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A.O. Smith

Met Interact Pro sluit u elk lichtpunt
aan op de netspanning en kunt
u met behulp van een app alle
werkruimten indelen en instellen.

Onze renewables worden met recht
als ‘extreem groen’ gepresenteerd
omdat ze gebruik maken van een
duurzame energiebron.
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Of u nu een extra toilet op zolder
wilt of een nieuwe badkamer, onder
rioolniveau, de SOLOLIFT2 zorgt voor een
efficiënte afvoer van het afvalwater.

Jaarlijks worden zo’n 60.000
lekkages gemeld. Die schade kan
worden deels voorkomen door het
uitvoeren van een persproef.
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De Solar Voyager

Spanning
Voor het eerst in 10 jaar laat
onderzoek van het Sociaal
Cultureel Planbureau zien
dat het aantal optimisten
in Nederland het aantal
pessimisten overtreft. Eindelijk
gaat het gevoelsmatig de goede
kant op met ons land. Deze
trendbreuk brengt een nieuw
soort positieve spanning met
zich mee, want … Kunnen we wel
voldoen aan deze optimistische
verwachtingen?

In de bergen rond Reykjavik is eind maart een
nieuwe serie tests uitgevoerd met de Solar Voyager.
Het uit afvalplastic opgebouwde voertuig van
Clean2Antarctica is op een besneeuwde skipiste
aan extreme omstandigheden blootgesteld.
Hierbij heeft het laten zien gereed te zijn voor de
avontuurlijke tocht richting de geografische zuidpool.
‘Zero waste, zero energy’
Technische Unie is sinds december
2016 als hoofdsponsor aan de
expeditie verbonden. Samen met
onder andere ABB, Draka, Grundfos,
Nefit, Philips en Wavin ondersteunen
wij de Zero waste, zero energy-missie
van Edwin ter Velde en zijn team van
harte. Clean2Antarctica spreekt zeer
tot de verbeelding en brengt de droom
van een schone, duurzame wereld een

stap dichterbij. Samen met de andere
sponsoren brengen wij vanuit ons
MVO-beleid financiële middelen in,
maar vooral ook kennis en ons uitgebreide netwerk in de technische
branche. Cool to be part of it!
Arctic Trucks
De tests in maart op IJsland stonden
onder supervisie van Arctic Trucks,
een organisatie die veel ervaring heeft

Ook de gesprekken met
onze klanten gaan vaak
over spanningen; de krappe
arbeidsmarkt, materiaalschaarste, de energietransitie,
verduurzaming. Onze branche
excelleert in het omgaan met
spanningsvelden en doet haar
uiterste best de optimistische
verwachtingen waar te maken.
Daar draagt Technische Unie
graag aan bij.
Hoe? Door informatie en
inzichten te delen. Openhartig,
onbevangen en onbevooroordeeld. Positieve spanning is
wat mij betreft het verminderen
van de afstand tot elkaar. Het
antwoord op de vraag: ‘Is er
een ontspannen samen?’, is
de sleutel voor onze branche.
Welkom in deze positieve tijd
waarin we alleen samen verder
komen!

Volg de expeditie online
De missie is de komende
maanden te volgen via de
social media-kanalen van

Samen slimmer.

Clean2Actarctica en Technische
Unie. Ook zendt Hart van

Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

Nederland Weekly Updates uit
via hun YouTube-kanaal.
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is klaar voor Antarctica
met expedities in het poolgebied; sinds
1990 heeft zij al zo’n 200.000 kilometer
in het ontoegankelijke gebied afgelegd.
Een keer eerder stond Arctic Trucks een
Nederlandse expeditie bij, van Tractor Girl
Manon die in 2014 op een tractor de
geografische zuidpool bereikte.
Champignonbakje als basis
Het idee voor de Solar Voyager
ontsproot aan de keukentafel van de
familie Ter Velde in Zaandam. ‘Waarom
zou je een champignonbakje eigenlijk
weggooien’, zo vroegen Edwin en zijn
vrouw Liesbeth zich hardop af. Die vraag
vormde het startpunt van hun zoektocht
naar nieuwe manieren van recycling en
uiteindelijk de bouw van de Solar Voyager.
De eerste eyeopener: er blijken zeven
soorten plastic te bestaan. Door lege
champignonbakjes en plastic flessen te
vermalen, en om te smelten tot filament,

ontstond het materiaal waarmee in
3D-printers de zeshoekige bouwstenen
van de Solar Voyager zijn geprint, de
zogenaamde Hexcores.
Veel vertrouwen bij het team
Doordat eerdere tests op IJsland
minder succesvol verliepen, waren de
eerste meters van de Solar Voyager in
de sneeuw best even spannend. Maar
al snel groeide het vertrouwen dat de
nieuwe Solar Voyager doet waar ‘ie voor
ontworpen is, bij zowel het team van
Clean2Antarctica als bij Arctic Trucks dat groen licht voor de expeditie moest
geven. Op enkele details na verliep
ditmaal ook alles op rolletjes. De Solar
Voyager zoefde over de sneeuw en reed
zelfs heuvels op waarmee de speciaal
hiervoor omgebouwde Arctic Trucks
moeite hadden. Aan het eind van de
week konden founder en teamcaptain

van Clean2Antarctica, Edwin ter Velde,
en de founder en CEO van Arctic Trucks,
Emil Grimsson, trots en met een grote
glimlach hun samenwerkingsovereenkomst ondertekenen in het Perlan
Museum in Reykjavik.
Morgenster
In november 2018 vaart de klipper
Morgenster in etappes richting
Antarctica. Aan boord zijn de Solar
Voyager en de crew van Clean2Antarctica. Bovendien vaart elke etappe
een nieuwe bemanning mee, die
bestaat uit jongeren met een missie.
Vanuit het bedrijfsleven ontvangen
zij vragen met een duurzame inslag.
Aan het eind van elke etappe wordt
de oplossing gepresenteerd die de
scholieren bedachten voor een betere,
duurzame wereld.
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Verlichting

Slimme verlichting
voor het MKB
Nu steeds meer producten worden gekoppeld aan het internet, worden deze alsmaar
slimmer. Dit geeft de gebruiker meer flexibiliteit, bespaart extra kosten en biedt meer
comfort. Baalt u nog wel eens als een film bij de videotheek is uitgeleend? Staat u nog
vaak in de rij bij een warenhuis?

• Pas de verlichting aan via een
smartphone/tablet.
• Tot 200 lichtpunten per project.

De ontwikkelingen gaan erg snel… Maar
let op, met licht is dat niet anders. Nu
ledverlichting de standaard is geworden,
ligt er een kans voor de installatiebranche
om met slimme verlichting een veel betere
beleving aan te bieden voor gebruikers en
zo meer waarde toe te voegen. Tot dusver
bleef het Midden- en kleinbedrijf (MKB)
verstoken van deze ontwikkelingen, maar
dat is nu verleden tijd.

Type
PH WATERDICHT WT120C LED40S/840 IA1 L1200
PH WATERDICHT WT120C LED60S/840 IA1 L1500
PH DOWNLIGHT DN130B LED20S/830 IA1 WH
PH DOWNLIGHT DN130B LED20S/840 IA1 WH
PH DOWNLIGHT DN131B LED20S/830 IA1 ALU
PH DOWNLIGHT DN131B LED20S/840 IA1 ALU
PH PANEL RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC
PH PANEL RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC
PH PANEL RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC
PH PANEL RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC
PH PANEL RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC
PH PANEL RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC
PH LEDTUBE 1200MM UO 16W 830IA
PH LEDTUBE 1200MM UO 16W 840IA
PH LEDTUBE 1200MM UO 16W 865IA
PH LEDTUBE 1500MM UO 25W 830IA
PH LEDTUBE 1500MM UO 25W 840IA
PH LEDTUBE 1500MM UO 25W 865IA
PH LCN1840 WIRELESSGATEWAY IA
PH OCC SENSOR IA
PH UID8450 SWITCH DIM IA

Art.nr.
4827412
4827419
4827482
4827461
4827489
4827496
4827433
4827426
4827468
4827454
4827447
4827475
4828833
4828777
4828784
4828791
4828819
4828805
4828826
4828812
4828798

BE-prijs
165,00
180,00
130,00
130,00
130,00
130,00
145,00
145,00
200,00
200,00
160,00
220,00
65,00
65,00
65,00
80,00
80,00
80,00
880,00
110,00
115,00

In het MKB gebruikt men vrijwel altijd
verlichting die met een schakelaar aan of
uit gezet kan worden. Niet per werkplek,
maar voor iedereen tegelijkertijd. Zodra het
licht wordt gedimd of werkruimtes anders
worden ingedeeld moet een installateur de
bekabeling uitbreiden of aanpassen. Door
de hogere kosten en onbruikbare werkruimtes tijdens installatie zien de meeste
MKB’ers daarom af van vernieuwing.
Met Interact Pro biedt Philips een unieke
oplossing. Met Interact Pro sluit u elk
lichtpunt aan op de netspanning en kunt u
met behulp van een app alle werkruimten
indelen en het gedrag van de verlichting
eenvoudig instellen. Moeten de lampen
op de gang aan gaan bij beweging? De
meeting ruimte anders belichten als de
beamer aan staat? Het licht 100% aan als
de schoonmaker langs komt op dinsdagavond? Geen probleem. U heeft maximale
controle over de lichtpunten zonder
moeilijke bekabeling en configuraties.
Het installeren van deze slimme
armaturen is niet anders als bij normale
verlichting; ophangen volgens het
lichtplan, spanning aanbrengen op de
armatuur en klaar. Vervolgens hangt u een
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Verlichting

Neem voor meer
informatie contact op
met uw lichtspecialist
of Technische Unie
verkoopkantoor.

gateway op die u aan het internet koppelt.
Dan begint het spelen. U laat de app alle
lichtpunten, draadloze schakelaars
en bewegingssensoren zoeken.
U definieert alle werkruimtes en
koppelt elke armatuur of schakelaar
aan een ruimte. Tenslotte voegt u
specifiek gedrag toe, maar dat kan
ook altijd later nog. De beste ideeën
komen namelijk tijdens het gebruik.
Neem voor meer informatie contact op
met uw lichtspecialist of Technische Unie
verkoopkantoor.
www.philips.nl/installateur

De voordelen op een rij

Armaturen en lampen
• Philips CoreLine downlight
Interact Ready
• Philips CoreLine panel Interact
Ready
• Philips CoreLine waterdicht
Interact Ready
• Philips MASTERConnect LEDtubes

Platform en accessories
• Interact Pro draadloze gateway
• Interact Pro app (Android en iOS)
• Interact Pro dashboard
• Philips schakelaar Interact Ready
• Philips aanwezigheidssensor
Interact Ready

Voor u als installateur

Voor uw klant, de MKB’er

Meer klanten helpen, minder nee
verkopen.

Meer comfort en prestaties door
individuele optimalisatie per
medewerker of taak.

Eenvoudige installatie van een
slim lichtsysteem zonder complexe
configuratie en lastig onderhoud.

Het gemak van zelfregelende
verlichting. Nooit meer energieverlies: verlichting automatisch laten
dimmen of uitgaan wanneer deze
niet nodig is.

Proactief uw klant bedienen door
een goed online overzicht van alle
projecten en direct inzicht waar een
klant hulp nodig heeft.

Aanzienlijke extra besparing op
energie dankzij perfect inzicht in
verbruik.

Op afstand eenvoudig aanpassingen doorvoeren. Zelfs monitoring
en rapportage van beveiligingsarmaturen.

Een slimme werkomgeving
benadrukt het innovatieve imago
van het bedrijf.
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Sanitair

MDS laboratoriumkranen
De Italiaanse producent FAR heeft onlangs een volledig nieuwe lijn laboratoriumkranen
op de markt gebracht, de MDS lijn. De MDS lijn kenmerkt zich door haar moderne
design, een eenvoudige montage en een uitstekende functionaliteit.
Een unieke eigenschap van de MDS lijn
is de DVGW certificering voor brandbaar
gaskranen met rvs aansluitslang. FAR is de
enige producent van laboratoriumkranen
die dit certificaat momenteel bezit. De rvs
slangen zijn verkrijgbaar in meerdere
lengtes en aansluitingen.
Hiermee kunnen nu ook de kranen voor
brandbaar gas op een eenvoudige en
veilige manier worden aangesloten.

ingezet voor alle gebouwen waarvoor
men de milieuprestatie wil doorrekenen,
en biedt daarmee een voorsprong in alle
duurzame aanbestedingstrajecten.
Meer informatie over de FAR MDS lijn
vindt u op:
www.steendam.nl

Een ander uniek punt van de MDS lijn
is de duurzame productie. Dit wordt
bevestigd door het feit dat de MDS
kranen EPD gecertificeerd zijn. Op basis
van deze EPD (Environmental Product
Declaration) worden de milieueffecten
van het product inzichtelijk gemaakt.
Deze milieuproductverklaring kan worden

TURCK
Industrie

Multi-color ledlampen met
RGB-technologie en IO-Link
Het omvangrijke gamma led-signalisatielampen werd uitgebreid met de K30L2
en K50L2 met RGB-technologie waardoor
deze beschikbaar zijn met zeven kleuren
in één behuizing. IO-Link biedt zelfs
quasi onbeperkte gepersonaliseerde
signalisatiemogelijkheden.
Deze IP69K-signalisatielampen kunnen met
niet-afgeschermde 4-draadsstandaardkabels worden aangesloten, waardoor tijd
en kosten worden bespaard bij de installatie. Aangezien met één enkele lamp
zeven kleuren mogelijk zijn (rood, groen,
blauw, geel, cyaan, magenta en wit),
moeten minder reserve-exemplaren op
voorraad worden gehouden en worden
bestellingen aanzienlijk vereenvoudigd.
Deze signalisatielampen zijn beschikbaar
met een diameter van 50 mm (K50L2) en

van 30 mm (K30L2). Beide lampen zijn
verkrijgbaar met een standaardaansluiting,
de K50L2 is ook beschikbaar met IO-Link.
Via een IO-Link master heeft de gebruiker
bij deze variante de volledige controle over
alle mogelijke kleuren en functies, zoals
knipperen, dimmen of zelfs animatiefuncties zoals rotatie, stroboscoop,
2-kleurendisplay, 2-kleurenrotatie of
2-kleurenknipperfunctie. Bij beschadiging
kan de lamp door de IO-Link master snel
omgewisseld worden. Alle configuratiedata zijn in de master opgeslagen en
worden automatisch in de nieuw aangesloten lamp geladen.
De robuuste IP67/IP69K-polycarbonaatbehuizing is absoluut slagvast en bestand
tegen reiniging bij hoge temperaturen en
onder hoge druk. Hierdoor zijn deze

lampen bruikbaar in zeer veeleisende
omstandigheden, zoals in de voedingsmiddelenindustrie. Hiervoor zijn ze ook in
FDA-conform materiaal geproduceerd.
www.turck.nl
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A.O. Smith

