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Luisteren
Is dat niet wat we
allemaal doen?
Dag in, dag uit…
De snelheid van informatie, het aantal ontvangen indrukken en de
informatiedichtheid is hoger dan ooit te voren. En toch gaat er vaak
iets essentieels verloren of heb je het gevoel dat er iets ontbreekt.
Omdat luisteren en begrip twee verschillende dingen zijn. Alleen
degene die goed kan luisteren, kan informatie omzetten in waardevolle kennis. En alleen zij die deze kennis delen met partners en
klanten ontwikkelen een goed begrip van wat ons te wachten staat.
Wij luisteren… om elke dag de service te leveren die van ons wordt
verwacht, de juiste kennis te kunnen delen, samenwerkingen te
initiëren en de producten en diensten te ontwikkelen die nodig zijn
in de markt. Professionele producten die vernieuwend, kwalitatief
hoogwaardig en mooi zijn om te zien, en ook nog eens een bijzondere oplossing leveren. In deze Hager News leest u er meer over!
Bij Hager zijn mensen geen nummers. Mensen luisteren en praten
met andere mensen. En mensen doen zaken met mensen. Niet
meer, en zeker niet minder. Juist daarom willen we u in deze Hager
News kennis laten maken met de mensen achter onze producten
en diensten. Ontmoet Rick, Barry, Marcel, Harnold en Michel en
luister mee naar hun verhalen.
Ons bedrijf zal zich in de komende jaren blijven ontwikkelen dankzij
de feedback en suggesties van onze klanten, medewerkers en
partners. Hoe moeilijk het soms ook is: Wij luisteren.

Rianne van Lieshout
Algemeen directeur Hager Nederland
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‘Wij willen het risico niet
nemen’

Elk Hager product altijd en
overal bij de hand

Bundelen, neerleggen,
dichtklikken en klaar!

‘Veiligheid staat in onze beleving altijd
voorop. Daar doen wij geen enkele
concessie aan. Vandaar dat wij bewuste
keuzes maken binnen ons assortiment.

We kunnen niet meer zonder hen. Of we nu
werken, onderweg zijn of thuis even onderuit gezakt zitten. Onze smartphone, en voor
velen ook de tablet, is binnen handbereik.

Een bundel kabels op een goede en veilige
manier opbergen vraagt gewoon om onze
nieuwe, UV-bestendige kabelgoot.

5

Met de kennis van een specialist bieden
we een totaaloplossing

High-end
deurcommunicatie
maakt echt
het verschil
Interview met Rick van de Westelaken;
Market Manager Residential
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Strategie & visie

‘Stap voor stap, maar met een duidelijke
focus, zijn we in de afgelopen jaren uitgegroeid tot aanbieder van totaaloplossingen.
Als het om elektrotechniek gaat, kunnen
we praktisch elke vraag aan’, vertelt
Market Manager Rick van de Westelaken.
‘En dat geldt zeker vanaf vandaag, omdat
wij de kennis en het assortiment van een
pure specialist in deurcommunicatie
mogen verwelkomen. Met de high-end
Elcom-deurcommunicatie van Hager
maken we nu echt het verschil.’
Vooraanstaand specialist
Door de overname van Elcom, de
Duitse specialist in deurcommunicatie,
is niet zomaar de eerste de beste
leverancier in huis gehaald. Elcom is in
de Duitstalige landen al sinds 1976 een
van de vooraanstaande specialisten
als het om deurcommunicatie gaat.
Met een zeer uitgebreide R&D afdeling
ontwikkelt en ontwerpt het bedrijf
steeds weer nieuwe producten en
systemen die de trend zetten in dit
marktsegment. Bovendien verzorgt
het bedrijf, met zijn vestiging in
Neckarsulm - ook de thuisbasis
van bedrijven als Audi en Lidl - de
productie volledig in eigen huis.

Perfecte DNA-match
‘In heel veel opzichten past Elcom
naadloos bij ons bedrijf. Toen beide
bedrijven vier jaar geleden besloten
om samen verder te gaan, bleek dat
de kernwaarden, de DNA van onze
organisaties, opvallend goed matchen.
Voor beiden geldt dat er te allen tijde
een focus ligt op innovatie, kwaliteit
en design. Een product moet aan

al die randvoorwaarden voldoen.
Ook heerst in beide organisaties de
cultuur van het familiebedrijf. De lange
termijn focus is het belangrijkste. Ook
Elcom zit in deze business voor de
continuïteit en ziet haar klanten, haar
medewerkers en de maatschappij als
de primaire voorwaarden voor haar
bestaan’, zegt Rick van de Westelaken.

Integrale oplossingen
De grote kracht van Elcom vloeit voort
uit de manier waarop de ontwikkelaars
en constructeurs steeds het beste
weten te halen uit de combinatie
materiaal, technologie en design. Op
deze drie onderwerpen streven zij elke
keer opnieuw naar het hoogst haalbare. Het bedrijf is in de Duitstalige
landen groot geworden door te denken
in integrale oplossingen. Zo zijn zij in
staat om deurstations een integraal
onderdeel te maken met zogeheten
postkasten. Dit heeft alles te maken
met goed luisteren naar wat de markt
wenst en welke uitdagingen of vraagstukken je met een bepaald product
kunt oplossen.
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Passend in elke
situatie
Eén design: Elcom.touch
én Berker schakelmateriaal
geharmoniseerd.
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De buitenstations Elcom.one en Elcom.modesta
van Hager zijn zowel in voorgeassembleerde
configuraties voor uiteenlopende woningbouw
projecten te gebruiken maar ook in maatwerk
situaties. Belangrijke toepassingen zijn
appartementengebouwen waarin meerdere
woningen één centrale deur delen, maar ook
zelfstandige woningen waarin één tot maximaal
drie binnenstations met één knop van het
buitenstation verbonden kan worden. Voor luxe
woningen of kantoorpanden is het ook mogelijk
om met standaard frames en een grote diversiteit
aan functionele elementen een buitenstation naar
wens op te bouwen.
Compleet geassembleerd

Roestvast staal

De kracht van Elcom-deurcommunicatie van Hager is, dat de klant altijd
compleet geassembleerde buiten
stations krijgt aangeleverd. Wel zijn
deze buitenstations modulair opgebouwd, zodat bij defecten alleen de
noodzakelijke onderdelen vervangen
hoeven te worden. Door met modules
te werken zijn de producten duurzaam
en bedrijfszeker, omdat een eventueel
defect in een onderdeel niet betekent
dat het hele buitenstation meteen niet
meer functioneert of vervangen moet
worden.

De innovatie van de Elcom.one zit
hem vooral in het installatiegemak
en de vandaalbestendigheid. Door
met hoogwaardig roestvast staal
te werken is de levensduur van het
buitenstation bijzonder lang en tevens
vandaalbestendig. De frontzijde van
het buitenstation bevat ook geen
schroeven, zodat het bijna niet mogelijk
is voor ondeskundige mensen om de
voorkant te verwijderen. Daarnaast
heeft de gladde, metalen frontplaat
het voordeel dat vervuiling geen
kans krijgt, wat de uitstraling van het
deurstation sterk ten goede komt.

Techniek, innovatie en design

Strak en robuust
Het ontwerp van het buitenstation
is ronduit strak, met veel aandacht
voor robuustheid op de plekken
waar bijvoorbeeld de deurbel, de
naamplaatjes of de camera zich
bevindt. De drukknoppen, variërend
van 1 tot 24, vormen een mooi grid
en zijn volledig in lijn met de opening
voor de luidspreker en/of de camera.
Ook de eventuele feedbackmodule in
het buitenstation is op een fraaie wijze
in het ontwerp geïntegreerd.

Doordacht functioneel design
Bij het ontwerp van het binnenstation
Elcom.touch is, naast een strak
design, vooral gekeken naar een

match met de schakelaarseries van
Berker. Design is geen doel an sich.
Het moet altijd een functionele
oplossing bevatten. Het grote scherm
op het videostation, waarop je goed
kunt zien wie voor de deur staat, en
het volledige capacitieve aanraak
gedeelte onder het scherm, maken
het binnenstation snel een eenvoudig
te bedienen. De verbinding en
harmonisatie met de schakelaarseries
van Berker komt tot stand door de
bijpassende kleuren en de verschillende frames die zowel met rechte of
gebogen hoeken om het binnenstation
te bevestigen zijn. Personalisering
van het ontwerp is daarmee vergaand
mogelijk.

“Als je de
kracht van
twee
specialisten
bundelt,
Berker en
Elcom, dan
krijg je erg
mooie en
doordachte
oplossingen.”

Net als bij de afdekramen
van Berker gebruiken we
ook bij Elcom hoogwaardige
materialen.
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“Als je je opdrachtgever echt kwaliteit wilt
leveren, kies je voor een premium oplossing.”

