


LRS Solutions is een jong bedrijf met meer
dan 25 jaar ervaring in lichtregelsystemen.
We werken met ervaren specialisten die
hun sporen verdiend hebben in de wereld
van de lichtbesturingstechniek.

Wie is

LRS
Solutions
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> Creatief met techniek

De kern van onze taken is het creatief vertalen van een licht-
plan naar de realiteit. We hebben veel ervaring in het werken
met de ontwerpen van lichtontwerpers, adviseurs, engineers
en installateurs. Vanaf het oorspronkelijke concept tot en met
de definitieve oplevering werken we met alle partijen nauw
samen. We denken mee en leveren, installeren en program-
meren de bedieningsapparatuur waarmee de verlichting naar
de wens van de klant geregeld wordt. Lichtregelsystemen van
LRS Solutions vindt u dan ook terug in alle denkbare projec-
ten. Van woningen tot winkels, bedrijven en kantoren. Maar
ook intieme restaurants, grote hotels, bioscopen en casino’s.

> Uw wens is onze uitdaging

Wij weten welke armaturen te gebruiken, hoe ze te schakelen
of te dimmen. We kunnen sferen samenstellen, LED verlich-
ting aansturen en weten hoe om te gaan met sturingen via
uw iPhone, iPad of Android toestel. We kunnen deze techi-
sche oplossingen koppelen aan audiovisuele systemen, zon-
wering, gordijnen, alarmsystemen en eventueel andere
aanwezige systemen. Kortom, wij gaan geen uitdaging uit de
weg.



> Partner in business

Wie heeft er niet mee te maken? Klanten worden steeds veel-
eisender en de vraagstukken complexer.

Dan is het prettig om een partner te hebben waar je met al
je technische vragen en uitdagingen terecht kunt. LRS Soluti-
ons is zo’n partner voor al haar klanten als het gaat om do-
motica en lichtregelsystemen. LRS Solutions levert al
jarenlang oplossingen voor de meest uiteenlopende projec-
ten. Indien gewenst denken we al mee vanaf het moment dat
de oplossing nog bedacht moet worden. Zowel bij nieuw-
bouw als renovatie.

> Ontzorgen

Meedenken en oplossingen aandragen is niet het enige waar
LRS Solutions goed in is. We ontzorgen onze  klanten. LRS So-
lutions geeft maatwerk advies, kan het plan volledig uitwer-
ken met Autocad en eventueel programmeren. Zo kunt u zich
maximaal concentreren op uw specialiteit. 
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Onze producten
sfeer bepalen

en kosten besparen

> i-Light

Wij zijn exclusief importeur van i-Light. De producten van i-Light zijn
zo ontworpen dat er een totale vrijheid is voor het lichtontwerp. De
lichtregelunits kunnen alle gangbare lasten dimmen of schakelen.
Er is dus geen beperking, welk armatuur u ook kiest of hoe klein of
groot het gebouw ook is. Tevens kunnen we voorzien in complete
systeemoplossingen door integratie en bediening van randappara-
tuur zoals audiovisuele systemen, jaloezieën, projectoren of ge-
bouw- beheer systemen. De systemen van  i-Light  zijn eenvoudig
te bedienen met elegante en innovatieve bedieningspanelen en
touchscreens. Of desgewenst met een afstandsbediening, smart-
phone of tablet. De bedieningspanelen worden in diverse stijlen en
uitvoeringen of op maat aangeboden, zodat deze naadloos in de
omgeving passen. 

> De voordelen van i-Light

• solide en betrouwbaar
• energiebesparend 
• bedieningsgemak d.m.v. bedieningspanelen, 

touchscreen, smartphone of tablet
• geschikt voor elk project
• gemakkelijk te integreren in bestaande systemen
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> Draadloze systemen

Uiteraard weet LRS Solutions ook alles over draadloze oplossingen.
Een draadloos systeem biedt alle voordelen van een geavanceerd
lichtregelsysteem zonder de noodzaak om bedrading aan te passen
en kan gebruikt worden in alle elektrische installaties. In renovatie-
projecten wordt vaak gekozen voor draadloze lichtregelsystemen,
vanwege de kostenbesparing op herbekabeling. De draadloze mo-
dules zijn geschikt voor alle soorten verlichting, van gloeilampen,
halogeen en TL tot de nieuwste generatie LED's. Een eenvoudige
aansluiting naar een draadloze router biedt de mogelijkheid om via
Wi-Fi de verlichting door middel van de smartphone te besturen.
LRS Solutions werkt met het topmerk Rako en heeft hiermee uitste-
kende ervaringen.