Onze renewables worden met recht als ‘extreem groen’ gepresenteerd omdat ze
gebruik maken van een duurzame energiebron, de zonnewarmte, in combinatie
met condenserende hoogrendementtechniek. Beide technieken zijn geïntegreerd
in één systeemoplossing die het gasverbruik tot een minimum beperkt waardoor de
installatie zeer energiezuinig is. Bovendien leveren de zonnesystemen van A.O. Smith een
aanzienlijk hoger (systeem)rendement dan vergelijkbare installaties in de markt, zonder
in te leveren op comfort. Energiepakketlabels van A+ tot A+++ kunnen worden behaald.
Maximaal rendement
Het intelligente besturingssysteem
kan op individuele gebruikswensen en
tapbehoefte geprogrammeerd worden en
de pompsnelheid kan worden gemoduleerd om onder alle omstandigheden zo
efficiënt mogelijk gebruik te maken van de
beschikbare zonne-energie. Zelfs bij zeer
weinig zonnestraling blijft het rendement
optimaal.
Lange levensduur
Dankzij het gepatenteerde terugloopsysteem dat direct onder de zonnecollectoren is gemonteerd, worden
stagnatietemperaturen van het warmteoverdachtsmedium voorkomen, waardoor
de levensduur van de hele installatie
wordt geoptimaliseerd.
Zonneboilers
De pronkstukken onder de renewables
zijn de gasgestookte condenserende
hr-zonneboilers SGE en SGS. SGE is
een hr-zonneboiler met geïntegreerde
warmtewisselaar die geschikt is voor
middelgrote tot grote commerciële
toepassingen waarbij beperkte ruimte
beschikbaar is. SGE heeft een opwekkingsrendement van 94% en een waterzijdig rendement tot 107%.
SGS is een hr-zonneboiler die in combinatie met een IT, een voorraadvat met
interne warmtewisselaar, geïnstalleerd
wordt. SGS heeft een opwekkingsrendement van 96,6% en een waterzijdig
rendement tot 109%. SGS heeft grotere
capaciteitsmogelijkheden en is daardoor

uitermate geschikt als maatwerkoplossing
voor grote industriële toepassingen.
Zowel SGE als SGS hebben een
energielabel A en voldoen aan de
strikte ErP wetgeving.
Totaaloplossing
A.O. Smith geeft de voorkeur aan totaalsysteemoplossingen. Voor een optimaal
systeemrendement worden de renewables als een geïntegreerd systeem
geleverd en geplaatst. Door levering en
inbedrijfname van het zonnesysteem
door A.O. Smith te laten uitvoeren,
worden alle onderdelen perfect op elkaar
afgestemd en wordt een optimale werking
en rendement gegarandeerd. Eenvoud,
gemak en één aanspreekpunt voor het
volledige zonnesysteem: A.O. Smith,
uw partner voor al uw projecten.
www.aosmith.nl

Verwarming & Klimaat

Zonnesystemen A.O. Smith
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SL-plintkanaalsysteem
Elektrotechniek

Zo mooi kan een
opbouwinstallatie zijn
Daar waar aansluitingen flexibel en passend bij de inrichting beschikbaar moeten zijn,
biedt plintkanaal tehalit.SL een oplossing. In zwart, wit, aluminium en vijf houtdessins is het
systeem fraai te integreren in elk interieur. De outlets zijn in een zeer groot aantal varianten
samen te stellen. Door hun spiegelende zijkant lijken ze boven de plint te zweven.
De plinten
De plint is verkrijgbaar in drie hoogtes
(55 mm, 80 mm en 115 mm) en bestaat uit
een separaat te bestellen kanaal en deksel.
De plintdeksels in 55 mm en 80 mm zijn
verkrijgbaar in wit, zwart, aluminiumkleur
en in vijf houtdessins. De deksels in
115 mm zijn verkrijgbaar in wit en zwart.
Om te voldoen aan speciale wensen, is
een aantal varianten van het plintdeksel
beschikbaar:
• vernieuwde deksel met transparante
strip (voor de ledverlichtingsset,
optioneel geschakeld door een
bewegingsmelder; een ideale looprouteverlichting in gangen)
• deksel met flexrand (voor netjes
aansluiten bij wand- en vloeroneffenheden; een flexibele strip sluit naadloos
aan op de wand)
• deksel met tapijtrand (voor het netjes
laten aansluiten van vloerbedekking tot
aan de bovenrand van de goot)
De outlets
De outlets worden besteld in drie delen:
• het frame voor bevestiging op het
plintkanaal
• de afdekkap (in wit, zwart, aluminiumlook of een van de vijf houtvarianten)
• systo-inbouwschakelmateriaal (in wit,
zwart of alulook) voor onder andere
energie, tv/fm, data, speakers en
bewegingssensoren
Door slimme aanpassingen aan de
techniekdrager (het bodemdeel van de
outlet) heeft u nu meer ruimte om kabels
aan te sluiten en zijn de mogelijkheden
voor voorbedraden verbeterd.

Zo veel combinaties: de
designassistent helpt
Het SL-plintkanaal is in veel varianten
beschikbaar, zodat het perfect op de
ruimte is af te stemmen. Om een keuze te
kunnen maken uit de diverse kleuren is er
de Designassistent op www.hager.nl/SL.
De eindklant kan hier online een beeld
samenstellen van een bepaalde vloer- en
wandafwerking in combinatie met diverse
plint- en outletkleuren. In een paar klikken
ziet uw klant het resultaat van bijvoorbeeld
een donkere plint bij een lichte parketvloer
of een helderwitte outlet op een gekleurde
muur. Smaken verschillen; de designassistent helpt - naast demomateriaal - om
keuzes inzichtelijk te maken.

Modulair gemak: bestelhulp
Werken met het tehalit.SL plintsysteem
is nu nog gemakkelijker geworden.
Op hager.nl/SL vindt u onder de tab
Bestelhulp een ideaal hulpmiddel om
uw tehalit.SL plintgoot te bestellen.
U klikt eenvoudig de gewenste producten
aan en voegt ze toe aan de bestellijst.
De bestelhulp zorgt dat u niets vergeet,
bijvoorbeeld door bij de techniekdrager
en afdekkap het benodigde plintpasstuk
te vermelden. Probeer het uit!
Meer informatie vindt u op:
www.hager.nl/SL
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GROHE

De perfecte match vinden is niet makkelijk. Dat geldt ook voor de badkamer.
Omdat ons keramiek is voorzien van een selectie van aanbevolen combinaties
die passen bij onze kranen, douches en sanitaire systemen, complementeren ze
elkaar in ontwerp én in technologie. U vindt zeker de perfecte combinatie van
producten in de drie nieuwe keramiekseries van GROHE.

BAU CERAMIC
Elk professioneel project heeft een veelzijdige ontwerplijn nodig die harmonie
schept in elk badkamerinterieur. Met zijn
zachte en ronde vormen is BAU CERAMIC
de perfecte keuze voor de badkamerinterieurs van hotels, kantoren en woonhuizen. BAU CERAMIC is een veelzijdige
alleskunner die u de allernieuwste technologieën biedt. Doordat we alle toiletten
randloos maken, kunnen we garanderen
dat de gebruikers profiteren van de
hoogste hygiënestandaarden.
• Alle toiletten zijn randloos
• Soft close en non-soft close zittingen
• Quick release zitting en deksel
EURO CERAMIC
Een badkamer die zowel enorm praktisch
alsook leuk en visueel onderscheidend is.
De EURO CERAMIC-serie werd speciaal
ontworpen om te voldoen aan uitstekende
prestaties tegen een aantrekkelijke prijs.
U kunt jarenlang elke dag genieten van
een flexibele en stijlvolle badkamer.

• Hygiënecoating PureGuard is optioneel
• Alle toiletten zijn randloos en hebben
een driedubbele vortexspoeling
(behalve de staande WC)
• Soft close en non-soft close zittingen
• Quick release zitting en deksel
CUBE CERAMIC
Een duidelijk stijlstatement
Met haar krachtige, minimalistische lijnen
staat de verbluffende CUBE CERAMIC
collectie voor koele en contemporary
badkamerluxe. Elk product uit de serie
heeft een verfijnd gevoel, geïnspireerd
door de strakke lijnen van de kubus. De
dynamische vormen en gladde oppervlakten zijn ontworpen zonder poespas,
perfect voor het creëren van een modern
badkamerproject.
• Hygiënecoating PureGuard
• Alle toiletten zijn randloos en hebben
een driedubbele vortexspoeling
• Quick release zitting en deksel
www.grohepro.nl

Sanitair

Grohe keramiek:
afgestemd op vorm en functie
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ABB Centraaldoos C60
Elektrotechniek

Meer installatiegemak
en tijdbesparing
in de tunnelgietbouw
ABB luistert goed naar de markt. Want wie kan beter bepalen wat er nodig is, dan de
mensen die ermee werken. Op verzoek van en in samenwerking met diezelfde markt
heeft ABB ook de Centraaldoos C60 ontwikkeld.
De universele C60 is geschikt voor zowel
16 mm en 19 mm buizen en nu ook voor
20 mm flexbuizen, en scoort vooral hoog
op installatiegemak. De doos laat zich
tijdbesparend installeren en draagt bij
aan een verhoogde productiviteit op
de bouwplaats. Met een afmeting van
147 x 147 mm past de C60 binnen het
gangbare wapeningspatroon en zo loopt
hij moeiteloos mee in het gietbouwproces.
Ondanks de compacte buitenafmeting
biedt de centraaldoos aan de binnenzijde
veel lasruimte en biedt dus nóg meer
installatiegemak.
Voorbedrade flexbuis aflassen
Uniek is ook het van de bovenzijde
afneembare deksel waarmee een voorbedrade flexbuis op de tunnel kan
worden gelast. Achteraf lassen maken
is dan niet meer noodzakelijk. De witte
uitvoering van het deksel zorgt daarnaast
voor een verbeterde zichtbaarheid bij
latere installatiewerkzaamheden vanaf
de onderzijde. En dankzij de geïntegreerde trekveergeleiding, kan ook ná
het tunnelproces het normaal zo arbeidsintensieve trekken van kabels worden
vereenvoudigd en versneld. Bovendien
wordt meegeleverd een extra deksel voor

de onderzijde, dat tijdens het storten over
de nieuwe vlakke centraaldoosdeksels
geplaatst kan worden om het indringen
van betonwater tegen te gaan.

Kortom: over de nieuwe C60 is tot in de
kleinste details nagedacht. En juist dat is
de kracht van ontwikkeling door
co-creatie met de markt.

Verschillende genummerde tuiten
De centraaldoos heeft aan alle vier de
zijden vier tuiten die ruimte bieden voor
installatiebuizen. Deze zijn voorzien van
doorsteekvliezen waar het buismateriaal
gemakkelijk in kan worden gestoken. De
buitenste twee tuiten zijn geschikt voor
een 19 en 20 mm buis; de binnenste
twee zijn geschikt voor buizen met een
diameter van 16 mm. Om het werken
met prefab-installaties zoveel mogelijk te
vereenvoudigen, zijn de tuiten bovendien
vanaf de bovenzijde genummerd. Dat
maakt het werken vanaf de tekening
eenvoudiger; u hoeft immers niet meer
in spiegelbeeld te werken.

www.abb.nl/lowvoltage

Nieuw ontwikkeld deksel
Aan de onder- of plafondzijde wordt de
nieuwe centraaldoos afgewerkt met de
vlakke centraaldoosdeksels CD/RV of
CD/RVK. Deze passen op alle gangbare
ronde centraaldozen en kunnen desgewenst al vooraf worden gemonteerd en
uitbedraad.
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DRL E-Comfort

DRL E-Comfort Roundline Eco elektrische convectoren uit het programma van
DRL E-Comfort vormen de basis voor een nieuwe generatie comfortabele en
energiebesparende convectoren.
geving. De EcoDesign ERP 2018 richtlijn
is bedoeld om het energieverbruik van
elektrische apparaten te verminderen.
Per 1 januari 2018 mogen alleen nog
elektrische radiatoren geproduceerd
worden die aan deze strenge Europese
normen voldoen.
Draadloze communicatie
De Roundline Eco convector is standaard
voorzien van een handbediende thermostaat op het toestel, maar heeft ook een
mogelijkheid om draadloos te communiceren door middel van een ontvanger
(optioneel), in combinatie met de zeer
gebruiksvriendelijke draadloze kamerthermostaat of een masterthermostaat
(optioneel).
Deze thermostaten kunnen draadloos
meerdere convectoren in dezelfde ruimte
aansturen. Iedere convector is uitgevoerd
met een individuele proportionele capaciteitsregeling voor een optimaal comfort.
Specificaties
De E-Comfort Roundline convectoren
zijn leverbaar in de hoogtematen 200 mm
en 400 mm en in breedtematen 414 mm,
638 mm, 750 mm, 974 mm, 1.198 mm en
1.422 mm variërend in de vermogens van
300W tot en met 1.500W.

Winnaar Zweeds design
De Roundline Eco convector was
onlangs terecht award winner van de
excellent Swedish design award.
Roundline Eco heeft geen hoekige
vormen of scherpe randen, Roundline
Eco kan heel goed een aantrekkelijk
accent worden in iedere woning of
kantoor.
Standaard
Roundline

Draadloze

Draadloze

Eco

ontvanger

thermostaat

(3611 946)

(3611 953)

EcoDesign ERP 2018
De Roundline Eco elektrische
convectoren voldoen aan de nieuwe
Europese EcoDesign ERP 2018 regel-

Uit voorraad leverbaar
Het complete DRL E-Comfort Roundline
programma is uit voorraad leverbaar bij
Technische Unie. Wilt u meer weten over
de Roundline Eco of het DRL E-Comfort
Concept? Kijk dan op www.drl-products.nl
of informeer bij uw Technische Unie
vertegenwoordiger naar de mogelijkheden.
www.drl-products.nl

Verwarming & Klimaat

Roundline Eco met
draadloze regeling
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Instructieplaat zichtbaar in rust
Sanitair

Blussen in een hoek van 180°
Met de Deco zwenkhaspel invoerset maakt u van de 3/4” Deco brandslanghaspel
eenvoudig een Deco zwenkhaspel.
Na montage van deze invoerset is de
haspel tot een hoek van 180° uit de
haspelkast te bewegen zodat de slang in

haakse richting afgerold kan worden.
Het unieke aan de Deco zwenkhaspel, is
dat het de enige zwenkhaspel is waarbij
de instructieplaat leesbaar is, wanneer
de haspel in de kast is opgeborgen.

