uur of meer aanwezig zijn in het bedrijf.

opvangen.

zijn voor de begeleiding van de leerling

De uiteindelijke matching van het bedrijf
en de leerling zal gebeuren op basis van

Het is namelijk van cruciaal belang dat

en het hem aanleren van de vaardigheden. De mentor zal ook in nauw contact

er een goede samenwerking is tussen

staan met de school en vooral met de tra-

de school en het bedrijf. Aangezien de

jectbegeleider, om eventuele knelpunten

en waar de interesses van de leerling liggen. Pas na overleg tussen en akkoord

opvolging van de leerling zowel op school

of problemen snel op te vangen en op te

van de partijen zal er een overeenkomst

als op het bedrijf gebeurt, dienen er men-

lossen. De taak van de mentor is dus niet

worden ondertekend.

Beursbezoek
Light+Building 2016

le afdelingen van Fedelec Antwerpen,
Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen
waren talrijk vertegenwoordigd. De

De tweejaarlijkse beurs Light+Building

bestuurders maakten niet alleen kennis

die traditioneel plaatsvindt in Messe

met de vele Belgische standhouders die

Frankfurt en bij elke editie meer en meer

aanwezig waren op de beurs, maar ook

bezoekers aantrekt, was tussen 13 en 18

met talrijke buitenlandse spelers op de

maart 2016 the place to be voor iedereen

markt.

die met elektrotechniek en verlichting

De tevredenheidsgraad van onze deelnemers lag zeer hoog en ongetwijfeld zal er

bezig is. Meer dan 2.500 standhouders
van over de hele wereld waren aanwezig om hun nieuwste producten voor te

opnieuw een bezoek aan Light+Building

stellen. Redenen genoeg dus voor onze

Namens alle deelnemers, dank aan de

installateurs om ook een kijkje te gaan

bestuurders en aan Peter De Prins, voorzitter van Fedelec Antwerpen, voor de

nemen!

georganiseerd worden in 2018.

organisatie.
Op initiatief van het bestuur van de lokale
afdeling van Fedelec Antwerpen werd er

Op p. 48 van dit magazine leest u

een tweedaags beursbezoek georganiseerd op 13 en 14 maart 2016. De loka-

meer over de belangrijkste trends op
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Light+Building.

wat het bedrijf kan aanbieden/aanleren
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Werkgroep Werken op hoogte
Werken op steigers en werken op hoogte in het algemeen houdt vaak veel
risico’s in. Steigers en hoogtewerkers vormen niet alleen een risico voor de
personen die ze moeten opbouwen of er werkzaamheden moeten op uitvoeren, maar ook voor de gehele omgeving. De voornaamste risicofactor voor
personen die betrokken zijn bij de bouw en het gebruik van steigers, is valgevaar. Het niet correct bouwen van steigers kan op zijn beurt een ernstig risico
betekenen voor de omgeving. Zowel persoonlijke letsels als materiële schade
zijn in de eerste plaats op menselijk vlak ongewenst, en op economisch vlak
louter verspilling van middelen en tijd. Daarom is het meer dan logisch dat er
alles wordt aan gedaan om risico’s verbonden aan deze activiteit te beperken
en waar mogelijk uit te sluiten.
Met het oog op het garanderen van de

besteed. Vooral in de industrie was het

veiligheid van zowel de personen die

beleid rond de veiligheid bij deze werk-

met steigers moeten werken, als de

zaamheden heel strikt. Met het van

omgeving in het algemeen, werd er een

kracht worden van de wet betreffende

werkgroep samengesteld die de ‘Code

het gebruik van arbeidsmiddelen voor

van goede praktijk: Werken op hoogte’

het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden op hoogte – KB van 31.08.2005 – is

in zijn geheel zal herschrijven. Het voornaamste doel van deze werkgroep is het

de regelgeving inzake eisen gesteld aan

scheppen van duidelijkheid over wat wel

veilig werken met en op steigers in een

kan en wat niet kan bij het monteren en

volledig nieuw perspectief terechtgekomen.

demonteren van steigers en het werken
erop. Ook zal er een antwoord worden
gegeven op vragen als: Wanneer mag

Zowel in de Codex als in het KB van

er op een ladder worden gewerkt? Aan

31.08.2005 wordt uitgegaan van doel-

welke voorwaarden moet een rolsteiger

voorschriften. Dit houdt in dat de voor-

voldoen?

schriften weinig technische omschrijving
inhouden. Het nieuwe document ‘Code

De aanzet tot het samenstellen van deze

van goede praktijk’ omvat twee delen:

werkgroep waren de vele vragen, het verschil in interpretatie, het ontbreken van

enerzijds het KB met een praktische

zullen aanzetten tot aanpassingen van

interpretatie en toelichting van de artikels, en anderzijds een technische aan-

deze ‘Code van goede praktijk’ om hem

afspraken of de onduidelijkheid ervan
en vooral de discussie rond de concre-

vulling.

te invulling van het KB van 31.08.2005,

up-to-date te houden.
Wij zijn er vast van overtuigd dat meer

waarvan de implementatie pas begin

De normen die nu gehanteerd worden,

2007 goed van start is gegaan.

laten heel veel ruimte voor interpretatie

duidelijkheid en uniformiteit in de regelgeving, zonder hierbij afbreuk te willen

door zowel de werkgevers als de keu-

doen aan het creatieve aspect in ons

Het feit dat enerzijds de steigerbouwbe-

ringsorganismen. Dit leidt dikwijls tot

beroep, tot een betere communicatie en

drijven en anderzijds de gebruikers nau-

discussies tussen de verschillende par-

afspraken zal leiden tussen het steiger-

welijks werden betrokken bij de omzet-

tijen, meestal door gebrek aan duidelijk-

bouwbedrijf, opdrachtgever, gebruiker

ting van de sociale EU richtlijn 2001/45 in

heid tijdens de voorbereidende fase en

en diverse controlerende instanties.

het KB van 31.08.2005, heeft hierbij een

willekeur bij interpretaties in verband met

enorme rol gespeeld.

technische en veiligheidsaspecten.

Dit betekent natuurlijk niet dat er voor

Toekomstige evoluties op wetgevend

2005 geen aandacht aan veiligheid werd

vlak en/of nieuwe technische inzichten

Indien u opmerkingen of vragen hebt
rond dit onderwerp, neem dan contact
op met lucine.albertian@fedelec.be
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Wat kan men doen bij negatieve
prijsherziening ingevolge gebrekkige
prijsherzieningsformule?
Heel wat installateurs klagen nogal eens

de aannemer principieel het recht te

over de nadelige gevolgen die zij onder-

genieten van een herziening van de

vinden ten gevolge van de negatieve uitkomst van de prijsherzieningsformule die

prijzen in functie van bepaalde economische en sociale factoren. Het uit-

zij moeten hanteren. Natuurlijk is het zo

voeringsbesluit van de wet werkt de

dat een aannemer niets kan ondernemen

prijsherziening verder uit en bepaalt uit-

tegen een negatieve uitkomst van een

drukkelijk dat deze prijsherziening prin-

prijsherziening indien die overeenstemt

cipieel verplicht is voor zowel opdrachten

met de economische werkelijkheid,

voor werken, opdrachten voor leveringen

namelijk een daling van de prijzen van de

als opdrachten voor diensten (artikel 20

Ter gelegenheid van de 100e Ronde van

materialen en/of lonen & sociale lasten.

van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011).

Vlaanderen organiseerde Fedelec Oost-

Indien evenwel de toepassing van de

Een prijsherziening is evenwel niet verplicht voor opdrachten met een geraamd

Vlaanderen een exclusieve familiedag

bedrag lager dan 120.000 euro of met

prijsherzieningsformule niet overeenstemt met de werkelijke evolutie van de

Familiedag Fedelec
Oost-Vlaanderen

langs het parcours van de Ronde van

kostenstructuur van de uitgevoerde wer-

een uitvoeringstermijn van minder dan

Vlaanderen en dit in en rond de gebouwen van Syntra Midden-Vlaanderen in

ken, dan heeft de aannemer recht op een

180 kalenderdagen/120 werkdagen of in

Oudenaarde.

herziening van de formule. In principe

behoorlijk gemotiveerde gevallen.

De deelnemers werden verwelkomd

zou de aanbestedende overheid een

door de lokale bestuurders van Fedelec

verzoek tot herziening spontaan moeten

Karakteristieken van de passende

Oost-Vlaanderen met een heerlijk soepje

inwilligen en in onderling overleg de juiste

prijsherzieningsformule

en het orkestje Triolala. Na de receptie

formule moeten vastleggen, maar in de

De hoofdcomponenten worden in een

en het bewonderen van de passerende

praktijk is dit zeker niet altijd het geval.

prijsherzieningsformule weerspiegeld

renners, werden de deelnemers aan tafel

De juridische dienst van de Confederatie

als parameters. De overheid dient dus

uitgenodigd voor een lekkere maaltijd.

Bouw heeft een uitgebreide nota opgesteld verwijzend naar de actuele regelge-

telkens, voortbouwend op haar kennis in

Ondertussen kon iedereen de wedstrijd

de welbepaalde sector, op zoek te gaan

natuurlijk volgen op het grote scherm.

ving en naar de mogelijkheden die u als

naar die parameters die relevant zijn voor

Om de vertering te bevorderen, waren er

aannemer heeft om uw rechten te laten
gelden, inclusief modelbrieven die u kunt

de opdracht in kwestie. De aanbestedende overheid moet aan de parame-

een aantal fietsen op rollen. De deelnemers met de best gereden tijd konden

gebruiken. De volledige nota vindt u op

ters een weging geven die proportioneel

een mooie prijs winnen. En of er gefietst

de website van Fedelec: www.fedelec.

overeenstemt met het aandeel in de kost-

werd!

be/nl/actueel.

prijs van de opdracht.
Het tijdstip waarop de prijs zal worden

Ook de allerkleinste deelnemers werden niet vergeten, voor hen was er een

Algemene principes inzake

herzien, is meestal gekoppeld aan de

springkasteel en een schminkstand.

prijsherziening

datum van betaling. Indien de opdrachtdocumenten voorzien in tussentijdse

Overheidsopdrachten worden gekenmerkt door hun forfaitaire karakter. Het

betalingen, dan dient de prijsherziening

voorgaande beginsel vormt echter geen

te worden toegepast bij elke betaling,

aannemer is de datum van indiening van

belemmering voor een prijsherziening

tenzij anders bepaald.

de offertes de meest aangewezen en juri-

door middel van een prijsherzieningsformule. De herziening moet evenwel tege-

Tot slot is het zo dat prijsherziening veronderstelt dat men de prijs op het tijd-

disch correcte referentiedatum.

moetkomen aan de prijsevolutie van de

stip van prijsherziening vergelijkt met

verder duidelijk uit welke middelen ter

hoofdcomponenten van de kostprijs (arti-

een basisprijs die gold op een bepaald

beschikking zijn om de toepassing van

kel 6 van de Wet Overheidsopdrachten

tijdstip in het verleden, zijnde het refe-

de juiste prijsherzieningsformule af te

van 15 juni 2006). Sinds 1 juli 2013 heeft

rentietijdstip. Vanuit het oogpunt van de

dwingen.
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Volta ontwikkelt opleiding ‘IP-poort tot IoT’

N

u IoT al enkele jaren hot is,

koffie? De slimme koffiezet is voorzien

Hoofdcomponenten van een IoT-

neemt de hype een blij-

van wifi, waardoor je met een tik en een

systeem

vende vorm aan. Maar wat

betekent IoT of ‘internet der dingen’

veeg op je smartphone het toestel vanuit je slaapkamer inschakelt. Een slimme

Geïntegreerde systemen spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van deze trend

nu? Een vraag waar velen onder

weegschaal helpt je bij het bereiken van

en van het IoT. In grote lijnen kunnen we

ons toch even over moeten nadenken, aangezien het een zeer wijd

je streefgewicht, mocht dat nodig zijn…

vier hoofdcomponenten onderscheiden

Dagelijks verzamelde data worden via

bij een IoT-systeem.

en breed toepasbaar begrip is. In

wifi naar het internet gestuurd en online

• Het ‘thing’ of het ding, het apparaat.

essentie komt het erop neer om toe-

opgeslagen. Via een bijgeleverde app

Bijvoorbeeld een koffiezet, een sensor

stellen en objecten met elkaar te

van de weegschaal, zie je eenvoudig

die de temperatuur/luchtvochtigheid

verbinden en data uit te wisselen.

welke vorderingen je gewicht maakt. Die

meet, een camera enz.

gegevens hou je het best bij de hand als
De vraag om te communiceren met en

je de slow cooker ’s morgens vult, om bij

• Het lokale netwerk. Dit is een verbinding om de verzamelde data te verstu-

het beheer over te nemen van diverse

vertrek op het werk in te schakelen, om

ren of actie te vragen. Deze verbinding

apparaten van bij je thuis, in de zorgin-

bij thuiskomst aan tafel te gaan voor die

is draadloos en kan lopen via wifi, blue-

stelling of zelfs op de fabrieksvloer is

lekkere warme schotel...

tooth, ZigBee, LoRa, 4G enz.

alomtegenwoordig.

Langzaam vloeit onze virtuele wereld

• Het wereldwijde web of het internet,

Wil jij na het ontwaken een heerlijke kop

over in onze fysieke werkelijkheid.

indien het lokale netwerk een gateway of

Het internet der dingen: de vier hoofdcomponenten.

18 | Fedelec magazine

FEDELEC DOSSIER

poort tot het internet bevat.
• De applicatie met gebruikers en diensten, denk aan gegevensverzameling en
analyse, pc, tablet of smartphone…
Veiligheidsrisico’s
Het samenvloeien van de virtuele met
de fysieke wereld houdt veiligheidsrisico’s in met betrekking tot privacy of zelfs
inbraak. We staan nog onvoldoende stil
bij het gebruik van slimme toestellen.
Jammer genoeg zijn we ons bewust – al
of niet door eigen ervaring – van de nood
aan een degelijke virusscanner en aan
regelmatige updates, wanneer je die ene
mail uit de inbox opende.
Dit bewustzijn is ook belangrijk bij het
gebruik van internet der dingen. Wanneer

Het samenvloeien van de virtuele met de fysieke wereld
houdt veiligheidsrisico’s in met betrekking tot privacy of zelfs inbraak.

bijvoorbeeld het koffietoestel verbonden
is met het internet, dan is het belangrijk
dat je bron aan cafeïne het paswoord
van je wifi niet te grabbel gooit. En omdat

meest courant gebruikte toepassingen

Meer informatie vind je op www.volta-

slimme toestellen een stukje software

en hun opbouw in een thuisomgeving

org.be of stuur je vragen of suggesties

bevatten, zijn ook hier bugs en de noodzakelijke bugfixes niet veraf.

toegelicht.

over dit onderwerp naar jim.wallens@

Minstens even belangrijk voor een veilige

In de volgende sessies gaat de cursist

slimme en/of multimediale beleving bij je

zelf aan de slag. Hij leert aan de hand van

thuis is de gateway of poort tot het internet. De modem van je internetleverancier

een praktische gids een thuisnetwerk

OVER VOLTA

opzetten met een pc, router, smartphone

VOLTA is de koepelorganisatie waar

en een degelijk geïnstalleerd en geconfi-

drie dienstverlenende organisa-

gureerd thuisnetwerk liggen hier aan de

en IP-camera. Hierbij kunnen de beelden van de IP-camera zowel op pc als op

basis.

smartphone bekeken worden.

tor hun krachten bundelen in één

volta-org.be.

ties uit de elektrotechnische sec-

In een laatste sessie wordt dieper inge-

organisatiestructuur om zo een

Opleiding ‘IP-poort tot IoT’

gaan op de risico’s verbonden aan inter-

optimale dienstverlening te kunnen

Om die reden ontwikkelde Volta een

netconnecties. Een mogelijk antwoord

aanbieden.

opleiding ‘IP-poort tot IoT’ voor wie in een

hierop is VPN. De cursist leert zelf een

Vormelek, Tecnolec en FBZ worden

residentiële omgeving elektrische installaties plaatst, gelinkt met IP en/of IoT of

veilige VPN-verbinding opzetten via een

bestuurd door de sociale partners

concrete leidraad.

van de elektrotechnische sector.

