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Inleiding
Naarmate de evenementenmarkt zich verwijdert van gloeilampen en
gasontladingslampen blijven eindgebruikers achter met een moeilijk dilemma: kopen we
nieuwe armaturen of passen we onze dimmerinfrastructuur aan zodat we beide kunnen
gebruiken als we geleidelijk de overstap maken naar LED?
Elke zaal of locatie zal zijn eigen benadering van deze vraag hebben, rekening
houdend met hun unieke situatie. Dit geldt zeker voor locaties die onlangs volledig
gerenoveerd of nieuw gebouwd zijn óf net in nieuwe apparatuur hebben geïnvesteerd. Er
is niet altijd budgettair de ruimte om technische behoeften in korte tijd te heroverwegen.
Maar het is echter een realiteit die vroeg of laat onder ogen moet worden gezien.

CC MUZE, een nieuw gebouw op een industiële site
Sinds september 2019 zit het cultuurcentrum MUZE in Heusden-Zolder in een nieuw
gebouw op de voormalige mijnsite van Zolder. Het nieuwe CC voldoet aan de
hedendaagse noden en zorgt voor nieuwe opportuniteiten door de veelzijdige binnen- en
buitenruimtes. Veel producties waren soms qua techniek te omvangrijk voor de oude zaal
uit de jaren ’70 met faciliteiten die hun beste tijd gekend hadden. Paradepaardje is de
grote Schouwburg met een capaciteit van 400 zitplaatsen. Er is ook een polyvalente
Zwarte zaal met uitschuifbare tribune die plaats biedt aan 120 personen. Beide zijn
ondergebracht in het voormalige machineophaalgebouw van de mijn. De balzaal en de
theatertoren zitten in een nieuwbouw die tegen het oude mijngebouw aanleunt. Het
opwaarderen van een oude industriële site biedt architecten en technische ontwerpers
heel wat mogelijkheden én uitdagingen. Het gebouw werd volledig gestript en kon volgens
de laatste normen opnieuw worden neergezet en ingericht.
Waarom was de Pino Solutions Easy Switch dan nodig om in te bouwen in een
spiksplinternieuw cultuurhuis met een nagelnieuwe dimmerinstallatie?
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Een start in mineur
Waar tot voor kort conventionele dimmers volstonden om alle halogeen armaturen
van spanning te voorzien is het voorhanden hebben van échte vaste spanning een
noodzaak voor het aansluiten van toestellen die niet kunnen gedimd worden zoals
bewegend licht, LED armaturen, beamers, actieve speakers etc.
Het is een absolute vereiste om dan dimmers te hebben die voorzien zijn van een
fysiek relais om te kunnen schakelen tussen échte vaste spanning of hetzelfde kanaal ook
nog te kunnen dimmen bij het aansluiten van conventioneel licht.
De zogenaamde ‘dimswitch’ functie die aanwezig is
bij de meeste dimmers is geen
échte vaste spanning (zie
inzet) omdat er nog steeds een
fase aansnijding gebeurt. Bij
het oppervlakkig lezen van de
specificaties van de fabrikant
kan men in deze val trappen.
Maar zelfs met een beperkte
technische bagage is het
makkelijk te doorgronden dat
je met een ‘dim-switch’, zoals
in dit geval niet het verhoopte
resultaat zal boeken.

De meeste ‘Dim Switch’ functies zijn niet wat ze
lijken…
De ‘Dim Switch functie’ op dimmers is
fase aangesneden en enkel geschikt
voor ohmse last. Het is geen échte
230 Volt die nodig is voor inductieve
of capacitieve lasten zoals b.v.
bewegend licht, actieve speakers,
rookmachines, dmx/artnet apparatuur
etc.
Het gebruik van deze functie voor dit soort toestellen
kan leiden tot ernstige schade aan apparatuur.