Voor meer informatie kijkt u op:
www.saval.nl

Pluspunten van Deco zwenkhaspels
• Drievoudig gescheiden lagering
• Gewicht trommel hangt niet op watervoerende delen
• Snelle montage
• Flexibele standpijp is vooraf leverbaar, dus ook vooraf te monteren
• Goedgekeurd door KIWA, voorzien van CE-keur

Type
D31 BLD-20M 3/4
D32 BLD-25M 3/4
D32 BLD-30M 3/4

Art.nr.
2187 573
2187 599
2187 607

BE-prijs
169,58
201,11
201,11

Bailey
Verlichting

Spiraled Plus

for professionals

Met de introductie van de Spiraled Plus breidt Bailey de succesvolle
Spiraled collectie nog verder uit.
De reeds bestaande Spiraled modellen
richten zich met een relatief laag wattage
en een beperkte lumen opbrengst vooral
op decoratieve oplossingen in de huiselijke sfeer.
Wanneer men wil dat de lampen
ook echt meer licht geven (bij hogere
plafonds bijvoorbeeld) is een hogere
lumen opbrengst wenselijk.
Vandaar de introductie van de Plus lijn.
Deze bestaat voorlopig uit twee modellen.
Deze grote modellen hebben ook de
karakteristieke spiraalvormige led filamenten in de warme 2200K lichtkleur.
Ze zijn tevens dimbaar (met de juiste led
dimmer). De vormgeving van de ‘bulbs’
kan het beste als industrieel worden
omschreven.

Het A110 model (afmeting 110 mm)
heeft een E40 fitting en geeft met 15W
een lichtopbrengst van 720 lm.
Het BE90 model (afmeting 90 mm)

heeft een E27 fitting en geeft met 12W
een lichtopbrengst van 540 lm.
www.bailey.nl
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Software van Weidmüller

Door slimme integratie van de beschikbare gegevens zijn besparingen tot wel 60%
mogelijk in de workflow vanaf het ontwerp tot en met de oplevering. Weidmüller helpt u
daarbij met de juiste productdata en een pakket engineeringstools.

De softwarepakketten en integratietools
van Weidmüller zijn intuïtief en gemaakt om
de dataflow vanaf het ontwerp tot en met
de oplevering éénduidig en doorzichtig te
maken. Projecten worden hiermee duidelijk
gedocumenteerd. De data hoeft maar
één keer te worden ingevoerd en wordt
gebruikt voor uw gehele proces tot en met
de inbedrijfstelling. De juiste documentatie
helpt u ook met onderhoudswerkzaamheden tijdens de serviceperiode van de
installatie! Alle pakketten worden als
download beschikbaar gesteld op onze
website.
Enkele voorbeelden:
Weidmüller Configurator
De Weidmüller Configurator is een
krachtige engineeringsoftware voor
de configuratie van klemmenrails en
complete assemblages van Weidmüller
producten. De software adviseert u over
optimale samenstellingen, geeft een
3D beeld, creëert bestellijsten en biedt
integratie met andere engineeringstools
binnen uw organisatie.

M-Print® PRO software voor printers
Het complete softwarepakket om markeringen en etikettering voor apparaten,
kabels, geleiders of verbindingen conform
de industriële standaarden af te drukken
op de printers van Weidmüller.

De juiste markering voor elke
toepassing met M-Print® PRO eCAD.
De juiste markeringen worden toegewezen aan klemmenstroken, apparaten
en kabels. Een gestandaardiseerd
markering-systeem!

In detail: M-Print® PRO eCAD interface
voor etikettering en markering
U kent het wel: Wat is de juiste markering
en etikettering? Hoe kan ik de kosten
daarvan reduceren? Om de juiste markeringen en etikettering daadwerkelijk op het
eindproduct te krijgen zijn vele stappen
nodig. Kopiëren en plakken van het een
naar het ander pakket geeft bij elke stap
een foutkans en maakt het proces ondoorzichtig en mogelijk onnodig kostbaar.
Wij adviseren daarom dit markeringsproces als een geïntegreerd element
van engineering te zien. Dit betaalt zich
terug in elke stap vanaf de planning tot
en met het onderhoud. Met M-Print®
PRO eCAD kopiëren, plakken en handmatige wijzigingen die niet goed worden
doorgezet zijn dan verleden tijd.

Afhankelijk van de toepassing, normen
en omstandigheden kunt u de juiste
materiaaleigenschappen kiezen. Handmatige invoer kopiëren van een pakket
naar het andere is niet meer nodig.
U heeft de technische documentatie
en de volledige afdrukgegevens
beschikbaar voor de werkplaats en
montage in het veld. Hiermee wordt
de foutkans drastisch verlaagd en de
montagetijden verkort waardoor er
besparingen tot wel 60% mogelijk zijn.
www.weidmuller.nl

Elektrotechniek

Vereenvoudig uw proces
met onze engineeringsoftware
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NIEUW
Gereedschap

De ProfessionalLINE van
Brennenstuhl®: stroom en
werklicht voor vakmensen
‘Wat professioneel moet zijn, moet ook zo aanvoelen.’
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Kabelhaspel ‘Cube’ IP44 voor
industrie en bouwplaatsen.

Kabelhaspel ‘steelcore’ IP44.
Volledig geïsoleerd met stalen
kern voor industrie en bouwplaatsen.

Verlengkabel met powerblok
IP54 voor industrie en bouwplaatsen.

Hybride SMD-LED-straler IP55.
Voor gebruik binnen en buiten.

Infrarood sensor led-hoofdlamp
IP44. Uitgerust met verschillende functies onder de
zwaarste omstandigheden.
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Bruynzeel

We zien het steeds vaker terugkomen in het interieur: zwarte, industriële accenten
zoals u dat bij kozijnen en deuren ziet. Bruynzeel zet deze trend voort in de badkamer
en voegt binnenkort zijde zwart toe aan het kleurenpalet van de badmeubelseries.
Tevens worden er ook douchewanden met zwarte profielen toegevoegd aan
het assortiment: zo wordt de industriële look helemaal compleet.
‘You can have any colour, as long as it’s black’ (Henry Ford).

Zwart is een elegante en tijdloze kleur
die in alle interieurstijlen toegepast kan
worden. Het past in elk interieur en bij
ieder kleurenpalet. Het is dus niet voor
niets dat deze kleur veelvuldig wordt
ingezet - zwart combineert immers altijd
goed. Zwart kan bescheiden worden
toegepast in een interieur om een Scandinavische of industriële stijl te creëren.
Deze beide interieurstijlen zijn prominent
aanwezig in de huidige woontrends.
Wanneer de kleur zwart royaal wordt
toegepast, creëert dit een dramatisch
en stemmig effect. Dit geeft de ruimte
een intieme ambiance. Welke sfeer
u ook wilt uitdrukken in de badkamer,
met de Bruynzeel badkamermeubels in
zijde zwart bereikt u het juiste resultaat.
Door een speciale fingerproof coating op
het zijde zwarte decor zijn vingerafdrukken op het meubilair verleden tijd.
Om deze reden zorgt deze nieuwe kleuroptie ervoor dat de badmeubelen zeer

onderhoudsvriendelijk zijn. Op deze
manier kan iedereen genieten van de
sfeer die zijde zwart creëert, zonder de
nadelen ervan te ondervinden. Om de
zijde zwarte badmeubelen te complementeren wordt ook de populaire Taro
inloopdouche in een zwarte editie geïntroduceerd. De strakke profielen van de douchewand en het draaibare zijpaneel zijn
vernieuwd in een zwarte gepoedercoate
uitvoering. Uiteraard is hierbij ook gedacht
aan de steunprofielen. Indien de Taro niet
in uw badkamersituatie past, heeft de
Lector inloopserie vele mogelijkheden
met dezelfde matzwarte finish.
Vanaf 1 april is het vernieuwde assortiment
te verkrijgen. Bent u nieuwsgierig geworden
naar wat er nog meer allemaal vernieuwd
is in het assortiment van Bruynzeel
sanitair? Hou de website in de gaten via
www.bruynzeelhomeproducts.nl of neem
eens een kijkje op onze LinkedIn-pagina.

www.bruynzeelhomeproducts.nl

Sanitair

Vernieuwd assortiment bij
Bruynzeel: de Industriële
badkamer
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Evago noodverlichting
Verlichting

Nu stekerbaar leverbaar
met Wieland
Tijd is geld. En vooral met veel repeterende werkzaamheden kan de installatietijd nog
weleens flink oplopen. Daarom introduceert VanLien een stekerbare variant van de
befaamde Evago vluchtroute-aanduiding en -verlichting. Een razendsnel te installeren
oplossing, waarmee op tijd en dus kosten bespaard kan worden.
VanLien zoekt voortdurend naar oplossingen om het werk van installateurs te
vereenvoudigen. Evago inbouwarmaturen
voorzien van een Wieland GST18/3-snoer
maken de installatietijd nog korter. Zo
leidt de samenwerking tussen VanLien en
Wieland tot een product dat vanaf heden
onder de naam Evago GST18/3 standaard
is opgenomen in het VanLien-assortiment.

Veiligheid staat voorop
Evago noodverlichting met Wieland
is een plug & play-oplossing waarbij
direct vanuit het armatuur gestekerd kan
worden. Een kwestie van een gat boren,
het product monteren, het armatuur
aansluiten met de GST18/3-steker, klikken
en klaar. Dat maakt razendsnelle inbouwinstallatie mogelijk en levert een flinke

tijdswinst op ten opzichte van traditionele
systemen. De noodverlichting is daarmee
ideaal voor omgevingen waarbij veiligheid
van groot belang is, maar tegelijkertijd
meters gemaakt moeten worden, zoals
kantoren, scholen en zorginstellingen.
De markt bepaalt
Met de nieuwe serie bundelt VanLien
de top in lichtprestatie met de meest
toonaangevende elektrische verbindingstechnieken. De kabellengte is in nauw
overleg met de markt bepaald en vastgesteld op twee meter.
Maatwerk mogelijk, maar vaak
niet nodig
Bij ontwikkeling van de nieuwe serie is
gekeken naar de hardlopers binnen het
assortiment van Evago. De meest gebruikte
inbouwarmaturen zijn opgenomen in deze
nieuwe range met Wieland-kabels, maar
kunnen ook zonder besteld worden.
Ook armaturen die standaard niet in de
stekerbare uitvoering beschikbaar zijn,
kunnen tegen een geringe meerprijs met
kabel geleverd worden. Zo biedt de
nieuwe Evago-serie voor elke toepassing
een eenvoudig te installeren oplossing
én een veilige uitweg.
www.vanlien.nl
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Plug & play-bedieningsapparaten

EAO ontwikkelt innovatieve klantspecifieke HMI Systemen met intuïtief ontwerp
en betrouwbare bediening.
Om betrouwbaar te kunnen functioneren
in industriële omgevingen moeten bedieningsapparaten van machines voldoen
aan diverse vereisten. Een succesvol
frontontwerp moet flexibele configuratie

mogelijk maken en snel en eenvoudig zijn
te monteren, ook als er weinig ruimte is.
De EAO Smart Box is een eenvoudig
op te klikken plug & play-oplossing
voor besturingspanelen in industriële
omgevingen. Met de Smart Box kunnen
verschillende functies worden bediend in
CNC-machines of halfgeleiderproductie,
zoals aan/uit, omhoog/omlaag of
noodstop.

Voordelen

De combinatie van de robuuste
constructie en de frontbescherming
tot IP67 maakt betrouwbaar schakelen
mogelijk bij bedrijfstemperaturen van
-25°C tot + 70°C (afhankelijk van de
geïntegreerde producten), in omgevingen met stof en vuil en bij hoge
luchtvochtigheid of sterke trillingen.
Eenvoudig, compact en universeel!
www.eao.com

• Eenvoudige klikbevestiging,
M12-aansluittechnologie
• Flexibele plaatsing en robuuste,
compacte constructie
• Eenvoudige systeemintegratie
dankzij busaansluiting of rechtstreekse bedrading
• Klantspecifieke frontontwerpen
en functionaliteit mogelijk
• Standaard assortiment, klantspecifieke oplossingen op aanvraag

Rittal

Koelaggregaten met nieuwe
vermogensklasse
Onder de naam Blue e+ biedt Rittal de op dit moment meest efficiënte serie
koelaggregaten op de markt.
Nu heeft de fabrikant de koelaggregatenserie uitgebreid met een nieuw koelaggregaat in de vermogensklasse van
1,6kW. Behalve met een gemiddeld
75% hogere energie-efficiëntie ten
opzichte van bestaande koelsystemen
overtuigen de aggregaten ook wat
betreft netwerkkoppeling, veiligheid
en handling. De nieuwe FTTA-toelating
maakt bovendien UL-certificeringsprocessen eenvoudiger.

Naast de CULUS-Listing beschikken
de koelaggregaten en ventilatoren van
Rittal ook in de nieuwe categorie ‘FTTA’
(Environmental-rated Accessories for
Enclosures) over een UL Listing. ‘Met de
FTTA-goedkeuring heeft UL de typerating
of de IP-beschermklasse van de gekoelde
kast door UL gecertificeerd. Dit beantwoordt op een bindende manier een van
de door de gebruikers meest gestelde
vragen’, aldus de klimaatspecialist.

Tot nu toe biedt de Rittal koelaggregatenserie Blue e+ een vermogensbereik van
2kW tot 6kW. Vanaf nu zijn ook compacte
aggregaten van de lagere vermogensklasse met 1,6kW beschikbaar.

De koelaggregaten met de nieuwe
vermogensklasse zijn per direct
verkrijgbaar.
www.rittal.nl

Industrie

De nieuwe EAO Smart Box
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Care producten
Sanitair

Badkamerserie
Inox Care en Nylon Care:
Comfort, esthetiek en hygiëne
‘PASSION FOR CARE’ weerspiegelt uitstekend de passie die alle bedrijfsactiviteiten
van NORMBAU bepaalt. Met passie wordt gewerkt om de kwaliteit van leven te
verbeteren. Door geïntegreerde oplossingen te ontwerpen en produceren voor
een barrièrevrije en comfortabele omgeving.
Met grote passie op zoek naar nieuwe
oplossingen en verbetering van het
bestaande. Met uitgebreide ondersteuning van klanten door grote betrokkenheid en heldere adviezen. Met
producten die helpen om onafhankelijkheid te bewaren en om veiligheid te
bieden en zo zelfvertrouwen geven. Met
het streven naar hoogste kwaliteit en een
perfect product als essentiële voorwaarden.
Inox Care
Inox Care is een badkamercollectie van
roestvrijstaal voor een harmonieuze
inrichting van barrièrevrije sanitaire
ruimtes. Het strakke, satijnachtige
materiaal vindt u terug in ieder individueel
product. De serie heeft een bijzondere
vario-montageplaat, waaraan (opklapbare)
wandbeugels en douchegordijnrails
zonder gereedschap gemonteerd kunnen
worden. Sanitaire ruimtes kunnen zo in
mum van tijd worden aangepast aan de
actuele behoeften van hotelgasten,
kliniekbezoekers of privégebruikers.