Elcom.one;
deurstation met
bekroond design

Een glad en strak
uiterlijk is hét kenmerk
wanneer je de Elcom.
one ziet hangen. Die
fraaie aanblik is ook
wat de jury van de
internationale IF Design
Award moet hebben
aangesproken, toen
dit buitenstation in
2015 deze ontwerpprijs
in de wacht sleepte.
Maar naast een fraai
uiterlijk zijn de technische kenmerken en
prestaties minstens
zo prijzenswaardig.
De doordachte
techniek maakt
montage eenvoudig
en het systeem
bedrijfszeker.
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Buitenstation Elcom.one

Ingenieus ontgrendelsysteem
Het valt meteen op dat er op het
deurstation geen schroeven zitten om
de frontplaat vast of los te draaien. De
ontwerpers bedachten een ingenieus
ontgrendelsysteem waarvoor een
speciale tool nodig is die met het
product wordt meegeleverd. Alleen
door deze tool aan de onderkant in
een sleuf te steken, ontgrendelt de
frontplaat en komt deze los van de
behuizing. Als de frontplaat los zit,
dan zorgt een handig koord ervoor
dat de frontplaat schuin aan de
behuizing blijft hangen. Op die manier
heeft de monteur zijn handen vrij voor
werkzaamheden aan het binnenwerk
en hangt de frontplaat niet aan de
bekabeling.

Op basis van 40 jaar ervaring
‘Dit is nu een typisch uitvloeisel van de
vakkennis die bij Elcom in de afgelopen 40 jaar is opgebouwd. Luisterend
naar ervaringen uit de markt ontstaat
een praktisch design waarvan elke
belanghebbende, van monteur tot
eindgebruiker, voordeel heeft’, zegt
Rick van de Westelaken. ‘Ook de
behuizing van het buitenstation is op
elke situatie voorbereid, doordat deze
op vele plekken gaten en inkepingen
kent voor allerlei soorten bevestiging
en kabeldoorvoer. Bovendien kan de
behuizing in de ruwbouwfase volledig
worden geïnstalleerd, waarna je het
buitenstation zelf pas vlak voor of
tijdens de oplevering monteert.’

Geassembleerde combinaties
Het buitenstation is leverbaar in een
audio-uitvoering en in een audio/
video-uitvoering. Voor beide types
zijn er, afhankelijk van de wens van
de klant, diverse uitvoeringen met
drukknoppen variërend van 1 tot en
met 24 beschikbaar. De behuizing van
het buitenstation kan volledig in de
muur worden ingebouwd, waardoor

de bedienplaat vlak op de muur ligt.
Maar er is ook een opbouwbehuizing
beschikbaar, waardoor de totale
installatie slechts 28 mm diep is.
Het bestelproces is geoptimaliseerd
ten aanzien van het bouwproces.
Zo kunnen de behuizingen separaat
besteld worden en dus kan de
behuizing al geïnstalleerd worden
en de afwerking pas bij oplevering.

Eenvoud bij installeren
‘Bij de ontwikkeling van het product
is al het mogelijke gedaan om installatie en programmering zo eenvoudig
mogelijk te maken. Het buitenstation
wordt via een tweedraadssysteem
aan de busvoeding gekoppeld, waarin
relais voor deuropener en verlichting
is geïntegreerd. Dezelfde busvoeding
is zowel voor audio als voor video te
gebruiken. Ook de hulpcomponenten,
zoals aftakkers en splitsers, zijn
voor beide varianten hetzelfde. Door
polarisatie van de aders maakt het
niet uit hoe de bedrading wordt
aangesloten. Omdat het systeem op
twee aders werkt, is het vrijwel altijd
mogelijk om in renovaties bestaande
bekabeling te gebruiken.’

Snel te programmeren
Het programmeren - feitelijk is het
configureren - van het deurcom
municatiesysteem is erg eenvoudig.
‘Op het buitenstation zitten drie
knopjes waarmee de monteur via
twee digitale cijfers de adressering
kan bepalen. Voor elke drukknop
op het station kan hij een unieke
adressering vastleggen. Vervolgens
kan hij ook op het binnenstation, door
te draaien aan twee instelknoppen,
de corresponderende adressering
aanmaken. Deze complete programmering kan zo door één persoon
worden uitgevoerd en kan eventueel
vooraf aan de installatie al worden
ingesteld.
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“Dankzij de keuzemogelijkheden past Elcom.touch
in ieder interieur.”
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Buitenstation Elcom.one

Verstelbare en verwarmde
camera
De camera van het buitenstation is
vanaf de buitenzijde verstelbaar, zodat
niet het hele station gedemonteerd
hoeft te worden wanneer deze niet
goed ingesteld staat. Tevens wordt

de camera van binnenuit verwarmd,
zodat condensvorming op de lens niet
mogelijk is. Dit gebeurt op basis van
een 12 volt voeding, die er tevens voor
zorgt dat de naamplaatjes verlicht zijn.
Indien gewenst kan de eindgebruiker
ook een zogeheten feedbackmodule

in het buitenstation krijgen. Hierop
kunnen doven en slechthorenden zien
dat de bel overgaat, dat iemand een
oproep beantwoordt en dat de deur
wordt ontgrendeld.

Elcom.touch;
bedieningsgemak
in optima forma
Voor de bewoner of een
gebruiker van Elcom
deurcommunicatie
draait alles om gemak
en eenvoud. Dat het
binnenstation er ook
fraai uitziet, is meer
dan een mooie bijkomstigheid. Maar
uiteindelijk moet de
binnenpost eenvoudig
te bedienen zijn en, als
er videocommunicatie
in zit, moet de bezoeker
die voor de deur staat
goed in beeld komen.
Elcom.touch verenigt al
deze eisen en wensen
in één apparaat.

Zes verschillende kleuren
‘We bieden twee varianten, een
versie met alleen audio en een audio/
video-uitvoering’, vertelt Rick van
de Westelaken. ‘Maar dan heb ik het
puur over de technische uitvoering
van het binnenstation. Als we kijken
naar vormgeving dan is er de keuze uit
zes kleurvarianten die passen bij de
Berker schakelaarseries. Daarbij gaat
het om de kleur van het ‘touch-vlak’,
waarmee de gebruiker het binnenstation bedient. Het scherm van het
videogedeelte is altijd zwart.

Omlijst door een frame
Daarnaast wordt het binnenstation
altijd omlijst door een frame. Ook dit
frame is naar keuze in verschillende
kleuren en zelfs in speciale materialen
leverbaar, zoals edelstaal, alu of glas.
Deze frames, die rechte of afgeronde
hoeken hebben, zorgen dat de link
naar de schakelaarseries van Berker
extra sterk tot zijn recht komt.

Groot bedieningsgemak
Het binnenstation kan vlak op de
muur of op een inbouwdoos worden

gemonteerd; in beide gevallen is
de opbouwhoogte van het station
slechts 16 mm. ‘Het gebruiksgemak
zit hem in belangrijke mate in het grote
bedieningsvlak’, geeft Rick van de
Westelaken aan. ‘Dit houdt in dat je het
volledige oppervlak van het apparaat
als drukknop en swipe-gebied kunt
gebruiken. Op het bedienvlak zitten
standaard drie zogeheten ‘hard keys’.
Instellingen wijzigen in het menu
gebeurt via zogeheten ‘soft keys’
en een ‘swipe area’.

Uitbreidingsmogelijkheden
De systeemomvang van onze deurcommunicatie is bijzonder ruim. In een
woning of bedrijfspand kun je per knop
van één buitenstation drie binnenstations koppelen. Ook kun je op zo’n
moment de binnenstations inzetten
voor interne communicatie binnen een
woning of gebouw. Het meest uitgebreide deurcommunicatiesysteem kan
maximaal 256 binnenstations en 150
buitenstations omvatten. De afstand
tussen het meest veraf gelegen
buitenstation en binnenstation kan
maximaal 550 meter bedragen.
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Jarenlange
veiligheid
zonder enig
omkijken
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De nieuwe standalone rookmelder TG600AL

Auto Adjusting Technology en premium design
gebundeld in een compacte rookmelder.

Zorgeloos slapen. Genieten van je nachtrust. Dat
kan pas wanneer alle randvoorwaarden zijn geregeld.
Een hele belangrijke is brandveiligheid. Rookmelders
spelen daarin een cruciale rol. Wist je dat iemand die
slaapt rook niet kan ruiken? Zodra we in slaap zijn, is
ons reukorgaan uitgeschakeld. Des te belangrijker dat
boven je hoofd, en boven het hoofd van iedereen die
je dierbaar is, een rookmelder hangt.
Innovatieve technologie

Compact en helderwit

Met de nieuwe standalone rookmelder TG600AL
introduceren we een kwalitatief hoogwaardig
product waarin alle innovatieve technologie van
onze bestaande rookmelders is verwerkt.

