
willen maximaal flexi-
bel zijn en laten het
helemaal aan de
medewerkers over,
anderen hebben het
samen vantevoren al
ingedeeld. Dit heeft 
te maken met de
werkzaamheden. Een
beleidsmedewerker
die rustig moet kun-
nen nadenken, stelt
andere eisen aan zijn
werkplek dan iemand
die voortdurend met
collega's moet over-
leggen.”

Vrijheid
“De medewerkers
waren echt verbaasd
over die vrijheid. 
Een aantal vroeg aan
mij: 'Staat mijn bureau
hier echt goed?' 'Daar
ga ik niet over', zei ik
dan, 'maar je bureau
komt straks niet ver-
der dan een halve
meter van de plek die
jij aanwijst, dat zal ik
voor je regelen!'. 
Een dergelijke vrijheid
is tot nu toe onge-
kend!", concludeert
Van den Heuvel. �
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e bouw van het vernieuwende gemeentehuis in het
Brabantse Sint-Michielsgestel is zo goed als afgerond en de
verhuizing is gaande. De gemeente ging bij de bouw uit van
een optimale flexibiliteit van de werkplekken. Met het 
Soluflex Cable Floor System konden alle 165 medewerkers
geheel in vrijheid kiezen waar zij hun bureau wilden plaatsen.
En er ligt geen kabel op de vloer!

D

Gemeentehuis Sint-Michielsgestel wil flexibiliteit

Soluflex biedt keuzevrijheid

De bouw en verhuizing wordt
vanuit de gemeente begeleid
door Willem van den Heuvel
(projectleider nieuwbouw). 
"In mei 2006 zijn we daadwer-
kelijk met de bouw begonnen",
zegt Van den Heuvel. "Het is een
intensieve periode geweest,
waarin veel processen parallel
lopen. Je kunt een dergelijk 
project alleen realiseren wan-
neer je volledig vertrouwen en
mandaat krijgt. Je moet je orga-

nisatie achter je hebben staan. 
Ik werk natuurlijk zo zelfstandig
mogelijk, maar als ik feedback
nodig heb, heb ik alle betrokke-
nen dezelfde dag nog bij elkaar
voor overleg. Dat is commit-
ment!", aldus Van den Heuvel.

Geen rondslingerende kabels
"Ik ben ontzettend tevreden over
de flexibiliteit die de Soluflex
vloer ons biedt. Wij zijn bij 
de bouw volledig uitgegaan 
van flexibiliteit. Met Soluflex 
kunnen we het gebouw helemaal
intern opnieuw inrichten, zonder
dat we iets aan het gebouw 
hoeven aan te passen! Alle beka-

beling is volledig met de vloer
geïntegreerd. De Soluflex vloer
bestaat uit allemaal klikbare sta-
len tegels van 225 x 225 mm met
kunststof voetjes. Eerst wordt de
vloer helemaal dichtgelegd,
daarna worden de banen tegels
waar bekabeling in moet komen
weer open gemaakt. Uiteindelijk
klik je de vloer weer dicht en
komen er tapijttegels overheen.
De bekabeling onder de vloer
blijft ook hierna nog overal toe-

gankelijk."

Verbaasd
"Onlangs hebben
wij alle medewer-
kers per afdeling
uitgenodigd om
hun nieuwe werk-
plek aan te wij-
zen. In totaal heb-
ben 165 mede-
werkers aange-

wezen waar
ze hun
b u r e a u
g r a a g
w i l l e n
h e b b e n
s t a a n .
Sommi-
ge afde-
l ingen

� Willem van den Heuvel 
(projectleider gemeente, links) 
in gesprek met Mark de Nier 
(projectleider Soluflex, 
Van Geel Legrand, rechts) 

� Gemeentehuis Sint-Michielsgestel 
getekend door het bekende 
architectenbureau Alberts & Van Huut

De menselijke maat 
van Alberts & Van Huut
Het nieuwe gemeentehuis in Sint-Michielsgestel is
ontworpen door het architectenbureau Alberts &
Van Huut. Zij zijn in Nederland bekend door hun
bijzondere visie op bouwen. Wellicht kent u van hun
hand de ING Bank in Amsterdam Zuid-Oost, of het
gebouw van de Gasunie in Groningen?