In drie namiddagen wordt aan de hand

Deze opleiding reikt je de vereiste baga-

Daarin zijn zowel de werkgeversfederaties van de elektrotechni-

van praktische demo’s en oefeningen een overzicht van IP en zijn risico’s

ge aan om een degelijk thuisnetwerk op

sche sector (Eloya, Fedelec, FEE &

te zetten, wat immers noodzakelijk is om

Nelectra) als de werknemersorga-

gegeven. In een eerste sessie wordt de

de diverse toestellen veilig te integreren

nisaties (ABVV-metaal, ACV-CSC

achtergrond bij de belangrijkste net-

Metea & MWB-FGTB) vertegen-

werkbegrippen geschetst: UTP, OSI,

en te koppelen over het internet. Zo vergaar je meer achtergrondinformatie over

IP, MAC-adres, gateway, router… Er

een thuisnetwerk en heb je een prakti-

wordt vertrokken vanuit de opbouw van

sche gids om eventueel zelf te configure-

het internet en via een demo worden de

ren na installatie.

klanten hierbij gefundeerd wil adviseren.

woordigd.
www.volta-org.be
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De verzekering Multirisk Handel-KMO

D

Een erg uitgebreide dekking

e uitoefening van een commerciële activiteit kan gehinderd en zelfs

Bijstand 24 uur op 24 inbegrepen in

in gevaar gebracht worden door uiteenlopende schadegevallen,

de premie, slechts één nummer:

zoals een brand in uw magazijn, een storm, waterschade, glasbreuk,

02 773 61 56

een elektriciteitsstoring, een botsing met een voertuig…

Voor een schadegeval gedekt door uw

Om u te beschermen en u een efficiënte bijstand te garanderen bij een schadegeval heeft Federale Verzekering een polis ontwikkeld die speciaal afge-

verzekering Multirisk Handel-KMO kunt u

stemd is op kleine en middelgrote ondernemingen: de brandverzekering

F-Bijstand staat 7 dagen op 7, 24 uur op

Multirisk Handel-KMO.

24 voor u klaar.

steeds rekenen op Federale Verzekering.

Federale Verzekering deelt haar
winst met haar klanten**
Uw basiswaarborgen

spanning of onrechtstreekse bliksem-

Een gunstig tarief voor een polis Multirisk

De verzekering Multirisk Handel-KMO

inslag);

Handel-KMO die u een optimale

van Federale Verzekering biedt een zeer

• natuurrampen (overstroming en aard-

bescherming biedt, dat is al heel wat.

complete waarborg* en beschermt u

beving);

tegen:

• schade aan de woning ten gevolge van

Maar een deel van uw premie teruggestort krijgen op uw rekening, dat is nog

• uiteraard brand;

diefstal of poging tot diefstal;

veel beter! Als onderlinge verzekeraar

• waterschade: schade aan uw gebouw

•…

zijn er geen aandeelhouders die vergoed
moeten worden en kunnen wij onze winst

of inboedel veroorzaakt door gebroken
leidingen of hydraulische toestellen of

Uw facultatieve waarborgen

delen met onze verzekerden. Met u dus.

door het binnendringen van water langs

(Door Federale Verzekering)

het dak;

U kan uw bescherming nog verder optimaliseren door uw basisbescherming uit

• natuurfenomenen zoals storm, hagel

te breiden met één of meerdere faculta-

en druk van sneeuw of ijs: de schade

tieve waarborgen:

aan zonnetenten, zonweringen, uithangborden en publicitaire totems (met een

• burgerlijke aansprakelijkheid: scha-

maximum van € 2.500 voor het geheel),

gebouw of de inhoud ervan;

alsook de schade aan afsluitingen (indien

• diefstal;

verankerd in beton) is inbegrepen;

• derving van beroepsinkomen: de vernieling van uw gebouw kan uw com-

• glasbreuk: inclusief schade aan zonnecollectoren en fotovoltaïsche zonne-

de toegebracht aan derden door het

merciële activiteit volledig onderbreken.

panelen;

Dit kan leiden tot een totale inkomsten-

• ontploffing, bliksem;

derving voor een zelfstandige die niet zo

• de inwerking van elektriciteit (door over-

vooruitziend is geweest!
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* De algemene voorwaarden kunnen worden
geconsulteerd op www.federale.be onder de
rubriek Algemene voorwaarden. Deze bepalen de limieten, uitbreidingen en/of voorwaarden die van toepassing zijn op het product.
** De restorno’s en winstdeelnames evolueren met de tijd in functie van de resultaten van
de onderneming en de economische conjunctuur. Ze zijn niet gewaarborgd in de toekomst en variëren voor elk product. De regels
inzake de toekenning van de winstdeelnames
of restorno’s zijn vastgesteld in de statuten
van elkeen van de ondernemingen van de
groep Federale Verzekering. De statuten kunnen worden geraadpleegd op:
www.federale.be
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B.V.B.A. Avam

1050 ELSENE

S.P.R.L. Binamé & Co

1070 ANDERLECHT

S.C.R.L FS Sunworks

1701 ITTERBEEK

G.C.V. S-Factor
V.O.F. Elektriciteitswerken Vkm Technics

1980 ZEMST
2200 HERENTALS

N.V. Bas Contracting

2580 PUTTE

B.V.B.A. Va Projects

2660 HOBOKEN

B.V.B.A. Luvarel Elektro

Bruxelles-Sunworks Brussel

1180 UCCLE
1190 FOREST

M. Wiame Julian

1400 NIVELLES

S.A. Énergie-Fleuves

4040 HERSTAL

M. Zappavigna Frédéric

4040 HERSTAL

S.P.R.L. Technogroupe

4600 VISÉ

B.V.B.A. Installatiewerken Jochems

2990 WUUSTWEZEL

S.P.R.L. Degueldre Cédric

4621 FLÉRON

Dhr. Zimnoch Daniel

3070 KORTENBERG

M. Filippin Alexandre

4684 OUPEYE

3680 MAASEIK

N.V. Intellisol
B.V.B.A. Connectivity Solutions

3740 BILZEN

S.P.R.L.U. S.A.N.E.L.E.C.
S.P.R.L. Tspo

4845 JALHAY
4890 THIMISTER-CLERMONT

N.V. Tele Signal Electronics

8530 HARELBEKE

S.P.R.L. Bc Tech

B.V.B.A. Ecs

8560 MOORSELE

M. Villarroel Villarroel Miguel

5070 FOSSES-LA-VILLE

S.P.R.L. Solar-Eco.Be

5070 FOSSES-LA-VILLE

8940 WERVIK

Dhr. Destailleur Kim
B.V.B.A. Kaya Bouw
B.V.B.A. Mini-Energietechniek

9000 GENT

M. Tourneur Steve

5330 ASSESSE

9230 WETTEREN

M. Poncin Quentin

5360 HAMOIS

S.P.R.L. Joseph Durieux

5500 DINANT

9300 AALST

B.V.B.A. Bk-Technics Group
B.V.B.A. Elecwerken de Petter L.

9400 NINOVE

S.P.R.L. Dms

B.V.B.A. Mre Building Services

9600 RONSE

M. De Neef Pascal

N.V. Elcoweb

9800 DEINZE

M. Leta Filippo

B.V.B.A. Alarm4u

9830 SINT-MARTENS-LATEM

B.V.B.A. De Vos Electro
B.V.B.A. Boelens Peter Elektrotechniek

M. Schroeder Eric
M. Yernaux Morgan

E.B.V.B.A. Electriciteitswerken
Electro Drd

4970 STAVELOT

5530 YVOIR
6180 COURCELLES
6200 CHÂTELET
6717 ATTERT
6720 HABAY

9890 GAVERE

S.P.R.L. Danelec

7011 MONS

9961 ASSENEDE

S.P.R.L. Beselga

7060 SOIGNIES

9970 KAPRIJKE

S.P.R.L. Electricity Innovation Technology 7100 LA LOUVIÈRE
S.P.R.L. Lothema
7134 BINCHE
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Overspanningen bij inductiemachines
gevoed door een frequentieomvormer

O

Het is mogelijk zowel de frequentie als
de amplitude van deze benaderde sinusspanning te kiezen. Na de invertor is een
driefasige motorkabel bevestigd die een

m de snelheid van een inductiemotor op een flexibele manier te rege-

inductiemotor (AC-motor in Figuur 1)

len, wordt die vaak gevoed met een frequentieomvormer. Zeker in

voedt. Zeker in industriële omgevingen

industriële toepassingen is soms een lange motorkabel aanwezig

is die motorkabel soms tientallen meters

tussen de uitgang van de frequentieomvormer en de klemmen van de gevoe-

lang. De inductiemotor kan zich in een

de inductiemotor. De pulsbreedte-gemoduleerde spanning die door de fre-

ruwe productieomgeving bevinden waar

quentieomvormer geleverd wordt, bevat pulsen met korte stijg- en daaltij-

best geen frequentieomvormer geplaatst

den. Als gevolg van deze korte stijg- en daaltijden, gedraagt de meterslange

wordt.

motorkabel zich als een transmissielijn waar reflecties optreden. Deze
reflecties kunnen voor serieuze overspanningen zorgen aan de motorklemmen, wat de levensduur van de motor doet afnemen. Dergelijke problemen

Figuur 2 toont een dergelijke pulsbreedte-gemoduleerde spanning. Vaak

kunnen gereduceerd of vermeden worden door na de uitgang van de fre-

gebruikt men de Nederlandstalige afkor-

quentieomvormer een gepaste filter te plaatsen.

ting PBM = Puls Breedte Modulatie of
de Engelstalige afkorting PWM = Pulse
Width Modulation. Wanneer een ogenblikkelijk grote sinusspanning benaderd

De frequentieomvormer en de

zodat in een tussenkring een gelijkspan-

moet worden, treft men brede pulsen

inductiemotor

ning verkregen wordt (parallel over de C

aan. Wanneer een ogenblikkelijk kleine

De frequentieomvormer wordt gevoed

in Figuur 1). Deze gelijkspanning wordt

sinusspanning benaderd moet worden,

door een netspanning met een vaste

door een invertor omgevormd tot een

treft men smalle pulsen aan.

frequentie van 50 Hz. De frequentieomvormer richt deze netspanning gelijk,

pulsbreedte-gemoduleerde spanning
die een sinusspanning goed benadert.

In de praktijk is het meestal zo dat de
PBM-spanning een sinus met een frequentie van enkele hertz of enkele tiental-

L1
L2
L3

len hertz benadert. Figuur 3 toont enkele
diode
gelijkrichter
brug

C

invertor

AC-motor

koppel-toerental-karakteristieken van de
inductiemotor indien die gevoed wordt
met verschillende frequenties. Wanneer
de verhouding tussen de amplitude van

Figuur 1: Driefasige frequentieomvormer
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is het maximale kipkoppel ook constant.

groter is dan de eerder vermelde 0,25

gelijke stijgtijd hier zelfs kleiner is dan de

Wanneer de inductiemotor door een

μs. Het lijkt dan ook alsof de aangelegde

doorlooptijd van de motorkabel. Er tre-

spanning gevoed wordt met een lagere

sinusvormige spanning onmiddellijk over

den bijgevolg transmissielijneffecten op.

frequentie, zal het toerental eveneens

de motorklemmen staat. Dit betekent dat

afnemen.

een 50 Hz sinusvormige spanning niet

Wanneer, zoals weergegeven in Figuur

voor de hier vermelde transmissielijn-

4, een golf aangelegd wordt aan het

Het flexibel bijregelen van het toerental

effecten zorgt.

van een inductiemotor is handig in erg

Het is evenwel zo dat de invertor geen

(hier linker) uiteinde van de transmissielijn/motorkabel, dan plant deze golf

diverse omstandigheden, zoals bij de

sinusvormige spanning maar wel een

zich voort naar het andere (hier rechter)

aandrijving van hijswerktuigen, transportbanden, wikkelapplicaties, houtbe-

PBM-spanning levert. Om de verliezen in

uiteinde. Aan het (hier rechter) uiteinde
gekomen, wordt de golf weerkaatst. De

werkingsmachines, metaalbewerkings-

de invertor te beperken, heeft de invertor snelschakelende halfgeleiderscha-

machines… Een speciale vermelding

kelaars (zoals een IGBT: Insulated Gate

gelijk aan de grootte van de invallende

verdient de snelheidsregeling van pom-

Bipolar Transistor). Die snelschakelende

pen en ventilatoren, want bij een venti-

halfgeleiderschakelaars zorgen ervoor

golf vermenigvuldigd met de reflectiecoëfficiënt (gelegen in het interval [-1,+1]).

lator is het verbruikte vermogen evenre-

dat een PBM-puls in korte tijd (de stijgtijd)

De teruggekaatste golf beweegt zich nu

dig met de derde macht van de snelheid

van nul tot zijn maximum gaat en in korte

naar links en wordt aan het linkse uitein-

(het tegenwerkend koppel is evenredig

tijd (de daaltijd) van zijn maximum naar

de opnieuw teruggekaatst, zodat hij zich

met het kwadraat van de snelheid/toe-

nul gaat. Een stijgtijd en een daaltijd van

terug naar rechts voortplant. Dat feno-

rental). Door bijvoorbeeld de snelheid te

0,1 μs is realistisch. Bemerk dat een der-

meen herhaalt zich tot de gereflecteerde

grootte van de teruggekaatste golf is

halveren, daalt het energieverbruik met
een factor acht. Vanuit het oogpunt van
REG (Rationeel Energie Gebruik), is het
dan ook belangrijk om bijvoorbeeld een
ventilator niet sneller aan te drijven dan
nodig is.
De motorkabel
De motorkabel tussen de uitgang van
de frequentieomvormer/invertor en de
motorklemmen gedraagt zich mogelijk als een transmissielijn. De spanning
aangelegd door de frequentieomvormer

Figuur 2: PBM-spanning

Figuur 3: Koppel-toerental-karakteristieken
van een inductiemotor

heeft een eindige tijd nodig om zich voort
te planten doorheen de motorkabel en
de motor te bereiken. Deze voortplantingssnelheid is weliswaar hoog, een
voortplantingssnelheid van bijvoorbeeld
200.000 km/s is een realistische waarde.
Bij een kabellengte van 50 m heeft de
spanning dan ook 0,25 μs (1 μs is een miljoenste van een seconde) nodig om zich
langsheen de kabel voort te planten. De
tijd die de spanning nodig heeft om de
volledige kabellengte één keer te doorlopen, noemt men de doorlooptijd.
Een sinusvormige spanning van 50 Hz
heeft een periode van 20 ms (1 ms is een
duizendste van een seconde), wat veel

Figuur 4: Reflecties langsheen de motorkabel
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Freqentieomvormer

AC-motor

Figuur 5: Frequentieomvormer met dv/dt-filter

Figuur 7: Spanningspuls aan motorzijde bij lange motorkabel
met dv/dt-filter

Frequentieomvormer

Figuur 6: Spanningspuls aan motorzijde bij lange motorkabel
zonder filter

AC-motor

Figuur 8: Frequentieomvormer met sinusfilter

golf uitgedempt is.

tief gedraagt en zich voor hoge frequen-

klemmen, een spanningsverdubbeling

De terugkaatsende golven worden inder-

ties (wegens de steile flanken in de PBM-

optreedt (zie Figuur 6 voor een prakti-

daad steeds kleiner omdat een gere-

pulsen zijn het hoge frequenties die in

sche meting).

flecteerde golf meestal kleiner is dan de

rekening gebracht moeten worden) laat

Een spanningsverdubbeling is de maxi-

invallende golf (de reflectiecoëfficiënt is

modelleren als een open keten.

male spanningsverhoging die theore-

meestal kleiner dan 1). Bovendien treden

Eens de stap aan het einde komt (hier

tisch kan optreden. In de praktijk is de

er verliezen op tijdens het voortplanten

dus open verondersteld) kan er geen

spanningsverhoging beperkter omdat:

van de golf doorheen de motorkabel.