Wij gaven de TG600AL hetzelfde minimalistisch
design dat je van onze andere rookmelders
gewend bent. Hij is alleen een stuk compacter.
Daarbij is deze rookmelder helderwit, waardoor
hij in geen enkel interieur misstaat. Installatie
is zeer eenvoudig. De losse sokkel schroef je
als eerste op het plafond. Daarna draai je de
rookmelder met een bajonetsluiting op de sokkel.
Om de rookmelder handmatig te testen kan de
gebruiker de gehele bovenkant van het oppervlak
als drukknop gebruiken. Het testgeluid is 75 dB,
terwijl bij een echt alarm het geluid op volle sterke
- 85 dB - zal klinken. Een storingsmelding van het
apparaat kan de gebruiker tot 8 uur (gedurende
7 dagen) onderdrukken. Dit kan wenselijk zijn
wanneer de storingsmelding ’s avonds of
’s nachts optreedt.

Zo heeft ook deze rookmelder de Auto Adjusting
Technologie. Een techniek die zorgt dat de
detectiegevoeligheid elke 10 seconde wordt
aangepast aan het huidige niveau van
vervuiling (stofdeeltjes). Dit garandeert 10 jaar
lang een betrouwbare werking, waarbij de
melder ongevoelig blijft voor binnendringend
fijnstof en daardoor een minimale kans heeft
op vals alarm. Wel blijft de melder te allen tijde
betrouwbaar voor branddetectie. Daarnaast
bevat dit toestel een lithium accu die de gehele
levensduur van de rookmelder meegaat.
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Veilige leefruimtes

“Veiligheid boven
alles! Dus ook een
rookmelder in iedere
leefruimte.”
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Het toestel is niet koppelbaar en daardoor geen
vervanging of alternatief voor de in het Bouwbesluit voorgeschreven, gekoppelde en gevoede
rookmelders. Desondanks, hoewel ons Bouwbesluit voor brandveiligheid geen rookmelders
in leefruimtes voorschrijft, vinden wij dat extra
bescherming juist in leefruimtes meer aandacht
vereist. Zeker in slaapvertrekken, maar ook in een
woonkamer, willen we dat een beginnende brand
snel wordt opgemerkt. Dat kan alleen als we het
bewustzijn vergroten én maatregelen nemen.
Met de scherpe, marktconforme prijs van de
TG600AL bieden we huishoudens een esthetisch
vormgegeven, professioneel product, maar
bovenal gemoedsrust. Slapen was nog nooit
zo zorgeloos.

Extra energie voor brandveilige
situaties
Onze veelgebruikte rookmelder TG501A
is vanaf heden ook verkrijgbaar met
een lithium backupbatterij. Deze net
gekoppelde variant zit in vele projecten
waar hij jarenlange, trouwe dienst vervult.
Om onze afnemers voor rookmelders een
keuze te geven is er nu, naast de TG501A
met alkaline batterij, ook de TG501AL met
lithiumbatterij beschikbaar. Daarmee kun
je voor elk project, ongeacht de wens van
adviseur of opdrachtgever, een passende,
brandveilige situatie creëren.

Regelbaar
klimaat in onze
leefomgeving
steeds belangrijker
17

Een fris en gezond binnenklimaat is een levensbehoefte die we steeds belangrijker vinden. In veel situaties
is het een voorwaarde voor presteren en welbevinden.
Niet zo vreemd dat we een dergelijk binnenklimaat
bij voorkeur volautomatisch willen regelen. Met de
nieuwe, multifunctionele CO2-sensor bevat ons
assortiment voor woning- en gebouwautomatisering
een essentieel product dat in de groeiende vraag
naar een regelbaar binnenklimaat voorziet.
CO2-niveau bewaken

“Luchtkwaliteit
wordt steeds
belangrijker.”
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‘Er zijn steeds meer situaties waarin bewoners
of gebruikers van een gebouw er zeker van
willen zijn dat hun binnenklimaat aan belangrijke
randvoorwaarden voldoet. Denk maar eens
aan een klaslokaal, een vergaderruimte of een
theater. Een zo’n randvoorwaarde is de maximale
grenswaarde van het CO2-niveau in de ruimte’,
vertelt Eric Opmeer, Teamleader Market
Management. ‘Neemt het CO2-gehalte een te
hoge waarde aan, dan worden mensen slaperig,
krijgen ze hoofdpijn en vermoeidheid groeit.
Als het lang duurt kan het schadelijk zijn voor
de gezondheid. Op zo’n moment wil je gewoon
dat de ventilatie automatisch naar een hoger
niveau gaat. Met onze nieuwe CO2-sensor
kunnen we een ventilatiesysteem zeer nauw
keurig aansturen.’

Klimaatinstallaties automatiseren
Het is duidelijk dat de domoticapartners steeds
vaker zorg dragen voor een volledige auto
matisering van een woning of gebouw.
Met het veelzijdige KNX-systeem wil je niet alleen
de elektrotechnische installatie automatiseren,
maar ook onderdelen van de klimaatinstallatie.
Vooral als het om naregeling gaat, en dus om het
fine tunen van het binnenklimaat, is KNX als geen
ander systeem in staat om de automatisering
te verzorgen. ‘Juist om die reden vergroten wij
ons KNX-assortiment met deze multifunctionele
CO2-sensor’, zegt Eric Opmeer. ‘Het sterke punt
is namelijk dat je naast CO2 met diezelfde sensor
ook nog andere waarden kunt meten.’

Multifunctionele CO2-sensor vergroot het KNX-assortiment

Ook temperatuur en vochtigheid

Passend bij Berker designs

Dezelfde sensor die de CO2-meting verzorgt,
meet ook grootheden als temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid. Dat betekent dat ook deze
waarden via de KNX-bus naar bijvoorbeeld de
ruimteregelaar of de visualisatie kunnen worden
doorgestuurd. ‘Het aansturen en naregelen van
een klimaatinstallatie wordt met deze sensor een
stuk eenvoudiger. Je hebt in een ruimte maar één
zo’n sensor nodig en je kunt meteen vrijwel het
volledige klimaat beheren, maar ook visualiseren.
We bieden onze domoticapartners hiermee een
belangrijke aanvulling op het assortiment.

De strakke ‘no-nonsense’ vormgeving van de
sensor zorgt dat hij op de muur zonder op te
vallen zijn werk doet. Bovendien is de sensor
verkrijgbaar in alle kleuren die je ook bij de
schakelaarseries van Berker gewend bent.
Standaard zijn de kleuren polarwit, wit glanzend,
antraciet, aluminium en edelstaal. Behalve als
enkelvoudige sensor, is hij ook te combineren in
een twee- of drievoudig frame met bijvoorbeeld
Berker schakelaars.

Instelbare drempelwaarden
De CO2-sensor beschikt over diverse, instelbare
drempelwaarden voor de CO2-concentratie en
luchtvochtigheid waardoor een regeling nog
exacter in te stellen is. Daarnaast is de dauwpuntalarmering belangrijk bij het voorkomen van
schimmelvorming in bijvoorbeeld wintertuinen
of bij koelplafonds. Verder heeft de sensor
twee schakelingangen en vier logische poorten.
Dat maakt hem tot de multifunctionele sensor
waarmee met evenveel gemak het ventilatie
systeem, de verwarmingsinstallatie, een airco,
maar bijvoorbeeld ook ramen kunnen worden
aangestuurd, zodra deze binnen het KNXsysteem zijn geïntegreerd.

Krachtenbundeling met specialist
in luchtkwaliteit
Met de overname van het Franse bedrijf
Azimut Monitoring hebben we een innovatief bedrijf op het gebied van luchtkwaliteit
en geluidmonitoring in huis gehaald. Deze
disciplines, gekoppeld aan smart buildings
en smart cities, zullen naar de toekomst
toe een sleutelrol gaan vervullen, zo vertelt
topman Daniel Hager.

Kwaliteit van leven
‘Luchtkwaliteit, geluidsoverlast en andere
omgevingsfactoren bepalen in belangrijke
mate onze kwaliteit van leven, zowel thuis
als op het werk. Dankzij de strategische
overname van Azimut Monitoring kunnen
wij onze portfolio met oplossingen op dit
gebied voor woningbouw en kantoren
uitbouwen. In combinatie met onze communicatie- en automatiseringssystemen
vormen we een ijzersterk duo met een
uniek productassortiment.’

Meer sensoren
Beide bedrijven kunnen door deze
krachtenbundeling meer sensoren voor
binnen- en buitenklimaat ontwikkelen en
ook de monitoring ervan naar een hoger
niveau brengen. Uiteindelijk zal dit leiden
tot meer integrale oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van het leefmilieu
van mensen.
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Nieuwe bewegingsmelder voor binnen én buiten

Geen beweging
ontgaat hem
Een bewegingsmelder is een sensor met een veel
zijdige taak. Hij biedt ons comfort. Hij draagt bij aan
verduurzaming. En hij zorgt dat onze omgeving een
stuk veiliger wordt. Dat maakt hem zo belangrijk in een
hedendaagse installatie. Met de nieuwe EE880 hebben
we een bewegingsmelder die specifiek geschikt is
voor lange ruimtes, tot wel 20 meter. Bovendien kun
je hem binnen maar ook buiten gebruiken.
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Veelzijdig en functioneel
Hoe handig is het wanneer in het donker het
licht vanzelf aan gaat zodra je in de buurt komt.
Je ziet meteen hoe je moet lopen of rijden, dus
ook waar eventuele obstakels liggen. Dat is
comfortabel, maar ook veilig. Tegelijk zal deze
bewegingsmelder er voor zorgen dat eventuele
ongewenste gasten worden afgeschrikt, wanneer
ineens de lichten aangaan. En als iedereen het
gebouw of de omgeving heeft verlaten, dan zorgt
de bewegingsmelder dat het licht niet onnodig
blijft branden.