> De voordelen van draadloos

• flexibiliteit in onder andere renovatie projecten
• kosten besparen op installatiewerk 

en bedrading
• bedieningsgemak met draadloze 

bedieningspanelen en via smartphone of tablet
• geschikt voor elke lichtbron

TM
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> Horeca toepassingen

In horecagelegenheden is het creëren van de juiste sfeer
voor sociale interactie, drinken en eten, zeer belangrijk
voor de beleving van de klant. Door slimme toepassingen
van LRS Solutions kan het uiterlijk en de sfeer van een
ruimte enorm veranderen en aangepast worden aan het
gebruik. Verschillende sferen voor koffie, levendige lun-
ches of intieme diners kunnen allemaal eenvoudig en doel-
treffend worden gecreëerd. Een scala aan voorgeprogram-
meerde lichtscènes kan via onze intelligente bedienings-
panelen en touchscreens of door middel van een smart-
phone of tablet eenvoudig worden opgeroepen. 

De juiste sfeer
op de juiste plaats

en op het juiste moment
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> Integreren met bestaande systemen

In commerciële projecten wordt LRS Solutions vaak geïnte-
greerd met een bestaand gebouwbeheersysteem. Onze en-
gineers hebben oplossingen voor alle soorten systemen. LRS
Solutions heeft een innovatief product vervaardigd dat ga-
rant staat voor eenvoudige integratie met centrale geluids-
systemen, beveiliging en bediening van gordijnen en
jaloezieën. De bedieningspanelen, touchscreens en af-
standsbedieningen van LRS Solutions kunnen worden gepro-
grammeerd om deze apparaten te bedienen. Dit resulteert
in een verbeterde ergonomie en voorkomt een grote varië-
teit aan bedieningen in de muur.

> Winkelpresentaties

Laten zien wie u bent en waar u voor staat is een belangrijke
concurrentiefactor voor iedere onderneming binnen de mo-
derne commerciële arena. Wanneer u slechts een paar se-
conden heeft om de aandacht te trekken van potentiële
klanten, dan is het visuele aspect zeer belangrijk. 

Bijvoorbeeld in winkelruimten kan lichtregeling helpen bij
het aanprijzen en het onderscheiden van het  aanbod door
het gebruik van dynamisch licht en kleur. Verlichting kan
worden gebruikt om de vorm, structuur en stijl van de
ruimte te benadrukken, naast het uitlichten van de produc-
ten zelf. 
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Jaap Spruijtenburg

Jimmy van Bemmel

Jochem Jaap Cornet
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> Johan Burggraaf
Johan is de elektrotechnisch specialist met een passie
voor de nieuwste technieken. De steun en toeverlaat
voor onze klanten voor alle technische oplossingen. Of
het nu gaat om het maken van offertes, technische te-
keningen of het bieden van technische ondersteuning,
Johan draait zijn hand er niet voor om. 

> Jimmy van Bemmel
Jimmy is directeur/eigenaar van LRS Solutions en een
echte vakidioot. Hij wil voorop lopen en onderscheidend
zijn in de markt van de lichtbesturingstechniek. Daarom
is hij altijd opzoek naar de grenzen van de techniek.
Jimmy is de bedenker van de creatieve vertaalslag tussen
het idee en de daadwerkelijke uitvoering. Heeft u vragen
over de techniek achter onze producten? Jimmy heeft
altijd een antwoord.