In de visie van het bureau vormt de mens het uit-
gangspunt. Ze streven steeds naar een beter wel-
bevinden door de natuurlijke eigenschappen van
het landschap, de bestaande stedenbouw en de
nieuwe architectuur optimaal te laten samenvloei-
en. Zij noemen dit 'organische architectuur'. 
In Sint-Michielsgestel zie je dit ondermeer terug-
komen in de glooiende daklijn die deels met 
mos is bekleed in plaats van met dakpannen. 
Essentieel in de ontwerpen van Alberts & van Huut
is het uitgangspunt van 'de menselijke maat'. 
Je moet je in hun gebouwen thuisvoelen en er graag
willen verblijven. Een streven dat in ieder geval in
het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel goed uit
de verf is gekomen. Binnen vallen direct de ronde
vormen, de prachtige kleuren en de speelse 
lichtinval met mooie glaselementen op. 

Architect Max van Huut zegt hierover: "Zoals bij elk
levend wezen is de binnenkant onlosmakelijk met
de buitenkant verbonden. Zo is het interieur een
onderdeel van het exterieur en het exterieur van
het interieur. Het één vertelt over het andere. Ook
kan je het interieur zien als een ecologische tuin
waarbij het interieur met haar functies steeds weer
afgestemd wordt op veranderende visies, wensen
en eisen in welke vorm dan ook. Verder zijn er de
materialen en kleuren op een dusdanige manier
gecomponeerd zodat er symfonische vormen 
ontstaan voor de menselijke maat en ritme. 
Het interieur wordt weer een ervaring."

� Bekabeling geïntegreerd met vloer
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kundige planning van de hoofd-
aannemer belangrijker dan 
de inbouwplanning", vult 
Van Kampen aan. "Hier is het
andersom. De doos is niet
belangrijk, het gaat om de men-
sen, machines en het logistieke
proces daaromheen. Huub en ik
hebben de hele fabriek samen
ingericht vanaf de naakte bestek-
tekeningen. Wij werken vanuit
een harmoniestructuur, in vol-
ledig vertrouwen met open com-
municatie. Dan kun je tempo
maken. Het totale bestek was 10
A4-tjes en het project is hele-
maal binnen budget gebleven!" 

Sparren
"In de vorige fabriek - die trou-
wens maar liefst 111 jaar oud was
- hadden we zo'n vijftig machi-
nes staan", zegt Van Kampen.
"Dit alles te verhuizen, terwijl het
bedrijf gewoon operationeel
blijft, is knap lastig. Dit kan
alleen in partnership, door te
sparren met elkaar. Normaliter
zou je in dit soort projecten 
werken met een adviseur en een
installateur. Doordat Huub een
installateur plus is en ik erva-
ring heb met projectmanage-
ment, hebben we de adviseur
eruit kunnen schrappen. Door

mijn ervaring bij grote projecten,
zoals de bouw van de Amer-
centrale, weet ik dat een instal-
lateur ruimte en tijd nodig heeft
in de planning."

Berg machines
"Huub kreeg van mij de vrije
hand om een goede opzet te
maken. Ik zei tegen hem: 'hier 
heb je een hele berg machines
en daar moeten ze gaan staan in
de nieuwe locatie, maak er maar
een werkende installatie van'.
Toen hij zijn plan klaar had, zijn
we in discussie gegaan over de
beste plek voor iedere aanslui-
ting. Waar gaan we de verdeel-
kasten zetten? Waarom daar? Dit
was een pittige gesprekspunt
tussen ons! Doordat nu alles
goed is ingesteld en mooi con-
stant is belast, werkt het alle-
maal prima", aldus Van Kampen.
"We hebben grote Lexic verde-
lers van Van Geel Legrand toe-
gepast", zegt Van Hagen. "De
kasten zijn kwalitatief goed. Ze
zien er ook mooi uit, trouwens
ook achter de panelen. Heel
strak! Dit is belangrijk om een
minimale warmteproductie in de
kast te hebben. We hebben in
totaal 10 verdeelkasten staan. 
De installaties zijn over-
gedimensioneerd om
pieken te kunnen opvan-
gen. De uitdaging bij dit
soort bedrijven ligt in de
combinatie van het ver-
bruik van grote vermo-
gens met pieken en dalen
in het stroomverbruik.
Hiervoor moet je grote

kabels gebruiken, die je goed
inricht. Je wilt de kabelafstan-
den natuurlijk zo kort mogelijk
houden."