• de reflectiecoëfficiënten niet gelijk zijn

Het is te vergelijken met een echo (een

stroom vloeien en zal de stroom teruggekaatst worden met een negatieve ampli-

geluidsgolf) die zich voortplant door de

tude (reflectiecoëfficiënt = -1). De span-

gelegen in het interval [-1,+1];

lucht tussen twee bergwanden en aan

ning wordt gereflecteerd met hetzelfde

• een spanningsgolf verzwakt wordt

beide zijden steeds opnieuw weerkaatst

teken (reflectiecoëfficiënt = +1), waarbij

wanneer hij zich langsheen de motor-

wordt. Door de onvolledige weerkaatsing

dus een totale reflectie optreedt.

kabel verplaatst;

en door de verliezen tijdens de voortplanting zelf, worden de geluidsgolven steeds

De som van de heengaande en de teruggekaatste spanning zorgt dus voor een

• de spanningsgolven in de praktijk geen

zwakker.

spanningsverdubbeling (deel (c)). Eens

Het fenomeen kan worden bekeken

de golf terug aan het begin komt, moet de

visueel aangetoond worden dat de spanningsverhoging bij reflectie aan het recht-

aan de hand van een aangelegde stap
met oneindige flanksteilheid. In Figuur 4

spanning daar E zijn. Inderdaad, de condensator C binnen in de frequentieom-

(deel (a)) is het equivalent schema van de

vormer (die weergegeven is in Figuur 1)

PBM-invertor en de motorkabel, die zich

zorgt daar voor. De invallende spanning

Het dv/dt-filter

als een transmissielijn gedraagt, te zien.

zal dan ook negatief teruggekaatst wor-

Het gebruik van invertors met snel-

Wanneer de schakelaar S gesloten is,

den (deel (d)); de reflectiecoëfficiënt voor

schakelende halfgeleiderschakelaars

dan verplaatst de puls zich doorheen de

de spanning is er -1.

die PBM-spanningen met steile flanken

motorkabel (deel (b)). Bemerk dat er zich

Dit fenomeen van steeds heen en weer

genereren, zorgt voor overspanningen

niet alleen een spanningspuls maar ook
een stroompuls voortplant.

gaande reflecties met reflectiecoëfficiënten +1 en -1 blijft zich herhalen. Maar

aan motorzijde. Dit zorgt voor een overmatige belasting van de isolatie van de

Het rechter uiteinde van de kabel in

vooral van belang is het ongunstige feit

inductiemotor, wat de levensduur naar

Figuur 4 is een open keten. Fysisch is de

dat er aan het rechtse uiteinde van de

beneden haalt. Het kan dan ook nuttig

inductiemotor aanwezig, die zich induc-

motorkabel, dus parallel met de motor-

zijn om tussen de uitgang van de invertor
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aan +1 of -1, de reflectiecoëfficiënten zijn

oneindig steile flanken hebben. Er kan

se open uiteinde kleiner wordt naarmate
de stijgtijd van de puls groter is.
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en de motorkabel een dv/dt-filter te plaat-

• de dv/dt-waarde lager is, waardoor de

sen, zoals weergegeven in Figuur 5. Het
is wel belangrijk het filter altijd zo dicht

spanning gelijkmatiger over de windingen verdeeld zal worden.

mogelijk bij de invertor te plaatsen.

Een spanningspuls van de vorm weergegeven in Figuur 7 is dan ook veel minder

Het dv/dt-filter is een filter (opgebouwd

schadelijk voor de inductiemotor dan een

uit R-, L- en C-componenten) die zo gedi-

spanningspuls van de vorm weergege-

mensioneerd is dat de spanningspulsen
van de invertor nagenoeg ongehinderd

ven in Figuur 6.
Figuur 9: Sinusfilter van Schaffner

Het sinusfilter

doorheen het filter naar de motor kunnen
gaan via de motorkabel. Het doel van het

Wanneer de PBM-spanning een paar

Een sinusfilter wordt, net zoals een dv/

dv/dt-filter is het beperken van de ‘slew

duizend pulsen per seconde bevat (en

dt-filter, tussen de uitgang van de fre-

rate’, dus de snelheid waarmee een puls

dat is realistisch), dan treden die over-

quentieomvormer en de motorkabel

in de PBM-spanning stijgt en daalt (dus

spanningen een paar duizend keer per

gemonteerd. Zoals Figuur 8 aantoont, is

grotere stijgtijden en grotere daaltijden).

seconde op. Het is dan ook niet verwon-

een sinusfilter een laagdoorlaatfilter net

De transmissielijneffecten spelen hierdoor minder een rol, de overspanningen

derlijk dat de levensduur van de isolatie

zoals een dv/dt-filter. De waarden van de

en dus van de motor effectief afneemt.

zelfinducties en de condensatoren zijn

worden beperkt.

Er kan dan ook een zogenaamde ‘inver-

evenwel groter (hierdoor is een sinusfilter

Figuur 6 toont een ingezoomde span-

ter duty motor’ gebruikt worden. Dit is

ningspuls aan motorzijde indien geen fil-

een inductiemotor die speciaal geschikt

onder meer groter in afmetingen, zwaarder en duurder) zodat er geen individuele

ter na de invertor geplaatst is (de tijd is

is om met een frequentieomvormer

PBM-spanningspulsen meer doorgela-

uitgedrukt in μs). De puls die aan inver-

gevoed te worden. Bij een dergelijke

ten worden. Figuur 9 toont een in de han-

torzijde vertrekt, heeft een waarde van

motor is onder meer de eerste winding

del verkrijgbare sinusfilter.

ongeveer 540 V. Er treden reflecties op

van een motorwikkeling extra goed

die bijna voor een spanningsverdub-

geïsoleerd om tegen de hoge spanningsval bestand te zijn.

Figuur 10 toont de lijnspanning aan

beling zorgen. Dit zorgt voor een zware
belasting van de motorisolatie door twee

Wanneer niet voor een ‘inverter duty

filter geplaatst is (de tijd is uitgedrukt in

redenen:

motor’ geopteerd wordt, maar voor

ms). Hier is niet ingezoomd op een indi-

• er is bijna een spanningsverdubbeling

een standaard inductiemotor, dan kunnen veel problemen worden vermeden

viduele puls zoals in Figuur 6, maar het

(bijna 1000 V in plaats van 540 V);
• de grote dv/dt-waarde in de spanning

door een dv/dt-filter te plaatsen. Figuur 7

dat de overspanningen die zichtbaar zijn

zorgt ervoor dat de totale spanning die

toont een spanningspuls aan motorzijde

op Figuur 6 ook hier optreden.

over de globale motorwikkeling staat

wanneer na de invertor een dv/dt-filter

ongelijkmatig verdeeld is over de windingen. Vooral over de eerste winding

geplaatst is (de tijd is uitgedrukt in μs).

Aangezien de sinusfilter de individuele

Bemerk dat:

spanningspulsen wegfiltert, verandert

kan een erg grote spanning staan, die

• de maximale spanning lager geworden

de originele pulsbreedte-gemoduleerde

wel 85% van de totale spanning kan

is (een goede 800 V in plaats van bijna

spanning (met een goede benadering)

bedragen.

1000 V);

in een sinusspanning. Zoals weergege-

Figuur 10: Lijnspanning aan motorzijde zonder plaatsing van een filter

motorzijde indien er na de invertor geen

globale beeld is weergegeven. Bemerk

Figuur 11: Lijnspanning aan motorzijde bij plaatsing sinusfilter
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ven in Figuur 11, wordt inderdaad een

Figuur 12 toont een opengemaakte out-

behoorlijk sinusvormige spanning beko-

put choke (dus feitelijk een driefasige

men (de tijd is uitgedrukt in ms). Omdat

spoel).

de periode van die spanning flink groter is

Zoals Figuur 11 aantoont, zorgt een

dan de doorlooptijd doorheen de motor-

sinusfilter ervoor dat de pulsbreedte-

kabel, worden geen transmissielijneffec-

gemoduleerde lijnspanning sinusvormig

ten met bijbehorende overspanningen

wordt. Een sinusfilter zorgt er evenwel

bekomen.

niet voor dat de zogenaamde ‘common
mode-spanningen’ weggefilterd worden.

De outputchoke en het

Inderdaad, wanneer enkel een sinusfilter

sinusplusfilter
In de handel zijn ook zogenaamde out-

geplaatst wordt, zijn nog steeds hoogfrequente spanningen aanwezig tussen

putchokes te verkrijgen die een gelijk-

onder meer het sterpunt van de induc-

in combinatie met een sinusfilter.

aardige werking hebben als het eerder

tiemotor en de aarding. Dit zorgt voor het

besproken dv/dt-filter. Een dergelijke

uitstralen van elektromagnetische golven

Afhankelijk van de fabrikant zijn sinusfilters en sinusplusfilters afzonderlijke

outputchoke gedraagt zich in combinatie

en dit kan andere apparaten storen. Die

apparaten of zijn ze in één geheel gemon-

met de motorkabel die erna komt als een

hoogfrequentie straling kan gereduceerd

teerd.

laagdoorlaatfilter. De individuele pulsbreedte-gemoduleerde pulsen blijven

worden door een motorkabel met ‘shielding’, dus met een geleidende mantel, te

(Bron: Volta. Auteurs: Joan Peuteman,

bestaan, maar de stijgtijden en de daal-

gebruiken of door een sinusplusfilter te

KULeuven Technologiecampus Oostende en

tijden worden groter, zodat ook hier de

plaatsen.

Tommy Verbeerst, Vives)

motorisolatie minder zwaar belast wordt.

Een sinusplusfilter wordt altijd gebruikt

Figuur 12: Ouput choke van Siemens

CABLE SUPPORT SYSTEMS

Geef uw kabelbeheer de beste draagkracht
Partnerships | Flexibiliteit | Kwaliteit

www.vergokan.com
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Minimale voorschriften inzake
veiligheid van elektrische installaties
op arbeidsplaatsen
Koninklijk besluit van 4 december 2012

in het AREI, dat echter wel bepaalt dat
werkgevers maatregelen moeten treffen om de werknemers te beschermen
tegen acht risico’s. Drie daarvan komen
niet voor in het nieuwe koninklijk besluit:
de elektrische en magnetische velden,
de besmettingsrisico’s en de risico’s te
wijten aan bewegingen. In het koninklijk

Verplichte risicoanalyse voor

is dat er voortaan maar één wetgeving is

besluit is sprake van elf risico’s, waarvan

alle elektrische installaties op

voor alle elektrische installaties, en dat

er drie ook niet in het AREI staan: de niet-

arbeidsplaatsen

dezelfde verplichtingen en controleperiodiciteiten voortaan van toepassing zijn

elektrische risico’s, de ontladingen en

Belgisch Staatsblad een nieuw koninklijk besluit betreffende de minimale voor-

op alle installaties.

Om in orde te zijn, moeten de werkgevers

schriften inzake veiligheid van elektri-

Risicoanalyses

sche installaties op arbeidsplaatsen. Het

De meest opmerkelijke maatregel in dit

en het uitwerken van preventieve maatregelen rekening houden met de volledige

belang van dat koninklijk besluit is dat

koninklijk besluit is dat de werkgevers

lijst van de risico’s.

het dezelfde veiligheidscondities invoert

voortaan een risicoanalyse moeten uitvoeren van alle elektrische installaties

Oude installaties

Op 21 december 2012 verscheen in het

voor nieuwe en oude elektrische installaties. Dat betekent onder andere dat

lichtbogen en de ophoping van energie.
bij het uitvoeren van hun risicoanalyses

bestemd voor productie, omvorming,

Het koninklijk besluit bepaalt dat elke

werkgevers voortaan ook een risico-

transport, verdeling of gebruik van elek-

elektrische installatie moet voldoen aan

analyse moeten uitvoeren voor nieuwe

trische energie gelegen in gebouwen of

de regels van het AREI, maar voor de

installaties.

op de terreinen van de onderneming of de

oude elektrische installaties volstaan

inrichting van een werkgever. Voor oude

de voorwaarden die zijn vastgelegd

Eén wetgeving voor alle elektrische

installaties stond die maatregel al in het

in bijlage 1 van het koninklijk besluit. In

installaties op arbeidsplaatsen

koninklijk besluit van 2008. Aangezien

deze bijlage werden alle bestaande

Het koninklijk besluit van 4 december

het uitvoeren van een risicoanalyse

voorschriften van het oude koninklijk

2012 betreffende de minimale voor-

voortaan voor ALLE installaties verplicht

besluit opgenomen en gegroepeerd.

schriften inzake veiligheid van elektri-

is, is het belangrijk dat werkgevers en

Een opmerkelijk verschil: werkgevers die

sche installaties op arbeidsplaatsen

installateurs er rekening mee houden

verving dus het koninklijk besluit van

van bij het ontwerp van hun installaties.

oude elektrische installaties op hun terrein hebben, krijgen een bepaalde tijd om

2 juni 2008 betreffende de minima-

Daarnaast mogen de betrokkenen niet

zich in regel te stellen. Ze hadden ervoor

le voorschriften inzake veiligheid van

moeten zorgen dat de risicoanalyses en

bepaalde oude elektrische installaties

vergeten dat, naast dit nieuwe koninklijk besluit, ook het AREI van toepassing

op arbeidsplaatsen. De verdienste ervan

blijft. De term ‘risicoanalyse’ staat niet

de preventieve maatregelen die moeten worden getroffen voor hun instal-
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Minimale voorschriften betreffende

3.2. In afwijking van de bepalingen van

de uitvoering van de elektrische

3.1., is het toegelaten bepaalde stroom-

installatie

banen niet te beschermen tegen over-

1. De elektrische installatie is zo uitgevoerd dat de werknemers beschermd

stroom, mits de voorwaarden en nadere

zijn tegen de risico’s van rechtstreekse

126 van het AREI nageleefd worden.

regels bepaald in de artikelen 119, 123 en

en onrechtstreekse aanraking, tegen de
gevolgen van overspanningen te wijten

4.1. Met het oog op het uitvoeren van

aan inzonderheid isolatiefouten, schakelingen en atmosferische invloeden, tegen

werkzaamheden buiten spanning, moet

brandwonden en andere gezondheidsri-

de scheiding van de elektrische installatie of van individuele stroombanen op

sico’s alsmede tegen de niet-elektrische

een veilige en betrouwbare wijze uitge-

risico’s te wijten aan het gebruik van

voerd kunnen worden.

laties genomen waren tegen ten laatste

elektriciteit.