Zorgeloos product
Zo is deze bewegingsmelder een sensor die
geen beweging ontgaat, maar waar je ook geen
omkijken naar hebt. Juist omdat het zo’n zorgeloos product is, moet hij kwalitatief hoogstaand
zijn. Niet alleen qua ontwerp en afwerking is
het een verfijnd product, ook de degelijkheid en
levensduur kregen veel aandacht. Dat maakt
deze bewegingsmelder een duidelijke exponent

van alle Hager design producten, zoals onze
rookmelders. Hij past duidelijk in onze traditie van
kwaliteit en service, waarmee we alle producten
fabriceren en aanbieden.

Lange gangen en hallen
De EE880 is een opbouw bewegingsmelder die
is ontwikkeld voor hallen en gangen met een
groot, rechthoekig detectiegebied van 20 meter
lang en 4 meter breed. Voorwaarde is dat de
bewegingsmelder op een hoogte van circa 3
meter hangt. Kenmerkend voor de kwaliteit is
het krachtige uitgangsrelais. Een andere eigenschap is de hoge IP54 beschermingswaarde,
wat wil zeggen dat de bewegingsmelder ook
in de buitenlucht zijn werk uitstekend uitvoert.
Denk bijvoorbeeld aan overkappingen, fietsen
stallingen, dockshelters bij bedrijfshallen,
enzovoorts. Om de sensor in de buitenlucht extra
te beschermen tegen onder meer vandalisme,
kunnen we een bijpassende beschermingskorf
leveren.
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Starten met
zes exclusieve
materialen, en
stap voor stap
uitbouwen
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Design en luxe, gemaakt voor de generaties van nu

“Mooi schakelmateriaal
mag gezien worden.”

Schakelmateriaal is er in vele gedaanten, maar nog
nooit was er een serie die zo past in het tijdsbeeld
van de millennium generatie. Duurzame materialen,
vorm en functie die naadloos in elkaar overvloeien en
afmetingen die volledig in verhouding staan. Met de
nieuwe Q.7 van Berker introduceren wij een vorm van
luxe die nog niet beschikbaar was. ‘Wij starten met
frames gemaakt uit zes bijzondere materialen, en die
collectie gaan we stap voor stap uitbouwen.’
‘Een passend antwoord’
‘Met glas, steen en metaal hebben we een zeer
exclusieve serie ontworpen’, vertelt Market
Manager residential Rick van de Westelaken.
‘Er is natuurlijk al een aantal series met luxe
schakelmateriaal verkrijgbaar. Ook bij ons.
Maar de meeste luxe series zijn erg uitgesproken:
of ultra modern of uiterst klassiek. Uit onderzoek
dat we hebben verricht, blijkt dat de millennium
generatie, mensen die rond of na 1980 zijn
geboren, wel degelijk open staan voor luxe
schakelmateriaal, maar dan moet deze wel
voldoen aan hun idee van design. Met de Q.7
serie van Berker presenteren wij een passend
antwoord.’

Doordachte vormgeving
Het zijn de frames die het uiterlijk van de Q.7

bepalen. Allereerst door hun afmeting van
95 x 95 mm. Ook de inzetstukken zijn opvallend
groot. ‘Die royale afmetingen springen in het
oog, maar zonder dat ze op wat voor manier
dan ook uit verhouding zijn. Ze zorgen er juist
voor dat het design gezien wordt. En dat mag
bij deze schakelaars’, vindt Van de Westelaken.
Maar het meest kenmerkend is de constructie
en het materiaalgebruik van de frames. Deze zijn
namelijk opgebouwd uit twee lagen materiaal.
Aan de voorkant zit glas, steen of metaal. De
achterkant, oftewel de sokkel, is gemaakt van
transparant kunststof. ‘Omdat de rand van het
kunststof naar binnen toe is afgerond, lijkt het
frame boven de muur te zweven. Bovendien
spiegelt de kleur van de muur in het transparante
kunststof, waardoor deze in zekere mate de kleur
van de muur aanneemt.’
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Zes hoogwaardige materialen
‘De voorkant van het frame is gemaakt van 4 mm
dik, hoogwaardig materiaal. Wij introduceren nu
zes varianten. Twee exemplaren van gehard glas,
waarbij er een zwarte variant en een polarwitte
verkrijgbaar zijn. De witte heeft een lichtgroene
gloed, maar dat tekent de echtheid van het glas.
Daarnaast zijn er twee exemplaren van metaal:
een aluminium versie en een van geborsteld
edelstaal. De gekozen steensoorten zijn leisteen
en beton. Waarbij de betonnen versie, vanwege
de gebruikte mal, een geruite oppervlakte
structuur heeft.’ Rick van de Westelaken vertelt
dat juist de frames met de betonnen of leistenen
voorkant nooit helemaal hetzelfde zijn. ‘Het zijn
natuurproducten, maar qua uitstraling geven ze
natuurlijk wel een gelijk beeld. Inmiddels is onze
R&D afdeling bezig met de volgende serie
materialen, en die prototypes zien er veel
belovend uit.’
“Gehard glas
zwart en
polarwit,
aluminium,
geborsteld
edelstaal,
leisteen, beton.
Binnenkort
nog meer
materialen
beschikbaar.
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Bedoeld om te highlighten
De nieuwe afdekframes uit de Q.7 serie zijn
speciaal bedoeld om bepaalde plekken in huis
te highlighten. ‘Je kunt de Q.7 serie overal in
huis gebruiken, maar wij verwachten dat mensen
deze producten vooral op prominente plaatsen
willen toepassen. Bijvoorbeeld in de keuken,
in combinatie met een betonnen keukenblad.

Of op een fraai gestucte muur in een royale
entree van de woning. Maar ook in de huiskamer,
waar schakelaars in het oog springen of op een
bijzondere manier combineren met opvallende
muurverf of een behang.’

Eindeloos combineren
Omdat de Q.7 echt als verfraaiing voor specifieke
plaatsen functioneert, is het belangrijk dat het
product probleemloos combineert met het
schakelmateriaal uit de Berker Q.1 en Q.3 series.
Die series zijn dan ook uitstekend met en naast
elkaar in te zetten. ‘De inzetstukken die we voor
de Q.7 gebruiken, zijn namelijk exact dezelfde
als die van de Q.1 en Q.3 series. Deze zijn
verkrijgbaar in de kleuren polarwit, antraciet en
alu-look. Behalve in woningen zien we voor dit
product ook goede kansen in hotels, speciale
retail, maar bijvoorbeeld ook in kantoorpanden
waar de entree een exclusieve uitstraling
moet hebben of waar een directiekamer of
vergaderzaal aan een eigentijds design moet
voldoen.
In elke situatie waar de klant op zoek is naar
een ‘eyecatcher’ kun je eigenlijk probleemloos
met de Q.7 serie van Berker om de hoek komen.
Zonder twijfel is er een design bij waarvan de
klant onder de indruk raakt.’

Interview met Barry van der Zande;
Market Manager Residential

Wij willen het
risico niet
nemen
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“Spanningsafhankelijke aardlekschakelaars en
-automaten passen niet in de visie van Hager.”

‘Veiligheid staat in onze beleving altijd voorop.
Daar doen wij geen enkele concessie aan. Vandaar
dat wij bewuste keuzes maken binnen ons assortiment
aardlekschakelaars en aardlekautomaten. Zij vormen
de basis van een veilige, elektrotechnische installatie.
Bovendien is de NEN1010 heel duidelijk. De risico’s van
een aardlekbeveiliging die een (hulp)spanningsbron
nodig heeft, vinden wij te groot. Daarom bieden wij uitsluitend spanningsonafhankelijke aardlekschakelaars
en -automaten aan.’

Barry van der Zande, Market Manager residential,
valt maar meteen met de deur in huis. De markt
kent een ontwikkeling waarbij installateurs en
paneelbouwers vaker gebruik maken van één
module brede, spanningsafhankelijke aardlekautomaten. ‘Dit is een ontwikkeling die wij uit
veiligheidsoverwegingen ten zeerste afraden.
Omdat wij al vele jaren aardlekcomponenten
testen - we beschikken daarvoor over zeer
geavanceerde laboratoria - weten we welke
problemen bepaalde configuraties met zich
meebrengen. Juist omdat wij kwaliteit en veiligheid willen garanderen, houden we ons afzijdig
van spanningsafhankelijke aardlekautomaten.’

