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Welkom!

Check of uw geluid aan staat

• klik op play op figuur hiernaast

Controleer of uw microfoon/camera werkt 

• Demp uw microfoon tijdens de presentaties

• Zet uw camera uit tijdens presentaties

• Beiden kunnen terug geactiveerd indien u aan het woord wenst te komen bij 

de vragen op het einde



Agenda

uur spreker thema

08.45u Aanmelding

09.00u Catherine Lootens (Groen Licht 

Vlaanderen)

Opening – Voorwoord – Afspraken 

09.02u Wouter Wissink (Volta) Korte intro met aspecten uit e-learning rond 

DALI/Bluetooth

09.12u Sigurd De Knijf (Helvar) Case ‘Van Marcke’

09.24u Pieter Feys (Domica) Intermezzo: Standpunt van een integrator 

09.36u Jeanpaul Robbertsen (Sylvania) Case ‘Bis-Econocom’

09.48u Patrick van der Meulen (Xicato -

Luxendi)

Case ‘Gruuthuse’

10.00u Vragenronde

10.15u Einde



Presentaties worden opgenomen

Heb je een vraag, noteer ze in de chatbox, ook tijdens de presentaties

• Antwoorden en discussie vinden plaats op het einde

• U kan uw vraag dan mondeling verduidelijken indien nodig

• Gelieve hiervoor je virtuele hand op te steken ‘raise hand’

• Indien moderator u het woord geeft kan microfoon en camera worden aangezet

Presentaties zullen als pdf ter beschikking voor deelnemers gesteld worden op website 

www.groenlichtvlaanderen.be

Afspraken

http://www.groenlichtvlaanderen.be/


Intellicht
e-learning

Wouter Wissink

Technologisch adviseur 

VOLTA



Voordelen e-learning

Enorme groei door vele voordelen:

• Altijd en overal

• Enorme tijdsbesparing: geen reistijd 

• De cursist neemt de stof sneller op: 

ongeveer 5x

• Iedereen kan zijn eigen tempo bepalen

• De vragen/toetsen geven je direct een 

indicatie van je vooruitgang

• Milieubesparend

• Goedkoper: geen trainingslocatie nodig,…



Website www.intellicht.org



Website www.intellicht.org



E-learning Dali en Bluetooth



E-learning opzet

Inleiding 

& testje

ONTWERP COMPONENTEN STURING IMPLEMENTATIE

Kennis 

test

Naslag 

werk



E-learning Bluetooth startscherm



E-learning Bluetooth



Demokoffer Bluetooth programmatie



E-learning Dali startscherm



E-learning Dali - kantoorgebouw



E-learning Dali: SW programmatie



Naslagwerk 



I N T E L L I G E N T E  L I C H T S T U R I N G

CASE VAN MARCKE



SITUATIESCHETS

• Magazijn 
• 90.000 m2

• Kantoren

KENMERKEN
• 4.700 Lichtpunten
• Energieneutraal gebouw



DE KLANT / MUST

• EISEN
• Open systeem – koppeling met andere systemen

• Snelheid (installatie, levering, commissioning)

• Mogelijkheid zelf uit te voeren



DE KLANT / BIJKOMENDE +PUNTEN

• Kwaliteit - Service

• Gebruiksvriendelijkheid

• specialist



OPLOSSING

• Leveren van Hardware & Software

• Opleiding aan de technische dienst

• Assistentie / meedenken met de klant



OPLOSSING / MAGAZIJN



OPLOSSING / SCREENS



OPLOSSING / KANTOREN



OPLOSSING / KOPPELING GBS

• VB: aanwezigheidsensoren toiletten gekoppeld aan waterverbruik



SAMENVATTING

• Waarom Lichtsturing / Lichtmanagement?
• Dimmen

• Comfort
• Fade time /Astro klok / calender functie / Auto Heal

• Energiebesparing
• 15%

• Flexibiliteit
• 1 * in plafond

• Aanpassingen vanop afstand

• Intelligentie 
• Verschillende scenes / groepen

• Monitoring



TOT SLOT

• Lichtmanagement heeft dus heel wat voordelen en hoeft zeker niet 
duur te zijn (gemiddeld 10 – 15% van verlichtingsbudget)

• Kan op verschillende manieren:
• Bedraad

• Draadloos

• ieder product / protocol, heeft zijn eigen vakkennis. Werk daarom 
samen met specialisten!

• Bekijk het totale systeem

• Na oplevering is het niet gedaan!



Etymology[edit]

Dictionnary.com 2020

Smart Solutions – Innovatieve en stabiele oplossing

Comfort – Sterk partnership – ontzorging van klanten

>10 jaar ervaring – Ervaren team van professionals 

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=canary_in_a_coal_mine&action=edit&section=3


CIJFERS

Bron: Marketsandmarketsanalysis



THE BUILDING BUZZ-CYCLE

Uitdagingen & opportuniteiten
voor de ganse elektro-sector



UITDAGINGEN

+
DATA 

SECURITYWeather
prediction

Social Media

Work Order
Business 

DataAI

Mobility

Predictive
Maintenance



INTERIOR LIGHTING CONTROL

Lichtregelsystemen

• Bedraad <-> draadloos
• Standaardisatie <-> Fabrikant specifiek
• Dali, Bluetooth, 0-10V, DMX, …
• Koppeling met overige gebouwtechnieken
• Evolutie ifv nieuwe technieken