31 december 2014, terwijl de uiterste

Wanneer het niet mogelijk blijkt om

4.2. De functionele besturing van machi-

datum eerder was vastgelegd op 29 juni

voormelde risico’s uit te schakelen door

nes gebeurt op een veilige wijze.

2013. De oude installaties moeten ten

maatregelen inzake het ontwerp of door

laatste op 31 december 2016 voldoen

collectieve beschermingsmaatregelen

4.3. De gevolgen van spanningsdalingen

aan de minimale veiligheidsvoorschriften

of om de risico’s op een ernstig letsel in

of van het wegvallen van de spanning

van bijlage 1. Een werkgever kan twee

te perken door het nemen van materiële

en het wederopkomen ervan brengt de

jaar extra de tijd krijgen als hij, op advies

maatregelen, dient de toegang tot deze

werknemers niet in gevaar.

van de preventieadviseur en het comité

installatie uitsluitend te worden voorbehouden aan de werknemers waarvan de

5. De elektrische installatie is opge-

werk (CPBW), een gedetailleerd uitvoeringsplan opstelt. Hij legt daarin ook de

bekwaamheid gekenmerkt is door de

bouwd met elektrisch materieel dat

code BA 4 of BA 5 zoals bepaald in artikel

zodanig gebouwd is dat het bij een cor-

termijn voor de nodige aanpassingen

47 van het AREI.

recte installatie en correct onderhoud,

voor preventie en bescherming op het

en bij gebruik volgens zijn bestemming,

vast. Even herhalen: een oude elektrische installatie is een elektrische instal-

2. De elektrische installatie is zodanig uit-

de veiligheid van personen niet in gevaar

latie waarvan de uitvoering ter plaatse is

gevoerd dat:

brengt.

aangevangen ten laatste op 1 oktober

• gevaarlijke lichtbogen en gevaarlijke

1981 (als de inrichting niet beschikt over

oppervlaktetemperaturen worden ver-

In voorkomend geval voldoet het mate-

gewaarschuwde of bevoegde personen,

meden of de risico’s die eraan verbonden

rieel aan de bepalingen van de besluiten

gekenmerkt door de code BA 4 of BA 5

zijn worden beperkt;

genomen in uitvoering van de commu-

van het AREI), of ten laatste op 1 januari

• oververhitting, brand en ontploffing

nautaire richtlijnen die ter zake van toe-

1983 voor de andere installaties.

worden vermeden of de risico’s die er

passing zijn.

aan verbonden zijn worden beperkt.
6. Het gebruikte elektrisch materieel is

Gelijkvormigheidsonderzoek
Het AREI bepaalt dat de nieuwe elektri-

3.1. Elke stroombaan is beschermd door

ofwel door zijn constructie ofwel door

sche installaties vóór de indienststelling

minstens één beschermingsinrichting,

een bijkomende bescherming aange-

worden onderworpen aan een gelijkvor-

past aan de aanwezige en redelijkerwijze

migheidsonderzoek door een erkende

die een overbelastingsstroom onderbreekt vooraleer een opwarming kan

instelling. Oude installaties zouden echter

ontstaan die schadelijk is voor de isola-

gebruiksomstandigheden.

sinds 1 januari 2014 onderworpen moe-

tie, de verbindingen, de geleiders of de

ten zijn aan een ‘eerste controle’ zoals

omgeving.

7. Er wordt rekening gehouden met de

bepaald in het koninklijk besluit, waarbij

Elke stroombaan is beschermd door een

eventuele instructies van de fabrikant van

een erkende controle-instelling nagaat

het elektrisch materieel, met betrekking

of de installatie wel voldoet aan de voor-

beschermingsinrichting die een kortsluitstroom onderbreekt vooraleer gevaarlij-

schriften van bijlage 1 van dit besluit.

ke effecten ontstaan.

veilig gebruik van dit materieel.
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te verwachten uitwendige invloeden en

tot de installatie, het onderhoud en het
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8. In de gevallen bedoeld in de artikelen

de maatregelen die een bescherming

5. De in de artikelen 18 en 21 bedoelde

261 tot 264 van het AREI signaleert de

van het welzijn van de werknemers verzekeren op een niveau dat gelijkaardige

instructies;

werkgever de in dit besluit bedoelde elektrische installaties overeenkomstig de

waarborgen biedt als deze die bereikt

6. De lijst van de werknemers die over

bepalingen betreffende de veiligheids- en

worden door de naleving van de bepalin-

de bekwaamheid beschikken die geco-

gezondheidssignalering op het werk.

gen van het AREI;

deerd is als BA 4 of BA 5, met:

Inhoud van de documentatie

3. De berekeningsnota’s en de andere

heid geldig is, zoals de geviseerde activi-

1. De schema’s en de plannen van de

documenten die eventueel nodig zijn om

teiten, het geviseerde deel van de instal-

elektrische installatie zoals bepaald in de

de naleving van de bepalingen van dit

latie en het geviseerde spanningsgebied;

artikelen 16 en 17 van het AREI;

besluit te beoordelen, in het bijzonder de

• de evaluatie die geleid heeft tot het toe-

bepalingen van de artikelen 7 tot en met 9;

kennen van de bekwaamheid.

omvat die niet of niet volledig voldoen aan

4. Het verslag van gelijkvormigheidson-

(Door Philippe Biron,

de voorschriften van het AREI, de identificatie van deze delen, de conclusies

derzoek of van het eerste controlebe-

Technical Manager

van de risico-evaluatie met betrekking tot

ste en het laatste controlebezoek van de

deze delen en een verantwoording van

elektrische installatie;

• de domeinen waarvoor deze bekwaam-

2. Indien de elektrische installatie delen

zoek naargelang het geval, het voorlaat-

Electricity Vinçotte)
www.vincotte.be

Zorgeloos installeren.
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Energieopslagsysteem als
ontbrekende schakel bij PV-installaties

D

Henegouwen en in Namen konden we
projecten realiseren, zelfs in Stavelot en
Trois-Ponts”, aldus Pedro Wydoodt, die
zweert bij Duitse kwaliteitsmerken. Na

zienlijk geëvolueerd. Van een elektro-installatiebedrijf annex

BAUER (zonnepanelen) en SMA (omvormers) gaat hij voor energieopslagsys-

elektrohandel pur sang, is het bedrijf uit Anzegem uitgegroeid tot

temen nu ook scheep met het Duitse

oor de jaren heen is de corebusiness van Elektro De Brauwer aan-

een specialist in fotovoltaïsche systemen in alle mogelijke facetten. “Met het

Senec.

energieopslagsysteem kunnen we onze klanten nu ook stockageoplossingen,
onafhankelijk van het net, aanbieden”, aldus zaakvoerder Pedro Wydoodt.

De juiste contacten
Pedro Wydoodt had steeds goede contacten met Duitse collega-installateurs
en fabrikanten. In 2009 deed hij de inter-

Het bedrijf werd in 1983 opgericht door

nationale vakbeurs Intersolar in München

José De Brauwer, de schoonvader van de

energie in Parijs, konden we enkele projecten op de Franse markt binnenhalen.

huidige zaakvoerder. In de jaren 80 groei-

De installaties werden in ons bedrijf op

rie deed ik ideeën op rond het zelf stoc-

de het Anzegemse bedrijf, dat inmiddels

maat gebouwd. Om verzekeringstechni-

keren van opgewekte energie, zonder

een bvba is, uit tot een kmo met een zes-

sche redenen konden wij ze niet zelf ter

dat deze energie terug op het net moet

tal medewerkers. De oorspronkelijke

plaatse aansluiten. Inmiddels hebben we

worden gestuurd. Op de stand van fabri-

activiteiten bestonden in het verdelen en

zowel in de Parijse regio als in Toulouse

kant Senec kwam ik in contact met een

plaatsen van huishoudtoestellen en het

een lokale partner waarmee we goed

Duitse collega-installateur”, aldus Pedro

uitvoeren van elektriciteitswerken, zowel

samenwerken”, aldus Pedro Wydoodt.

Wydoodt. “Senec, gevestigd in Leipzig,

de overheid. Deze activiteiten maken

Duits fabrikaat

was toen volop bezig met het ontwikkelen van een systeem om zelf opgewekte

nu nog slechts zo’n 20% van de omzet

Van bij de opstart van de fotovoltaïsche

energie te stockeren. In 2011 werd een

uit. Groenestroomprojecten zijn goed

activiteiten lag de focus van Elektro De

prototype van een dergelijk batterijsys-

voor 80%. Het nieuwbouwgedeelte dat

Brauwer op een goede prijs-kwaliteitsverhouding. De abrupte afbouw van het

teem gelanceerd, toen nog vrij prijzig.

subsidiëringssysteem voor het installe-

in het Japanse Fukushima nam de Duitse

nieuwbare energie. Met het plaatsen van

ren van fotovoltaïsche installaties door

overheid de beslissing de kerncentrales

fotovoltaïsche installaties werd gestart in

het Vlaams Gewest had uiteraard zijn

in eigen land drastisch af te bouwen, en

2008. Sinds 2011 is het bedrijf in het hele

gevolgen voor de projectenmarkt. “Het

land actief. “Mede door de goede ondersteuning van onze leveranciers konden

feit dat we vlak bij de taalgrens gelegen

tegelijkertijd in te zetten op diverse vormen van hernieuwbare energie. Er werd

zijn, bood de mogelijkheid om ons ook

onder meer ook beslist om energieop-

we ook over de landsgrenzen projecten

op de Waalse markt te profileren, waar

slagsystemen te subsidiëren. Een en

realiseren. Door onze aanwezigheid in

de regeling in verband met de subsidiëring toen nog vrij gunstig was. Vooral in

ander kwam in een stroomversnelling,

residentieel, tertiair, industrieel als voor

in 2012 werd gerealiseerd, werd volledig opgebouwd rond het concept her-

2012 op een vakbeurs rond alternatieve
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aan. “Op deze vakbeurs buiten catego-

Mede door de ramp met de kerncentrale

waardoor er meer en meer dergelijke
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systemen werden geproduceerd en de

leren kennen. Via zijn Duitse collega-

marktprijzen aantrekkelijker werden.”

installateur werd hij uitgenodigd bij Senec
in Leipzig. Dit bedrijf werd opgericht door

Compact systeem, slimme

Mathias Hammer, een Duitse ingenieur

metingen
Het energieopslagsysteem van Senec

die aanvankelijk focuste op noodstroomoplossingen. Als sterk innovatiegedreven

slaat de overtollige energie op. In de

bedrijf legde Senec zich echter steeds

avonduren, bij afwezigheid van zonlicht,

meer toe op hernieuwbare energie. In de

kan er energie uit het batterijsysteem

lijn van de ‘Energiewende’ werd de eigen

Naast de Senec voor residentiële toepassingen is er ook de Senec Business (tot 30 kW/
uur) voor bedrijfsmatige toepassingen.

worden aangewend. Een pluspunt is ook
dat, indien de stroom uitvalt, bepaalde

technologie rond fotovoltaïek steeds verder verfijnd. Inmiddels telt Senec een

bedrijfsmatige toepassingen. Op zeer

circuits van de woning of het gebouw

80-tal medewerkers, en kreeg het van

grote sites kunnen er tot zeven van deze

bij wijze van noodstroomvoeding op

de Duitse overheid het label van ‘Duitse

toestellen in cascade worden geplaatst.

het systeem kunnen worden aangesloten. “Het systeem is compact en perfect

Energieverzorger’ toebedeeld. Ook

De nieuwste toestellen, enkel nog op

Oostenrijk en Zwitserland zijn inmiddels

te monitoren. De eindklant moet enkel

afzetmarkten. En nu is ook niet enkel de

basis van lithium, zijn zo goed als onderhoudsvrij. Bovendien is service gratis

aanduiden waar hij het toestel het liefst

Belgische, maar de volledige Benelux-

voor de klant binnen de waarborgperiode

geplaatst ziet. Via slimme metingen kan

markt, aan de beurt. Er wordt nu ook een

van 10 jaar”, aldus Pedro Wydoodt. “Ook

er onmiddellijk worden nagegaan hoeveel groene stroom er wordt geprodu-

afzonderlijk label voor de Benelux-markt

in mijn eigen woning heb ik het systeem

opgestart. Aftersales en ondersteuning

laten installeren, en vervolgens door een

ceerd, hoeveel er direct wordt benut, en

bij het installeren gebeuren door Elektro

hoeveel er eerst in het batterijsysteem

De Brauwer. Vooraleer het systeem in

specialist van Senec in bedrijf laten stellen. Naast de 10 jaar productwaarborg

wordt gestockeerd. De recentste model-

onze contreien te lanceren, volgde Pedro

op het systeem en de batterijen is ook de

len werken op basis van lithium, waar-

Wydoodt, samen met zijn Duitse collega,

omruilprocedure bij batterijen die einde

door een nog beter rendement verzekerd

een drietal lokale projecten op.

levensduur zijn, een pluspunt. Er blijkt ruime interesse te zijn van bedrijven in onze

Lokale projecten opgevolgd

regio. Vandaar het idee om collega’s en
potentiële investeerders op te leiden bij

De installateur wou uiteraard eerst het

“Naast de Senec voor residentiële toepassingen (van 4 tot 15 kW/h) is er ook

systeem en het bedrijf erachter beter

de Senec Business (tot 30 kW/uur) voor

leren kennen. De eerste toepassingen bij

kan worden”, aldus Wydoodt.

Senec zelf, om het systeem ten gronde te

Foto: Elektro De Brauwer

Label van ‘Duitse Energieverzorger’

Vooraleer het energieopslagsysteem in onze contreien te lanceren, volgde Pedro Wydoodt,
samen met zijn Duitse collega, een drietal lokale projecten op.