Omzetstijging
Tijdens de bouw en verhuizing
heeft de fabriek gewoon door-
gedraaid. Half februari was 
de inbouwplanning klaar en 
9 maart werd de eerste steen
gelegd. Eind mei werd de voe-

Ingenieursbureau Van Haagen:
een gedreven familiebedrijf 
Op de statige Baronielaan in Breda huist sinds 1966 Ingenieursbureau
H. van Haagen B.V.. Het familiebedrijf werd oorspronkelijk opgericht in 1924 door
de heer H.G.M. van Haagen, de opa van de huidige directeur, Huub van Haagen.
Al is de buitenzijde van het bureau chic te noemen, de sfeer op kantoor is infor-
meel. Van de directie tot de leerlingmonteur deelt iedereen een gedrevenheid
om alles punctueel, klantgericht en met liefde voor het vak uit te voeren. Het
leveren en monteren van elektrotechnische licht- en krachtinstallaties is de core
business van Van Haagen.

Door voortdurend in te spelen op nieuwe technische ontwikkelingen is het bureau
uitgegroeid tot een multidisciplinair projectbureau dat ontwikkelt, installeert en
de klant ondersteunt. Het bedrijf levert geïntegreerde systemen op het gebied
van energietransport, beveiliging, geluid, communicatie en beeldtransmissie. 

In het najaar van 2006 begon
Ferdinand van Kampen (direc-
teur Hessels Industrie) met de
eerste voorbereidingen voor de
bouw van het nieuwe bedrijfs-
complex. Huub van Haagen
(Ingenieuwsbureau Van Haagen)
werd al in een vroeg stadium
betrokken. "Vaak zie je dat men-
sen pas de elektrotechnische
lay-out gaan ontwerpen tijdens
de bouw. Dan krijg je allerlei
onverwachte situaties", zegt Van
Haagen. "Normaliter is de bouw-

� Van Haagen installeerde Legrand verdeelkasten van Van Geel Legrand

� Links Ferdinand van Kampen, rechts Huub van Haagen

Hessels Industrie: 
van draadproducten 
tot complete 
winkelinrichtingen

Al ruim honderd jaar maakt
Hessels in Breda metaal-
producten. Het bedrijf staat
bekend om haar vakman-
schap en oog voor vernieuw-
ing. Inmiddels heeft Hessels
Industrie zich ontwikkeld 
tot een internationaal opere-
rende producent en toelever-
ancier van industriële draad-
producten, displays en win-
kelinrichtingen. Bij het bedrijf
werken 60 mensen. 

Een van de kernactiviteiten
van Hessels Industrie is de
industriële toelevering van
draad- en plaatwerk. De
draadproducten, of combina-
tieproducten van draad met
plaat, buis en strip worden
binnen de eigen afdeling 
productie gemaakt. In de loop
der jaren is Hessels uitge-
groeid tot specialist in het
lassen en buigen van enkel-
voudige en samengestelde
producten. De kracht van 
Hessels zit in het verzorgen
van het totale product, inclu-
sief de nabehandelingen,
assemblage en zelfs de ver-
dere logistieke handelingen.