Nylon Care.

Nylon Care
Nylon 300 is een tijdloze en modern
vormgegeven serie van hoogwaardige
polyamide, die wordt gekenmerkt door
heldere vormen. Door een zeer breed
kleurenaanbod is vrijwel ieder ontwerp
voor een barrièrevrije badkamer mogelijk.
Nylon 400 is een uitbreiding van Nylon
300-serie, waarbij de grepen zijn uitgevoerd met een gestructureerd, anti-slipoppervlak. Leuningen en grepen hebben een
corrosiebestendige massief stalen kern en
kunnen zowel standaard als op maat
geleverd worden.
www.normbau.de
Nylon Care.

Inox Care.

21
SmartLine-serie woonhuisventilatoren

De SmartLine-serie woonhuisventilatoren van Orcon is niet alleen het slimste
jongetje van de klas, maar ook het stilste in de praktijk! Naast de standaard
ingebouwde vochtsensor en de mogelijkheid om eenvoudig uit te breiden
naar CO²-vraagsturing, waarmee de hoogste EPC-winst in zijn categorie
behaalt wordt, is deze serie veruit de efficiëntste en de stilste.

NIEUW! MVS-15RHBP
De SmartLine is uitgebreid met de MVS15RHBP. Uitgevoerd met een perilexsteker
is deze te bedienen met een 3-standenschakelaar (bedraad) én/of radiografische
bediening (meegeleverd). Ideaal voor
vervanging waar de bestaande schakelaar
behouden blijft. De MVS-15RHBP is uit
voorraad leverbaar.
Bewezen de stilste
De MVS-15 woonhuisventilator is de stilste
én meest energiezuinige woonhuisventilator
in alle standen. Onafhankelijke metingen in
verschillende projecten hebben dit aangetoond. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is de ‘Greentech radical’ gelijkstroom
motor in een EPP slakkenhuis! Deze combinatie zorgt voor een zeer geluidsarme
werking. Ook de luchtdichtheid en geluiddempende werking is hierdoor sterk
verbeterd.
Hoogste EPC reductie
Met de Gelijkwaardigheidsverklaring
volgens de VLA methodiek bewijst Orcon
dat de MVS-15 woonhuisventilator dé
zuinigste afzuigventilator is en daarmee
de hoogste EPC winst in de markt

behaald. Naast het lage energieverbruik
blinkt de MVS-15 uit door een hoge capaciteit van 435 m3/h bij 200 Pa.
90 maanden garantie
Om aan te geven dat de MVS-15 een
betrouwbare ventilator is, geldt een
garantietermijn van 90 maanden na
registratie.
Vochtsensor H
Standaard geïntegreerd in SmartLine
MVS-15. Bij constatering van een
stijgende vochtigheid in de afgezogen
lucht schakelt het toestel naar een hogere
stand. Vijftien minuten na het douchen of
koken schakelt het toestel weer terug.

Afstandsbediening RF
Meegeleverd bij de MVS-RHB(P) uitvoeringen uit de SmartLine. Eenvoudig en
duidelijk in gebruik. Door middel van de
zes toetsen kiest de bewoner de stand.
Batterij gestuurd waardoor het aanbrengen
van bekabeling overbodig is.
CO² Bedieningssensor
Bedieningsgemak en comfort! Met
slechts één bediening stuurt de bewoner
op CO2 en kiest hij/zij handmatig de
gewenste ventilatiestand. Uitbreiding
met extra CO2 Ruimtesensoren RF en
Afstandsbedieningen RF is mogelijk.
www.orcon.nl

Verwarming & Klimaat

Het slimste én stilste
jongetje van de klas
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NIEUW
Verlichting

LEDVANCE TRUSYS®
LEDVANCE presenteert de nieuwe TruSys®. Een led lichtlijnsysteem, made in Europe, in
een strak design voor Industrie en Shoplighting. Er zijn versies met verschillende soorten
uitstralingshoeken beschikbaar waaronder breed, smal en wall washer.

Het armatuur heeft een rendement tot 135
lm/W met een lichtstroom tot 7.350 lm.
Beschikbaar in de kleurtemperaturen
3000K, 4000K en 6500K en in DALI en on/
off versies.
Met rails en accessoires kunnen lichtlijnen
voor de meest veeleisende toepassingen
worden gecreëerd. Een TruSys® module
heeft een systeemlengte van 1.530 mm

waardoor er op één rail drie modules
passen. Gemakkelijk en snel te installeren
door een inkliksysteem.
De onderdelen en accessoires voor
de LEDVANCE TruSys® bestaan
onder andere uit rails, montagebeugels,
ophangkit en eindkappen en zijn afzonderlijk beschikbaar. Voorzien van 5-draads
(on/off) of 7-draads (DALI) besturingskabelsysteem.

TruSys® realiseert een energiebesparing
tot 65% en heeft een levensduur van
50.000 uur (L80/B50). LEDVANCE
geeft een garantie van vijf jaar. Ideaal
voor toepassingen in productiehallen,
magazijnen, supermarkten en werkplaatsen.
www.benelux.ledvance.com
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Efficiënt installeren met Easyclick

Installateurs besparen flink veel tijd en geld door toepassing van het draadloze
schakelaarsysteem Easyclick van PEHA by Honeywell. De snelste manier om
lichtbronnen, zonweringen of rolluiken aan te sturen. Zonder kabels, zonder
batterijen en zonder onderhoud.
Naast de montagesnelheid is het product
ideaal door de makkelijke manier van
programmeren. Bijvoorbeeld door alle
lichten te dimmen bij vertrek. Een intelligent
en energie-efficiënt funksysteem voor
flexibele toepassingen. Van woningen
tot kantoren. Van hotels tot verzorgingshuizen. En nu ook nog eens scherp
geprijsd.

Draadloos
Easyclick is een serie innovatieve zenders
en ontvangers, die de overtreffende trap
qua installatiegemak biedt. Met slechts
een zachte vingerdruk op de kunststof
zender met ingebouwde Piëzo sensor
wordt een draadloos signaal verzonden
dat verschillende elektrische verbruikers
kan aansturen. Denk aan verlichting,

zonwering en rolluiken. De verbruikers
dienen alleen met ontvangers te worden
uitgerust om het storingsvrije signaal via
868-MHz-frequentie te kunnen ontvangen.
Duidelijk energieverbruik
Easyclick is ideaal voor woningen,
kantoren en tehuizen, waarbij buiten de
losse actoren ook gebruikt kan worden
gemaakt van de Easyclickpro-inbouwmodules voor in de groepenkast. de
modules kunnen via één of meerdere
antennes worden geactiveerd. Met
Easyclick kunt u licht en rolluiken
optimaal besturen en daardoor onnodig
energieverbruik vermijden. Ook een
centrale monitoring of besturing van
een gebouw is met Easyclickpro heel
eenvoudig doordat de zenders flexibel
plaatsbaar zijn, geen schakelbedrading
in wanden benodigen en geen batterijen
bevatten.
De KEMA-gecertificeerde Easyclick
ontvangers zijn ook met energiemeting
verkrijgbaar, waardoor de real AAN/UIT
schakelstanden per verbruiker kunnen
worden gevisualiseerd en in kaart
gebracht. De flexibele functiekeuze van
centrale of individuele bediening met
bewegingsmelders en tijdschakelaars
zorgen er bovendien voor dat er geen
energie wordt verspild terwijl er maximaal
comfort wordt geboden.
Kortom, een probleemloze systeeminstallatie die voor installateurs ideaal
is door de snelheid van installeren en
gebruikers geld bespaart door efficiënter
energiegebruik, geen onderhoudskosten
en flexibiliteit voor toekomstige functiewijzigingen van ruimtes.
www.peha.de

Elektrotechniek

Bespaar op tijd met
batterijloze zenders
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NIEUW
Sanitair

Haceka fonteinpacks
Haceka heeft zijn assortiment complete fonteinpacks uitgebreid met
vier nieuwe design modellen!
Van een smal fonteintje met strakke lijnen
voor in de compacte toiletruimte als een
design fontein in de vorm van een druppel!
De blue limestone fontein packs zijn
inclusief sifon, design koud water kraan
en bevestigingsbeugels.
De kranen in deze collectie zijn voorzien
van een perlator die los te vervangen is
indien deze door kalk is dichtgeslibd.
Alle modellen zijn voorzien van een

Tulip

Lotus

innovatief montagesysteem bestaande
uit ophangbeugels voor eenvoudige en
veilige montage. Hierdoor zijn de Haceka
fonteinsets extra veilig en voldoen aan
EN norm 14688 voor zware wastafels.
De kern hiervan is dat de wasbakjes een
gewicht van 150 kg moeten kunnen
dragen. De beugels verspreiden de kracht
over een groter gedeelte van de muur dus
ook geschikt voor holle wand.

Rose

Type
Tulip
Lotus
Rose
Jasmin

Art.nr.
7834 415
7834 387
7834 408
7834 394

BE-prijs
167,34
167,34
167,34
167,34

Jasmin

Nieuw: HALO thermostatisch regelelement
Verwarming & Klimaat

Fraai design, perfect
voor stijlvolle interieurs
Elegant, slank en efficiënt - de nieuwe
IMI-Heimeier Halo thermostatische
radiatorafsluiter is zeer stijlvol. Een
design die uw klanten mooi zullen vinden
terwijl u kunt vertrouwen op een product

Belangrijkste kenmerken
• Kap geheel gesloten
• Bijzonder geschikt voor een
hygiënisch veeleisende
omgeving
• Vloeistofgevuld regelelement
met grote regelnauwkeurigheid
• Vergrendeling temperatuurinstelling door middel van
vergrendelingsschuif
• Slank, cylindrisch ontwerp
• Toepassing op ventielcompact
radiatoren

waar de befaamde technische traditie
van IMI-Heimeier aan ten grondslag ligt.
Verkrijgbaar in wit en chroom.
Het thermostatisch regelelement Halo
wordt gebruikt om de temperatuur te
regelen van individuele kamers waar
bijvoorbeeld convectoren en radiatoren

zijn geplaatst. Het thermostatisch regelelement Halo combineert nauwkeurige
regeling met een slank, cylindrisch
ontwerp.
De groef aan de voorkant van de thermostatische regelelementen Halo is voor
bevestiging van bedrijfsspecifieke ‘partner
clips’ voorzien van uw eigen firma logo.
Deze partnerclips zijn gratis te bestellen via
IMI-Heimeier.
Werking
Regeltechnisch gezien zijn thermostatische regelelementen constante proportionele regelaars (P-regelaars) zonder
externe energie. De regelelementen
hebben geen elektrische aansluitingen of
andere energiebron nodig.
www.imi-hydronic.com
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Brandveiligheid

Bij brand is het van levensbelang dat (elektrische) systemen blijven functioneren
waardoor aanwezige personen tijdig kunnen vluchten. De nieuwe functiebehoudbeugels van JMV zijn hierbij onmisbaar. Met de unieke bevestiging met duimnagel
kan de installateur deze sneller dan ooit bevestigen.
Toepassingsgebieden
functiebehoud-systeem
In ons alledaagse leven staan we er
niet zo bij stil. Maar overal om ons
heen zijn functiebehoud-systemen van
toepassing. Parkeergarages, kantoor- en
winkelpanden, stations, hotels (horeca),
(voetbal)stadions, productiebedrijven, et
cetera. Het is dus van levensbelang dat
u een betrouwbaar bekabelingsnetwerk
installeert die de werking van alle andere
veiligheidssystemen kan garanderen.
Denk aan monitorsystemen, brandmeldinstallaties, alarmsignalen (bijvoorbeeld
slow-whoop), noodverlichting, ventilatiesystemen (met name in tunnels), ontruimingsinstallatie (speakers, zie NEN 2575).
Wat doet een functiebehoudsysteem?
Een functiebehoud-systeem zorgt
ervoor dat (elektrische) systemen blijven
functioneren gedurende een van te voren
afgesproken tijd (30, 60 of 90 minuten).
Hierdoor kunnen aanwezige personen
veilig een pand verlaten tijdens een brand
of andere calamiteit.
Kabelbeugel samen met kabel
getest
Naast de functiebehoud-kabels spelen
ook de functiehoud-kabeldragers/beugels een belangrijke rol. Volgens
DIN 4102-12 moeten beide op elkaar
afgestemd zijn en als zodanig in combinatie met elkaar zijn getest. Wanneer een
beugel getest is zonder kabel, wordt het
systeem niet aangemerkt als functiebehoud en kan de afgesproken tijdsduur
niet worden gegarandeerd.

Type
Functiebehoudbeugel 19mm VP150
Functiebehoudbeugel 2X19mm VP75

Functiebehoud-aanduiding
Op de kabel wordt de afgesproken tijdseenheid aangeduid met E30, E60 en E90
(het getal staat voor het aantal minuten).
Binnen dit tijdsbestek blijft het functiebehoud-systeem (kabel + beugel) de
benodigde signalen en/of elektrische
energie overdragen. Naast de tijdsaanduiding zijn de kabels in Nederland te
herkennen aan de verplichte feloranje of
rode kleur.