Bij stroomuitval kunnen bepaalde circuits
van de woning of het gebouw bij wijze van
noodstroomvoeding op het energieopslagsysteem worden aangesloten.
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Belgische klanten mogen in de tweede
helft van dit jaar verwacht worden.”
Duitsland-België: 1-0
Pedro Wydoodt is vrij goed geplaatst om
de Belgische markt en de Duitse markt
te vergelijken, als het op fotovoltaïsche
installaties aankomt. “Onze overheid
heeft het Duitse subsidiëringssysteem
willen kopiëren, maar een grote markt als
Duitsland en een kleine markt als de onze
zijn niet zomaar te vergelijken. Duitsland
heeft momenteel een uitgesproken technologische voorsprong op ons land wat
groene stroom betreft”, aldus de elektro-installateur. “Mede doordat er na
Fukushima duidelijke energetische keuzes gemaakt zijn, en de piste kernenergie definitief werd afgevoerd. En terwijl

“De focus op fotovoltaïsche installaties is in feite gegroeid uit een hobby: het proberen om zelf,
volledig onafhankelijk, energie op te wekken. Een hobby die inmiddels is uitgegroeid tot een
volwaardige bedrijfsactiviteit.” – Pedro Wydoodt, zaakvoerder Elektro De Brauwer

onze Duitse ‘buren-particulieren’ tot
36 kW piek op hun dak mogen laten

men de zogenaamde Turteltaks inge-

Gewest andere regelingen van kracht.

installeren, is dat bij ons maximum 10 kW

voerd voor de vier eerstvolgende jaren.

piek. De energie op overschot is men kwijt

Wat echter met investeerders die ook

En wat met de mensen die straks misschien opteren voor een eigen energie-

door het systeem van de terugdraaiende

nog vele jaren daarna recht hebben op

opslagsysteem, en bijgevolg nog nauwe-

teller.”

deze certificaten? Momenteel bedraagt

lijks gebruik maken van het net? Op heel
wat vragen komt er geen antwoord. Het

Visie ontbreekt

de terugverdientijd voor wie in een fotovoltaïsche installatie investeert, acht

Volgens Pedro Wydoodt ontbreekt het

jaar. Mits een meer doordachte aanpak

weinig coherent.”

onze overheid aan visie inzake ener-

van overheidswege had dit slechts zes

(Door Philip Declercq)

giebeleid. “Het prosumententarief dat

jaar kunnen zijn. Bovendien zijn er in het

werd ingevoerd voor wie investeerde in

Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk

beleid ter zake is zeer versnipperd en te

www.debrauwer-elektro.be

een fotovoltaïsche installatie, was een
verkeerde inschatting. Het is belangrijk
dat er zo snel mogelijk slimme meters

Elektro De Brauwer & Fedelec

geïnstalleerd worden, zodat ook particulieren die stroom op het net steken,

Momenteel wordt Elektro De Brauwer geleid door Pedro Wydoodt en zijn echtgenote Ilse De Brauwer, die alle administratieve taken op zich neemt. Naast hen telt

correct vergoed worden, zoals dit reeds

het bedrijf vier medewerkers. Behalve het verdelen en plaatsen van huishoudtoe-

voor bedrijven gebeurt. De VREG advi-

stellen, voert Elektro De Brauwer elektriciteitswerken uit, van kleine verbouwingen

seert de investeerder om zelf slimme

tot nieuwbouwprojecten. Enkele jaren geleden werden de bestaande gebouwen

meters te plaatsen. De energiemeters

uitgebreid met een nieuwbouw die volledig werd opgebouwd rond het concept

die momenteel gebruikt worden, zijn

hernieuwbare energie. “De focus op fotovoltaïsche installaties is in feite gegroeid

gehuurd. Wie behoren ze toe? Slimme

uit een hobby: het proberen om zelf, volledig onafhankelijk, energie op te wekken.

meters zouden duidelijkheid verschaffen: wie hoeveelheid X op het net gesto-

Een hobby die inmiddels is uitgegroeid tot een volwaardige bedrijfsactiviteit”, aldus

ken heeft, heeft recht op vergoeding Y.

van de groepsaankoop van zonnepanelen, georganiseerd door Test-Aankoop,

Ongeacht of het een particulier of een

is Elektro De Brauwer een van de 24 installatiebedrijven in Vlaanderen die een

bedrijf betreft. Een andere factor is de

bepaald gebied – in casu de regio Kortrijk, met 208 potentiële klanten – kreeg

schuldenberg aan groenestroomcertificaten. Om die weg te werken, heeft

toegewezen.
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Pedro Wydoodt. Elektro De Brauwer is lid van Fedelec sinds 1989. In het kader

Bouwen zit in ons DNA
Dat merkt u ook aan onze service

Om als bouwondernemer opdrachten binnen te halen, moet u weten welke risico’s u kunt nemen.
Federale Verzekering werd meer dan 100 jaar geleden opgericht door aannemers en kent dus die
risico’s en weet hoe ze te verzekeren. Meer veiligheid, minder ongevallen, minder schade en bijgevolg meer winst. Winst die we met u delen*.

Bel gerust uw persoonlijke adviseur voor een afspraak op

.

Meer info: www.federale.be
De verzekeraar die zijn winst met u deelt
* De restorno’s en winstdeelnames evolueren met de tijd in functie van de resultaten van de onderneming en de economische conjunctuur. Ze zijn niet gewaarborgd in de toekomst en variëren
voor elk product. De regels inzake de toekenning van de winstdeelnames of restorno’s zijn vastgesteld in de statuten van elkeen van de ondernemingen van de groep Federale Verzekering. De
statuten kunnen worden geraadpleegd op www.federale.be.

Foto: Nizet Entreprise

PV-installatie op maat naadloos
geïntegreerd in renovatieproject

R

Door middel van een metalen structuur van
om en bij de 20 ton werd de bijna volledige
oppervlakte van een typeverdieping van het
AXA-gebouw uitgerust met PV-panelen.

ecent realiseerde Nizet Entreprise uit Louvain-la-Neuve een uitzonderlijk PV-project voor AXA. Een van hun
kantoorgebouwen in de Brusselse Belliardstraat 65 werd compleet gerenoveerd, met als doel een nulenergiegebouw te realiseren. Op vraag van de bouwheer werd een tweeledige PV-installatie op maat – op het plat dak

én op de zuidgevel – in het gerenoveerde project geïntegreerd.

Synergie binnen groep CFE

(van 3 kV tot 70 kV) in de openbare, de

Nizet Entreprise, een elektro-installatie-

sector van de ziekenhuizen, kantoorgebouwen, handelszaken, datacenters,

bedrijf gevestigd in Louvain-la-Neuve,

laboratoria en hotels. Deze afdeling

werd opgericht door de familie Nizet in

verzekert enerzijds de installatie en het

Hernieuwbare energie

de jaren 70. In de jaren 90 werd het over-

onderhoud van de elektrische installaties

genomen door de groep CFE. Als een

(sterkstroom, zwakstroom, verlichting,

Last but not least is er de afdeling hernieuwbare energie waar Nizet Entreprise

van de ondernemingen gespecialiseerd

automatisering en beheerssystemen),

zich positioneert als projectintegra-

in elektrische installaties van de Pool

tor voor de studie, levering, installatie

Multitechnieken van CFE, is het bedrijf

en anderzijds datatelefonie (koperbedrading en glasvezel). Daarnaast is er

erkend voor het uitvoeren van werken

een afdeling Infrastructuur die projecten

fotovoltaïsche energie, windenergie

tot Klasse 8. Deze pool van CFE realiseert een jaarlijkse omzet van meer dan

beheert van de studie tot de indienst-

en warmtekrachtkoppeling. Hubert

stelling. Deze afdeling beschikt over een

150 miljoen euro en stelt bijna 1.000

studiebureau voor snelle en professio-

Lacroix, afgevaardigd bestuurder, verduidelijkt: “Vanuit de activiteiten in onze

personen tewerk, verdeeld over ver-

nele projectanalyses, en een structuur

tertiaire pool is sinds 2009 een afdeling

schillende bedrijven actief in Speciale

voor het beheren en uitvoeren van pro-

PV gegroeid, die vooral inspeelde op de

Technieken. In de voorbije jaren was

jecten. Deze projecten situeren zich in

Nizet Entreprise vooral in het Brusselse

zeer uiteenlopende sectoren: distributie

positieve flow rond fotovoltaïsche energie in Vlaanderen. Over een periode

Gewest, het Waalse Gewest en internationaal actief. De onderneming slaagt

en verwerking van water, infrastructuur-

van enkele jaren konden we toen enke-

werken aan wegen, spoorwegen, lucht-

le grootschalige projecten realiseren.

erin om de synergie binnen de groep CFE

havens en binnenwateren, en alle indus-

Zo was er o.m. het project van de afval-

maximaal te benutten.

triële elektromechanische installaties.

verwerkende intercommunale IVAREM

De afdeling Werkplaatsen, vooral actief

in Lier, waar onze groep in een periode

Tertiair, Infrastructuur &

op de Waalse en Brusselse markt, is uit-

van vier maanden op een site van 7 hec-

Werkplaatsen

gegroeid tot een van de grootste leve-

tare een PV-installatie van 3,5 MW rea-

Via haar afdeling Tertiaire Sector is Nizet

ranciers in België van elektrische borden

liseerde. Een ander opmerkelijk project

Entreprise een van de marktleiders in de

voor laagspanning en middenspanning

betrof een PV-installatie van ongeveer
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industriële en de privésector.

en indienststelling van installaties voor
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hetzelfde vermogen, opgesplitst over

te realiseren. Er werd een PV-installatie,

161 PV-panelen, en was van a tot z maat-

vier grote dakoppervlaktes, in opdracht

werk. Voor dit deelproject werden speci-

van een Vlaamse vastgoedontwikke-

bestaande uit twee delen, gerealiseerd: een installatie van 60 kW op het

laar, in Westerlo. Andere grote projecten

plat dak enerzijds, en een installatie van

waren onder meer het Altiero Spinelli-

30 kW op de gevel aan de zuidkant van

Series van … 13 zonnecellen

gebouw van het Europees Parlement in

het gebouw anderzijds. Studiebureau

Dit gevelproject was in meerdere opzich-

Brussel en het project Hooge Maey in

technieken voor dit project was

ten uitzonderlijk. “Meestal omvatten

de Antwerpse haven. In Wallonië is de

MATRIciel uit Louvain-la-Neuve.

PV-panelen reeksen van maximum

ale omvormers aangewend.

12 zonnecellen. Het bijzondere ontwerp

PV-markt hoofdzakelijk beperkt gebleven tot relatief kleinschalige projecten

Metalen structuur van 20 ton

van de architect mondde uit in de pro-

voor lokale overheden, kmo’s en scho-

Wat de PV-installatie op het plat dak

ductie van series van 13 zonnecellen.

len, waar we – vaak aansluitend op de

boven het technische verdiep betreft,

Voor dit soort panelen bestaat er geen

elektriciteitsinstallaties die onze afde-

bedraagt de dakoppervlakte slechts

automatische productielijn. In de loop

ling Tertiaire Sector realiseerde – ook

ongeveer een derde van de oppervlakte

van de uitvoering van het project diende

PV-projecten konden installeren.”

van een kantoorverdieping. Een studie
van het stabiliteitsbureau van CFE stelde

creatief en innovatief te worden nagedacht en technisch bijgestuurd. Dankzij

‘Elektriciteit, ons vak’ primeert

een metalen structuur van om en bij de

onze ervaring en knowhow zijn we erin

“Het is nooit onze bedoeling geweest om

20 ton voor. Dit bleek de meest aangewezen oplossing om toch de bijna volledige

geslaagd een innoverende oplossing

te zijn. Meestal realiseren wij totaalinstallatieprojecten voor de b2b-markt.

oppervlakte van een typeverdieping uit te

werken. Ook voor onze medewerkers

rusten met PV-panelen. Vanuit architec-

was het op bepaalde ogenblikken een

Ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn sinds

turaal oogpunt was de uitdaging evenmin

leertraject, niettegenstaande hun ruime

decennia een belangrijke markt voor

te onderschatten, want het architecten-

technische bagage en ervaring. AXA

onze onderneming. Zelfs in de top-

bureau (n.v.d.r. ARCHI 2000 uit Brussel)

heeft voor onze oplossing gekozen op

jaren maakte de PV-business maximaal

wou om esthetische redenen niet dat de

basis van criteria zoals kwaliteit, ‘métier’

25% van onze jaaromzet uit. We gaan

metalen structuur door middel van verti-

en ervaring. Zowel de engineering van

ervan uit dat een goede plaatser van

cale steunpunten verankerd werd.

het PV-project, de stabiliteitsstudie, de

ook op de particuliere PV-markt actief

PV-installaties in de eerste plaats een

voor dit zeer complexe project uit te

elektrische installatiewerkzaamheden

goede elektricien moet zijn. De engineering van onze projecten gebeurt volledig

Dubbelbeglaasde PV-panelen voor

als de supervisie over het totale project

zuidgevel

intern. Er gaan grondige studies rond

Wat de gevel aan de zuidkant betreft

werden toevertrouwd aan eigen medewerkers van Nizet Entreprise of van de

haalbaarheid, rentabiliteit… aan vooraf,

(uitgevend op de binnenplaats van het

groep CFE”, aldus Hubert Lacroix.

zodat de klant een goed berekend risico

gebouw), werden enkel de verdiepingen 5, 6 en 7 uitgerust met PV-panelen.
Door de slagschaduw, veroorzaakt door

tract, waarbij de productie van energie

de aanpalende gebouwen, kwamen de

verzekerd wordt”, aldus Jacky Landuyt,
verantwoordelijke voor de PV-projecten

andere verdiepingen niet in aanmerking. De eigenschappen van deze gevel

binnen Nizet Entreprise.

maakten het noodzakelijk 18 verschillende modellen van zonnepanelen te

Dubbele PV-installatie voor AXA

produceren. De wijziging van de regle-

Recent werd het kantoorgebouw van

mentering inzake gevelbekleding leidde

AXA in de Brusselse Belliardstraat compleet gerenoveerd. Enkel de betonstruc-

tot het installeren van dubbelbeglaasde

tuur bleef behouden. Bedoeling van de

len in Tedlar-glas. Dit is wellicht een pri-

bouwheer was een nulenergiegebouw

meur voor ons land. De installatie omvat

panelen, anders dan bij klassieke pane-

Foto: Nizet Entreprise

neemt. Dit met een gewaarborgd rendement en een omnium onderhoudscon-

Voor de afvalverwerkende intercommunale
IVAREM in Lier werd in een periode van vier
maanden een PV-installatie van 3,5 MW
gerealiseerd.
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Trends & toekomst
Wat de toekomst van de PV-niche betreft,
ziet Hubert Lacroix een nieuwe groeimarkt in grootschalige architecturale projecten. “In de toekomst zie ik architecten
steeds meer PV-installaties op een esthetisch verantwoorde manier integreren in
kantoor- en andere projecten, om het
even of het nieuwbouw dan wel renovatie
betreft. Wat design en kleur van de panelen betreft, zijn gekleurde PV-panelen
(roze, geel, blauw…) aan een opmars
bezig zijn. Zij het dat in ons land zwart
vooralsnog de bovenhand haalt.” Jacky
Landuyt ziet twee mogelijke evoluties:
“Een eerste trend is ongetwijfeld deze
van de ‘Building Integrated PhotoVoltaic’
(BIPV). Een tweede nieuwe ontwikkeling
zie ik op het vlak van energieopslagsystemen en technische middelen die zullen worden ingezet. Net zoals dat voor
de residentiële b2c-markt al het geval is,
Foto: Nizet Entreprise

zal men ook voor de b2b-projectenmarkt
efficiëntere materialen en componenten
ontwikkelen. Onder meer wat de beglazing van de PV-panelen betreft, mogen
we nog innovaties verwachten.”
(Door Philip Declercq)
www.nizet.be

De verdiepingen 5, 6 en 7 van de zuidgevel werden uitgerust met dubbelbeglaasde
PV-panelen, een primeur voor ons land.

