
het nieuwe installeren: 
stekerbaar installeren.
effectief & efficiënt - kostenbesparend – plug & play

wat is stekerbaar installeren?
Stekerbaar installeren is gebaseerd op de ‘plug and play’ 

denkwijze. Door kabels en elektrisch schakelmateriaal te 

voorzien van stekers worden aansluitfouten voorkomen 

en kan er snel en veilig worden geïnstalleerd dankzij 

stekerbaar installeren. Daarbij wordt niet gewerkt met 

losse componenten, maar met volledig afgemonteerde 

prefab producten. Dit betekent dat onze Connectors op de 

projectlocatie direct aan de slag kunnen met installeren omdat 

alles prefab gefabriceerd is. De techniek staat volledig in het 

teken van ‘plug and play’! Dit betekent ook minder faalkosten 

en een flinke tijdsbesparing. Want door middel van stekerbaar 

installeren kan er 8 tot 10 keer sneller gewerkt worden.

lees verder z.o.z.

conventioneel of stekerbaar installeren: de verschillen.

conventioneel installeren
Bij de conventionele manier van installeren worden door ons materialen besteld bij de groothandel. Denk 

hierbij aan buis en draad, inbouw- en centraaldozen, schakelmateriaal en natuurlijk de groepenkast. Vervolgens 

wordt op de projectlocatie alles door ons verwerkt en aangesloten conform de technische tekeningen. Een 

arbeidsintensief proces waar veel technische kennis en kunde van installaties voor nodig is.

10x

installatie tot 10x sneller
dan op conventionele wijze

90%

tot 90% minder
faalkosten

Project Vredeskerk Tilburg. Volledig stekerbare installatie.

 

Geen belangrijke trend of ontwikkeling binnen de branche gaat aan ons voorbij. Vaak zijn we échte 

trends zelfs al voor. Om die reden introduceren we stekerbaar installeren!

plug & play 
installeren
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stekerbaar installeren
Wanneer we in dezelfde situatie kiezen voor een stekerbare 

installatie, wordt de werkwijze volledig anders. Op de 

projectlocatie hoeven we geen leidingen te leggen, 

draad te trekken of af te doppen. Dit levert een flinke 

tijdswinst op.  Er  vindt  als het ware  een verschuiving  

plaats waarbij de  werkvoorbereiding (pre-engineer) veel 

praktijkwerkzaamheden dusdanig vereenvoudigt dat onze 

Connectors op de projectlocatie veel sneller, effectiever en 

efficiënter te werk kunnen gaan. Het is belangrijk om te weten 

dat er voor stekerbaar installeren nog steeds enorm veel 

technische kennis nodig is, omdat in de werkvoorbereiding al 

besloten moet worden hoe alles optimaal gaat functioneren 

in de praktijk

alle voordelen op een rij

tijdsbesparing: 3 tot 10 keer sneller werken

lagere arbeidskosten

minder faalkosten

minder afval en opslagkosten

flexibele installatie

circulair te gebruiken

verlaging TOC (Total Cost of Ownership)

hoe verloopt een stekerbaar project?

Inventarisatie wensen en behoeften 

gelijk aan conventioneel project.1
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Uitwerken (engineering) elektronische 

installatie en inzichtelijk maken 

benodigde materialen

Bestellen materiaal en pre-assemblage 

werkzaamheden op locatie Markhorst

Just-in-time levering 

op projectlocatie4

5 Plug and play montage 

op projectlocatie

6 Installatie gereed voor gebruik!

stekerbare centraaldoos met kabels

stap 1: stekeren inbouwdoos aan bekabeling

stap 2: plaatsen schakelaar in wand

stap 3: vastzetten schakelaar wand

afgemonteerde schakelaar in de wand