Art.nr.
12541 71
1254 192

BE-prijs
346,50
350,00

Nieuw! Supersnel bevestigen met
nieuwe functiebehoudbeugels
JMV introduceert nieuwe functiebehoudbeugels met duimnagel (type MDSN),
verkrijgbaar in een enkele en dubbele
variant en in 16 mm, 19 mm en 25 mm.
Met deze unieke bevestiging met
duimnagel kan de installateur sneller
dan ooit bevestigen. Ook nieuw is de
functiebehoud verzamelbeugel.
Alle nieuwe functiebehoudbeugels zijn
goedgekeurd zijn volgens de DIN 4102-12
norm (90 minuten) en inclusief kabel,
dus als systeem, getest. Dit geeft de
zekerheid dat de materialen bij brand
gedurende 90 minuten blijven fungeren.
www.functiebehoudsysteem.nl

Elektrotechniek

Getest en goedgekeurd
functiebehoud-systeem van JMV
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ALLEGRA douchewanden
Sanitair

Baden. Douchen. Genieten.
Merkkwaliteit - strak design attractieve prijs
• Een profielarme douchewandenreeks
• Gebruiksvriendelijk liftscharnier
• Helderglas met CareTec-behandeling
• Standaard douchewandhoogte
2.000 mm
• Tien jaar na-koop garantie met
uniek servicenummer
• Een breed aanbod van verschillende modellen

www.duscholux.com

Topdesign met transparant frame
Verlichting

Ervaar de unieke
uitlichting van CrystalWay
CrystalWay is een design led signaleringsarmatuur dat zich dankzij het transparante
frame perfect aan de omgeving aanpast.
De armatuur lijkt te zweven in de ruimte

en kan harmonieus geïntegreerd worden
in de architectuur van ieder gebouw.
De pure vorm, de perfecte homogene
uitlichting van het pictogram, de kleine

behuizing en flexibele montage-opties
zorgen ervoor dat CrystalWay geschikt is
voor ieder project!
• Perfecte homogene uitlichting van het
pictogram
• Pictogram met transparant frame
• Kijkafstand van 20 m of 30 m.
• Identiek design voor zowel muur- als
plafondmontage
• Compacte aansluitkast
• Inlegpictogram voor een perfecte
afwerking
• Mogelijkheid tot aansluiting op CGLine+
monitoringssysteem
www.eaton.nl/noodverlichting

Type
CrystalWay 19821 CGLine+, 20 m
CrystalWay 19822 CGLine+, 30 m

Art.nr.
9859 625
9859 632

BE-prijs
249,00
269,00
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Draka

De installatietechnische sector staat voor een grote transitie op het gebied van
duurzaamheid. Iedere schakel in de keten heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.
Het is aan de gehele sector om alternatieve duurzame installatieoplossingen te
ontwikkelen. Draka heeft de kennis in huis om ook voor kabels de juiste keuzes te maken.
Download nu de Cable App en ontdek zelf de duurzame mogelijkheden.

Kabels en circulariteit
Draka ziet het als haar verantwoordelijkheid om continu te innoveren en
duurzame alternatieven voor te stellen
wanneer dit mogelijk is. Op dit moment is
Draka bezig met het uitrollen van de circulariteitsbenadering die afgelopen jaar is
opgesteld. Steeds meer klanten hebben
interesse in duurzame oplossingen en de
vraag neemt alleen maar toe. De circulariteitsbenadering maakt het ook voor kabels
mogelijk om voor elke fase van de kabellevenscyclus duurzaamheidsaspecten
inzichtelijk en meetbaar te maken.

besproken wat er goed gaat, wat er beter
kan en hoe dit gerealiseerd kan worden.
Komend jaar werkt Draka samen met
EPEA Nederland aan het ontwikkelen van
een materiaalpaspoort voor alle producten.
Uit diverse gesprekken is gebleken dat
bouwbedrijven bij hun bouwprojecten
gebruik willen maken van dit paspoort.
Het Materiaalpaspoort haalt materialen
namelijk uit de anonimiteit. Hiermee
worden de bouwmaterialen gedurende de
levensduur van een gebouw geregistreerd
op basis van onder andere financiële
waarde, levensduur en kwaliteit.

Werken aan de juiste oplossing
Op alle fronten wordt er door Draka hard
gewerkt om in te spelen op de behoefte
van de installatiebranche. Jaarlijks wordt er
een stakeholder evenement georganiseerd
volledig gericht op duurzaamheid. Er wordt

Duurzaam inkoopbeleid
Installateurs en adviseurs kunnen steeds
makkelijker een juiste kabelberekening,
overeenkomstig aan NEN1010 maken.
Naast de normtabellen zijn er softwareprogramma’s, online tools en zelfs apps

beschikbaar. Het berekenen van de juiste
kabeldiameter kan dus bijna niet meer
fout gaan. Maar is die kabelkeuze behalve
efficiënt ook rendabel en duurzaam? Met
de nieuwe Cable App is dit wel het geval.
De app is gekoppeld aan een andere
rekentool van Draka: Eco Advies. Hierdoor
kan de gebruiker tegelijk een duurzaam
alternatief berekenen. Hij krijgt dan advies
voor een kabel die zowel financieel als
ecologisch een betere keus is. Met deze
lancering komt Draka tegemoet aan de
wensen van installateurs en adviseurs om
te helpen bij het maken van optimale
kabelkeuzes.
Wilt u meer weten over wat Draka allemaal
doet op het gebied van duurzaamheid?
Bent u op zoek naar inspiratie of wilt u
advies voor de juiste kabelkeuze. Bezoek:
www.draka-duurzaam.nl

Elektrotechniek

De bouw wordt circulair,
vergeet de kabels niet
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Nefit 9000i
Verwarming & Klimaat

Energiebesparend comfort
voor het topsegment
Met de onlangs uitgebreide 9000i-serie biedt Nefit vijf unieke toestellen voor het
topsegment. Naast de single-toestellen zijn recent de AquaPower Plus HRC30 en
HRC45 toestellen toegevoegd voor warmwatercomfort van het hoogste niveau.
In combinatie met Nefit Easy is energielabel A+ van toepassing.
40 liter warm water op voorraad
De 9000i AquaPower Plus toestellen zijn
voorzien van een QuickLoad boiler. De
toestellen leveren tot 21 liter warm water
van 40°C per minuut met een maximale
temperatuur van 65°C. Het boilerdeel,
eveneens met glazen voorzijde, kan los
worden getransporteerd en eenvoudig
aan de ketel worden bevestigd voor een
strak geheel.
Behoefte in de markt
Met name de 9000i AquaPower Plus
HRC 45 voorziet dankzij de combinatie
van CW6-comfort en een hoog
cv-vermogen in een behoefte van de
markt aan krachtige toestellen voor
grotere woningen. Van oudsher is Nefit
de grootste speler in deze categorie.
Titaniumglas en touchscreen
Belangrijkste kenmerk van de 9000i-lijn
is het gebruik van onderscheidende,
hoogwaardige materialen. De voorkant
is opgetrokken uit solide Titaniumglas,
waarin het bedieningspaneel is geïntegreerd als touchscreen display. De
binnenkant laat een overzichtelijke
lay-out zien met overwegend metalen
componenten.

Concentrisch
Losse appendages die normaliter
rondom de cv-ketel worden gemonteerd, zoals een overstortventiel, een
driewegklep en een drukmeter, zijn bij
deze serie samengebracht binnen de
mantel van het toestel. Dit biedt praktische en esthetische voordelen. De
Nefit 9000i-toestellen zijn bij uitstek
geschikt voor extra veilige concentrische rookgasafvoersystemen.

Klaar voor ander gas
Het toestel is voorzien van een Low
Energy cv-pomp die tot 75% zuiniger
is dan conventionele pompen. Met een
nieuw type gasluchteenheid heeft de
9000i een groot modulatiebereik tot 11%
van het totale vermogen. Bovendien kan
letterlijk met een handomdraai worden
overgeschakeld op andere gassoorten
dankzij de slimme instelbare venturi.
www.nefit.nl/9000i
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Met Sitor-zekeringen
Industrie

Nieuwe lastscheiders
van Siemens
Siemens breidt haar serie 3KF-zekeringlastscheiders uit met versies die geschikt
zijn voor Sitor-patronen voor bescherming van halfgeleiders.

Zekeringlastscheiders worden
gebruikt om elektrische apparatuur
onder last veilig in en uit te schakelen.
Ze beschermen systemen in geval van
kortsluiting en voorkomen gevaarlijke
elektrische schokken, bijvoorbeeld
tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Vergeleken met zekeringlastscheiders
met NH-zekeringen zijn de nieuwe
uitvoeringen met Sitor-zekeringen nog

sneller. Dit voorkomt schade aan uiterst
gevoelige elektronische componenten,
bijvoorbeeld in frequentie-omvormers,
UPS-systemen en soft starters voor
motoren. Bovendien beschikt de nieuwe
serie over een geoptimaliseerde warmteafvoer. Hierdoor kunnen zekeringlastscheiders met Sitor-zekeringen ook bij
hoge laststromen worden gebruikt.
3KF-zekeringlastscheiders met zekeringen
voldoen aan alle vereisten van een hoofdschakelaar, noodstopschakelaar of
reparatieschakelaar. In geval van systeemdefecten beschermen ze het personeel
tegen elektrische ongevallen en kunnen
ze in cascadeverdeelkasten voor netwerkscheiding worden gebruikt. Hangsloten
voor het bedieningmechanisme aan
de voor- of zijkant beschermen tegen
onbevoegd inschakelen. Klemafdekkingen
voorkomen direct contact met spanningvoerende onderdelen. Insteekbare fasescheiders bieden bescherming tegen

vlambogen. Een optimale zekeringenbewaking meldt doorgeslagen zekeringen,
zodat onmiddellijk kan worden ingegrepen.
De 3KF-zekeringlastscheiders met Sitorpatronen (NH-bouwvorm) zijn geschikt
voor toepassingen met wisselspanning
tot 690V en met gelijkspanning tot 440V.
Siemens biedt de zekeringlastscheiders
aan in vijf groottes voor toepassingen van
32A tot 800A, en zijn allemaal verkrijgbaar
met drie of vier polen. De units kunnen
eenvoudig worden geïnstalleerd en extra
functies kunnen altijd worden bijgeplaatst.
De zekeringlastscheiders kunnen worden
bevestigd op een montageplaat of worden
vastgeklikt op een standaard DIN-rail.
De aansluiting kan worden gerealiseerd
via aansluitklemmen of platte connectors.
Met de geïntegreerde testfunctie kan de
correcte bekabeling van de besturingscircuits worden gecontroleerd.
www.siemens.nl
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NEOPERL
Sanitair

Varioduo-straalregelaar
Bent u op zoek naar een keukenomsteldouche met een prachtig design
met slanke contouren voor een modern ontwerp van uw keuken?
Met de Varioduo-straalregelaar wordt aan
deze vereisten voldaan. Door te draaien,
is het verstellen van de douche- naar

de comfortstraal en weer terug slechts
kinderspel. Dankzij het kogelscharnier
kan iedere hoek van de wasbak worden

bereikt. De geïntegreerd technologie van
Neoperl voor debietregeling maakt het
mogelijk om water te besparen. Iedere
bespaarde liter (warm) water spaart dus
energie en verlaagt de CO2-uitstoot. Een
bewuste omgang ontziet dan ook niet
alleen kostbare natuurlijke hulpbronnen,
maar ook het milieu en het klimaat.
En ten slotte is het positieve effect
ook zichtbaar in uw portemonnee:
(warm) water besparen betekent immers
ook geld besparen.
De keukenomsteldouche past door
middel van de meegeleverde adapter
zowel op keukenkranen met M22- als op
de kranen met M24-schroefdraad. Deze
is niet geschikt voor drukloze toestellen.
www.neoperl.ch

Jobarcoflexkabels & CPR
Elektrotechniek

Nieuwe flex CPR kabels
De CPR regels voor toepassing van kabels in gebouwen richten zich met name
op de massieve kabels zoals installatiekabels, -draad en signaalkabels.
Ervaring leert dat soepele kabels steeds
vaker gebruikt worden in deze toepassingen. Jobarco heeft, naast installatiekabel en installatiedraad, een uitgebreid
pakket flexibele kabels met CPR

beschikbaar. De KEMA gekeurde KVCC
en KVCY is goedgekeurd voor CPR
brandklasse Dca. De eigenschappen van
deze flexibele Kemaflex serie zijn
uitmuntend; in de flaming droplets test

komt deze vinylkabel zeer goed uit de
bus: klasse d0. Dit betekent dat er geen
brandende deeltjes vrijkomen.
Voor toepassingen waar een halogeenvrije
kabel vereist is, heeft Jobarco de Ecoflex
serie beschikbaar. Verkrijgbaar in twee
CPR klassen: de niet afgeschermde versie
HH is geschikt voor Cca toepassingen en
de afgeschermde versie HCH voor B2ca.
Nieuw is de Stuurflex CPR serie: LIYY en
LIYCY kabels goedgekeurd voor klasse
Dca.
Zit uw gewenste kabel hier niet bij? Er
zijn diverse mogelijkheden voor speciaal
op maat gemaakte kabel met CPR keur.
Informeer bij uw Technische Unie vertegenwoordiger naar de mogelijkheden.
www.jobarco.com
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C-Line LED lichtlijnsysteem
Verlichting

Onderaan de streep
de beste keuze voor
industrie en logistiek
Door de enorme keuze aan verschillende lichtstromen en optieken biedt de
C-Line LED flexibiliteit en optimaal visueel comfort in industriële en logistieke
ruimtes. Goede verlichting is in deze omgevingen van essentieel belang
voor een comfortabele en veilige werkomstandigheden.

De C-LINE LED is voorzien van de
nieuwste led-technologie met een
levensduur van 50.000 uur (80% lumenbehoud). Ter vergelijk: levensduur van een
fluorescentielamp CVSA is 11.000 uur.
Bovendien komen deze lichtlijnen in
aanmerking voor EIA subsidieregeling,
die de reeds korte terugverdientijd nog
gunstiger maakt.
Tel de gereedschapsloze montage van de
voorbedrade draagprofielen, scherpe prijs
en vijf jaar garantie daarbij op en er is
eigenlijk geen reden meer waarom u niet
zou kiezen voor C-Line LED van TRILUX.
Snelle lichtlijn offerteservice
Binnen 24 uur een lichtberekening en
offerte in uw mailbox? Dat kan met de
TRILUX speciale 24-uurs lichtlijn offerteservice, speciaal voor lichtlijnprojecten tot
5.000 m2. Stuur uw projectaanvraag door
naar de lichtspecialist van Technische
Unie en ontvang op werkdagen binnen
24 uur een lichtplan en offerte.
Snelle lichtlijn montageservice
Optioneel biedt TRILUX u de montage van
onze verlichtingsarmaturen aan. Alle voorbereidende werkzaamheden worden u uit
handen genomen, waarbij zelfs de draagprofielen en systemen aan het plafond

worden gemonteerd. U hoeft alleen nog
de ledarmaturen in de draagprofielen te
klikken en aan te sluiten op de voeding.

www.trilux.com

Type
Voorbedraad draagprofiel 7-aderig, 1 module (1,72 m)
Voorbedraad draagprofiel 7-aderig, 2 modules (3,44 m)
Ledmodule C-line LED 4000 lm 840, vervangt 1x 58W
Ledmodule C-line LED 6000 lm 840, vervangt 2x 36W
Ledmodule C-line LED 8000 lm 840, vervangt 2x 58W
Blindafdekking
Draagprofieleindafdekking/voedingsstuk
Bevestigingsklem voor kettingophanging
Bevestigingsklem voor directe plafondmontage
Bevestigingsklem incl. 1.500 mm kettingophanging
Bovenstaande optieken zijn met breed stralende lichtverdeling.