Huistechnicus Benny Engelen legt uit: ‘De geplaatste dimmers bleken niet geschikt
te zijn om veilig te kunnen schakelen tussen dimbare spanning en échte, veilige vaste
spanning, terwijl dit op voorhand wel duidelijk was aangegeven dat dit een vereiste was
aangezien ons volledig werkarsenaal van lichtarmaturen e.d. nog maar weinig
conventioneel bevat en we in de toekomst onze oude werkpaarden geleidelijk aan zullen
vervangen.”
De medewerkers van CC MUZE waren verrast toen ze voor het eerst kennis
maakten met hun nieuwe zaalinfrastructuur: “Het werd al snel duidelijk dat er initieel een
verkeerd type dimmer was geadviseerd. Ten aanzien van een schouwburg in beweging én
het lichtmateriaal wat we al hadden waren deze dimmers niet geschikt voor dagelijks
gebruik zoals we dat voor ogen hadden. Onze zaalbrug is bijvoorbeeld uitsluitend
uitgerust met LED schijnwerpers. Gelukkig hebben we dit geconstateerd vóór de
ingebruikname van de zaal en heeft onze apparatuur geen schade hiervan ondervonden.”
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Nieuwe zalen dus, maar met ‘ongeschikte’ dimmers. Onhandig, tijdrovend en
frustrerend voor de technici.
Benny: “Dit had voor ons een nieuw begin moeten zijn met zalen waar Zolder terecht
trots op mag zijn, maar overal moesten we extra bekabeling vandaan halen om alles te
kunnen aanlichten. Van op de brug, over trekken, tot in de nok aan toe. Het was niet een
kwestie van hoe laat we telkens klaar zouden zijn met de voorbereiding, we móesten
telkens stoppen omdat de voorstelling ging beginnen. Niettegenstaande we als technische
ploeg goed op elkaar zijn ingespeeld vergde dit toch een grote aanpassing en was dit voor
iedereen duidelijk dat dit geen permanente oplossing kon zijn. Zeker gelet op het hoge
aantal producties die op een zeer korte tijd in onze zaal
plaatsvinden.”
Nieuwe dimmers plaatsen was natuurlijk niet aan de
orde: “Het behoeft geen uitleg dat andere dimmers
installeren in een gebouw dat nog geen jaar oud is
absoluut geen optie was. Uiteraard gingen we zelf actief
op zoek naar oplossingen omdat noch de leverancier,
installateur of adviseur met een passende en haalbare
uitkomst voor de dag kwamen.”

Pino Solutions Easy Switch snelt te hulp
Easy Switch: Exact wat er nodig is
Dus ging Benny aan de slag met de zoekmachine op internet en hij belandde op de
website van Pino Solutions: “Ik kon mijn ogen niet geloven. Iemand had eigenlijk al over
ons probleem nagedacht. De Easy Switch was exact wat we nodig hadden!”
Benny nam contact op met Roadtech Services om meer informatie over de Easy Switch
te verkrijgen en om te horen of de dimmers in CC MUZE geschikt waren om te updaten
met het Easy Switch systeem.
“We kregen een enthousiast bericht van Victor terug. Enkele jaren geleden lieten we ook
al wat LED parren bij Roadtech Services herstellen, dus de link met hun betrouwbare
service was snel gelegd.”
De medewerkers van CC MUZE vlooiden de informatie op de website van Pino
Solutions uit, verdiepten zich hoe een dimmer precies werkt en wat fase aansnijdig nu
precies is. “De FAQ rubriek op de website kwam hierbij goed van pas. Ze was duidelijk en
gaf een antwoord op al onze secundaire vragen die we hadden.” De ganse MUZE-ploeg
was dan ook goed voorbereid toen ze half januari naar de CUE vakbeurs toogden in
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Rotterdam. Op deze tweejaarlijkse vakbeurs voor event-,
installatie- en entertainmenttechnologie was ook Pino
Solutions aanwezig met een stand. Daar konden ze
uitgebreid kennis maken met alle opties en mogelijke
configuraties van het Easy Switch systeem.
De fysieke interactie met het systeem was een pluspunt
om te beslissen of dit wel voor CC MUZE geschikt zou zijn:
“We hadden reeds gehoord van de positieve ervaringen die
onze collega’s in CC Het Bolwerk in Vilvoorde met de Easy
Switch hadden gehad tijdens het lopende seizoen.”
Bovendien bleek het systeem heel gebruiksvriendelijk. Dit gaf
voor ons de doorslag dat dit een ideale oplossing zou zijn
voor onze zalen.”