> Jochem Jaap Cornet
Jochem Jaap is programmeur in hart en nieren. Wat u be-
denkt maakt hij werkend en voor hem geldt, hoe complexer
de opdracht des te groter de uitdaging. Jochem Jaap is altijd
onderweg om de lichtbesturingsystemen bij onze klanten
te programmeren en technische ondersteuning te bieden.

> Jaap Spruijtenburg
Jaap bij LRS verantwoordelijk voor de sales, PR en com-
municatie. Jaap is uw aanspreekpunt en vertaalt samen
met mijn collega’s uw wensen naar practische oplossin-
gen. Als u voor LRS een nieuwe uitdaging heeft dan is hij
uw man. 

De mensen achter 
LRS Solutions

Johan Burggraaf
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LED toepassingen
probleemloos aansturen 

Kunstenaars en Co, Amsterdam. Vergaderzaal, 
auditorium, gezelschapsruimte. Lichtsturing regelt
kleurtemperatuur, daglicht- simulatie en multime-
dia-instellingen. Geleverd en geprogrammeerd
door LRS.

Lichtontwerp: Joost de Beij, 
Fotografie: Mike Bink.10



LED verlichting 
veroorzaakt een 
revolutie

Dankzij LED verlichting ondergaat
de verlichtingsbranche een radi-
cale transformatie die grensver-
leggende mogelijkheden heeft
gebracht. Hoewel de technologie
al enige tijd bestaat hebben zin-
volle innovaties op het gebied
van LED verlichting de toepassing
ervan relevanter gemaakt dan
ooit tevoren. 

Kantoren, restaurants, bioscopen
en woningen vereisen steeds
meer dan alleen verlichting. Er is
behoefte aan creatieve verlich-
tingsoplossingen die inspireren
tot ideeën, een statement maken
en het welzijn verbeteren. 

Gekleurde LED lichtbronnen wor-
den gebruikt voor het aanbren-
gen van accenten en dynamische
sferen die ruimten omvormen tot
inspirerende omgevingen. LED
verlichting wordt daarom steeds
vaker toegepast in projecten.

Wat kan LRS Solutions
met LED verlichting?

LRS Solutions heeft veel ervaring
met het aansturen van LED ver-
lichting. Om die reden wordt LRS
Solutions veelvuldig ingeschakeld
bij het uitvoeren van complexe
lichtplannen waarbij LED de
hoofdrol heeft. 

Het is afhankelijk van het type
LED en de driver of de LED ge-
dimd kan worden of juist alleen
te schakelen is. Veel drivers zijn
aan te sturen met 1-10V, DMX of
DALI. LRS Solutions kan een licht-
regelsysteem samenstellen dat
aan alle verwachtingen voldoet.
Door de juiste typen dimmers en
stuurmodules toe te passen is het
eenvoudig om vanaf bijvoorbeeld
een touchscreen, smartphone of
tablet meerdere typen lichtbron-
nen te aan te sturen.

LRS Solutions biedt technische
oplossingen die stijlvolle verlich-
ting mogelijk maken voor elke
toepassing.

De voordelen van 
LED verlichting

• Lange levensduur
• Minder stroomverbruik
• Geen opwarmtijd
• Minder onderhoudskosten
• Meer mogelijkheden om de 

gewenste sfeer te creëren
• Slagvast en schokbestendig
• Zeer koudebestendig
• Klein en compact
• Goed dimbaar
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Michel den Hollander, 
Terberg Totaal installaties Utrecht
Terberg Totaalinstallaties Utrecht heeft het Executive Briefing Center
van Netapp in Schiphol-Rijk opgeleverd. Het Executive briefing Center
is onderdeel van de herinrichting van de begane grondvleugel van Ne-
tapp. Het doel van deze herinrichtingwerkzaamheden was om poten-
tiële relaties van Netapp uitleg te geven over haar producten en
diensten. Het Executive Briefing Center werd in opdracht van Ideal Pro-
jects in een tijdsbestek van 3 maanden verbouwd. Terberg heeft alle
Elektrotechnische- en lichtregelinstallaties in het gebouw gerealiseerd.
In het ontwerp zijn bijzondere technische en duurzame oplossingen
verwerkt. Het lichtregelsysteem kent een uitgebreide koppeling met
alle aanwezige AV media apparatuur (Creston) zo is het bijvoorbeeld
mogelijk de verlichting middels Ipad te bedienen, tevens is er op grote
schaal energiezuinige ledverlichting toegepast.