Naast de industriële toepas-
singen, ontwikkelt en fabri-
ceert Hessels winkelpresen-
taties, van schappen of dis-
plays tot complete interieurs.
Uitvoerige kennis en gebruik
van verschillende materialen
maakt het bedrijf specialist
in de meer permanente pre-
sentatiesystemen. Hessels
Shopinteriors is deskundig op
het gebied van winkelinte-
rieur, vanaf het eerste ont-
werp, de productie en
montage van alle mogelijke
interieurs in metaal, hout of
kunststof. Ook het bijhoren-
de projectmanagement wordt
door Hessels verzorgd. 

eze zomer verhuisde Hessels Industrie naar een nieuw-
bouw complex in Breda. Een uitdaging die om een bijna militaire
voorbereiding, samenwerking en een uitvoering vroeg. 
Ingenieursbureau Van Haagen droeg zorg voor het elektrotechni-
sche proces en installeerde draagsystemen van Van Geel Legrand.

D

ding aangesloten en de verhui-
zing van de machines startte in
de tweede week van juni. De laat-
ste week van juni was de fabriek
volledig operationeel. "De klan-
ten hebben er niets van 
gemerkt", zegt Van Kampen. "We
hebben in die periode zelfs nog
15% omzetstijging te verwerken 
gehad! Het proces van afsluiten,
vervoeren en aansluiten ging
heel soepel. We zijn 

verhuisd
in de
volgorde
van het
p ro d u c -
tieproces,
te begin-
nen met
de zaag-
m a c h i -
nes. Geen
e n k e l e
machine
heeft lan-
ger dan
24 uur
s t i l g e -
staan!" �

� Hessels ontwikkelt en 
produceert ook winkelpre-
sentaties, van schappen 
of  displays tot complete 
interieurs

� “Geen enkele machine heeft langer dan 24 uur stil gestaan”

Van Kampen: De doos is niet belangrijk, de mensen en machines daar gaat het om!

Uitdagende verhuizing Hessels Industrie



an relaisbesturingskast tot softwarematig bestuurde kasten, Elektro Internationaal
maakt het. Van kunststofverdeler tot motor-control-centers van 6300 Ampère, ook hiervoor
kunt u in Woerden terecht! Sinds haar oprichting in 1979 is Elektro Internationaal uit Woerden
specialist op het gebied van paneelbouw en besturingstechniek, voor diverse opdrachtgevers
en in verschillende afzetmarkten. Het bedrijf zet graag breed in!
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Balans is het sleutelwoord voor Elektro Internationaal!

Paneelbouwer Elektro Internationaal 
biedt breed aanbod 
Vanaf de start van de onderne-
ming in de jaren tachtig is Elektro
Internationaal uitgegaan van een
breed productaanbod. Om niet
afhankelijk te worden van een
bepaalde doelgroep of leveran-
cier, heeft het bedrijf altijd inge-
zet op meerdere disciplines. 

Dit is ook wat deze grote paneel-
bouwer onderscheidt van de con-
current. Elektro Internationaal
levert een breed pakket aan scha-
kel- en verdeelinrichtingen en
besturingspanelen. Zo kan de
onderneming de balans bewaren
in het productaanbod, maar ook
ten aanzien van relaties als fabri-
kanten, installateurs of groot-
handels. Op het moment van het
interview is Jeroen Panis van
ElektroKern Schuurman ook op
bezoek bij het bedrijf. Hij kan dit
onderstrepen. "Elektro Interna-
tionaal is een goede relatie van
ons. Een relatie die twee kanten
op gaat. Zij nemen via ons mate-
rialen af, maar wij besteden bij-
voorbeeld het bouwen van grote
verdelers weer uit naar Elektro
Internationaal. Ook hier zie je dus
al weer de balans terugkomen",
zegt Panis.

Filosofie
"Onze kracht zit hem in de toe-
gevoegde waarde en onze brede
kennis van de techniek en de
markt", zegt John Mooij (directie
Elektro Internationaal). "Die filo-
sofie van een compeet product-
aanbod herken ik ook bij Van Geel
Legrand. Zij proberen ook in 
de juiste balans en in volledig-

heid een compleet assortiment
op de markt te brengen. Wij
komen Van Geel Legrand natuur-
lijk vaak bij projecten tegen en
doen steeds meer projecten
samen in kruisbestuiving. Voor
de klant is het heel logisch dat
wij samenwerken. Veel klanten
hebben bijvoorbeeld al kabel-
draagsystemen
van Van Geel 
Legrand en kopen
nu via ons als
paneelbouwer de
verdeelinrichtin-
gen van Van Geel
Legrand. Alle pro-
ducten kopen we
trouwens weer in 
via de groothan-
del ElektroKern
Schuurman." 