Art.nr.
9563 854
9563 875
9563 938
9563 994
9564 050
9563 889
7405 301
1917 145
1917 095
1917 061

BE-prijs
30,00
60,00
175,00
185,00
195,00
6,00
0,80
1,10
2,20
6,10
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Appendages van VSH
Sanitair

Nooit meer vorstschade met
VSH Aqua-Secure gevelkraan
VSH biedt haar klanten totaaloplossingen waarbij installatiegemak, zekerheid
en kwaliteit voorop staan. Met de gevelkraan VSH Aqua-Secure heeft VSH een
unieke kraan in haar assortiment, die bij iedere vorst beschermd is, zelfs als er
een tuinslang op is aangesloten.
Strakke en moderne vormgeving
De VSH Aqua-Secure is een vorstvrije
gevelkraan met geïntegreerde keerklep,
zodat de leiding na het afsluiten leeg
loopt achter de muur. Hierdoor kan het
hele jaar door vorstvrij getapt worden,
ook als er onverwachte nachtvorst is
geweest. De kraan is strak en modern
vormgegeven en heeft een compact
ontwerp met een inbouwlengte van
110 mm tot maximaal 400 mm. Door
middel van een handig bijgevoegd
hulpstuk is de koperen buis en spindel
altijd op de juiste lengte in te korten.

De kraan zelf is voorzien van een VSH
Tectite insteekkoppeling, zodat deze
eenvoudig, zonder gereedschap, op de
koperen buis geschoven kan worden. Om
na de installatie onbevoegd gebruik te
voorkomen wordt de VSH Aqua-Secure
geleverd met een knop én fraudebestendige sleutel.
Totaaloplossingen
VSH maakt volledige productranges in
hoogwaardige productieprocessen en
voldoen daarbij aan de allerhoogste
criteria. De gevelkraan is één van de vele
appendages van VSH die aansluit op de
wensen van haar klant.

De plus van VSH Aqua-Secure
• Kiwa gekeurde keerklep en
beluchter
• Eenvoudige montage door VSH
Tectite insteekkoppeling
• Gemakkelijke bediening
• Universele aansluiting
• Eenvoudig stromend aan te
sluiten
• Vorstvrij, ook met aangesloten
tuinslang
• Levering inclusief sleutel én knop

Meer informatie en installatievideo is te
vinden op:
www.vsh.nl/aquasecure

Actiepakket VSH Aqua-Secure
Tot en met juni is VSH AquaSecure via een speciale actie
‘6 halen - 5 betalen’ te verkrijgen
bij Technische Unie*.
* Zolang de voorraad strekt
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Gratis themadag rond brandend actueel thema

Anno 2018 evolueert onze nieuwbouwmarkt stilaan naar het uiteindelijke Bijna Energie
Neutrale-doel (BENG) in 2020. Dankzij aandacht voor compactheid, doorgedreven
isolatie en nauwgezette luchtdichtheid zouden de laatste hordes moeten genomen
zijn. Op het gebied van gezondheid en comfort wordt het dan weer steeds belangrijker
om de juiste maatregelen te nemen.
Dit betekent dat de bouwindustrie met
fabrikanten zoals Duco noodgedwongen
moet evolueren en innoveren, en dat in
sneltempo om tegemoet te komen aan
de BENG-eisen. Maar wat betekent het
nu precies? Welke regels en normen zijn
van toepassing? Hoe krijgt u de bewoner

mee in het hele gebeuren? En op welke
manier kan slimme ventilatie hier een
significante rol in spelen? Gelukkig
staan we aan de vooravond van Duco’s
jaarlijkse themadag, waar u een helder
antwoord zal krijgen op al deze vragen.

Steeds streeft Duco naar kwaliteit
van de hoogste plank in al zijn facetten.
Dit weerspiegelt zich ook in een weloverwogen keuze van gastsprekers. Met
Jérôme Eijsackers (adjunct-directeur
van adviesbureau Peutz) en Prof.dr.ir.
Anke van Hal (hoogleraar Sustainable
Building aan de Nyenrode Business
Universiteit en praktijkhoogleraar
Sustainable Housing Transformation aan
de TU Delft) bent u verzekerd van een
uiterst leerrijk programma.
En of dit alles nog niet genoeg is, zal
Duco’s themadag plaatsvinden in de
voormalige Rotterdamse koffie-, theeen tabaksfabriek (Van Nelle Fabriek) die
als ‘icoon van het Nederlandse modernisme’ wordt aanzien en tevens in 2014
aan de UNESCO Werelderfgoedlijst werd
toegevoegd.
www.duco.eu/seminar

Wilt u ook niet achterop hinken in
het bouwtraject? Kom dan op
woensdag 13 juni 2018 vanaf
13.00 uur naar deze themadag
en laat u verrassen! Deelname is
gratis, maar inschrijven is
verplicht. Op de website van
Duco vindt u alle nodige info!

Verwarming & Klimaat

BEN(G)T u nog mee?
Duco helpt u op 13 juni 2018
graag op weg!
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Hirschmann Multimedia
Elektrotechniek

Connectoren voor
optimale verbindingen
Jarenlang was tv kijken een kwestie van een antenne, een kabel en een televisie,
maar tegenwoordig is tv kijken een belangrijke beleving. Niet alleen de techniek
ontwikkelt zich snel, ook de interactieve diensten die worden aangeboden door
de provider breiden zich verder uit.
Dit vraagt nogal wat van de installatie in
huis. Waar u vroeger nog genoegen nam
met een beetje sneeuw op tv, kunnen
nieuwe storingen grote gevolgen hebben
voor de thuisinstallatie. Denk bijvoorbeeld
aan de bekende ‘blokjes’ in beeld of het
moeten herstarten van een Video On
Demand (VOD) programma, omdat de
ontvangst wegvalt. Vaak liggen deze
problemen niet aan de provider of de
versterker.
Om te zorgen dat klanten optimaal
kunnen genieten storingsvrije televisie,
is het belangrijk dat de thuisinstallatie de
signalen zonder storing van en naar het
scherm transporteert. Storingen komen
vooral voor wanneer de thuisinstallatie
niet goed is afgeschermd tegen ongewenste signalen van buitenaf. Gebruik
van oude connectoren is hierbij een
belangrijke storingsbron.
Of u nou een installatie in een woning,
appartement, hotel of zorgcomplex

Type
CATV Push On IEC-connector KOKWI 5
CATV Push On IEC-connector KOSWI 5
CATV Push On IEC-connector KOK 5
CATV Push On IEC-connector KOS 5
CATV Push On F-connector QFA 5
CATV Push On F-connector QFC 5

CATV Push On
IEC-connector
KOKWI 5

CATV Push On
IEC-connector
KOSWI 5

plaatst. Door gebruik te maken van
kwalitatief hoogwaardige producten
kunnen klanten blijvend genieten van
huiskamer entertainment nummer 1; de tv.
Hirschmann Multimedia heeft alle connectoren in huis om installaties 4G (LTE) proof
te maken en te beschermen tegen ongewenste instralingen van buitenaf.
CATV Push On F-connector QFA 5
De QFA (male) is een haakse Quick Fix
F-connector met zeer hoge afscherming.
Door de push on technologie is de
connector binnen een handomdraai
bevestigd en zorgt deze voor een
betrouwbare overdracht van het signaal.
CATV Push On F-connector QFC 5
Voor het supersnel aansluiten van
F-aansluitingen op versterkers, verdelers
en multitaps gebruikt u de QFC 5 (male).
Deze connector is gemakkelijk te
monteren door de push on technologie.
Door de nieuwe inkeping kunt u met behulp

Art.nr.
4039 757
5353 125
6708 423
6708 430
6825 057
5404 239

CATV Push On
IEC-connector
KOK 5

BE-prijs
3,34
3,34
2,46
2,46
3,34
1,40

CATV Push On
IEC-connector
KOS 5

van een steeksleutel de F-connector
makkelijk aan- of losdraaien.
CATV Push On IEC-connectoren
KOKWI/KOSWI 5
KOSWI 5/KOKWI 5 zijn haakse IEC
male en female connectoren met hoge
afscherming. Gebruik deze connectoren
in combinatie met de KOKA 9 Eca en
creëer eenvoudig een 4G (LTE) proof
connectie.
CATV Push On IEC-connectoren
KOK & KOS 5
De KOK 5 (female) en KOS 5 (male) zijn
IEC-connectoren met een zeer hoge
afschermingsgraad. Het gepatenteerde
binnenwerk heeft een ingebouwde trekontlasting. Beide connectoren beschikken
over een inkeping voor het makkelijk aanof losdraaien.
Vergelijk de connectoren zelf
Om de keuze voor het juiste product
en oplossing nog makkelijker te maken
heeft Hirschmann Multimedia de belangrijkste eigenschappen van de KOKWI 5,
KOSWI 5, KOK 5, KOS 5, QFA 5 en
de QFC 5 op een rijtje gezet. Kijk
voor een uitgebreide vergelijking op:
www.hirschmann-multimedia.com/
connectoren

CATV Push On
F-connector
QFA 5

CATV Push On
F-connector
QFC 5
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Danfoss

De interesse in smart heating oplossingen groeit, maar niet iedere consument kan of
wil investeren in een compleet systeem voor huisautomatisering. Danfoss biedt een
oplossing voor iedereen; van een programmeerbare slimme radiatorthermostaat, tot
een compleet smart verwarmingssysteem voor totale controle, overal en altijd.
1. Danfoss Eco™ - De programmeerbare bluetooth radiatorthermostaat
De Danfoss Eco™ is een slimme
radiatorthermostaat die binnenshuis te
programmeren is met smartphone via een
app. Eén keer naar wens programmeren
en u heeft er geen omkijken meer naar.
Zo is het mogelijk om op eenvoudige en
budgetvriendelijke wijze het comfort te
verhogen en energie te besparen. De
Danfoss Eco™ is compatibel met 90%
van alle thermostatische radiatorafsluiters
2. Danfoss Link™ - Compleet
zoneregelsysteem
Bespaar tijd bij het selecteren, programmeren, instellen en opstarten. Danfoss
Link™ is een simpel en doeltreffend
productprogramma waarmee u een zoneregeling in iedere woning met radiatoren,
vloerverwarming of vloerkoeling kunt
realiseren. En met de Danfoss Link™ App
kunnen klanten hun verwarming altijd en
overal regelen, op afstand.
Geruisloze elektronische
radiatorthermostaat
De Danfoss Link™ Connect elektronische
radiatorthermostaat is voorzien van een

hoge precisie stappenmotor. Uw klant
ervaart hierdoor geen storende geluiden
bij het openen en sluiten van de radiatorafsluiter en kan rekenen op een uiterst
stabiele ruimtetemperatuur.
Unieke ketelbesturing
Het unieke van de Danfoss Link™ DBR
ketelbesturing is de temperatuursensor op
de retourleiding. Op basis van warmtebehoefte vanuit de verschillende vertrekken
wordt de ideale retourtemperatuur
berekend en blijft de ketel uit zolang er
voldoende warmte in het systeem aanwezig
is. Resultaat? Minder risico op extreem
gasverbruik en een lagere retourtemperatuur (< 54°C). Dit zorgt voor een beter
rendement van de hr-ketel.

Groter bereik en meer zekerheid
met bi-directionele draadloze
communicatie
Het Danfoss Link™ systeem is voorzien
van een mesh-netwerk technologie.
Elke component van het Danfoss Link™
systeem kan commando’s zenden en
ontvangen (bi-directionele communicatie).
Alle componenten die op 230V netspanning
zijn aangesloten hebben een versterker
functie.
Kijk voor meer informatie over het
Danfoss Link™ systeem op:
link.danfoss.nl

Verwarming & Klimaat

Danfoss Smart Heating
biedt een slimme oplossing
voor ieder budget

36
LAUFEN
Sanitair

LAUFEN WC packs
De Zwitserse badkamerspecialist LAUFEN biedt complete boxen aan waarin alle
componenten zijn opgenomen voor snelle en eenvoudige wc installatie.
De Zwitserse badkamerspecialist LAUFEN
biedt complete boxen aan waarin alle
componenten zijn opgenomen voor snelle
en eenvoudige wc installatie.
• Scherpe prijzen
• Makkelijk mee te nemen
• Compleet in één doos
• Minder afval
‘Met de WC packs van LAUFEN kunt u
direct aan de slag!’