Nizet Entreprise kort
Nizet Entreprise maakt sinds begin
jaren 90 deel uit van groep CFE. Met
een 170-tal medewerkers slaagt het
bedrijf uit Louvain-la-Neuve erin om
een zakencijfer van 35 miljoen euro
te genereren. Afgevaardigd bestuurder Hubert Lacroix maakte in 2008
de overstap naar Nizet Entreprise en
de groep CFE. Als verantwoordelijke voor de PV-activiteiten bij Nizet
Entreprise maakt Jacky Landuyt
deel uit van het Fedelec-platform
rond hernieuwbare energie.
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Jacky Landuyt en Hubert Lacroix van Nizet Entreprise over het AXA-project: “Het bijzondere ontwerp van de architect leidde tot de fabricage van panelen met reeksen van 13 zonnecellen.”
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Data – Big data – Videodata - Het beheer is het probleem
Van de hooiberg naar de naald

D

e enorme vooruitgang in beeldkwaliteit van videobewakingscamera’s gaat gepaard met een enorme groei van videodata. Een intelligent en efficiënt beheer, gecombineerd met technologieën die

datareductie zonder kwaliteitsverlies mogelijk maken, zijn daarom van groot

Met Dynamic Transcoding kunnen full
HD-beelden (1080p @ 30fps) tot CIF (240p)
worden gereduceerd, waardoor een bandbreedte van 500 kbps of zelfs lager voldoende is voor livebeelden.

belang voor toekomstbestendige videobewakingsoplossingen.
camera’s 24 uur per dag te monitoren.
En onderzoek heeft aangetoond dat een
mens al na 20 minuten tot wel 90% mist
De resolutie van videobewakingsca-

gebruikt. In een grote stad bijvoorbeeld,

van alle activiteit op een videobeeld. De

mera’s is enorm verbeterd de afgelopen
jaren, en deze trend zal zich voortzetten.

waar vandaag de dag soms wel duizenden beveiligingscamera’s te vinden zijn,

geografische verspreiding van camera’s is ook lastig bij grote applicaties.

Gebruikers vertrouwen op de voordelen

die de publieke ruimtes en het openbaar

Gebruikers hebben continu toegang

van hogere resolutie, waardoor bijvoorbeeld de identificatie van een persoon

vervoer bewaken.

nodig tot de beelden van elke videocamera en vanaf verschillende locaties, ook

eerder mogelijk wordt. HD-camera’s ver-

De data opgenomen door beveiligingscamera’s worden slechts voor één reden

vangen steeds vaker SD-camera’s. Bij

opgeslagen, en dat is om ze te doorzoe-

is. Het internet en mobiele netwerken

bepaalde toepassingen wordt voor nog

ken als er een incident is geweest en men

hogere resolutie gekozen: 4K Ultra HD

de beelden daarvan wil vinden. Wanneer

bieden zelden voldoende bandbreedte om live-beelden in HD-kwaliteit te

biedt vier keer het aantal pixels van HD

de tijd en de plaats precies bekend zijn,

streamen.

en daardoor nog meer details. En in de

is dit eenvoudig, aangezien de video’s

toekomst krijgen we zelfs camera’s die

voorzien zijn van een tijdscodering.

Verminderen datavolume van het

werken volgens de 8K-standaard en die

Maar wanneer u de ontsnappingsroute

grootste belang

het aantal pixels nog eens verviervoudigen tot 33 megapixels per beeld.

van een dader wilt bepalen op basis van

De beveiligingsindustrie spant zich uiter-

meerdere camera-opnames, wordt u

mate in om het immense volume aan data

Maar de constante verbetering van

daarbij al snel beperkt door de enorme

te verminderen zonder dat de kwaliteit

de beeldkwaliteit heeft ook nadelen.

hoeveelheid data. En de realiteit bij videobewaking is dat het grootste deel van de

van relevante beeldinformatie daaron-

opgeslagen data nooit wordt gebruikt.

want normaal gesproken is de gebrui-

worpen netwerken en opslagsystemen

Zonde, want de opslag van data beslaat

ker alleen geïnteresseerd in een bepaald

nodig zijn. Nieuwe encoding- en com-

vaak wel de helft van de kosten van een

deel van het beeld, zoals een bewegend

pressietechnlogieën zoals H.265 kunnen

object voor een statische achtergrond.

de datagroei voor een klein deel opvan-

video-oplossing. Intelligentie in de camera kan helpen om alleen relevante data te

gen, maar dit is onvoldoende om de con-

bewaren.

worden verzonden en opgeslagen in

stante verviervoudiging van de datavo-

Maar opslag is niet het enige probleem,

de hoogste kwaliteit, in tegenstelling tot

lumes bij te kunnen houden. Bovendien

een ander heeft betrekking op de live-

nemen de systemen ook in omvang toe,

beelden in de controlekamer. Bij grote

minder relevante beelden, waar een significant verlies van kwaliteit vaak accep-

waarbij meer en meer camera’s worden

applicaties is het onmogelijk om alle

tabel is.

Beelden moeten worden overgedragen en opgeslagen, waarvoor juist ont-

waar geen snelle verbinding beschikbaar

der lijdt. De focus ligt hier op ‘relevant’,

Deze relevante beeldgebieden moeten
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Om de hoogste beeldkwaliteit te reali-

gieën kan worden gerealiseerd, blijft de

seren met verminderde datavolumes,

overdracht van videodata via verbindin-

heeft Bosch een technologie ontwik-

gen met lage en variërende bandbreedte

keld die selectieve compressie mogelijk

(karakteristiek voor mobiele netwerken)

maakt. In camera’s die deze technologie

een probleem. Om gebruikers op afstand

den onmogelijk is in grote applicaties.

ondersteunen, kunnen maximaal 8 delen

of mobiel toegang te geven tot live video,

van het beeld (encoding areas) worden

heeft Bosch de technologie Dynamic

Bovendien worden algoritmes, in tegenstelling tot mensen, nooit moe en verlie-

geconfigureerd met verschillende compressieparameters. Hierdoor kunnen de

Transcoding ontwikkeld. Met Dynamic

zen ze hun focus niet.

Transcoding wordt de beschikbare

Door onbelangrijke details te verber-

minder belangrijke beeldgebieden meer

bandbreedte continu gemeten en wordt

gen en door abstraherende, intelligente

worden gecomprimeerd dan de essen-

de video automatisch gecomprimeerd

video-analyse toe te passen, wordt een

tiële delen van het beeld. HD-camera’s

aanmerkelijke vermindering van het

voorzien van deze technologie hebben

tot hij in realtime kan worden overgedragen. In dit geval is de live-overdracht van

tot wel 50% minder bandbreedte nodig

hogere prioriteit dan de beeldkwaliteit.

dan andere HD-camera’s, waardoor de

Indien nodig kan de gebruiker de trans-

genereren bijvoorbeeld contentanalyseinformatie in de vorm van metadata

belasting van zowel het netwerk als de

missie stoppen en het actuele beeld in

naast het actuele videobeeld. Deze

opslagsystemen ook overeenkomstig

full HD-kwaliteit bekijken (en nu ook al in

data bestaan uit eenvoudige tekstjes die

minder wordt.

4K Ultra HD) om de details zichtbaar te

beschrijvingen bevatten van specifieke

Een andere aanpak is Content Based

maken. Met Dynamic Transcoding, kunnen full HD-beelden (1080p @ 30fps) tot

beelddetails, zoals objecten of bewegingen. Metadata hebben een veel kleinere

Imaging Technology (CBIT), die is geïmplementeerd in alle IP-camera’s van

Met Dynamic Transcoding wordt de beschikbare bandbreedte continu gemeten en wordt
de video automatisch gecomprimeerd tot
deze in realtime kan worden overgedragen.

datavolume mogelijk. Bosch-camera’s

CIF (240p) worden gereduceerd, waar-

opslag nodig dan de video-opnames zelf

Bosch. CBIT combineert de informatie

door een bandbreedte van 500 kbps of

en kunnen sneller worden overgedra-

van de sensor, de beeldverwerking, de

zelfs lager voldoende is voor livebeel-

gen. In bepaalde situaties kan het zelfs

encoder en videocontent-analyse om

den. In een dergelijk scenario worden

voldoende zijn om alleen de metadata

elke scène in optimale beeldkwaliteit

HD-beelden opgeslagen in het lokale

over te dragen, wanneer het bijvoorbeeld

weer te geven. CBIT heeft twee speciale functionaliteiten: Intelligent Auto

netwerk van de camera en worden ze

nodig is om de aanwezigheid van een

alleen indien nodig verzonden.

voertuig te detecteren of het aantal personen in een bepaald gebied zonder dat

Noise Reduction (IDNR). IAE stelt de

Intelligent Video Content Analysis

extra details nodig zijn.

camera automatisch in, gebaseerd op

Gebruik van bandbreedte alleen wanneer dit nodig is, is een van de doelstel-

Versnellen forensisch onderzoek

IDNR ruis verwijdert en het beeld optimaliseert. IDNR is in alle IP-camera’s

lingen van intelligente video-analyse.

Ondanks het feit dat livemeldingen het

Intelligente algoritmes in de camera kun-

belangrijkste zijn bij vele applicaties,

van Bosch geïmplementeerd, IAE in de

nen het beeld analyseren en beelddata

resulteren dergelijke meldingen vaak

camera’s die intelligente video-analyse

verzenden, maar ook een alarm aange-

in de noodzaak om gebeurtenissen te

(IVA) ondersteunen.

ven wanneer aan bepaalde vooringe-

reconstrueren op een later tijdstip. Het

stelde alarmvoorwaarden is voldaan.

Exposure (IAE) en Intelligent Dynamic

de actuele lichtomstandigheden, terwijl

Transmissie via internet en mobiel

Dit resulteert in significante bitratebe-

analyseren van de opnames van bewakingscamera’s is een tijdrovende bezig-

Terwijl een drastische vermindering van

sparingen en lost ook het probleem op

heid. Om incidenten te kunnen herken-

de bitrate dankzij dergelijke technolo-

dat livebewaking van alle camerabeel-

nen met een redelijke zekerheid, kunt u
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opgenomen video niet sneller bekijken

borgen. Bovendien moet de data worden

Denk aan de privacy

dan op viervoudige snelheid. Voor vier

gecodeerd tijdens de overdracht naar

Hoe meer videodata worden verzameld

uur opname is dus minimaal één uur

het Video Management Systeem en op

in de openbare ruimte en binnen bedrij-

nodig en wanneer meerdere camera’s

opslagmedia. Bosch heeft daarom een

ven, des te belangrijker wordt de privacy-

moeten worden geëvalueerd, wordt dit

politiek. In de meeste gevallen is het niet

evenredig meer. In bepaalde gevallen is

Trusted Platform Module (TPM) geïmplementeerd voor elektronische handteke-

dit gewoon duur. In andere gevallen is

ningen en codering via een opgeslagen

zijn opgenomen te identificeren. Vaak is

de langdurige analyse een grote hindernis voor het snel reageren op een kriti-

certificaat in alle IP-camera’s.

het voldoende vervormde gezichten of

Omdat geen enkele operator toestem-

zelfs vervormde personen weer te geven.

sche gebeurtenis. Wanneer niet zeker is

ming voor toegang tot alle videodata

In andere applicaties kan het gebruik van

welke camera’s beelden hebben opge-

heeft – althans dat zou zo moeten zijn

avatars of zelfs alleen metadata in plaats

nomen van de betreffende gebeurtenis,

–, zijn verdeelde toegangsrechten een

van mensen denkbaar zijn, hetgeen ook

zijn zowel de kosten als de vertraging nog

andere voorwaarde wanneer het gaat

een positieve invloed zal hebben op de

groter.

om beheren van videodata. Veilig toegangsmanagement kan natuurlijk niet

benodigde bandbreedte, omdat avatars en vooral metadata significant min-

Ook hier kunnen metadata helpen wanneer ze zijn opgeslagen samen met de

nodig de individuen die door de camera

alleen in de camera worden geïmple-

der datavolume nodig hebben. Wanneer

opnames. In tegenstelling tot de beel-

menteerd, maar moet onderdeel zijn

dergelijke technieken ingezet worden,

den zelf, kunnen metadata automatisch

van het videomanagementsysteem, zo

kunnen ook de toegangsrechten over-

worden doorzocht. Voor een forensisch

mogelijk gebaseerd op Microsoft Active

eenkomstig geconfigureerd worden

onderzoek kunnen de gebruikers een-

in het videomanagementsysteem,

voudig de videomanagementsoftware

Directory of een andere directoryservice. Men moet zich er ook van bewust

gebruiken om met behulp van steek-

zijn dat videodata normaal gesproken

alleen metadata of avatars kunnen zien

woorden de beelden te doorzoeken. Een

kritische data zijn, die moeten worden

en anderen die het hele plaatje kunnen

dergelijke zoekroutine kan binnen enkele

bekijken.

seconden de relevante videobeelden

beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruikmakend van gebruikelijke

identificeren van één of zelfs meerdere

instrumenten voor IT-veiligheid. Vooral in

camera’s. Hierdoor zal het doorzoeken

kritische infrastructuren kunt u te maken

van vier uur opnames niet langer duren

krijgen met geavanceerde aanvallen

dan een halve minuut. Door verdere verfijning toe te passen voor elke zoekrou-

door intelligente partijen en organisaties,

met onderscheid tussen operators die

(Door Bosch Security Systems)
www.boschsecurity.be

denk aan CyberWar.

tine, kan de nauwkeurigheid nog verder
worden verbeterd.
Controle is goed, vertrouwen is
beter
Het management van videodata is niet
beperkt tot de overdracht en opslag.
Steeds belangrijker wordende aspecten zijn privacy en dataveiligheid.
Onderwerpen die aanmerkelijk minder
van belang waren in de analoge wereld.
Een operator moet er altijd zeker van
kunnen zijn dat de beelden die hij ziet en
opslaat ook werkelijk van de betreffende
camera komen en niet zijn gemanipuleerd. Elke camera moet een betrouwbare communicatiepartner zijn, en alleen
een elektronische handtekening binnen
de camera kan deze authenticiteit waar-

Intelligent Video Content Analysis: in bepaalde situaties kan het voldoende zijn om alleen
de metadata over te dragen, wanneer het bijvoorbeeld nodig is om de aanwezigheid van
een voertuig te detecteren of het aantal personen in een bepaald gebied zonder dat extra
details nodig zijn.
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FLIR T640 op uitschuifbare mast
inspecteert zonnepanelen op het dak

B

ij de plaatsing van zonnepanelen op het dak moet schaduw zo veel

Met de FLIR T640-warmtebeeldcamera
kunnen zonnepanelen perfect geïnspecteerd
worden.

mogelijk vermeden worden en moet gezorgd worden voor een maximale inval van zonlicht. Hier zit echter ook een keerzijde aan. Door

hun hoogte zijn de panelen lastig te bereiken voor onderhoudsinspecties met
een warmtebeeldcamera. Het Belgische bedrijf Visiotherm heeft hiervoor
een oplossing bedacht: plaatsing van de camera op een uitschuifbare mast.