Van regionaal tot
internationaal
"Dat we iets te
bieden hebben,
kun je zien aan
ons klantenbe-
stand", aldus
Leon van Zelst
(directie Elektro
Internationaal).
"Wij hebben nau-
welijks verloop! Met onze eigen
engineering-, planning-, trans-
port- en servicedienst kunnen wij
grote projecten verzorgen. Regio-
naal zijn we natuurlijk sterk ver-
tegenwoordigd. Het directe
servicegebied strekt zich vooral
uit van Amersfoort tot en met de
hele Randstad. Maar, zoals onze
naam het zegt, wij werken ook

internationaal. Ook hier zie je de
balans weer terugkomen, zowel
regionaal als internationaal! Op
het moment dat een product
geleverd is, garanderen wij ser-
vice ter plaatse, waar dan ook.
Onze monteurs reizen achter de
machinebouwers aan en zitten
zo regelmatig over de hele wereld

van Algerije, Maleisië, tot Brazi-
lië maar ook overal in Europa."

Uitdaging voor de toekomst
"Het loopt lekker met het bedrijf.
We streven naar een gestabili-
seerde groei, met behoud van
kwaliteit en verscheidenheid",
zegt Van Zelst. "De uitdaging
voor onze branche in de toe-

komst zie ik vooral in de ont-
wikkelingen op het gebied van
gebouwautomatisering. De pro-
jecten worden steeds groter. Wie
erin slaagt dit goed georgani-
seerd te krijgen, gaat winnen.
Meer en meer facetten worden
uitbesteed. Het is een trend dat
installateurs meer projectaan-

nemer worden en stukken uit-
besteden naar onderaannemers.
Wij willen hierin graag een part-
ner zijn", aldus Mooij. "Wij leve-
ren de kast, plaatsen hem en
verzorgen de service. Als je een
betrouwbare partner binnen een
netwerk bent en dit spel helder
en eerlijk speelt, heb je wat bij
te dragen!" �

V

� Van links naar rechts: J. Panis, J. de Mooij en L. van Zeist

Een klantgerichte
onderneming 
met een breed 
productaanbod 
Elektro Internationaal is van oorsprong
een familiebedrijf. De vader van Leon van
Zelst startte in 1979 met de onderneming
op een industrieterrein in Woerden. Nu,
een kleine 30 jaar later, is het bedrijf nog
steeds gevestigd in Woerden maar is er
inmiddels veel veranderd. Leon nam het
stokje in 2004 van zijn vader over en voert
sinds die tijd samen met John Mooij de
directie over het bedrijf. 

Goede tijden, slechte tijden
De verschillende economische recessies
die het bedrijf inmiddels heeft doorstaan,
hebben het bedrijf nooit van zijn oor-
spronkelijke koers afgebracht. Het bedrijf
streeft ernaar een multidisciplinaire spe-
cialist te zijn. In slechte tijden is het erg
voor de hand liggend om deze koers te
veranderen door bijvoorbeeld meerdere
fabrikaten in huis te halen. Deze voor de
hand liggende keuze werd door het bedrijf
echter niet gemaakt. In plaats hiervan koos
men voor een verdieping van het product-
aanbod en voor een nog sterkere klant-
gerichtheid. 

Omzetgroei
Dit heeft de onderneming geen wind-
eieren gelegd. Door de gekozen koers 
en door het doorvoeren van diverse auto-
matiseringsslagen verdrievoudigde het
bedrijf zijn omzet met hetzelfde aantal
mensen. En plannen zijn er nog volop. Zo
is het bedrijf voornemens in 2008 het
bedrijfspand in Woerden uit te gaan brei-
den, om weer een volgende stap te kun-
nen maken. Een stap samen met Van Geel
Legrand. 

Van Geel Legrand zet duurzaamheid op de kaart 

Klimaatneutraal ondernemen: wij planten 100.000 bomen! 