Een aantrekkelijke verpakking, die van alle
belangrijke informatie is voorzien, waar
het product en alle benodigde accessoires in zitten. Daarnaast heeft LAUFEN
ook diverse meubel- en wastafelpacks in
verschillende maten.
Informeer naar de mogelijkheden bij
Technische Unie. Ook bent u van harte
welkom in de LAUFEN EXPO te Houten.
Meidoornkade 2a.
www.laufen.nl

Inhoud pakket
• Wandcloset
• Slim Seat (zitting + deksel)
afneembaar- en dempingsmechanisme

Type
H8.6695.0.000.000.1
H8.6695.7.000.000.1 (Rimless)

Art.nr.
6462 051
6462 044

BE-prijs
278,00
490,00

OBO wandgoten Rapid 80
Elektrotechniek

Combineerbaar &
strak design
Wandgoten zijn in veel kantoren de
ruggengraat van de elektrotechnische
installatie. Vaak op werkbare hoogte
gemonteerd, maken deze een flexibele
en snelle toegang mogelijk voor energie
en data. OBO BETTERMANN heeft op
dit terrein diverse specifieke en geïntegreerde cable managementsystemen
ontwikkeld. Maak kennis met de
wandgoten Rapid 80. Klassiek, robuust
of elegant: een wandgoot Rapid 80 is

Voordelen
• Vlotte montage
• Efficiënt
• Functionaliteit
• Stabiel
• Helder design
• Passende hulpstukken

overal de juiste keus. Dankzij de vele
mogelijkheden is er de juiste aansluiting
voor iedere werkplek.
OBO heeft met de Rapid 80 wandgoten
een oplossing gevonden om de functionaliteit van een wandgootsysteem te
koppelen aan modern design. De flexibiliteit zorgt er voor dat er voor ieder
gebouw een geschikt systeem is.
Kunststof, staal of aluminium? Dankzij
een consequente standaardisatie van
systeemcomponenten kunnen deze
kanaaltypen als afzonderlijke variant,
maar ook in combinatie met elkaar
worden toegepast. De Rapid 80
wandgoten zijn verkrijgbaar in diverse
afmetingen en kleuren voor verschillende
toepassingen, ook halogeenvrij.
www.obo-bettermann.nl
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Famostar

Om lange gangen te voorzien van vluchtwegverlichting introduceert Famostar
een nieuw type binnen de CELO-familie: CELO XL. Hierdoor heeft u in totaal de
keuze uit vier type lenzen voor een optimaal lichtpatroon op de vluchtweg. Zo
bent u altijd verzekerd van de meest efficiënte oplossing in noodverlichting.
C- en L-lens voor gangbare ruimtes
De C- en L-lens zijn in alle gangbare
ruimtes toe te passen. De C-lens is ideaal
in vierkante, open ruimtes zoals een aula
of ontvangstruimte door het cirkelvormig
lichtpatroon. De L-lens geeft een langwerpig lichtpatroon op de vluchtweg, wat
geschikt is voor rechthoekige ruimtes
zoals gangen.
XL- en S-lens voor bijzondere
situaties
Daarnaast zijn er twee speciale type
lenzen voor bijzondere situaties. De
XL-lens is ontworpen voor lange gangen
van 13 m tot en met 19 m en heeft een
tussenafstand van maar liefst 23 m.
De S-lens is geschikt voor het verlichten
van een object met 5 lux zoals een
EHBO-post of brandblusvoorziening
(zie NEN-EN 1838).
Minimalistische led-noodverlichting
De CELO-familie heeft zowel een inbouw
als een opbouw variant welke uitblinken in
montagegemak. Dit resulteert in installatie
en onderhoud met lage faalkosten. Het
design van CELO is onopvallend zodat
deze vluchtwegverlichting alleen zichtbaar
is wanneer het nodig is: in nood! Ook past
het strakke, minimalistische ontwerp in
de lijn van vluchtwegaanduiding Go!.
Door deze te combineren heeft de
totale noodverlichtingsinstallatie een
eenduidige, moderne uitstraling.
www.famostar.nl

Verlichting

Uitbreiding Famostars
vluchtwegverlichting CELO
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Theben verbindt
Elektrotechniek

DALI-Gateway KNX plus
De DALI-Gateway KNX plus is de perfecte verbinding tussen intelligente
gebouwautomatisering en slimme lichtregeling.
De DALI-Gateway KNX plus verbindt tot
maximaal 64 deelnemers met de KNXgebouwautomatisering. De armaturen
kunnen apart aangestuurd worden of in
groepen met maximaal 16 deelnemers
ingedeeld worden. De geïntegreerde
scènemodule biedt maximaal 16 licht-

scenario’s - ieder apart programmeerbaar en afgestemd op de vereiste
lichtomstandigheden. Deze module is
interessant voor een efficiënt en energiebesparend gebruik in kantoortuinen,
utiliteitsgebouwen of de luxere
woningbouw.

De schakel naar gemak
De voordelen van het gebruik van de Gateway liggen eigenlijk voor de
hand:
• De DALI-inbedrijfstelling kan via de bedieningselementen op het
apparaat, de geïntegreerde webserver of de ETS plug-in worden gedaan
• Eenvoudig vervangen of snel omprogrammeren van alle of afzonderlijke
armaturen, zodra de eisen veranderen of bij een defect
• Gebruik van afzonderlijke noodverlichting met eigen voeding volgens
EN 62386-202
• Noodverlichtingen met centrale voeding worden ook ondersteund

Meer licht met DALI-Gateway KNX plus
Voor meer technische specificaties,
bezoek onze website:
www.theben.de/nl/product/9070929

NIEUW
Verwarming & Klimaat

Voorverpakte zakjes met
bouten en moeren
Toegevoegde waarde
Nijhuis & Wigger levert de
tapbouten in de maten M10 tot
en met M20 (minimale lengte: 30
mm/maximale lengte 160 mm)
en zeskantmoeren in de maten
M10 tot en met M24 aan in
voorverpakte zakjes van 4, 8 of 16
stuks. Het voordeel ten opzichte
van de gevestigde orde is dat
de klant geen volledige doos af
hoeft te nemen, maar gericht het
juiste aantal kan bestellen dat
benodigd is. Evenals de flenzen
en flenzensets zijn ook de bouten
en moeren gemakkelijk te
bestellen via de website van
Technische Unie; gebruik hiervoor
de zoekterm ‘Ubel elv’.

Nijhuis & Wigger is de betrouwbare
partner en leverancier van Ubel voor
W-installaties in de utiliteit, woningbouw
en industrie.
Naast het huidige productportfolio van
flenzen en complete flenzensets komen
daar nu ook elektrolytisch verzinkte
tapbouten en zeskantmoeren bij; verpakt
per zakje van 4, 8 of 16 stuks.
De alom bekende flenzen en complete
flenzensets van Nijhuis & Wigger bieden
de installateur het gemak van alle flenzen,
pakkingen, bouten en moeren binnen
handbereik. Naar aanleiding van de vraag
uit de markt naar losse bouten en moeren
passend bij een bepaalde flenzenset of
ter vervanging van een oude toepassing,
heeft Nijhuis & Wigger doen besluiten
hierop te anticiperen.
www.nwff.nl
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Carrara & Matta

Push n’Clean is het nieuwe quick release systeem voor een
moeiteloos schoon toilet van Carrara & Matta toiletzittingen.

Met dit systeem klikt u de zitting
eenvoudig los doormiddel van de
‘push & lift’ functie (indrukken en
liften). Door Push n’Clean is een
onhygiënische drukknop overbodig
en is de zitting in één eenvoudige
beweging te verwijderen. Het schoonmaken van uw toilet en de zitting wordt
zo wel héél gemakkelijk. Geen last
meer van moeilijk te onderhouden
hoekjes tussen het scharnier en uw
toilet.
Naast quick release zijn de zittingen
uitgerust met softclose en verstelbare
rvs scharnieren met het STA-TITE®
montage systeem. Het STA-TITE®
Top Fix montage systeem installeert
gemakkelijk vanaf de bovenzijde van
de toiletpot. Extra handig voor toiletpotten met een zogeheten blinde
verbinding of in kleine ruimtes.
STA-TITE® top fix is speciaal
ontwikkelt om het wiebelen en
schuiven van de zitting tegen te
gaan en zorgt voor een ultra sterke
verbinding.
Ter introductie deze maand ook in
TU Toppers mei.
www.carraramatta.com

Type
C&M Padova

Art.nr.
4522 275

BE-prijs
52,50

Sanitair

Carrara & Matta
introduceert Push n’Clean
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Flamco
Verwarming & Klimaat

Innovaties van Flamco,
voor het betere installatiewerk
Flamco blijft investeren in onderzoek en productontwikkeling en in samenwerking
met installateurs werken wij continu aan nieuwe producten. Ons productassortiment
is daarmee constant in beweging om zo goed mogelijk te blijven aansluiten op uw
behoeften en de laatste ontwikkelingen in de markt.
Oplossingen van opwekker
tot afgiftesysteem
Flamco is onderdeel van de Aalberts
Industries groep en verantwoordelijk
voor de verkoop en distributie van alle
Hydronic Flow Control producten.
Flamco onderscheidt zich in de markt
door het bieden van totaaloplossingen
op het gebied van distributie. Hierdoor
kunnen wij u voorzien van maatwerkoplossingen op de het gebied van HAVC:
‘Van opwekker tot afgiftesysteem’.

3
1

2

We hebben oplossingen voor alle soorten
toepassingen zoals kleine appartementen,
woonhuizen en de utiliteit. Onze producten
behoren tot de meest energie-efficiënte
oplossingen op de markt.
Daarom Flamco:
voor het betere installatiewerk.
Kijk op onze website, vraag Flamco
of informeer bij uw Technische Unie
vestiging.
www.flamcogroup.com

4

7

5

6

8

9

1. Warmtesets 2. Pompgroepen 3. Vulcombinaties
4. Lucht- en vuilafscheiders 5. Indirect gestookte rvs boilers
6. Expansie-automaten 7. BSK beugels voor kunststof buizen
8. Prescor BFP terugstroombeveiligers 9. RSA beugels voor het zware werk
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Geberit Mapress

Vandaag de dag is de perstechnologie dé standaard voor installateurs.
Waar vroeger bewerkelijke verbindingstechnieken nodig waren, heeft Geberit
Mapress de afgelopen vijf decennia hele generaties installateurs de weg
gewezen naar de eenvoudige en doeltreffende perstechniek van nu.
Door het brede assortiment, het brede
scala van robuuste materialen en de
talrijke combinatiemogelijkheden is
Geberit Mapress niet meer weg te denken
uit het dagelijkse werk in de installatiebranche. Het assortiment omvat vandaag
meer dan 350.000 fittingen en buizen.
Met rvs, C-staal, koper en CuNiFe (een
zoutwaterbestendige koper-nikkel-ijzerlegering) zijn vier materialen beschikbaar,
die vrijwel elk toepassingsgebied met
de juiste combinatie van afdichtringen
betrouwbaar afdekken.
Betrouwbaar én uniek
Geberit Mapress is een perfect op elkaar
afgestemd assortiment buizen, fittingen
en gereedschap. Dankzij de innovatieve
gekleurde persindicators is bij elke fitting
direct zichtbaar of deze al geperst is of
niet. De persindicator laat namelijk los,
zodra de fitting geperst is. Dit maakt
installatie eenvoudiger, rendabeler en

bovenal veiliger. Daarnaast geeft de
kleur van de persindicator aan om welk
materiaal het gaat.
Net als de persindicator zorgt de
contourafdichtring voor extra veiligheid.
Door de speciale vormgeving van
deze ring, lekken de fittingen tijdens de
druktest, waardoor toekomstige schade
tijdens gebruik voorkomen kan worden.
Daarmee biedt Geberit Mapress dubbele
zekerheid!
Om de O-ring tegen vuil te beschermen
en om een hygiënisch schone installatie
te garanderen, zijn de fittingen en buizen
voorzien van een beschermende afdekkap.
De kleur van deze afdekkap is afhankelijk
van het type afdichtring en toont daarmee
meteen de toepassingsmogelijkheid.
De miljardste Mapress fitting
Deze unieke eigenschappen, zijn het
gevolg van jarenlange kennis en ervaring
en het continu doorontwikkelen van het
Geberit Mapress persverbindingssysteem.
Het systeem is niet meer weg te denken
in de installatiebranche. In 2018 rolt dan
ook de miljardste fitting van de band
in de Mapress fabriek in Langenfeld,
Duitsland. Een mijlpaal voor een product,
dat bewezen betrouwbaar, efficiënt en
veilig is. Wie voor Geberit Mapress kiest,
heeft het dus slim bekeken!
www.geberit.nl/mapressfitting
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Slim bekeken
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SpiroCross drie-in-één oplossing
Verwarming & Klimaat

Rendementverbetering
door hydraulische systeembalans, lucht- en vuilafscheiding
Een SpiroCross hydraulische verdeler verbetert het rendement van HVAC- en
procesinstallaties met actieve lucht- en vuilafscheiding en een betere hydraulische
systeembalans. Verder bespaart deze drie-in-één oplossing installateurs kosten en
ruimte in nieuwbouw- en renovatieprojecten.
In HVAC- en procesinstallaties wordt
het totale benodigde vermogen vaak
verdeeld over een aantal waterzijdig
gekoppelde ketels. Als de warmtevraag
tijdens het dagelijks gebruik dan toe- of
afneemt, worden de beschikbare ketels
automatisch in- en uitgeschakeld. Een
slimme modulaire installatie-oplossing,
die echter ook tot niet gewenste luchtvorming en vuilophoping kan leiden. Die
risico’s zijn eenvoudig te vermijden met
een SpiroCross hydraulische verdeler.
Installateurs kunnen met een SpiroCross
het energetisch rendement van ketels
verhogen, omdat die verdeler actief lucht
en vuil uit installaties verwijderd. Maar
ook vermenging van de aanvoer- en
retourvloeistoffen voorkomt. Door het
integreren van deze drie functies zijn
er nog maar vier in plaats van acht
aansluitingen nodig, wat installatieruimte

en -tijd bespaart. Zowel bij nieuwbouw
als renovaties van bestaande installaties
en tijdens onderhoudswerkzaamheden.
De SpiroCross hydraulische verdeler
van Spirotech is leverbaar in messing
(100 mm, 125 mm en 150 mm) en in
staal, met een las- of flensaansluiting tot
en met DN300. Inclusief bijbehorende
isolatiesets. Verder is er in reactie op
vragen uit de markt een speciale SpiroCross R uitvoering ontwikkeld, afgestemd
op de veelgebruikte cascadeframes van
Remeha. Omdat de geïntegreerde functies
al ruimschoots bewezen zijn in andere
Spirotech-oplossingen, bedraagt de
garantietermijn vijf jaar.
VAN DEN HOFF installatiebedrijf heeft de
SpiroCross toegepast bij het vernieuwen
van een ketelhuis met cascadeopstelling
voor een groot kantoorpand in het centrum
van Eindhoven. Het feit dat drie functies in

één oplossing zijn geïntegreerd bespaart
hun monteurs installatiewerkzaamheden.
Maar ook de ruimte die anders voor drie
producten nodig is. Verder is er geen
extra kennis nodig, omdat de installatie
van een SpiroCross te vergelijken is met
een hydraulische verdeler.
Volgens directeur Jan van den Hoff is de
SpiroCross een eenvoudig te installeren
en laagdrempelige oplossing voor het
verlagen van de verbruikskosten en
verduurzamen van bestaande installaties.
Zonder dat de opdrachtgever noemenswaardig hoeft te investeren. Door de
verbeterde hydraulische systeembalans
en het automatisch voorkomen van
lucht- en vuilophoping, blijft zo’n verduurzaamde installatie vervolgens jarenlang
meer rendement opleveren.
www.spirotech.nl
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Etac S.P.A. Collection

Etac S.P.A. Collection bestaat uit: Rex
toiletarmsteun, Flex wandbeugel en
Relax douchezitting. Allemaal met hun
eigen unieke functie om een badkamer
zo comfortabel, mooi en veilig te maken.