Kans op verwondingen
‘Het grote nadeel van spanningsafhankelijke
aardlekschakelaars en -automaten is dat je de
veiligheid uitsluitend kunt garanderen wanneer
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het component van de juiste spanning wordt
voorzien. Maar wat als de nulleider wordt onderbroken door een defecte schakelaar, een slechte
verbinding of door werkzaamheden? Zo’n situatie
is realistischer dan je op het eerste gezicht denkt.
In dat geval is de fase nog wel aangesloten,
maar werkt de spanningsafhankelijke aardlekschakelaar niet meer. De spanningsafhankelijke
aardlekschakelaar zal dan niet trippen. Iemand
die gebruikt maakt van de installatie, kan ernstige
verwondingen oplopen omdat tussen aarde en de
fase een gevaarlijk spanningsverschil aanwezig
kan zijn. Een bewoner kan bijvoorbeeld, bij het
verwisselen van een lamp - omdat hij denkt dat
deze stuk is – per ongeluk in contact komen met
de fasedraad, met alle gevolgen van dien. Terwijl
een spanningsonafhankelijke aardlekschakelaar
of -automaat in zo’n situatie wel gewoon zal
trippen.’

Grootst mogelijke veiligheid in de verdeler

Meer technische bezwaren
Maar er zijn meer nadelen. Een spanningsafhankelijke aardlekschakelaar functioneert niet als de
voedingsspanning daalt onder de minimum spanning die het toestel nodig heeft. Vaak is dat 85 of
90 Volt. Terwijl de NEN1010 een installatie pas bij
een wisselspanning onder 50 Volt als ongevaarlijk
aanmerkt. ‘En er zijn nog andere technische
bezwaren’, zegt Barry van der Zande. ‘Een
kortstondige overspanning kan een spanningsafhankelijke aardlekschakelaar beschadigen.
Daarnaast ontbreekt meestal de informatie over
de warmtedissipatie van een spanningsafhankelijke aardlekschakelaar, waardoor je geen goede
warmteberekening kunt maken. Juist omdat het
een kleiner component is met meer elektronica
is de aanname dat de warmtedissipatie hoger is,
zeker gerechtvaardigd.’

“Als fabrikant
nemen we een
helder standpunt
in: geen concessie
aan veiligheid.”
Hoe wij de norm lezen
‘Hoewel de NEN1010:2015 de toepassing van
de spanningsafhankelijke aardlekschakelaar of automaat niet uitsluit, bevat de norm wel regels
die - in de manier waarop wij hem interpreteren
- geen ruimte laat voor dit product. Zo is dit

product volgens de norm toegelaten mits:
	foutbescherming (...) ook bij een defect van
deze hulpvoeding is gewaarborgd.
‘De norm beschrijft hier de voeding, die de spanningsafhankelijke aardlekschakelaar of -automaat
van spanning voorziet, als hulpvoeding. Zou je
het wegvallen van die voeding willen garanderen
dan moet men voorzieningen aanbrengen in de
vorm van een UPS of iets dergelijks, wat uiteraard
kostentechnisch niet interessant is.’
	het toestel, dus de spanningsafhankelijke
aardlekschakelaar, mag alleen door voldoende
onderrichte personen of vakbekwame
personen worden bediend, beproefd en
geïnspecteerd.
‘Deze passage in de norm kun je, wanneer een
verdeler vrij toegankelijk is, in onze interpretatie
niet garanderen. Wil je dat wel, dan zou dat
betekenen dat de verdeler achter slot en grendel
moet. Dat is volgens ons in de meeste situaties
geen werkbare situatie. Zeker in de woningbouw
is dat niet acceptabel. Maar ook binnen de utiliteit
wil men niet voor elke storing de installateur of
het onderhoudspersoneel inschakelen.’

Veiligheid garanderen
‘Omdat wij in elke situatie de veiligheid voor
100% willen garanderen, leveren wij uitsluitend
spanningsonafhankelijke aardlekschakelaars
en aardlekautomaten. Bij die producten hoeft
niemand zich zorgen te maken of er wel spanning
op de installatie staat en of de gebruiker die in de
wwwmeterkast komt, wel of niet vakbekwaam is
of voldoende onderricht.’
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(L) Marcel Kerssies,
Market Manager
Commercial en
Freek Eggels (R),
Trainer in gesprek
over hagercad.

Bij het ontwerpen en calculeren van een verdeler is
zorgvuldigheid belangrijk, maar ook gemak en snelheid. Het is deze combinatie van redenen waarom we
de nieuwe software hebben ontwikkeld. Met hagercad.
univers is het mogelijk om verdelers tot 1600A te
ontwerpen, maar ook te calculeren en te tekenen.
Zelfs de warmtehuishouding is met deze software
nauwkeurig te berekenen.
Luisterend naar de klant
‘Het zijn vooral onze klanten zelf die aan de
basis stonden van de nieuwe software. In de
achterliggende jaren hebben wij goed geluisterd
en telkens de wensen maar ook de eventuele
problemen die de vakmensen ondervonden,
op een rij gezet. Uiteindelijk is op basis daarvan
hagercad.univers N(HS) ontwikkeld’, vertelt
Marcel Kerssies, die als Market Manager
commercial geregeld de input uit de markt
verzamelt.

Sneller door de database
Het doel van de nieuwe software is om het leven
van de ontwerpers een stuk makkelijker te maken.
Belangrijke vernieuwing in deze software betreft
de database waarop het systeem draait. Daarmee kun je niet alleen de gewenste componenten
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sneller vinden, maar ook het calculeren verloopt
soepel en als het ontwerp gereed is wordt direct
de materiaallijst gegenereerd.

Meer mogelijkheden
‘Wij verwachten dat de huidige Elcom-gebruikers
het programma herkennen, maar dat zij ook snel
zullen erkennen dat deze software meer mogelijk
heden biedt. Het zal daarom niet lang duren
voordat hagercad.univers de standaard wordt,
waarna Elcom komt te vervallen’, zegt Marcel
Kerssies. ‘De nieuwe software is veel meer een
platform waarbij een gebruiker meerdere functionaliteiten ter beschikking staat. Grote voordeel
is bovendien dat we deze de komende jaren
blijven uitbouwen. We hebben in elk geval alle
ervaringen van Elcom-gebruikers meegenomen
bij de realisatie van deze software.’

Al meer dan 150 mensen met succes getraind

Snel en accuraat
verdelers
ontwerpen met
hagercad.univers
Sterke functionaliteiten
Belangrijke functionaliteiten in hagercad.univers
N(HS) zijn de drie verschillende manieren om
een verdelercalculatie te maken: via een stuklijst,
elektrisch stroomschema of verdeleraanzicht.
Vervolgens krijg je een duidelijk inzicht in de
materiaal- en productiekosten en daarmee een
goede basis om je verkoopprijs te bepalen. Als
je dan een offerte voor de klant genereert, kun je
naar wens een documentatieset genereren die
onder meer specificaties, stroomschema’s en
aanzichttekeningen bevat.

de hand van de totale warmteproductie van
alle componenten de werkelijke temperatuur in
het midden en bovenin de verdeler. Erg handig,
omdat je zo kunt bepalen waar je specifieke
componenten het beste kunt plaatsen.
De software voldoet volledig aan de eisen in
de NEN 61439. Ook kun je vanuit hagercad een
export maken naar Autocad en naar Excel, zodat
je de informatie op elk moment met partners in de
bouwkolom kunt delen. Daarmee is de software
gereed voor diverse, toekomstige ontwikkelingen,
zoals het samenwerken via BIM.

Driedimensionale weergave

Training voor verdelerbouwers

Erg handig is de driedimensionale weergave van
een getekende verdeler, waardoor je vanaf alle
kanten - voor, zij en achter - kunt zien hoeveel
ruimte er achter een bepaalde component is.
Ook zorgt de software dat verdelers automatisch
compleet worden gemaakt. Tevens maak je op
eenvoudige wijze lijnschema’s; zowel enkellijnig,
meerlijnig als stuurstroomschema’s. Van de
software zijn twee varianten beschikbaar:
	hagercad.univers N voor verdelers tot en met 630 A,
	hagercad.univers NHS voor verdelers tot en met 1600 A.

‘In de achterliggende maanden hebben we een
flinke groep vakmensen mogen trainen. In totaal
zijn nu 38 mensen opgeleid voor het werken met
hagercad.univers NHS en maar liefst 118 mensen
zijn op training geweest voor hagercad.univers N.
Ook in de komende maanden staan trainingen
voor deze software op stapel. Heb je interesse’,
zo luidt de oproep van Marcel Kerssies, ‘en wil je
weten hoe ontwerpen, calculeren en tekenen van
verdelers een stuk sneller en eenvoudiger kan,
schrijf je dan in via onze website.’