Vanaf het begin hebben wij LRS Solutions bij dit project betrokken aan-
gezien zij vanuit hun expertise op het gebied van koppelingen tussen
de diverse systemen en de kennis van lichtregelsystemen een absolute
toegevoegde waarde zijn. Zodoende hebben wij samen met LRS Solu-
tions in dit korte tijdsbestek een mooie installatie opgeleverd.

 Totaal Installaties

Jeroen Smeele, 
Smeele de Blieck 
Smeele de Blieck is een bureau voor interieuront-
werp, realisatie en inrichting. Wij bedienen met
name klanten in het particuliere segment.
Verlichting is in onze ogen een zeer belangrijk on-
derdeel van de woonsfeer. Bovendien komen in onze
ogen door goed gebruikt kunstlicht, kleuren, mate-
rialen en texturen veel beter tot hun recht. Licht in
een woning zorgt bovendien voor een comfort ver-
hogende werking, mits gebalanceerd toegepast.

Ons advies is merk en leverancier onafhankelijk,
maar we gaan voor onze opdrachtgevers wel voor
de beste kwaliteit. LRS Solutions helpt ons de ver-
lichtingsplannen voor een woning te converteren
naar een plan voor installatie en bediening. De toe-
treding van 'domotica'-achtige oplossingen in wo-
ningen is niet meer weg te denken. De voordelen
van efficiënt gebruik van energie in combinatie met
ultiem gebruiksgemak spreekt onze opdrachtgevers
zeer aan. Ook op dit punt is LRS Solutions de partij
voor ons en voor onze opdrachtgevers.

Klanten over LRS
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Joost de Beij, 
lichtontwerper
Als lichtontwerper geef ik leiding aan een klein bureau waar we onafhankelijk van mer-
ken of leveranciers lichtplannen maken en onze opdrachtgevers adviseren. Onze pro-
jecten zijn uiteenlopend: we maken lichtontwerpen voor theatervoorstellingen,
tentoonstellingen, historische gebouwen en particuliere woningen.
Ons werk is bijzonder. Het licht beïnvloedt direct de wijze waarop mensen een ruimte
ervaren. Dat is meestal een intuïtief proces, waarbij een zorgvuldige afstemming van
alle onderdelen van het grootste belang is en juist het verschil maakt tussen 'goed' en
'fout' licht. We stemmen de keuze van lampen en lichtbronnen secuur af op het project
en we hechten veel belang aan het afregelen daarvan. Het afregelen van het licht is
een nog vaak onderschat maar bijzonder krachtig instrument voor verrijking van sfeer
en comfort en zelfs voor besparing van kosten. En waar lichtregeling in het lichtontwerp
wordt opgenomen doen we sinds een aantal jaren graag een beroep op LRS.

Onze projecten zijn gecompliceerd. We moeten meestal met veel partijen samenwer-
ken. Als die samenwerking goed is kan het project mooi en compleet voltooid worden
zodat de opdrachtgever waar voor zijn geld krijgt. De kwaliteit van LRS blijkt onder
meer uit de snelheid en het inzicht waarmee de technici zich een project eigen weten
te maken en uit de selectie van de apparatuur die wordt ingezet om de lichtregeling
mogelijk te maken zoals wij dat wensen. Als er tijdens de bouwfase of nog na oplevering
vragen zijn staat LRS altijd voor ons of voor de opdrachtgever klaar. Daarmee is LRS
voor ons een aantrekkelijke partner waarmee we de meest complexe vraagstukken
met vertrouwen aangaan. De grote tevredenheid van onze opdrachtgevers bevestigt
die keuze telkens weer.