Easy Switch: Een gezond budget houden
Het is uiteraard -zoals bij elke door de overheid gefinancierde instelling- belangrijk
om de toegewezen middelen zo slim en efficiënt mogelijk te gebruiken.
“Onze directie overtuigen van de noodzaak om een efficiënt werkende
dimmerinfrastructuur te hebben was niet moeilijk. Ze waren vol begrip voor de moeilijke
omstandigheden waarmee we te kampen kregen. ’t Was niet enkel bugettair voor het CC
de beste oplossing, deze kleine investering zou voor ons écht wel een wereld van verschil
maken. De tijdswinst en gemoedsrust die we nu kennen na de installatie is onbetaalbaar.”
Bovendien is de Easy Switch ook veel goedkoper én flexibeler dan standaardopties
die momenteel beschikbaar zijn op de AV-markt. Aangezien de Easy Switch een
innovatieve upgrade voor bestaande apparatuur is, kan deze ook als onderhoud worden
betiteld en onder een andere kostenpost worden begroot.
Een normaal onderhoud van de dimmers zit ook in de Easy Switch installatie
inbegrepen. Dat betekent nog eens een extra besparing op operationele kosten in het jaar
van aanschaf.
Omdat het Pino Solutions Easy Switch systeem exclusief geïnstalleerd wordt door
Roadtech Services -die samen met JG Electronics de Easy Switch heeft ontwikkeld- is de
gebruiker ook steeds verzekerd van een correcte geplaatst én up-to-date systeem.

PINO SOLUTIONS EASY SWITCH - EURORACK 60

5

Easy Switch: afstanden geen probleem
De dimmers van CC MUZE bevinden zich verspreid doorheen het gebouw. Zowel in
de Schouwburg als in de Zwarte Zaal (waar veel met LED gewerkt wordt) moesten de
aanwezige dimmers worden ge-upgrade met de Easy Switch.
De grote Schouwburg beschikt over 168
dimmerkanalen. 7 ADB Eurorack 60 kasten,
elk met 24 x 3 kW dimmer circuits staan
verspreid over de zaal: Twee dimmerkasten
staan court en jardin op het vloerniveau, één
kast staat aan de zaalbrug op de verdieping
en 4 kasten op de passerelle op jardin.
De centrale Easy Switch sturing bevindt zich op het podium côté jardin. Deze is
ingepast in een bestaand 19” rack, in het main frame voor licht en geluid. De
sturingsmodule is slechts 2HE hoog en neemt dus weinig ruimte in beslag; ruimte die
achter de schermen soms zéér schaars is.
Er werd op het podium gekozen voor een 7” touch
screen bediening. Van hieruit kan 1 technicus de 168
dimmer kanalen van de Schouwburg schakelen tussen
dimbare spanning en échte 230V spanning. De controller
zit in een sloped table top behuizing. Dit heeft als voordeel
dat de bediening zowel op een tafel kan worden gebruikt
als tegen de wand met de VESA-bevestiging achterop.
Bovendien is de afneembare bediening voorzien van 5
meter stuurkabel zodat de technicus ook nog het podium
kan oplopen.
De Easy Switch is even polyvalent als de intiemere Zwarte zaal zelf. Hier is
eveneens een 7” Touch Screen Controller in gebruik. Deze zit in een zwarte behuizing en
is discreet gemonteerd op een VESA muurbevestiging. De controller is afneembaar en
vergemakkelijkt de bediening als men verder in de zaal de controller wil bedienen. De vier
ADB Eurorack 60 kasten die geschakeld worden met het Easy Switch systeem staan in
een belendende ruimte.
Ook de afstand tussen de zeven dimmerkasten in grote Schouwburgzaal en de Easy
Switch controller vormt geen enkel probleem. “Op sommige plaatsen is de afstand zelfs
groter dan 150 meter.” vertelt Victor Anderssen, senior onderhoudstechnicus van
Roadtech Services. “We konden gebruik maken van de aanwezige CAT6-A bekabeling
om onze bi-directionele sturing naar de individuele dimmerkasten te krijgen.”
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Voor elke locatie wordt een Pino Solutions systeem op maat bedacht. Onze
ontwikkeling staat nooit stil. “Omdat we alles zelf ontwikkelen, ontwerpen, uitvoeren en
monteren kunnen we voor elke configuratie een oplossing op maat bieden. Plaatsgebrek?
Grote afstanden? Draadloos? Hufter-proof? Alles is mogelijk.”