Voldoen aan de normen
‘Een opvallende functie in hagercad.univers is de
mogelijkheid om een warmtecalculatie volgens
IEC 60890 te maken. De software berekent aan
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Bouwen
aan een
gezamenlijke
toekomst
Waarom bestaat jouw bedrijf en voor wie doe
je het allemaal. Het zijn vraagstukken die op
gezette tijden bij praktisch elke ondernemer
komen bovendrijven. Of je nu een kleine
ondernemer bent, een ZZP’er, een middelgroot
familiebedrijf of een vooraanstaand toeleveran
cier in deze branche. Het zijn tevens vragen
waarover wij graag in gesprek gaan. Dit kan
op de verschillende momenten die wij door
het jaarorganiseren. Hou de agenda van Hager
Live! in de gaten, en dan spreken wij je snel.
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Elke dag opnieuw in gesprek met onze relaties

Voor de lange termijn
‘Evenals het gros van onze klanten, is ook ons
bedrijf nog altijd een familiebedrijf. Daarmee
hebben wij veel gemeenschappelijk. Het gaat
ook bij ons niet om de korte termijn. Wij zitten
in deze business voor de continuïteit, voor een
gezond rendement op de lange termijn.
Onze relatie met de klant, met onze medewerkers
en met de maatschappij om ons heen staat
voorop. Dat is toch anders bij bedrijven die aan
de beurs zijn genoteerd of die commerciële
investeerders als aandeelhouder hebben’,
vertellen Market Manager Michel Heijnekamp
en Marketing Manager Harnold den Ouden,
in een uitgebreid gesprek waarin de waarden
van het familiebedrijf aan de orde komen.

dragen, hebben wij een whitepaper opgesteld.
Dit kan een handreiking zijn bij het opstellen van
jouw verhaal dat je in een gesprek met klanten
kunt gebruiken of op je website kunt uitdragen.
Het kan ertoe leiden dat je die meerwaarde,
die je als familiebedrijf overduidelijk bezit, daad
werkelijk kunt benutten. De whitepaper is erop
gericht om het verhaal helemaal op je eigen
situatie te kunnen toespitsen. Maak er gebruik
van, als je denkt dat het je kan helpen. Overigens
hebben we een dergelijke whitepaper ook
gemaakt voor de inzet van Social Media.
Ook hiervoor geldt dat het een krachtig
hulpmiddel is wanneer je dit instrument op een
slimme en gerichte manier voor je eigen bedrijf
kunt inzetten.’

Kartrekkers van de economie

Welkom bij Hager Live!

Van alle bedrijven in Nederland is 69% een
familiebedrijf. Samen zorgen deze familie
bedrijven voor 49% van de werkgelegenheid.
Daarmee zijn familiebedrijven de kartrekkers van
onze economie en spelen ze een grote rol in de
samenleving. En dat terwijl in de media heel veel
aandacht - en vaak niet zo’n positieve - uitgaat
naar die grote bedrijven; organisaties waar het
menselijke aspect steeds minder zichtbaar is.
‘Die relatieve anonimiteit van familiebedrijven
moeten we maar eens doorbreken’, zeggen
Heijnekamp en Den Ouden. ‘Want zij zijn namelijk
die innovatieve organisaties. Zij zitten vol kennis,
zijn maatschappelijk betrokken en hechten veel
waarde aan stabiliteit en presteren op de lange
termijn. Het zijn deze bedrijven die bijdragen aan
een stabiele economie.’

‘Om het persoonlijke contact, het communiceren
van mens tot mens, te versterken, zijn we begin
dit jaar met Hager Live! begonnen. Het gaat om
een reeks van events voor onze relaties waarin
we in gesprek gaan over de veranderingen om
ons heen, waar we met elkaar innovaties ontdekken, maar waarin we ook op sociaal gebied tijd
voor elkaar vrij maken. We willen samen richting
geven aan de ontwikkeling en de groei van onze
business. En dat kan juist door elkaar te
ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.’

Je eigen verhaal vertellen
‘Om al die familiebedrijven te helpen hun verhaal
en hun waarden op een heldere manier uit te

Exclusief voor relaties
De bijeenkomsten onder de noemer Hager Live!
zijn exclusief voor relaties en komen in verschillende formats tot uiting. In totaal zijn er op dit
moment vijf verschillende events ontwikkeld
waarvan de meeste al een of meerdere keren zijn
georganiseerd.
	Hager Café is een laagdrempelige ontmoeting
in een lokaal café voor lokale installateurs
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Wij richten ons op
maatschappelijke
thema’s waarin wij
met onze producten
en diensten een versterking kunnen zijn.
Locatie: De Muzerije
te ‘s-Hertogenbosch
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aan het einde van de werkdag. Daar kun je
terecht voor een drankje en een gesprek met
diverse Hager-collega’s en vakgenoten. Dit
kleinschalige event is erop gericht om elkaar
te ontmoeten in een gezellige omgeving, om
regionale samenwerking te bevorderen en de
laatste nieuwtjes uit te wisselen.
	Hager Experience is een exclusief moment
voor onze relaties waar wij hen samen met
hun gezin of partner laten genieten. Wij zorgen
dat we je verrassen, dat je kunt ontspannen
tijdens een heerlijke dag of avond uit. Wij willen
dat je met familie en partner er even helemaal
tussenuit bent.
	Hager Update is een interactief event, waarin
we samen naar de grote technische trends
kijken. Daarbij stellen we de vraag: ‘Wat is de
impact van deze ontwikkeling op onze branche
en de dagelijkse praktijk?’ De eerste Update’s
gingen bijvoorbeeld over 3D printing en
verduurzaming van de gebouwde omgeving.
	Hager Co-creatie draait om een zeer kleinschalig, intensief én interactief experiment met
en voor onze relaties. Samen delen we een
gezamenlijke ambitie om tijdens deze sessie
vernieuwende en verfrissende ideeën en
businessconcepten tot uitvoering te brengen.
Zo staan we sterk en brengen we ideeën en
concepten bij elkaar.
	Hager Event vormt een inspirerende bijeenkomst op een speciale locatie waar wij onze
(lange termijn)strategie en ontwikkeling met
het management van onze installatiepartners
delen. Het is een onmisbaar onderdeel in het
gezamenlijk formuleren van een visie op de
toekomst van onze sector.

Samen actief voor Villa Pardoes
Een hele week onbezorgd op vakantie.
Voor kinderen met een ernstige en vaak
levensbedreigende ziekte, en hun ouders,
is dat zeker geen vanzelfsprekendheid.
Villa Pardoes in Kaatsheuvel maakt
zo’n onvergetelijke tijd mogelijk. Dankzij
aangepaste vakantiewoningen en de inzet
van vele medewerkers en vrijwilligers
denken deze kinderen en hun familie een
hele week aan niets dat nog aan hun
ziekte herinnert.

Inzetten als vrijwilliger
Villa Pardoes kan deze heerlijke vorm van
afleiding bieden door de inzet van een
groot aantal vrijwilligers, medewerkers en
sponsoren. ‘Ook wij zijn sinds enige tijd
sponsor van Villa Pardoes’, vertelt Michel
Heijnekamp, ‘omdat wij het belangrijk
vinden om dicht in onze buurt deze ernstig
zieke kinderen aan een onvergetelijke vakantie te helpen. Daarbij laten we het niet
bij sponsoring. Onze medewerkers krijgen
tijd en ruimte om zich bij Villa Pardoes als
vrijwilliger in te zetten. Zo helpen wij bij
technische klusjes op het terrein, maar
bieden ook andersoortige ondersteuning.
Daarnaast spannen wij ons in via sponsor
acties en het werven van donateurs.
Gewoon doen wat nodig is. Dit past
echt bij ons. Villa Pardoes is een relatief
kleine organisatie waarmee wij op een
gelijkwaardige en zinvolle manier kunnen
samenwerken.’

Elkaar versterken op
maatschappelijke thema’s

Via krachtbundeling naar open
standaarden

Innovatie is van levensbelang voor onze
bedrijfstak. Er komen veel nieuwe ontwikkelingen op de sector af en daarin willen wij
een bepalende rol vervullen. Vandaar dat we
een samenwerking zijn aangegaan met de
Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN). Dit betekent dat we
gezamenlijk aan onderzoek werken, maar ook
kennisverspreiding verzorgen. Daarbij richten
wij ons op maatschappelijke thema’s waarin
wij met onze producten en diensten een
versterking kunnen zijn.

De komende jaren wordt de markt voor
woning- en gebouwautomatisering, smart
buildings en smart cities overspoeld
door nieuwe ontwikkelingen. Als bedrijf
is het onmogelijk om zelfstandig al die
veranderingen te behappen, laat staan om
steeds eigenhandig technologie daarvoor
te ontwikkelen. Daarom sluiten wij ons
aan bij internationale, open platformen
en standaarden, zoals recentelijk bij de
organisaties Allseen Alliance en het EEBus
Initiative.