Van Geel Legrand wil haar
verantwoordelijkheid nemen
op groen gebied. Hiervoor
hebben wij bij de Klimaat-
Neutraal Groep een convenant
ondertekend. Wij compense-
ren de geproduceerde uitstoot
door aanplanting van vol-
doende bomen die een 
gelijke hoeveelheid CO2 opne-
men. Voor Van Geel Legrand
is uitgerekend dat dit een
equivalent is van bijna 100.000
bomen per jaar. 

Het moederbedrijf de Legrand
Group heeft duurzaamheid in 
het hart van haar bedrijfs-
missie staan. Onder duurzaam
ontwikkelen verstaat de organi-
satie, naast zorg voor het milieu,
ook zorg voor de medemens. 
Zo zal de Legrand Group niet
deelnemen aan projecten of
werken met organisaties die 
de Universele Rechten van de
Mens niet serieus nemen en 
bijvoorbeeld kinderen bij het 
productieproces inzetten. Om 
dit voornemen te onderstrepen
heeft de organisatie in 2006 
het UN Global Compact verdrag
ondertekend, een UN verdrag 
dat er naar streeft om op een
duurzame wijze de voordelen 
van globalisatie toegankelijk 

te maken voor alle mensen op 
de wereld.

100.000 bomen 
Van Geel Legrand heeft het afge-
lopen jaar laten uitrekenen door
KlimaatNeutraal hoe zwaar wij
met onze activiteiten in Neder-
land het milieu belasten met ons
energieverbruik, auto- en vlieg-
verkeer. Om onze jaarlijkse CO2
uitstoot van 1.890,54 ton te com-
penseren, moeten wij bijna
100.000 bomen planten. Geluk-
kig hoeven wij dit niet eigenhan-
dig te doen, want dan zou u ons
nog weinig zien of spreken! De
KlimaatNeutraal Groep inves-
teert in duurzame energie- en
bosprojecten. De projecten wor-
den uitgevoerd in ontwikkelings-

landen en geven de lokale bevol-
king toegang tot duurzame ener-
gie. Alle projecten worden op

betrouwbaarheid door een onaf-
hankelijke instelling gecontro-
leerd. 

Strenge productienormen 
De ontwikkeling en productie van
onze systemen geschiedt voor
het merendeel in Europa. De
Legrand Group wil voldoen aan

de strengste milieunormen. In
Europa is al 90% van onze 
productielocaties ISO 14001

gecertificeerd.
D a a r n a a s t
spelen bij
onze nieuwe
productlijnen
ecologische
argumenten
al vanaf de
d e s i g n ta fe l

een rol. Onze nieuwe lijn scha-
kelmateriaal Mosaic is hiervan
een voorbeeld. Ook streven wij
actief naar een reductie van 
verpakkingsmateriaal op de
bouw. En produceren wij, indien
mogelijk, materiaal dat vrij is
van schadelijke stoffen, zodat
het recyclebaar is. �

Wij 
planten
100.000 
bomen!
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Het Nuon Solar Team van de
Technische Universiteit Delft
heeft twee maanden geleden
voor de vierde keer op rij de
World Solar Challenge gewon-
nen. Het team uit Twente 
eindigde op de zesde plaats. 
De eerste zonne-autorace was
in 1987. De World Solar Chal-
lenge heeft als doel de ont-
wikkeling van milieuvrien-
delijke transportvormen te 
stimuleren. Van Geel Legrand
staat als klimaatneutrale
onderneming natuurlijk vier-
kant achter dit initiatief!

In totaal verschenen dit jaar 
41 teams uit zeventien landen 
aan de start. De Solar Challen-
ge wordt gereden tussen de
noordelijke stad Darwin en Ade-
laide (in het uiterste zuiden) en
heeft een lengte van 3021 kilo-

meter. De tweejaarlijkse wedstrijd
werd voor het eerst in 1987
gehouden.