Easy Switch: Meer dan een simpele upgrade
Easy Switch: een stand-alone systeem
Omdat de Easy Switch volledig autonoom is en de instellingen opslaat -zelfs
wanneer de dimmers ’s nachts zijn uitgeschakeld geweest- kan de ploeg van CC MUZE
starten zodra ze het podium oplopen. Wanneer een opvoering is afgelopen en het podium
terug klaar is om een andere productie te ontvangen, kunnen alle instellingen worden
gereset naar de standaardinstelling met een simpele vingertoets.
Benny: “Het was niet enkel de
gebruiksvriendelijkheid van het systeem qua
bediening die ons in eerste instantie heeft
gecharmeerd. Ook bij het eerste gebruik
kwamen nog meer voordelen boven. Zo
hebben we geen DMX signaal nodig om onze
dimmers aan te sturen tijdens het testen. De
Easy Switch is een volledig stand-alone
systeem en daar waren we heel blij mee.
Geen gehannes meer met het moeten
aansluiten van een lichtsturing vóór we aan de
slag kunnen gaan. Hop, weeral tijdswinst.”

Easy Switch: tijdbesparend
“In het oude gebouw konden we als ploeg telkens ons eigen ‘record’ verbeteren qua
opbouw- en afbraaktijd. We zijn benieuwd wat dit zal geven in combinatie met de Easy
Switch in dit nieuwe gebouw. We hebben helaas nog niet ten volle kunnen genieten van
alle voordelen die het systeem ons biedt. Maar ik kan nu reeds met zekerheid zeggen dat
het dag en nacht verschil zal zijn.”
Natuurlijk speelde de verplichte lockdown ook rol: “Omdat het CC gesloten moest
blijven omwille van het coronavirus hadden we ook wat ademruimte om over andere
dingen in het theater na te denken; o.m. alle kinderziektes van de zaal snel en zonder
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extra kosten en tijdsverlies te verhelpen. We konden zeer vlot fouten opsporen in onze
multikabels met behulp van het Easy Switch systeem.”
Niettegenstaande de installatie van een Easy Switch systeem maar enkele dagen in
beslag neemt kon de planning van de installatie worden omgegooid.
“Roadtech Services was heel erg flexibel in het aanpassen van hun planning. Er
werd telkens netjes gecommuniceerd wanneer een technicus zou komen om aan de
installatie te werken, mits het in acht nemen van alle social distancing en
hygiënemaatregelen. Door de sluiting was het zelfs mogelijk om de installatie in beide
zalen eerder af te ronden dan oorspronkelijk voorzien.”

Easy Switch: duurzaam
Ook naar de toekomst toe heeft de Easy Switch nog een bijkomend voordeel: als
CC MUZE de volledige overstap naar LED zal maken is de dimmerinfrastructuur hier
reeds voor uitgerust dankzij de Easy Switch. Pino Solutions was dus niet enkel een
oplossing op korte termijn maar ook op langere termijn. Er hoeft dus geen nieuwe
denkoefening (of investering) meer aan te pas te komen. De zaal beschikt immers over
nieuwe, goedwerkende ADB dimmers die door de Easy Switch upgrade nog vele jaren in
bedrijf zullen blijven. Hierdoor wordt de afvalberg niet groter en is het werkelijk een écht
duurzame oplossing.
Dit geldt evenzeer voor andere zalen waar oudere ADB dimmerkasten nog perfect
werken en vaak na een onderhoud na een Easy Switch upgrade nog zeker vele jaren
dienst kunnen doen.