Michel

“We kunnen de
innovatie in onze
sector naar een
hoger niveau
brengen”
Drie speerpunten
De thema’s die KIEN als speerpunt heeft,
sluiten naadloos aan bij ontwikkelingen
waarmee wij ons binnen Hager bezighouden.
De belangrijkste zijn:
Langer zelfstandig thuis wonen,
Bouwen voor ‘nul-op-de-meter’,
	Omzetting van AC- naar DC-technologie.
Samen richten we ons op dezelfde doelgroep.
Zo kunnen we elkaar tijdens events versterken. Ook zijn we actief bij masterclasses
waarvoor we sprekers leveren. Het is een
wisselwerking waarmee we de innovatie in
onze sector naar een hoger niveau kunnen
brengen.

Internet of Things en
Allseen Alliance
Jaren geleden al kozen wij voor een
actieve participatie in de KNX Association,
een protocol dat nu de wereldstandaard
is geworden. Recent zijn we lid geworden
van Allseen Alliance, een consortium van
bedrijven dat via open source standaarden
ontwikkelt voor Internet of Things. De organisatie bevat al meer dan 180 partners,
waaronder bedrijven als LG, Bosch, Sony,
Microsoft en Sharp. Samen werken de
partijen aan een open communicatieprotocol waarmee zeer verschillende objecten
en apparaten straks binnen het internet
probleemloos kunnen communiceren.

Koppeling naar smart grids
Eenzelfde missie, maar dan op een iets
andere vakgebied, heeft EEBus, een
initiatief van marktpartijen uit met name de
energiewereld, de elektronica- en ICTmarkt. Zij werken aan universele afspraken
en implementatieregels zodat we automatiseringssystemen voor slimme woningen
en slimme gebouwen naadloos aan smart
grids kunnen koppelen. Met de voordracht
van Johannes Hauck van de Hager Group
in het uitvoerend bestuur van EEBus laten
wij zien dat we dergelijke samenwerkingsverbanden erg belangrijk vinden voor de
toekomst van onze bedrijfstak.
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Elk Hager
product altijd
en overal
bij de hand

We kunnen niet meer zonder hen. Of we nu
werken, onderweg zijn of thuis even onderuit
gezakt zitten. Onze smartphone, en voor
velen ook de tablet, is binnen handbereik.
En dat komt mooi uit wanneer je je afvraagt
welke schakelaar, welke verdeler of welke
wandgoot je het beste kunt bestellen. Met
onze e-catalogus op je smartphone en tablet
is elk gewenst product binnen een handomdraai gevonden.

Hager e-cat app

Altijd handig.
De e-cat app van
Hager. Installeer ‘m
via de App Store of
Google Play Store.

Online en offline
Onze e-catalogus als mobiele applicatie kortweg de e-cat app - biedt alle product
informatie die wij ter beschikking hebben.
Technische informatie, gebruiksaanwijzingen,
afmetingen, voorraden, bestelinformatie; het is
allemaal in de e-cat app te vinden. Bovendien
is de app, wanneer hij eenmaal is geïnstalleerd,
zowel online als offline te gebruiken.

Project- en bestellijsten
Naast de uitgebreide database met product
informatie bevat de e-cat app nog meer handige
functies. Wat te denken van het snel creëren en
opbouwen van projectlijsten. Heb je even een
verloren uurtje of zit je bij de klant en wil je tijdens
je bezoek meteen spijkers met koppen slaan. Pak
je smartphone of tablet en selecteer meteen de
producten die je voor een bepaald project nodig
hebt. Je zet ze handig bij elkaar op één specifieke
lijst. En als de lijst compleet is, of als je tot
uitvoering wilt overgaan, dan kun je de lijst naar
bestellijst promoveren. Elke lijst kun je mailen,
naar collega’s of partners.
De lijst is dan ook als Excel-bestand beschikbaar

en het is zelfs mogelijk om van elk product de
bijbehorende (technische) documentatie mee te
sturen.

Krachtige zoekmachine
Een andere meerwaarde van de e-cat app is
de krachtige zoekmachine. Zoals ook op de
website kun je in de app een artikel vinden via
een artikelnummer, een EAN-code, maar ook
razendsnel via zoekwoorden. De app geeft dan
automatisch suggesties waarmee je snel bij het
gezochte product terecht komt.

Altijd actueel
Een andere functie is de Nieuws-button. Deze
geeft toegang tot een nieuwspagina waarop
steeds de actuele informatie over onze producten
en oplossingen te lezen is. Vanzelfsprekend kun
je via de app ook op verschillende manieren contact met ons opnemen. Wij zorgen er automatisch
voor dat de e-catalogus up-to-date blijft.
Nieuwsgierig naar deze handige hulp op zak?
Ga naar de App Store of Google Play store en
zoek op Hager e-catalogus.
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Unieke
opbouw
behuizingen
voor gemak
én verfraaiing
Een uitbreiding of renovatie van de elektrotechnische
installatie is niet altijd even gemakkelijk te realiseren.
Even wat nieuwe leidingen frezen of extra gaten maken
in de muur; veel opdrachtgevers zien je liever gaan
dan komen. Bovendien kun je die methode in een
monumentaal pand vaak helemaal vergeten. Wat rest
is het standaard opbouwassortiment. Of toch niet?
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De nieuwe stap vooruit in elektrotechnisch renoveren

Gelijk aan inbouw
Met de introductie van een nieuw product voor
renovaties bieden we ook meteen veel montagegemak en -snelheid. Met hulp van onze recent
ontwikkelde opbouwbehuizingen creëer je bij
renovaties een installatie met een uitstraling die
gelijk is aan eigentijds inbouw schakelmateriaal.
Hiermee verdwijnt de noodzaak om met het zeer
beperkte en niet fraai vormgegeven, standaard
opbouwassortiment te werken.

Grote keuzevrijheid
Onze nieuwe opbouwbehuizingen zijn volledig
demontabel, maar - nog belangrijker - je kunt ook
praktisch elke functie in het opbouwframe mon
teren. Van wandcontactdoos tot schakelaar, en
van coax- tot data-aansluitpunten. Al het schakelen inbouwmateriaal uit de S.1 serie van Berker is
met deze opbouwbehuizingen te combineren.

Luisteren naar de klant
Wij ontwikkelden het concept met de opbouw
behuizingen op speciaal verzoek van de
Scandinavische installatiemarkt. In die regio zijn
bouwmethodes gangbaar waarbij veel vaker,
ook in nieuwbouw, opbouwmateriaal wordt
toegepast. Om die Scandinavische eindgebruiker
nu eens van een fraai en een breed assortiment
te kunnen voorzien, ontstond dit nieuwe concept.
Echter, omdat ook de Nederlandse installateur
geregeld naar een opbouwoplossing grijpt,
verwachten wij dat dit nieuwe product ook in
ons land mooie kansen biedt.

Snel en gemakkelijk werken
De opbouwbehuizing bestaat uit losse onder
delen. De basis is een frame dat op de muur
wordt bevestigd. In dat frame monteer je het

binnenwerk van de wandcontactdoos, schakelaar
of ander aansluitpunt. Het frame bevat veel
verschillende uitbreekopeningen, waarmee
maximale flexibiliteit ontstaat. Op die manier kun
je eenvoudig, vanaf alle zijkanten, de bedrading
aan het binnenwerk monteren. Ook als er een
korte kabel uit de muur komt, is deze nog vrij
gemakkelijk te monteren. Zodra het kabelwerk
vastzit, plaats je de losse buitenrand om het
frame. Vervolgens wordt de buitenrand afgedekt
met de afdekramen van de S.1 serie van Berker.

Hoge en lage varianten
Het assortiment opbouwbehuizingen is
uitgebreid. Er is een hoge en een lage opbouw
behuizing verkrijgbaar, waarbij de hoogte 44 mm
of 30 mm is. Van beide soorten kun je kiezen uit
een 1-, 2-, of 3-voudige uitvoering. De lage uitvoering is - vanwege zijn beperkte diepte - vooral
bedoeld voor schakelaars. Maar het is bijvoorbeeld mogelijk om de lage opbouwbehuizing op
een bestaande lasdoos te schroeven waarbij je
boven de lasdoos de wandcontactdoos monteert
en daarnaast de schakelaar.

Keuze uit drie kleuren
De opbouwbehuizingen zijn verkrijgbaar in drie
kleuren: polarwit mat, antraciet en alu-look.
Daarmee passen ze naadloos bij de afdekramen
van de S.1 serie.

Speciale uitvoering voor hoekmontage
Tot slot is er nog een speciale uitvoering,
gemaakt voor hoekmontage. Behalve in de
hoek van een muur, kan deze opbouwbehuizing
bijvoorbeeld ook een oplossing bieden onder
keukenbladen of andere werkbladen, waar
gebruikers vaak extra contactpunten wensen.
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Slimme meters
als opstap naar
intelligente
verdelers
38

Meten is weten. Meer meten is meer weten!