Samenwerking
Beide Nederlandse teams 
hebben zich goed voorbereid. 
De Delftse Nuna4, die 190 kilo
weegt, rijdt op topsnelheid 145
kilometer per uur en heeft een
gemiddelde snelheid van 85 kilo-
meter per uur. De verscheiden-
heid in afkomst van de leden het

Nuon Solar team (uit Nederland,
België, de VS, Libanon, Curaçao)
en de kennis uit verschillende stu-
dierichtingen van de teamleden
(Elektrotechniek, Luchtvaart- en
Ruimtevaarttechniek, Industrieel
Ontwerpen, Werktuigbouwkunde
en Maritieme Techniek) zien ze

als één van hun sterkste punten.
"De combinatie van een sterk
team, een prachtige zonnewagen
en een uitgekiende strategie
geven ons een uitstekende start-
positie", aldus teamleider Stefan
Roest. 

Schakelkast
Het team van Delft had overigens
een rampzalige start die eerste
zondag, omdat de auto niet wilde
wegrijden! Er moest in allerijl een

schakelkast worden vervangen.
Het team had het geluk dat de
storing nog voor de start optrad.
De reglementen staan het dan toe
dat de verloren tijd op het einde
van de eerste wedstrijddag mag
worden ingehaald. De wagen uit
Delft moest de laatste dag nog

een dikke 770 kilometer afleggen.
De verwachting was dat het team
uit Delft de eindstreep net wel of
net niet zou halen. ''Maar mede
door de harde wind, waardoor op
het laatste stuk snelheden van
zo'n 110 kilometer per uur wer-
den gehaald, zijn we net op tijd
binnengekomen. We werden bij
de eindstreep ontvangen door een
menigte uitbundige in het oranje
uitgedoste studenten. Ook de pers
was massaal aanwezig'', aldus
een woordvoerder.

Twente One
Het Solar Team Twente werkte
ruim een jaar met zestien 
studenten van de Saxion Hoge-
school en de Universiteit Twente
aan de voorbereidingen aan de
Twente One, die groter en
zwaarder is dan de Nuna4. De
Twente One weegt 230 kilo, heeft
een iets lagere topsnelheid (120
kilometer per uur) en rijdt
gemiddeld tussen de 70 en 95
kilometer per uur. Tijdens de race
gebruikten de piloten van de
Twente One een speciale pil om
de temperatuur en de fitheid van
de coureur in de gaten te houden.
Deze thermopil is ontwikkeld 
door de NASA en wordt ook 
toegepast in de ruimtevaart. �

Van Geel Legrand introduceert nieuwe serie  4-polige aardlekautomaten

Kleine jongen altijd plaatsbaar!

In de nieuwe NEN1010 wordt 
het verplicht alle wandcontact-
dozen t/m 20 A te beveiligen 
met een aardlekbeveiliging. 
Dit betekent dat de toepassing
van aardlekbeveiliging gevolgen
heeft voor het formaat van 

nieuwe 4-polige aardlek-
automaten zit hem in de
geringe afmetingen van
slechts 4 modules breed
(70 mm). Hiermee is de
aardlekautomaat bijzon-
der geschikt voor bestaan-
de situaties, waar met
ingang van de nieuwe
norm wel aardlekbeveili-
ging verplicht is. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan
kookgroepen in een
woning, of plaatsen waar
rekening moet worden
gehouden met langere 

leidinglengtes. De aardlekauto-
maat is over de gehele breedte
codeerbaar en heeft afge-
schermde IP 2x kooiklemmen.

Compleet aanbod
Het totale aanbod van Van Geel
Legrand op het gebied van
aardlekautomaten omvat nu 
4-polige aardlekautomaten met
een B- en een C-karakteristiek
met een ampèrage van 
10 t/m 32 A en voorzien van een
differentiaalstroom van 30 mA.
Daarnaast voeren wij ook de 
4-polige serie aardlekautomaten
voorzien van een C-karakteristiek
met een differentiaalstroom van
300 mA. De nieuwe serie is ook
te gebruiken met een aansluitrail 
(3 P + N/4 P). Een aardlekfout 
is zowel in een 230 V als een 
400 V circuit te detecteren.