Pascal Oostveen, 
TI-LED Lighting 
Wij van Ti Led Lighting bv leveren
maatwerk LED oplossingen.
Elke klant wordt bij ons vanaf het
eerste contact professioneel bege-
leid tot aan een tevreden klant bij
oplevering. Om dit proces steeds
weer op rolletjes te laten verlopen
zijn partners nodig die op een
hoog niveau kunnen meedenken
over ingewikkelde lichtplannen en
aansturingen. LRS Solutions is
voor ons zo'n partner. De mensen
van LRS tillen een lichtplan naar
een hoger niveau, door kennis, in-
levings- vermogen en betrouw-
baarheid. LRS Solutions heeft voor
Ti led Lighting bewezen zeer kun-
dig te zijn in kleine en grote pro-
jecten. Door het gebruik van
kwalitatief hoogwaardige compo-
nenten is de levensduur ook nog
eens formidabel. 
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> Museum aan het Vrijthof

In opdracht van Licht Joost Beij heeft LRS Solutions in Salon
Bonhomme van het Musuem aan het Vrijthof de lichtpro-
grammering geleverd en verzorgd. Het is een high-tech mu-
seum, waar de licht- en multimedia techniek niet zichtbaar
zijn. Aanwezigheid van de bezoekers triggert via RFID (Radio
Frequency Identification) een verfijnd systeem van licht, ge-
luid en projecties.

Lichtontwerp: Joost de Beij 
Fotografie: Mike Bink

> Holland Casino Breda

In een casino staat de betrouwbaarheid van een lichtbestu-
ringssysteem bovenaan. LRS Solutions leverde en program-
meerde een centrale bediening, waarmee door de
beveiliging van Holland Casino meer dan 250 lichtgroepen
met een grote diversiteit aan lichtbronnen en armaturen
kan worden aangestuurd. De verlichting wordt tevens door
een astronomische tijdklok op tijd gestuurd. Alle multifunc-
tionele ruimtes worden apart bestuurd door middel van
scène bedienpanelen. De gedistribueerde intelligentie in het
systeem zorgt ervoor dat wanneer er zich een probleem
voordoet met één onderdeel van het systeem, de rest van
het systeem gewoon doorwerkt.

Referentie projecten
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> Rabobank Werkendam

In Almkerk is één van de meest duurzame kantoorgebouwen
van dit moment gerealiseerd. Timmer Architecten uit Gies-
sen heeft hier alle mogelijke duurzame oplossingen toege-
past. Installateur Electroservice Holland betrok LRS Solutions
bij dit project voor advies, levering en in gebruikstellen van
een daglichtregeling op basis van daglichtintensiteit en aan-
wezigheidsdetectie.

Hierdoor wordt veel energie bespaard. De sensoren meten
het toetredende daglicht en passen de hoeveelheid kunst-
licht hier op aan. Ook kan de verlichting vanaf de receptie
worden bestuurd doordat het lichtbesturingssysteem is ge-
koppeld aan het gebouwbeheersysteem.

> Woning in Bergen aan Zee

De Familie Hendricks bouwde in Bergen aan Zee hun droom-
huis. Ze hebben een woning gerealiseerd waar luxe en duur-
zaamheid samengevoegd zijn. “We kozen voor een moderne
architectuur in combinatie met alle mogelijke luxe techni-
sche toepassingen, maar wilden besparen op energiever-
bruik. Met zonnepanelen en aardwarmtetechniek en een
lichtbesturingssysteem hebben we de energiebesparingen
gerealiseerd”.  LRS Solutions leverde hier de complete do-
motica. De verlichting kan vanuit de luie stoel geregeld wor-
den en brandt nooit meer als dat niet nodig is. Een prachtige
combinatie van luxe en besparing”, aldus dhr. Hendricks. 
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LRS Solutions BV 
Energieweg 3a, 4231 DJ Meerkerk
0183 356 200  
www.lrssolutions.nl

Jimmy van Bemmel
jimmy@lrssolutions.nl
06 - 43 87 22 60

Johan Burggraaf
jb@lrssolutions.nl

Jochem Jaap Cornet
jj@lrssolutions.nl
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