Het in Esneux gevestigde bedrijf conclu-

niet de juiste kijkhoek wordt gekozen, ziet

deerde na een haalbaarheidsonderzoek

men de infrarode straling van de boven-

dat een uitschuifbare mast een geschikte

liggende lucht die wordt gereflecteerd

oplossing zou zijn. Directeur en oprichter

door het glazen oppervlak, in plaats van

van het bedrijf Patrick Robe over de door

de infrarode straling van het paneel zelf”,

hen ontwikkelde warmtebeeldoplossing
op een mast: “We maken al geruime tijd

legt Patrick Robe uit. “Dit kan men oplossen door zorgvuldig de juiste kijkhoek te

gebruik van warmtebeeldcamera’s voor

kiezen, of door het paneel aan de ach-

het opsporen van problemen met zonnepanelen. Wij hebben gemerkt dat

terzijde te onderzoeken in plaats van

warmtebeeldcamera’s van FLIR in het

paneel vanaf de achterzijde toegankelijk

algemeen, en dan met name de FLIR

is.” Volgens Patrick Robe is de inspectie

T640-warmtebeeldcamera, zeer goed

van zonnepanelen op daken een uitdaging. “De meeste zonnepanelen kun-

geschikt is voor inspecties van zonnepanelen. Defecten in zonnepanelen ont-

Een draadloze verbinding biedt uitkomst voor
een op een mast gemonteerde warmtebeeldcamera van FLIR. De warmtebeelden
kunnen worden bekeken op een tablet en de
camera kan op afstand worden bediend via
de FLIR-app.

aan de voorzijde. Dit kan alleen als het

nen doorgaans niet vanaf de achterzijde

wikkelen vaak warmte. Met een warmte-

geïnspecteerd worden, daarom moet

beeldcamera kunnen dergelijke fouten

de camera de juiste kijkhoek bepalen.

vaak in een vroeg stadium gedetecteerd

Soms is een goede kijkhoek niet mogelijk

worden.”

door de beperkte beschikbaarheid van
standpunten. Indien er gebouwen in de

De juiste hoek kiezen

buurt staan, kan men de zonnepanelen

De reflecterende toplaag van zonnepa-

vanuit een goed standpunt inspecteren,

nelen levert vaak problemen op. “Indien

en is er geen probleem. Maar dat is uiter-
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De aluminium mast reikt tot een hoogte van
12 meter, voldoende lang voor de inspectie
van de daken van de meeste woonhuizen.
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aard niet altijd het geval. Daarom gingen
we op zoek naar een oplossing voor dit
probleem.”
Uitschuifbare mast
“Eerst probeerden we een industriële
platformlift uit, maar een dergelijk systeem heeft veel ruimte nodig en is vaak
nogal prijzig”, vervolgt Patrick Robe.
“Onze uitschuifbare mast is veel kostengunstiger en vereist slechts een vrije
ruimte van 0,25 m². De mast kan nagenoeg overal ingezet worden. Volledig uit-

Oververhitte zonnecellen belemmeren de prestaties van het totale fotovoltaïsche systeem. Dit warmtebeeld brengt enkele defecte cellen in het
zonnepaneel aan het licht.

geschoven reikt de aluminium mast tot
een hoogte van 12 meter, voldoende lang
voor de inspectie van de daken van de
meeste woonhuizen.”
“Boven op de uitschuifbare mast wordt
een op afstand bestuurbare draai- en
kantelunit gebruikt om de camera op het
gewenste doel te richten”, legt Patrick
Robe uit. De warmtebeeldcamera wordt
vervolgens draadloos bediend via een
tablet met de FLIR Tools-app. De draadloze verbinding is zeer handig voor deze
toepassing. Vanaf de grond kunnen we
de emissiviteitsinstellingen wijzigen, het
niveau en het bereik aanpassen, en temperatuurmeetpunten, kaders e.d. toevoegen.”

Met warmtebeeldtechnologie kunnen complete panelen in één keer geïnspecteerd worden. Afwijkingen in de zonnepanelen zijn op deze warmtebeelden duidelijk te zien.

Het totale systeem weegt 34 kilogram.
Het kan dus ook op platte daken gebruikt

warmtebeeldcamera. Hij heeft een onge-

worden. “Als het dak te hoog is om

koelde detector met microbolometer die

bijvoorbeeld de mogelijkheid om automatisch GPS-coördinaten aan de warm-

vanaf grondniveau te bereiken, kan de

scherpe warmtebeelden met een resolu-

tebeelden toe te voegen, om archiveren

mast op een plat dak geplaatst worden

tie van 640 x 480 pixels produceert. De

in het beeldarchief te vereenvoudigen.

voor een goed overzicht van het dak en

camera kan nauwkeurig temperaturen

Voor Patrick Robe lag de keuze voor een

voor het kiezen van de juiste kijkhoek.”

meten tussen -40°C en +2.000°C met

warmtebeeldcamera van FLIR voor de

Met de uitschuifbare mast worden niet

een thermische gevoeligheid van minder

alleen zonnepanelen, maar ook isolatieproblemen en waterlekkage op daken

dan 35 mK. Deze warmtebeeldcamera

hand. “Ik werk al 25 jaar met warmtebeeldcamera’s van FLIR en zijn voorgan-

is praktisch, en combineert een ergonomisch design en een licht gewicht met

gers. Er is niet enkel het kwaliteitsaspect.

gebruiksgemak. De camera levert niet

sales en de service zeer goed verzorgd

FLIR T640-warmtebeeldcamera

alleen mooie beelden en nauwkeurige

worden.”

De camera die voor deze inspec-

temperatuurmetingen, maar beschikt

ties wordt gebruikt is de FLIR T640-

ook over diverse extra functies. Zo is er

geïnspecteerd.

Ik weet inmiddels ook dat de after-

www.flir.com
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Nieuwkomer Gérard Vandevenne (links) en
David le Bussy van Klinkenberg Energy.

Michel Klinkenberg profileert zich ook als energieleverancier

H

et voorbije jaar zijn nogal wat energieleveranciers gestart met het aanbieden van installatie- en onderhoudswerkzaamheden, naast hun hoofdactiviteit als energieleverancier. “Als eerste elektro-installatiebedrijf wil de
firma Michel Klinkenberg – een familiebedrijf pur sang – de omgekeerde beweging maken, en zich als energie-

leverancier op de Waalse markt lanceren”, aldus beheerder David le Bussy.

Recent zijn heel wat collega-installatie-

slagkracht en de technische knowhow

de nabije toekomst op de energiemarkt

bedrijven overgenomen door een van

van het bedrijf evalueerde. Drie weken

zullen lanceren. “Niettegenstaande alle

de grote energieleveranciers. “We wil-

na het indienen van de aanvraag werd

len ons brede aanbod aan technieken

ze goedgekeurd. Nooit eerder werd een

sensibilisering is zo’n 80% van de bevolking nog nooit van energieleverancier

verder uitbreiden door ons ook als ener-

dossier sneller goedgekeurd door de

veranderd. Aangezien de huidige ener-

gieleverancier te profileren. Op jaarbasis

CWaPE. Sinds 14 januari 2016 zijn we

gieprijzen zeer laag zijn, bevelen we onze

realiseren we nu de speciale technieken

officieel erkend als leverancier van elektriciteit, binnenkort volgt onze erkenning

klanten contracten met een termijn van

deze manier willen we ook een sterk signaal geven in onze strijd tegen de sociale

als gasleverancier. In een latere fase wil-

marge. Terwijl er concurrenten zijn die

len we ook onze andere diensten (vervan-

hun klanten eenjarige contracten voor-

dumping die we, in het kader van onze

ging en onderhoud van verwarmingsin-

leggen die automatisch – zij het met een

tertiaire of industriële projecten, dage-

stallaties, onderhoud van PV-installaties,

hoger tarief – verlengd worden”, aldus

lijks meemaken”, aldus David le Bussy,

alarmbewaking etc.) aanbieden. We rich-

David le Bussy.

beheerder van de divisie Klinkenberg

ten ons zowel op Waalse particulieren als

Energy. “Het was een oude droom van

bedrijven. We zijn en blijven een flexibele,

David & Gérard

zowel CEO Christophe Klinkenberg als

familiale kmo die, ook als energieleveran-

De lancering als nieuwe speler op de

mezelf om onze servicepakket te vervolledigen met het leveren van energie. Met

cier, zijn klanten op dezelfde manier zal

energiemarkt vraagt zware investeringen. Naast een informaticaplatform,

in een duizendtal nieuwe woningen. Op

blijven benaderen.”

Gérard Vandevenne, een expert op het

drie jaar aan. Met een bescheiden winst-

marketing, een website en de nodige

vlak van hernieuwbare energie die ook

Markt niet verzadigd

bankgaranties, zijn er inmiddels een zes-

geruime tijd bij een energieleverancier

Onderzoek wijst uit dat 80% van de

tal medewerkers binnen het bedrijf full-

aan de slag was, werd iemand in huis

energiemarkt in handen is van drie grote

time in deze nieuwe bedrijfsactiviteit aan

gehaald die de energiemarkt door en

marktspelers. Hiervan is 50% nog altijd

de slag. David le Bussy: “Tot nu toe telt

door kent. Er werd een aanvraagdossier

in handen van de grootste onder hen.

Klinkenberg Energy een 800-tal externe

ingediend bij de CWaPE (Commission

Bovendien is de kans niet denkbeeldig

klanten, met daarnaast een 180-tal eigen

wallonne pour l’Énergie), die de financiële

dat ook andere dienstverleners zich in

medewerkers. Onder die externe klanten
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zijn er ongeveer evenveel particulieren

len halen. Indien ze kaprijp zijn, zal het

de energieprijzen tegen het einde van

als bedrijven. Aan de lokale bedrijven die

hout gebruikt worden in de bouwsector

het jaar opnieuw zullen stijgen”, aldus

ons initiatief genegen zijn, vragen we of

voor diverse doeleinden. Er volgt ook een

David le Bussy, die onderstreept dat het

we hun medewerkers mogen informeren

tweede terrein voor snelgroeiers (bomen

bedrijf uit Milmort-Herstal, ook in haar

over hoe we onze werking als energieleverancier zien. Meestal volgt een positie-

kaprijp na 10 à 15 jaar). Het hout hiervan

rol als energieleverancier, haar familiale

zal gebruikt worden om houtsnippers te

ve respons, waarna we aan elke individu-

maken voor de industrie, bedrijven… Op

karakter blijft behouden. De rechtstreekse, persoonlijke band met de klant zit in

ele medewerker een gepersonaliseerde

die manier zullen we bedrijven en particulieren rechtstreeks van natuurlijke, her-

het DNA van dit bedrijf. Bij het opleveren

offerte voorstellen, tegen de meest gunstige marktvoorwaarden. Onze marke-

nieuwbare energie kunnen voorzien.”

Christophe Klinkenberg de klant op om

tingstrategie voorziet ook in het twee-

van elke werf belt algemeen directeur
te vragen hoe alles verlopen is. Onze

maal per week versturen van een korte,

In het DNA van het bedrijf

klanten zullen nooit verder geholpen

één minuut durende, ludieke videobood-

“Om tot een zo correct mogelijke prijs

schap (op YouTube en Facebook) vanwe-

voor de klant te komen, verwijzen we

worden vanuit een buitenlands callcenter, wel door onze eigen medewerkers.

ge ‘David & Gérard’ – mijn collega Gérard

altijd naar de vergelijkende prijscalcu-

Het zullen ook eigen medewerkers zijn

en ikzelf. Dit om de naambekendheid als

lator van de CWaPE, de enige offici-

die langskomen voor een installatie of

nieuwe energieleverancier te vergroten,

ële, volledig onafhankelijke instantie ter

een onderhoud.”

en mee te geven hoe eenvoudig het is om

zake in Wallonië. Er werden al een dui-

(Door Philip Declercq)

van energieleverancier te veranderen. Er

zendtal tariefsimulaties voor (potentiële)

is ook een video in de maak waarin we

klanten gemaakt. In geen enkel dossier

onze nieuwe activiteit aan alle Waalse

bleek onze prijs duurder dan die van de

ondernemers voorstellen.”

oorspronkelijke energieleverancier. Het

Blauwe energie

spreekt voor zich dat we met de huidige lage energieprijzen potentiële klan-

“We willen de mensen geen rad voor

ten adviseren om voor een vast tarief te

de ogen draaien door constant de term

kiezen. Want het ziet ernaar uit dat dat

www.klinkenberg.be

‘groene energie’ in de mond te nemen.
In ons land is die term misleidend. Geen
enkele Belg weet of de energie die hij
verbruikt al dan niet echt ‘groen’ is. We
spreken dan ook liever van ‘blauwe energie’”, aldus David le Bussy. “Wat niet wil
zeggen dat we niet bezorgd zijn om het
milieu. Integendeel. We hanteren een
uitgesproken standpunt op dat vlak, en
willen dit lokaal sterk verankeren. Recent
werd in Lierneux een terrein van 4 hectare
aangekocht, waar per nieuwe klant van
Klinkenberg Energy een boom geplant
zal worden. Voor de eerste 10.000 nieuwe klanten zal telkens bijvoorbeeld een
douglasspar worden geplant. Bomen
met een levensduur van 50 à 60 jaar die
dus heel wat CO2 uit de atmosfeer zul-

Om de naambekendheid te vergroten, worden ludieke David & Gérard-filmpjes
de wereld ingestuurd. (Foto: Michel Klinkenberg)
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Antibacteriële installatiekanalen
zorgen voor hygiënisch surplus

R

De ontwikkeling van microben voorkomen:
Rapid 80-installatiekanaal voor apparatuurinbouw met antibacterieel oppervlak.

ecent lanceerde de Duitse fabrikant OBO Bettermann Rapid 80 en

van. “Dit is de reden waarom goede hy-

Rapid 45, een nieuwe serie installatiekanalen voor apparatuur-

giënische voorzorgsmaatregelen steeds

inbouw. Ze hebben een antibacterieel oppervlak dat hygiënische

belangrijker worden in ziekenhuizen en

voordelen biedt. Vooral in de zorgsector hebben deze innovatieve installatiesystemen een aanzienlijk potentieel.

rust- en verzorgingstehuizen”, aldus
directeur Bart De Bruyne. “Constructieen installatiematerialen die de ontwikkeling van microben verhinderen in
behandelingsruimtes, patiëntenkamers

De Duitse fabrikant OBO Bettermann,

teur Jos Wautelet, die eind 2014 werd

en kantoren, kunnen een belangrijke

een familiebedrijf van de vierde generatie,

opgevolgd door Bart De Bruyne. Tot

aanvullende rol spelen in elk aspect van

focuste oorspronkelijk op de productie

het productassortiment behoren o.m.

de algemene hygiëne. De nieuwe serie

van bevestigingssystemen. Bij de heropstart na WO II werd met het galvaniseren

de verbindings- en bevestigingssystemen VBS, KTS-kabeldraagsystemen,

installatiekanalen voor apparatuurinbouw heeft een antibacterieel oppervlak.

van metalen een nieuw concept bedacht

LFS-kabelinstallatiesystemen, UFS-

Al tijdens de productiecyclus wordt het

waarbij een speciale metalen pin kan

ondervloersystemen, de transiënten- en

bacteriedodende effect in de producten

worden gemonteerd zonder boringen

bliksembeveiligingssystemen BSS, en

verwerkt.”

