
Regelbare verlichting, gordijnen die automa-
tisch sluiten wanneer u uw audio/video systeem 
inschakelt of de radio die automatisch aangaat 
wanneer u een ruimte betreedt. Allemaal te 
bedienen met een tablet. Dat is light management 
en room control: domotica van Tijssen Elektro 
die geen mogelijkheid onbenut laat.

“Wij zijn een totaalaanbieder”, vertelt algemeen 
directeur Pedro Kappen. “De kennis die wij hebben 
opgebouwd op het gebied van elektrische scheepsin-
stallaties, audiovisuele installaties en navigatie- en 
communicatiesystemen, is van internationaal top-
niveau. De veeleisende toepassingen vanuit de luxe 
jachtbouw, nemen wij mee naar onze opdrachtge-
vers in de utiliteitsbranche. Slimme kruisbestuiving 
tussen efficiënte elektrosystemen die in en om een 
bedrijfspand of woning voor extra veiligheid, duur-
zaamheid en comfort zorgen. In deze branche stellen 
ze hun eigen eisen; wij stemmen onze oplossingen 
uiteraard geheel af op de wensen van de klant.“

Breed dienstenpakket
Naast het bieden van elektrotechnische- en 
domotica-oplossingen, is Tijssen Elektro ook al bijna 
vier decennia actief op het gebied van alarm- en 
brandbeveiliging, CCTV- en netwerkinstallaties. 
Het aanleggen, vervangen, uitbreiden en aanpassen 
van installaties behoort eveneens tot de dagelijkse 
werkzaamheden. Ook is er de afgelopen jaren, samen 
met haar partners, flink geïnvesteerd in duurzame 
en energiebesparende oplossingen; denk hierbij aan 
laadpalen voor elektrische auto’s en energiebesparing 
met slimme systemen (LED-verlichting, power quali-
ty en domotica-systemen). 

Intensieve samenwerking
Bij buurtgenoot Heesen Yachts, is Tijssen Elektro 
dagelijks aan het werk op luxe jachten. De samen-
werking tussen deze twee bedrijven bestaat al sinds 
1979. Wat ooit begon met een oplossing voor een 
verlichtingsprobleem, is uitgegroeid tot een intensie-
ve samenwerking.  Bij de huidige verbouwing van de 
hallen en bijbehorende werkplaatsen, waartoe ook 
een uitbreiding van het droogdok behoort, is Tijssen 
Elektro wederom betrokken. 
Buiten is er een nieuw trafo station geplaatst voor 
extra vermogen. In de werkplaatsen en overige hallen 

is alle elektra (hoofdvoedingen) opnieuw aangeslo-
ten. Een tweetal  hallen op het bedrijfscomplex van 
Heesen Yachts is inmiddels gesloopt en de nieuw-
bouw van een nieuwe, veel grotere, hal is gestart. 
Wanneer deze nieuwe hal  zover gereed is dat zij 
waterdicht is, zal Tijssen Elektro de hal voorzien van 
een elektrotechnische installatie, (LED)verlichting, 
een aspiratiesysteem en extra zware walaansluitin-
gen die nodig zijn voor jachten van het formaat dat 
bij Heesen Yachts gebouwd wordt.

Diversiteit aan opdrachtgevers
Tijssen Elektro heeft door de jaren heen een brede 
klantenkring opgebouwd en heeft al vele mooie 
nieuwbouw, verbouw- en onderhoudsprojec-
ten mogen realiseren, zoals bij Kampert Nauta, 
Mondmedicentrum, OOC Terminals en 
BSU.GROEP. Ook verzorgt Tijssen Elektro het gehe-
le elektrotechnische onderhoud voor de gemeente 
Oss, in samenwerking met verschillende partners 
(sporthallen, buurthuizen, gemeentelijke instellin-
gen, etc.). Pedro Kappen vervolgt: “Op het water, bij 
bedrijven of bij particulieren: als er hoge eisen wor-
den gesteld aan de e-installaties dan voelen wij ons 
op ons gemak. Daar komt onze ervaring en expertise 
het best tot zijn recht. Slimme oplossingen bedenken 
en aanleggen!”
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