10 % minder installatietijd
Van Geel Legrand let bij het 
ontwerp van nieuwe producten
altijd op de installatie-efficiëntie
voor de gebruiker. Sinds kort
kwantificeren wij de verwachte
tijdsbesparing op het "Timesave
label". De 4-polige aardlekauto-
maat krijgt in dit systeem een
Timesavelabel van 10% bespa-
ring op installatietijd. Van Geel
Legrand geeft deze indicatie vol
vertrouwen vanwege het gebruik

van een aansluitrail. Waar de
installateur normaliter 2 compo-
nenten moet uitpakken en op een
rail moet klikken, hoeft hij hier
maar één component op te klik-
ken. Vaak kan de behuizing 
kleiner worden, waardoor er 
1 DIN-rail minder gemonteerd
hoeft te worden. �

de schakel- en verdeelinrichting.
Een aardlekautomaat is een
installatieautomaat en aardlek-
schakelaar in één behuizing. 

Ruimtebesparing
Het onbetwiste voordeel van de

an Geel Legrand komt op de markt met een nieuwe serie
4-polige aardlekautomaten van 10 t/m 32 A met een differentiaal-
stroom van 30 mA. De serie is voorzien van een uitschakelcurve
met B-karakteristiek. Het grootste voordeel zit hem in de gerin-
ge omvang van de slechts 4 modules brede aardlekautomaat.

V

� 4-polige aardlekautomaten 

� De Delftse Nuna4, met een gewicht van 190 kilo en een 
gemiddelde snelheid van 85 kilometer per uur

Binnen onze lijn Mosaic
schakelmateriaal vindt u 
veel verschillende nuttige 
en comfortabele functies 
en toepassingen die samen
één geïntegreerd geheel 
vormen. Ook aan veiligheid
en comfort is gedacht. 
Zo heeft Mosaic een zwaai-
schakelaar voor medische
omgevingen en een aantal
praktische oplossingen op
het gebied van veiligheid.

Voor medische omgevingen
heeft Mosaic de zwaaischake-
laar ontwikkeld. U schakelt de
verlichting eenvoudig aan of

uit door met de hand voor de
schakelaar te bewegen. Niet
alleen hygiënisch,
maar ook erg mak-
kelijk.

Anti-bacterieel
De zwaaischake-
laar is natuurlijk
ook een goede
oplossing voor
ruimtes als de toi-
letten in zieken-

huizen en verpleeghuizen.
Naast de zwaaischakelaar heb-

ben wij voor
dezelfde doel-
groep een scha-
kelaar met anti-
bacteriële afdek-
king binnen het
Mosaic program-
ma. Deze afdek-
king werkt vol-
gens een zelfrei-
nigend systeem
dat de bacteriën
o n s c h a d e l i j k
maakt. 

Obstakelmelder
Een gevoel van
veiligheid en van
comfort bereikt u
met de Mosaic
obstakelmelder
met LED-verlich-
ting. Deze bewe-
g i n g s m e l d e r
wordt vaak toe-
gepast bij de trap
of andere obsta-
kels. Komt

iemand in de buurt van de
obstakelmelder, dan gaat er
automatisch een LED-lampje in
de plint branden. Ook maakt de
melder met een zacht zoemend
geluid de persoon attent op het
obstakel of afstapje. De obsta-
kelmelder is handig voor hotels,
ziekenhuizen, verpleegtehuizen
of kantooromgevingen.

Trekontlasting
Een leuke en ook nuttige 
functie biedt de wandcontact-
doos met trekontlasting op
snoeren. Hiermee voorkomt
men het per ongeluk afschake-
len van elektrische apparatuur
(zoals de fax, computer, TV,
audio- of videosystemen, of
fotokopieerapparaten). Het is
zelfs onmogelijk om de stekker
er nog ‘per ongeluk’ uit te trek-
ken. Wij dagen u uit er met uw
hele gewicht aan te gaan ‘han-
gen’. Vast is vast! �

Mosaic 
oplossingen

voor veiligheid
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Mosaic™

eenvoudig sneller schakelen
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� Van boven naar beneden
Mosaic obstakelmelder
en trekontlasting

TU Delft 
wint voor de
vierde maal