-> Kennis verhogen door middel van 
opleidingen & samenwerkingen



TIPS & TRICKS

Bedrade systemen

• Afstanden en kabeltrajecten (gemengde kabelgoten)
• Toepassing / gebruik van de ruimtes na indienstname
• Verwachtingen van de klant
• Integratie met overige technieken
• Investeer in test-tools
• Afweging standaardisatie vs fabrikantafhankelijk
• Commissioning & nazorg

-> Voorzie voldoende tijd voor
opstart & indienstname



TIPS & TRICKS

Draadloze systemen

• Welke Frequenties worden gebruikt ?
• Overleg met andere partijen – welke overige draadloze systemen 

worden eventueel toegepast
• Toepassing / gebruik van de ruimtes na indienstname
• Verwachtingen van de klant
• Integratie met overige technieken
• Investeer in test-apparatuur
• Site-Survey (Pre-install & Post-install)

-> Better Safe than Sorry



Project 
verloop

1
Analyse

& Planning

2
Ontwerp & 

Ontwikkeling

3
Commissioning

& Implementatie

4
Testen & 
Opleiding

5
Opvolging & 

Evaluatie

INTEGRATOR

Samenwerking met integrator

• Integrator heeft nauw contact met fabrikanten
• Integrator is dagdagelijks hiermee bezig
• Kennis van zowel Elektro als ICT –> 

brengt beide werelden samen
• Partner van alle stake-holders
• Aanspreekpunt & Service partner

INTEGRATOR = PARTNER



Projectvoorstelling
Bis Econocom

Jeanpaul Robbertsen

Buisiness Development Manager Sylsmart



29/10/202038

Project: Bis Econocom – Integrator van audiovisuele oplossing.

Bedrijf gelegen in Mechelen met 300 werknemers

actief in BeNeLux.

Gespecialiseerd in het integreren van

IT en audio – visuele technologie

op maat van de klant.



29/10/202039

De Technologie :

Standaard was er Tl verlichting voorzien  on/off

Klant wilde sowieso LED + sturing. En indien mogelijk

Integratie met zijn systemen. Vb BMS, reservatiesysteem



29/10/202040

Installatie werd in 2 delen gesplitst.

Deel 1 : Bedraad.  Gebruikmakend van de gekende mogelijkheden die DALI ons bieden.

Deel 2 : Draadloos. Nieuwe technologie, connectiviteit d.m.v. BLE



29/10/202041

Bedraad

230V – stuurkabels – componenten - programmatie

Bluetooth

230V - commissioning



Toestellen DALI Ballast
230V + stuurdraden

Programmatie

DALI

Sensor
PIR & Daglicht

Bedraad

Wandzender
Bedraad



29/10/202043



Toestellen met BLE 

module en sensor
Plug and play

(230V)

100%

app setup

SylSmart Connected building

Bluetooth technologie ingebouwd in alle componenten.

Wandzender
Kinetische energie

(Optie)



29/10/202045
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Bedankt.



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Case Gruuthusemuseum’ 
Brugge

Patrick van der Meulen

Business Development Manager



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Project Scope



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

FloorPlan

50
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Entrance
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CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Room 1
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Lockers
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Portraits
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CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Pink Room
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View at the Church
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Central Control
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Het Steen
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CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Xicato Products Used

60

XIM – Xicato Intelligent Module
• Light with natively integrated Xicato BLE Driver  

• Nothing needed, direct plug & play in the network

• 3rd party fixtures with integrated modules available

• Location Aware Services

• Using Bluetooth light points to provide visitor interaction

• Using beacons with mobile apps

XIG – Xicato Intelligent Gateway
• Aggregating and controlling a section

• Group and manage lights, room, floor

• Connect to a BMS and Remote management 

XIS – Xicato Intelligent Sensor
• Needed for every area looking at detecting and taking actions

• Decisions based on lux, occupancy, temp and humidity

• Decision rules implemented in SW tool



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY 61

• Saves ~25% in Energy $$

• Daylighting compliance

• Set Color temperature 

• Create-

• Comfortable spaces 

• Groups & scenes

• Schedules

• Smart occupancy

• Traffic management

• Accessories control

• Easily scale and adapt

Smart Wireless Features



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

End
-to-
End
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CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

For more information:
patrick.vandermeulen@xicato.com
rverbeelen@luxendi.com

mailto:patrick.vandermeulen@xicato.com
mailto:rverbeelen@luxendi.com


Vragen in de chatbox + extra vragen

• Antwoorden en discussie

• U kan uw vraag dan mondeling verduidelijken indien nodig

• Gelieve hiervoor je virtuele hand op te steken ‘raise hand’

• Indien moderator u het woord geeft kan microfoon en camera worden aangezet

Presentaties zullen als pdf ter beschikking gesteld worden via volgende  link (na inlog) bij rubriek 
‘materiaal’: https://www.groenlichtvlaanderen.be/activiteiten/detail/52/inspirerende-praktijkcases-met-
intelligente-lichtregelsystemen/about

Publicaties cases rechtstreeks te downloaden via nieuwsbericht op homepagina ‘IntelLicht project pakt 
uit met cases en e-learning tool’ en via directe link nieuwsbericht 

Dank voor uw deelname!!

Vragenronde

https://www.groenlichtvlaanderen.be/activiteiten/detail/52/inspirerende-praktijkcases-met-intelligente-lichtregelsystemen/about
https://www.groenlichtvlaanderen.be/k/n105/news/view/8907/838/intellicht-project-pakt-uit-met-cases-en-e-learning-tool.html