Interview met Marcel Kerssies;
Market Manager Commercial

Weten hoeveel energie een gebouw gebruikt, maar
ook waar het verbruik zit, wordt steeds belangrijker.
Binnen afzienbare tijd moeten nieuwe gebouwen
‘energieneutraal’ zijn. Maar ook bestaand vastgoed
zal via het Energielabel zijn energieprestatie moeten
tonen. ‘Dergelijke prestaties worden pas inzichtelijk
wanneer we nauwgezet gaan meten. En hoe meer
we meten, hoe meer we weten. Uiteindelijk leidt dit
tot intelligente verdelers, een tak van sport waarin
wij een leidende positie nastreven.’
Inzicht in energiehuishouding

Communicerende verdelers

Het duurt niet lang meer of elke verdeler die
we verkopen zal een vorm van energiemeting
bevatten, voorspelt Market Manager commercial
Marcel Kerssies. ‘Duurzaamheid wordt steeds
belangrijker, en dat maakt dat gebouweigenaren
en facilitair managers meer inzicht willen in hun
energiehuishouding. Wij helpen hen daarbij
door met energiemeters in de verdeelinstallatie
de elektrische energiestromen exact in beeld
te brengen. Zodra we op de juiste plekken
een energiemeter monteren, ontstaat een
hoeveelheid real time data die we op een goede
manier kunnen visualiseren. Dan gaat het om
data over het verbruik, maar ook over de
kwaliteit van de elektrische energie. Afhankelijk
van de bedrijfsactiviteiten wordt dat laatste
steeds belangrijker.’

‘Met de introductie van acht verschillende
kWh-meters die via Modbus en M-bus communiceren, creëren we een volwassen productgroep.
Gecombineerd met de op KNX-gebaseerde
kWh-meters, die al in ons pakket zitten, hebben
wij op praktisch elke vraag een antwoord. Naast
lokale energiemeting zullen energiemeters steeds
vaker op afstand uitleesbaar worden’, vertelt
Marcel Kerssies. ‘Energiemeters gaan in netwerken samenwerken. En daaruit ontstaan weer
verdeelinstallaties die op verschillende niveaus
met elkaar kunnen communiceren. Uiteindelijk
gaan we naar intelligente verdelers waarin
de componenten op basis van de metingen
op elkaar gaan reageren. Afschakelen van
stromen, inschakelen van beveiliging, afkoppelen van verbruikers. Het is allemaal mogelijk
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zodra de intelligentie toeneemt. De basis vormt
energiemeting, waarvoor we nu de belangrijke
introducties doen.’

Hoog intelligentieniveau
‘Om een dergelijk niveau van intelligentie
te bereiken, is nog een aantal jaar nodig.
Wij verwachten dat vergaande integrale
communicatie in verdelers in 2020 een feit is.
Om daar te komen, gebruiken we die slimme
meters, maar ook sensoren en visualisatie,
evenals communicatie. Vandaar dat wij acht
nieuwe kWh-meters introduceren waarvan vier
met Modbus en vier met M-bus protocol.’
De meest geavanceerde kWh-meters meten
niet alleen het energiegebruik maar ook het
vermogen, de stroom en de spanning.
Uiteindelijk draait het voor de eindgebruiker
om drie inzichten: verbruik, beschikbaarheid en
kwaliteit. Dat inzicht ontstaat zodra meerdere
componenten en meters in serie achter elkaar
worden gezet. Het Modbus en M-bus protocol
maken dit mogelijk.

Specificaties van de energiemeters
De acht kWh-meters onderscheiden zich door
hun specificaties. Allereerst zijn twee Modbus en
twee M-bus meters direct aansluitbaar op een
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installatie tot 100A. De andere vier meters zijn
via een stroomtransformator in een installatie
tot 6000A toe te passen. Van elk type voldoet
weer één kWh-meter aan het MID-certificaat
(Measuring Instrument Directive), wat wil
zeggen dat de meter gecertificeerd is voor het
verrekenen van energiekosten. Niet elke energiemeter mag je daarvoor gebruiken. In zijn totaliteit,
zeker als je ook de bestaande kWh-meters voor
KNX en de meters met insteekmodule voor
paneelbouw meetelt, bieden we een heel
compleet pakket met energiemeters. Daarmee
staan we in de startblokken om de volgende
fase, die naar de intelligente verdeelinstallaties,
vol vertrouwen tegemoet te treden.

Training volgen
‘Eind 2016 starten we met een training voor
paneelbouwers en installateurs die zelf verdelers
bouwen’ vertelt Marcel. ‘In die opleiding
behandelen we het product kWh-meters, maar
ook de route naar de intelligente verdelers.
Willen we in 2017 de volgende stappen kunnen
zetten, dan is het essentieel dat de vakman
over de juiste kennis beschikt en de huidige
technieken beheerst. Dat doen we door
iedereen tijdig de juiste training aan te
bieden.’

In het kort
01

S.1 afdekramen met tekstveld
Nu ook 4- en 5-voudig
In de utiliteitsbouw en met name in de toepassing met wandgoten
zien we vaak 4- en 5-voudige combinaties ingezet worden.
Speciaal hiervoor hebben we de afdekramen in het Berker S.1
ontwerp uitgebreid met 4- en 5-voudige versies met tekstvenster.
Deze nieuwe producten zijn per direct beschikbaar.

Doorverbindingsrail voor
16- en 20-v KNX-actoren

02

Betrouwbaarheid, kortere installatietijd, hogere kwaliteit
Deze nieuwe doorverbindingsrails zorgen voor een aanzienlijke
verkorting van de installatietijd. Los verkrijgbare eindkapjes zorgen
er voor dat de installatie IP20 blijft als de doorverbindingsrail wordt
opgedeeld. Deze nieuwe producten zijn per direct beschikbaar.
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Aansluitklemmen 50 / 150 / 240 mm2
Geschikt voor de fase (grijs), nulleider (blauw) en aarde (groen/geel).
Ze kunnen op een cliprail of vast gemonteerd worden. Ze zijn zowel
voor koper als voor aluminium geschikt. Deze nieuwe producten
zijn per direct beschikbaar.

Nieuwe tekeninghouders
Drie nieuwe robuuste tekeninghouders, waarvan twee met
kleefband, in A4- en A5-formaat en een met magneetstrip in
A4-formaat. Deze nieuwe producten zijn per direct beschikbaar.
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Kijk ook eens op:
www.hager.nl/news
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Bundelen,
neerleggen,
dichtklikken
en klaar!
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UV-bestendige kabelgoot LFE

Mooie oplossing voor bijvoorbeeld
PV- en airco-installaties.

Wil je een nette installatie maken, zorg dan voor het
juiste materiaal. Een bundel kabels op een goede
en veilige manier opbergen vraagt gewoon om onze
nieuwe, UV-bestendige kabelgoot. Kabelmanagement
is al jaren een specialisme waarin wij voorop lopen.
Met de UV-bestendige LFE kanalen voegen we aan
het assortiment een product toe dat in veel situaties
hét antwoord is op een specifieke behoefte.
Veilige PV-installaties
Niet alleen als de installatie netjes moet zijn,
maar ook als je de veiligheid wilt borgen, dan is
het bundelen van kabels in een UV-bestendige
kabelgoot een slimme actie. De NEN1010 verwijst
bijvoorbeeld naar het gebruik van een kabelgoot
bij de installatie van omvangrijke PV-installaties.
Wanneer geïsoleerde eenaderige leidingen met
enkele isolatie en een bepaalde lengte over
het dak lopen, dan is het bundelen en in een
kabelgoot opbergen een vereiste. Maar ook
airco-leidingen wil je liever niet los op een dak
laten rondslingeren. Gebruik je daarvoor de
LFE, dan ben je verzekerd van een nette UVbestendige oplossing met een lange levensduur.

Multifunctioneel
Het product is bestand tegen sterk wisselende
weersinvloeden en daarmee geschikt om kabels,

maar ook buizen of slangen voor airco- en
ventilatiesystemen, bedrijfszeker op te bergen
en te beschermen. De kabelgoot is verkrijgbaar in
een witte kleur (RAL9010), in lengtes van 2 meter
en in twee verschillende afmetingen: 40 x 60 mm
of 60 x 110 mm. Voor elke afmeting is een bijpassende UV-bestendige eindplaat beschikbaar.

Compleet assortiment
De LFE maakt onderdeel uit van ons uitgebreide
LF-programma, een familie van kabeltransportoplossingen waarmee we keer op keer inspelen
op nieuwe klantbehoeften. Met de groei van
PV- en aircosystemen ontstond de behoefte aan
UV-bestendige kabelgoten. Juist op gestapelde
woningbouw of op grote loodsen en bedrijfs
panden is het belangrijk om het kabeltransport
goed te organiseren. Met de LFE kom je goed
georganiseerd voor de dag.
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Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws binnen Hager?
Volg ons op Twitter en LinkedIn.
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