uit te voeren. In de loop der jaren werd

TBS-brandbeveiligingssystemen.
Kunststof installatiekanalen

het productassortiment steeds verder
uitgebreid. Begin deze eeuw werd het

Hygiënisch voordeel

gamma vloerdozen en ondervloersystemen van de Duitse fabrikant Ackermann

Recent lanceerde OBO Bettermann een

In een aantal dokterspraktijken, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen

nieuwe serie installatiekanalen met een

maken kunststof installatiekanalen van

Cable Management overgenomen,

antibacterieel oppervlak voor apparatuurinbouw, Rapid 80 en Rapid 45, met

OBO Bettermann deel uit van de elek-

met behoud van de bestaande productnaam. Later volgde de acquisitie

als voornaamste groeimarkt de zorg-

geïnstalleerd langs wanden, en voor-

van DAHL-KANAL, een producent van

sector. Infecties die in een ziekenhuis

zien in een snelle toegang tot elektrici-

bedradingskokers. De fabrikant, met

opgelopen worden, vormen immers een

teit en data. “Om deze installatiekanalen

hoofdzetel in het Duitse Menden, commercialiseert zijn producten wereldwijd

groeiend probleem. Uit een onderzoek

antibacterieel te maken, werd zilverfos-

door de German Association of Hospital

faatglas toegevoegd aan de kunststof-

door samen te werken met lokale vak-

Hygiene blijkt dat jaarlijks bijna 900.000

korrels die worden geëxtrudeerd. Deze

groothandels. Het Belgische filiaal OBO

patiënten ziekenhuisinfecties oplopen,

substantie vernietigt het celmembraan

Bettermann nv werd in 1997 opgericht

enkel in Duitsland. Meer dan 30.000

van de bacterie, waardoor de uitbreiding

in Aartselaar, onder impuls van direc-

mensen stierven ook ten gevolge hier-

ervan wordt verhinderd. Ongeveer 99%
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trotechnische uitrusting. Ze worden
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Bacteriën verspreiden zich snel op onbehandelde oppervlakken ten gevolge van vochtigheid (afbeelding links).
Oppervlakken die behandeld zijn met zilverionen (afbeelding rechts) zorgen voor een geïntegreerde hygiënische werking
en een duurzame bescherming. (Foto’s: Sanitized AG)

van alle bacteriën overleeft dit niet. Zelfs

tiekanalen te ontwikkelen, combineerde

heidssector willen we de patiënten een

antibioticaresistente microben, zoals de

OBO Bettermann zijn ervaring op gebied

optimale bescherming bieden, en het

gevreesde MRSA, worden onschadelijk

van gezondheidszorg met het recentste

medisch personeel een goede techni-

gemaakt. De gebruikte zilverionen zijn

wetenschappelijk onderzoek rond bacteriedodende behandelingen. “Deze nieu-

sche ondersteuning geven”, besluit Bart

we oplossingen zorgen voor een perfor-

Zwitserse bedrijf Sanitized een gecertifi-

mante data- en elektriciteitsvoorziening,

ceerde partner is voor de antibacteriële

en garanderen op die manier de efficiën-

behandelingen op de installatiekanalen

Installatiekanalen in aluminium en

tie van technische en logistieke proces-

van OBO Bettermann.

plaatstaal

sen. Mede ondersteund door systemen

(Door Philip Declercq)

Ook aluminium en stalen installatiekana-

voor preventieve brandwering, bliksem-

len hebben functionele en esthetische

beveiliging en overspanningsafleiders.

voordelen voor toepassingen in de zorg-

Met deze oplossingen voor de gezond-

veilig voor de mens en voor het milieu, en
zijn goedgekeurd voor contact met voedingswaren”, aldus Bart De Bruyne.

De Bruyne. We vermelden nog dat het

www.obo.be

sector. Een antibacteriële coating zorgt
ervoor dat de installatiekanalen aan alle
hygiënische vereisten voldoen. “Tijdens
het productieproces gebruiken we een
poederverf op zilverbasis voor een blijvend effect op het oppervlak. Ook hier
worden de celmembranen van bacteriën
gedestabiliseerd, waardoor uitbreiding
zijn efficiëntie bewezen tegen een groot
aantal grampositieve en gramnegatieve
bacteriën. In tegenstelling tot normale
desinfecterende reiniging, werkt deze
preventieve bescherming de klok rond”,
aldus De Bruyne.
Performante data- en
elektriciteitsvoorziening
Om de Rapid 45- en Rapid 80-installa-

Foto: OBO Bettermann

wordt tegengegaan. Deze coating heeft

“Constructie- en installatiematerialen die de ontwikkeling van microben verhinderen in behandelingsruimtes, patiëntenkamers en kantoren, kunnen een belangrijke aanvullende rol spelen in
elk aspect van de algemene hygiëne”, aldus Bart De Bruyne, directeur OBO Bettermann.
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Light+Building koppelt
gebouw- en energie-infrastructuur

L

Smart Powered Building: intelligente koppeling van gebouwen, energiemanagement
en duurzaamheid. (Foto: Messe Frankfurt
Exhibition GmbH - Jens Liebchen)

ight+Building 2016 stond in het teken van koppeling, zorg voor res-

gebieden van de gebouwtechniek op

sources, energie-efficiëntie en veiligheid, onder het motto ‘Where

technologie-eilanden voorgesteld.

modern spaces come to life’. Een belangrijke tendens is de koppeling

Tijdens Building Performance konden

van de systemen en digitalisering die zich verder doorzet. Smart Meters zijn

vakbezoekers zich informeren op semi-

een van de belangrijkste componenten voor de Smart Grid, het intelligente

nars rond licht en geïntegreerde bouw-

stroomnet van de toekomst.

techniek.
Smart Building op Digital Building
In het gebouwenbeheer wordt het belang

Led blijft uiteraard een dominant thema

Intelligent gekoppelde systemen

van geschikte veiligheidsmaatregelen

op de wereldbeurs voor licht en gebouw-

Light+Building houdt tevens de vinger

steeds groter. Het verbinden van discipli-

techniek in Frankfurt. De efficiëntie van

aan de pols wat betreft de koppeling

nes, zoals videotechniek, toegangscon-

ledverlichting is aanzienlijk toegenomen.

trole, overval- en inbraakmeldtechniek,

Ledlampen hebben een efficiëntie van

van gebouw- en energie-infrastructuur. Gesofisticeerde technologieën

115 lumen per watt: de ledverlichting zelf

zoals Smart Home-concepten worden

ring, drukt zijn stempel op de markt van

is nu goed voor 80%, warmteafgifte voor

bestuurd door middel van smartpho-

de elektronische veiligheidstechniek.

de overige 20%. Sommige leds zijn bijna

nes. iOS- en Android-besturingsapps

Het marktpotentieel van koppelbare vei-

minuscuul geworden, maar blijven toch

introduceren intelligentie in gebouw-

ligheidssystemen is groot. Momenteel

zeer flexibel in termen van lichtverdeling. Deze technologische ontwikkelin-

technische installaties. Smart Powered

vervult de videobewaking binnen de

Building brengt dan weer intelligente

veiligheidstechniek een voortrekkersrol.

gen zorgen ervoor dat led steeds meer

koppeling van gebouwen, energiema-

De toepassing van het IP-protocol geeft

nichemarkten kan bedienen. Strakke,

nagement en duurzaamheid in overeen-

minimalistische armaturen en metaal-

stemming. Wat veiligheid van gebouwen

ondernemingen hoge flexibiliteit en verlaagde exploitatiekosten. Het gebruik

kleuren blijven in. In de architecturale ver-

betreft, werd voor het eerst een speci-

van bestaande infrastructuren biedt

lichting duiken nu ook pastelkleuren op.

aal platform, Intersec Forum genoemd,

voordelen. Door het eenvormige com-

Een opvallende nieuwigheid was er bij

georganiseerd. Nieuwe oplossingen en

municatieprotocol kunnen de verschil-

OSRAM: de OmniPoint-armatuur waarbij

innovaties op het vlak van veiligheids-

lende genoemde toepassingsgebieden

alle lichtemitterende dioden individueel

techniek werden er toegelicht. Opvallend

onderling verbonden en via een geza-

kunnen worden gestuurd. Met slechts

blijft ook de groeiende harmonie tussen

menlijke interface bediend worden. De

één flexibele armatuur kunnen verschillende gedeelten van één ruimte belicht

design en functionaliteit. Op de show

gebruiker heeft sneller toegang tot gege-

Digital Building werden de nieuwste

vens en beelden in videobewakingssys-

worden.

ontwikkelingen voor verschillende deel-

temen. Dankzij nieuwe technologieën
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brandmeldtechniek en spraakalarme-

BEURS

kunnen ze bovendien aan mobiele eind-

toevoegen. Intelligente energiemanage-

Things (IoT), de oplossing ZigBee 3.0.

apparatuur overgedragen worden. De

ment- en monitoringsystemen maken

De associatie wil op die manier intelligen-

digitale verbinding van alle disciplines

een systematische meting, registratie,

tere, efficiëntere huizen, gebouwen en

integreert uiteenlopende functies van het

analyse en optimalisatie van het energie-

verlichtingssystemen mogelijk maken.

veiligheids- en gebouwmanagement in

verbruik en de energieopwekking moge-

ZigBee 3.0 brengt IoT en zijn Common

één enkele toepassing. De nieuwe technologieën, trends en producten binnen

lijk. Even belangrijk voor het intelligente
stroomnet van de toekomst vormen

Applications Library samen in één compatibele end-to-endoplossing voor alle

de veiligheidstechniek, en hoe ze gekop-

accumulatorsystemen. Voor een Smart

verticale markten. In samenwerking met

peld en geïntegreerd kunnen worden in

EnOcean Alliance wil ZigBee Alliance ook

Smart Building-concepten, kwamen aan

Grid zijn open, gestandaardiseerde koppelingsconcepten nodig, zodat de inter-

bod in de Digital Building-show.

operabiliteit en de transparantie van de

en bouwtoepassingen voor het Internet

apparaten en systemen verbeterd wor-

de benefits van selfpowered verlichtings-

Van Smart Meter-technologie naar

den. Een groot aantal beschikbare com-

of Things uitbreiden voor gebruik wereldwijd.

Smart Grid

municatiestandaards moet in het intelli-

(Door Philip Declercq)

De Smart Meter-technologieën die op

gente stroomnet geïntegreerd worden.

de beursvloer werden voorgesteld,

IT- en veldbusniveaus moeten met elkaar

www.light-building.com

maken het mogelijk stroomopwekking

communiceren om zo een gemeen-

en -verbruik beter op elkaar af te stemmen. Gebouwen worden een actie-

schappelijk platform voor bestaande
eilandoplossingen te vormen.
Light+Building 2016 in cijfers

ve deelnemer in het energienetwerk:
denk aan een fotovoltaïsche installatie

ZigBee 3.0

- 216.000 bezoekers uit 160 landen

op het dak en warmtekrachtcentra-

In hal 9 van Messe Frankfurt lanceerde

- 2.589 exposanten

les. Gebouwsystemen moeten in staat

ZigBee Alliance, een Amerikaanse asso-

gesteld worden om zelfstandig te beslis-

ciatie van bedrijven actief in het ontwik-

- Best vertegenwoordigde landen:
Duitsland, Italië, Nederland,

sen of en wanneer ze de opgewekte

kelen van open, globale standaarden

Frankrijk, VK en China

stroom verbruiken of aan het stroomnet

voor lowpower draadloos Internet of

Smart Powered Building: intelligente
koppeling van gebouwen, energiemanagement en duurzaamheid.
(Foto: Messe Frankfurt Exhibition
GmbH - Jens Liebchen)

Intelligente energiemonitoringsystemen breken door. (Foto: Messe
Frankfurt Exhibition GmbH Jens Liebchen)

‘Where modern spaces come to life’ was het motto van deze
Light+Building. (Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH Jean-Luc Valentin)
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Abyz en Dobiss
worden Fermax Belgium
Na 25 jaar van intense samenwerking met Abyz en Dobiss heeft
Fermax een meerderheidsaandeel verworven in deze bedrijven.
De bedrijven zullen voortaan naar buiten komen onder de naam
Fermax Belgium. Het merk Dobiss blijft behouden, terwijl het
wereldwijde Fermax-netwerk nieuwe kansen zal bieden, bijvoorbeeld op het vlak van export.
www.abyz.be
www.dobiss.com
www.fermax.com

Elektromat en Domotic.Lounge
bundelen krachten in Sumi

De Fluke ScopeMeter
120B-serie vereenvoudigt
en versnelt storingzoeken
aan elektromechanische
apparatuur

Elektromat en Domotic.Lounge leverden als twee afdelingen

Moderne industriële machines zijn betrouwbaarder en

van dezelfde groep al oplossingen rond energiebesparing en

efficiënter, maar het storingzoeken kan ook moeilijker

comfort. Elektromat is al 30 jaar een gevestigde waarde als

zijn vanwege de complexiteit van de geavanceerde sys-

groothandel van elektronisch installatiemateriaal. Daarnaast

temen. De nieuwe industriële handheld oscilloscoop uit

is Domotic.Lounge sinds 2004 bekend als dienstenleverancier voor gebouwenautomatisering. Nu worden hun diensten

de Fluke ScopeMeter 120B-serie is ontwikkeld om deze

gebundeld onder één naam, Sumi. Sumi staat voor integratie

ties die de snelheid, efficiëntie en nauwkeurigheid van

en centralisering en zweert bij merk-

het storingzoeken aan complexe elektromechanische

onafhankelijke open standaarden.

systemen verbeteren.

www.sumismart.com

www.fluke.be/120B

uitdagingen het hoofd te bieden met innovatieve func-

Dakdoorvoeren voor leidingen en
bekabelingen
Linum Europe breidt zijn gamma dakdoorvoeren voor leidingen
en bekabelingen uit. De drie nieuwe doorvoeren zijn gemaakt
in aluminium en hebben extra brede doorgangen, van 300 x
200 mm tot 400 x 400 mm. Dat maakt ze geschikt voor grotere installaties, waarbij verschillende leidingen en/of leidingen
van grote diameters via een waterdichte doorgang doorheen
het dak moeten. Het brede basisvlak biedt een perfecte aansluiting met het dakmembraan en de grote afdekkap beschermt
tegen neerslag. Voor de leidingen, kabels en isolatiemantels is
er onderaan een afgeronde uitgang.
www.linum.eu
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arch: François Martens

In nieuwe woningen worden steeds meer domotica-

persoonlijker

systemen geïnstalleerd. Klanten willen inderdaad hun

de

verschillende

kunnen

behoefte aan gespecialiseerde installateurs groeit.

bedienen – en op die manier heel wat energie

Waarom wordt u niet een van onze erkende partners-

besparen – vanaf touchscreens in huis of vanaf

installateurs? Een gratis opleiding van twee dagen

hun mobiele toestellen. Domintell, dat al vele

is voldoende om volop te profiteren van de groei

jaren

gebied,

van deze nieuwe markt. Geïnteresseerd? Aarzel niet

besteedt al zijn kennis en een belangrijk deel van

ons te bellen voor een demonstratie. 067 88 82 50

zijn middelen aan onderzoek en ontwikkeling om

info@domintell.com - www.domintell.com

lang

woningfuncties

een

referentie

op

is

afstand

op

dat

producten te kunnen ontwikkelen die nog beter,

markt

en

van

toegankelijker
de

domotica

zijn.

www.avvisi.com

1 NIEUWE WONING OP 5
WORDT UITGERUST MET DOMOTICA
LAAT DIE KANS NIET VOORBIJGAAN:
WORD DOMINTELL INSTALLATEUR

explodeert

Resultaat:
en

de

cubyko
zelfs de natuur heeft
erop gewacht

Waterdicht schakelmateriaal IP55
Door zijn goed doordacht concept en ergonomie, zullen de schakelaar en stopcontacten
van het gamma cubyko u zeker bekoren : een flexibeler beheer van uw voorraad, vanzelfsprekend eenvoudig in gebruik, een alles doorstaande dichtheid en een opmerkelijke
zichtbaarheid dankzij de ring met leds.

www.hager.be