Dat de Easy Switch op ruime belangstelling kan rekenen
is alvast zeker. Naast CC MUZE bevindt zicht het CVO
De Verdieping dat een opleiding Podiumtechniek inricht.
De cursisten maakten reeds kennis met de Easy Switch
en waren zeer enthousiast. Binnenkort hebben ze
praktijkoefeningen in de Schouwburg en zullen dus ten
volle alle voordelen van het Easy Switch systeem
kunnen ondervinden.
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Easy Switch: complete service inbegrepen
Benny gaat verder: “Victor dacht ook mee over andere problemen die we hadden in
de zaal, die volledig losstonden van de Easy Switch installatie. Zo deed hij enkele
suggesties voor het verbeteren van de ophanging van
onze multi’s, het oplossen van DMX problemen, opsporen
van storingen in onze structurele bekabeling en zelfs de
ophanging van onze poten.”
“De kers op de taart was ook het zien van ons eigen
CC MUZE-logo in het touch screen van de Easy Switch.
Dat maakt het plaatje compleet.”
Maar de Easy Switch is zoveel meer dan alleen een eenvoudige upgrade van
dimmers! “Als apparatuur regelmatig wordt onderhouden, zijn er geen verrassingen tijdens
een show. Je wilt immers dat je apparatuur ten allen tijde volledig operationeel én
betrouwbaar is.” zegt Victor van Roadtech Services. “We installeren niet enkel de Easy
Switch, daarnaast controleren we ook de contacten, bedrading, verbindingen en
solderingen op elk bord. We checken zelfs of de dimmers de laatste updates hebben
gekregen sinds hun installatie en voeren ze, indien nodig, uit. Dit alles maakt deel uit van
de standaard onderhoudsservice die we aanbieden.’
De MUZE-ploeg maakte tenslotte ook nog kennis met Pino, de Border Collie van
Roadtech Services die de inspiratie was voor … Pino Solutions.
“Het was erg vertederend om ook Pino te verwelkomen in Zolder. Ik heb ook een
Border die uit hetzelfde asiel komt waar Pino is geadopteerd. Het is een mooi gebaar om
te weten dat voor elke Pino Solutions Easy Switch installatie er een gift gaat naar het
Dierenasiel in Sint-Truiden.”
Een advies van de technici van CC MUZE
“We zijn heel blij met deze oplossing omdat het héél veel tijd bespaart en super
gebruiksvriendelijk is. Ik weet zeker als ons CC weer op volle kracht draait na de
coronaperiode dat er veel belangstelling zal zijn van reizende techniekers en collega’s. Ze
zullen dit zeker willen zien en uitproberen. Alle geïnteresseerden zijn welkom om het
systeem ‘in actie’ te zien.
Ook de samenwerking met Roadtech Services was super. Ze hadden een zeer
flexibele planning en werkten zeer nauwgezet en na elk bezoek was alles steeds netjes
opgeruimd.
Ik raad iedereen aan om na te denken over zijn dimmers als ze nog niet zijn
uitgevoerd met echte relais. We zijn zeker dat alles veilig is aangesloten. Je kunt je ook
niet voorstellen hoe veel sneller iedereen klaar is met het opstellen van een productie en
dit dankzij de Pino Solutions Easy Switch.”
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Locatie

CC MUZE

Heusden-Zolder, Belgium (2019)

ADB configuratie

Schouwburg
7 x Eurorack 60

168 channels

Zwarte Zaal
4 x Eurorack 60

96 channels

EASY SWICH CONFIGURATIE
Zwarte Zaal

Schouwburg

1 x PS 192001B/7”

7” Master Controller Wall mount

4 x PS 192001/24

Easy Switch Upgrade Kit

1 x PS 192001B/7”

7” Master Controller Wall mount

6 x PS 192001/24

Easy Switch Upgrade Kit

4 x PS 192002/24

Easy Switch Upgrade Kit

1 x PS 192001/T10

Terminal

CONFIGURATIE SCHOUWBURG
7” Controller

Cour

Jardin

Master Unit

Zaalbrug
PINO SOLUTIONS EASY SWITCH - EURORACK 60
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CONFIGURATIE ZWARTE ZAAL
7” Controller zaal

4 x ADB Eurorack 60
Technische Ruimte
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De hierboven besproken opties zoals geïnstalleerd in CC MUZE zijn slechts het
topje van de ijsberg als het gaat om mogelijke configuraties en opties. Er zijn uiteraard
ook aangepaste en locatie-specifieke oplossingen beschikbaar.
Easy Switch is ook beschikbaar voor draagbare dimmers (touring of mobiele racks).
Andere dimmer merken zijn ook geschikt voor het Easy Switch systeem.
www.pinosolutions.be
Contacteer vrijblijvend het Pino Solutions team voor
meer informatie of maak een afspraak en probeer het Pino
Solutions Easy Switch systeem in het atelier van
Roadtech Services.
Roadtech Services
Oude Mechelsebaan 150
3200 Aarschot
Belgium
+32 16 90 40 66
support@roadtechservices.com

Voor elke aankoop van een Easy Switch systeem wordt een donatie
gedaan aan het dierenasiel in Sint-Truiden (B) om honden zoals Pino
te helpen een gouden mandje te vinden.

PINO SOLUTIONS EASY SWITCH - EURORACK 60

12