De Etac Rex toiletarmsteun is verkrijgbaar
in verschillende lengtes en kan met of
zonder steunpoot worden uitgevoerd.
Etac Rex is eenvoudig te monteren en
kent een maximaal gebruikersgewicht van
135 kg (150 kg met steunpoot).
De Etac Flex wandbeugel is een modulair te
combineren wandbeugel zodat in vrijwel alle
situaties een passende oplossing is te realiseren. Verkrijgbaar in wit of grijs, met een

Sanitair

Comfort en veiligheid
in de badkamer
maximaal gebruikersgewicht van 100 kg.
Met de Etac Relax kan iedereen veilig en
comfortabel genieten van een heerlijke
douche. De Etac Relax is eenvoudig te
monteren en kan opgeklapt worden zodat
hij geen onnodige ruimte in beslag neemt.
Het maximale gebruikersgewicht is 100 kg
(150 kg met steunpoten)
Etac.com/nl

Type
Rex toiletarmsteun 85 cm
Rex toiletarmsteun 85 cm met steunpoot
Etac Flex schroefmontage 30 cm wit
Etac Flex schroefmontage 30 cm grijs
Etac Relax met armsteunen, wit
Etac Relax met armsteunen, steunpoten, rugleuning, wit

Art.nr.
1012 607
1012 614
1012 530
1012 558
8691 362
8691 530

BE-prijs
282,00
410,00
41,00
41,00
302,00
403,00

Mepac

Installeren met Mepac gaat sneller en simpeler dan ooit. Daarvoor kijken wij niet alleen
naar het product zelf, maar ook naar de behoeften van de installateur en eindgebruiker
om tot de meest efficiënte oplossingen te komen. Mepac denkt met u mee!
Stofvrije schietbare klembeugel
(KBS)
De klembeugel was 35 jaar geleden het
eerste product van Mepac. Om installateurs sneller te helpen werken, heeft ons

ontwikkelteam een nieuwe klembeugel
ontwikkeld: de KBS.
De KBS past op de neus van de meest
gebruikte merken schiethamers. Door de
KBS direct vast te schieten in plaats van
met een plug te bevestigen werkt u als
installateur stofvrij en bent u klaar voor de
nieuwe norm in stofvrij werken. Optioneel
kunt u ervoor kiezen om de klembeugel te
bevestigen met een schroef, de montage

en de bevestiging van zowel een 16 mm
als 19 mm buis maakt de KBS zeer
flexibel.
Al onze klembeugels en spijkerclips
zijn halogeenvrij en hebben het KEMAkeurmerk.
Kijk op onze website www.mepac.nl voor
meer informatie of neem contact op met
uw Technische Unie vestiging.
www.mepac.nl

Type
Klembeugel
Transparant
Crème
Grijs

Art.nr.
4190 083
4190 097
7652 072

BE-prijs
44,50
44,50
44,50

Elektrotechniek

Dat schiet op: de KBS

44
Grundfos SOLOLIFT2
Verwarming & Klimaat

Opvoerinstallaties
De Grundfos SOLOLIFT2 is een unieke serie compacte opvoerinstallaties voor de afvoer
van elke sanitaire toepassing. Of u nu een extra toilet op zolder wilt of een nieuwe
badkamer, onder rioolniveau in de kelder, de SOLOLIFT2 zorgt voor een efficiënte afvoer
van het afvalwater. Bovendien biedt de SOLOLIFT2 maximale bescherming tegen
terugstroming vanuit het rioolstelsel.
De units worden kant-en-klaar geleverd
en werken volledig automatisch wanneer
water de tank binnenkomt. De geïntegreerde motor- en pompunit maken op
snelle en schone wijze service en reparatie
mogelijk. Er is geen noodzaak meer om
de complete installatie te verwijderen en
de afvoerleiding leeg te laten lopen en af
te sluiten.
Vijf compacte varianten
Het programma van de SOLOLIFT2
bestaat uit 5 compacte varianten voor
de afvoer van afvalwater in woningen.
Drie units, genaamd WC-1, WC-3 en
CWC-3, zijn ontworpen voor het afvoeren
van afvalwater van een toilet en andere
sanitaire voorzieningen.
Twee units, de C-2 en D-2, zijn ontworpen
voor het afvoeren van grijs afvalwater van
verschillende objecten zoals bijvoorbeeld
de vaatwasser.
Ga voor meer informatie over de
SOLOLIFT2 serie naar:
www.grundfos.nl
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HANSA

Met de HANSA BLUEBOX universele sanitair inbouwdelen houdt u als
installateur tijd over. Door de slimme eigenschappen installeert u
deze namelijk super snel en foutloos. Daar zit dus wel muziek in.
Waarom de nieuwe HANSA
BLUEBOX?
• Eén universeel inbouwdeel voor inbouw
sanitair
• Flexibele (75 mm) inbouwdiepte
• Keramische BLUESWITCH-omschakeling
• BLUETUNE-functie voor perfecte
uitlijning (3,5° correctie elke richting)
• BLUECLICK-Telescopische omschakelverbinding en rozetbevestiging
• Veel mooie afbouwmogelijkheden, kijk
op onze website
• Waardevolle tijdsbesparing
• Kortom de HANSABLUEBOX is het
beste inbouwdeel voor sanitair!
Kijk hoe de BLUEBOX uw project
zeker een handje kan helpen op:
www.hansabluebox.hansa.com/
nl.html

TU
Toppers
Boomb m ei
ox
actie

Sanitair
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Specialist in verbinden
Elektrotechniek

Verbinden in
een Dynamische tijd
In de huidige tijd gaan de ontwikkelingen razendsnel en dat geldt zeker
voor de kabelmarkt. Nieuwe uitvoeringen volgen elkaar op, waardoor het
voor de gebruiker een uitdaging is om vast te stellen welke kabelschoen
en gereedschap men dient te gebruiken.
Toekomstbestendige verbinding
H.K. Electric stelt zichzelf als doel om
partijen met elkaar te verbinden als
importeur van het merk Klauke. In onze
dagelijkse communicatie met de gebruiker
van Klauke producten merken wij dat er
nog veel onduidelijkheden zijn omtrent het
op een juiste manier aansluiten van een
(installatie-) kabel. Voor een verantwoorde
en veilige verbinding is het essentieel
dat de juiste combinatie wordt gekozen,
waardoor de continuïteit voor nu en in
de toekomst gewaarborgd blijft.
Klauke Next Generation
Om mee te gaan met de digitaliserende
wereld heeft Klauke haar elektrisch hydraulische ‘Next Generation’ machines
uitgerust met een innovatief led display.

Hierdoor kunnen diverse kenmerken van
de machine snel bekeken worden
waaronder de accustatus en het aantal
verpersingen tot de volgende onderhoudsbeurt. Verder zijn deze uitgerust met een
bluetooth interface waarmee data
draadloos uitgelezen en opgeslagen kan
worden en hierdoor als pdf bestand overhandigd kan worden aan een opdrachtgever. Naast de technische wijzigingen
hebben alle Next Generation machines
ook een verbeterde ergonomie waardoor
ze handzamer zijn geworden en er nog
gemakkelijker mee gewerkt kan worden.
Assistent(-ie)
Wanneer kiest u een standaard of een
DYNamic kabelschoen? Op de website
van Technische Unie vindt u bij alle Klauke

kabelschoenen onder ‘Links & Tools’ de
verwijzing naar de Klauke assistent.
Hier krijgt u een professioneel advies voor
het toepassen van de juiste kabelschoen.
H.K. Electric geeft daarnaast (gratis)
toolbox trainingen waarbij wordt ingegaan
op de normering en veiligheidsaspecten
die een rol spelen bij het maken van de
juiste verpersing.
Neemt u voor het inplannen van een
toolbox contact op met H.K. Electric.
H.K. Electric, Klauke en Technische Unie
zorgen dat u klaar bent voor de toekomst!
www.hkelectric.nl
www.klauke.com
www.technischeunie.nl
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Bette Antislip Pro

Bette Antislip Pro is een duurzame antislip met veel voordelen. De Bette Antislip Pro
is duurzaam, hygiënisch en reinigingsvriendelijk.

Sanitair

Onzichtbaar en veilig
Deze coating is visueel nauwelijks
zichtbaar, is op het volledige oppervlakte
aanwezig en voldoet aan de antislipklasse R10 van DIN 51130. De combinatie van titaanstaal en Betteglazuur
is zeer hard, qua vorm uiterst stabiel,
kras-, slagvast en gemakkelijk schoon
te houden. Met Bette Antislip Pro biedt
Bette een extra optie, welke antislip en
een esthetisch design naar een hoger
niveau tillen. Bette douchevloeren
BetteFloor, BetteFloor Side en Bette
douchebakken kunnen optioneel met
Bette Antislip Pro worden uitgerust. U
kunt ruimschoots kiezen uit glanzend wit
en vele matte exclusieve kleurtinten die
aansluiten bij de kleur van uw tegelvloer.
www.bette.nl

Bespaar tot 5% op uw energiefactuur

We winden er geen doekjes om, een radiator is geen high-tech product.
In essentie is het een circuit van leidingen waardoor warm water stroomt.
Het water draagt zijn warmte over aan
het oppervlak wat zorgt voor warmte-

straling en de lamellen zorgen voor
convectie. De combinatie van stralingsen convectiewarmte voorziet uw kamer
van een aangename temperatuur.
De ingenieurs bij Quinn zijn er in geslaagd
dit eenvoudig principe te perfectioneren.
Hierdoor zijn ze in staat paneelradiatoren
te fabriceren die niet alleen meer warmte
produceren maar ook kleiner en milieuvriendelijker zijn dan de ‘verouderde’
alternatieven.
De sleutel tot dit succes zit hem in de
waterkanalen. Paneelradiatoren van
Quinn hebben een waterkanaal dat
minstens 8 mm minder breed is dan
bij diverse andere producenten. Dit
resulteert in een kleinere waterinhoud,

bovendien warmt het resterende water
sneller op. Aangezien de waterkanalen
smaller zijn kunnen er over dezelfde
lengte meer geplaatst worden. Hoe meer
waterkanalen en lamellen, hoe groter het
contactoppervlak.
Het resultaat: Quinn radiatoren werken
met minder water en een groter contactoppervlak, hierdoor kunnen ze dezelfde
hoeveelheid warmte produceren met
een lagere temperatuurstand en minder
energieverbruik. Ideaal voor lage temperatuur verwarming en gebruik in combinatie met warmtepomp.
www.quinn-radiators.com/nl

Verwarming & Klimaat

Eenvoud,
geperfectioneerd
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Installatiegemak en tijdwinst
Elektrotechniek

Slim & Snel installeren
met Hemmink
Heb jij in de praktijk te maken met strenge regelgeving en prijs- en tijdsdruk? Dan biedt
het nieuwe concept Slim & Snel installeren u veel voordelen. U wilt immers uw installaties
zo snel mogelijk realiseren maar wel met aandacht voor kwaliteit, betrouwbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid. Hoe pakt u dit aan?
tegelijk bevestigen aan het plafond of aan
de wand. Achteraf extra kabels toevoegen
of verwijderen kan heel eenvoudig door
het unieke sluitsysteem. Door de SH te
combineren met de Euro-Clip (EC) kunt
u zowel kabel- als buisbevestiging combineren. Een betaalbaar alternatief voor een
dure kabelgoot.
Stekerbaar installeren
Het concept Snel & Slim installeren bevat
ook een ruim assortiment producten die
geschikt zijn voor stekerbaar installeren,
waaronder het stekerbaar systeem
AC 166G van fabrikant Adels-Contact.
De voordelen van stekerbaar installeren
zijn duidelijk: 80% minder installatietijd,
het beperkt de faalkosten en is onderhoudsvrij.

Wat houdt dit concept in
Binnen het concept Slim & Snel
installeren bundelt Hemmink nu de
merken Adels, JMV, Schnabl en Wiska.
Deze merken bieden modulair inzetbare
producten die samen moeiteloos een
efficiënte (stekerbare) installatie met
buis of kabel vormen. Denk bijvoorbeeld
aan stekerbare kabels, stekerbare
verdeelblokken, stekerbare kabeldozen,
universele montageplaten, (schietbare)
zadels en beugels.

Installatiegemak en tijdwinst
De producten zijn van hoge kwaliteit en
vrijwel alle componenten zijn te bevestigen zonder gereedschap. Dit betekent
veel installatiegemak en een enorme
tijdwinst. Met weinig handelingen
maakt u snel veel meters of breidt u een
bestaande installatie gemakkelijk uit.
Een voorbeeld: de
kabelbundelhouder SH
Een voorbeeld van zo’n tijdbesparend
product is de kabelbundelhouder SH van
Schnabl. Met het boren van slechts één
gat kunt u moeiteloos tot dertig kabels

Type
SH15 - Kabelbundelhouder, enkel
SH30 - Kabelbundelhouder, dubbel

Van renovatie tot nieuwbouw
Het concept Slim & Snel installeren
biedt u veel voordelen op het gebied van
materiaalgebruik, logistiek, beschikbare
tijd en kennis en garandeert ook nog eens
een verlaging van de faalkosten.
De vele combinatie- en toepassingsmogelijkheden van het concept zijn
zowel geschikt voor renovatie- als nieuwbouwprojecten binnen de utiliteitsbouw,
woningbouw, zorgsector of industrie.
Wilt u weten hoe u uw installaties
sneller, eenvoudiger en makkelijker
kunt realiseren?
Ga naar www.slimensnelinstalleren
of neem contact op met Hemmink of
Technische Unie.
www.slimensnelinstalleren.nl

Art.nr.
3321 163
3126 950

BE-prijs
1,67
2,65
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Renovatie appartementen IJmuiden

Hourik Installatietechniek B.V. monteerde het nieuwe buitenwandsysteem van Burgerhout
in opdracht van Gasservice Kennemerland. Zij hadden op hun beurt de opdracht
gekregen van de woningbouwvereniging om de renovatie van twintig appartementen
op de Kennemerlaan 195 in IJmuiden uit te voeren. De samenwerking met Burgerhout
zorgde voor een soepele installatie: ‘Samen met Burgerhout komen we een heel eind.’
Eenvoudig systeem, solide
resultaat
Het buitenwandsysteem van Burgerhout is
ideaal voor de installatie van een gesloten
hr-gaswandketel. U kunt erop vertrouwen
dat er geen corrosie of ijsvorming ontstaat.
Het buitenwandsysteem van Burgerhout
is bovendien heel eenvoudig te monteren.

Voordelen
• Geen corrosie mogelijk door
rvs buitenmantel
• Door opgesloten lucht,
geen ijsvorming mogelijk
• Esthetisch mooi
(glanzende afwerking van
de rvs buitenwand)
• Eenvoudige montage

De eenvoud van het systeem en het solide
resultaat zullen u ongetwijfeld bevallen.
De rookgaspijp is van duurzaam kunststof
PP vervaardigd en de buitenmantel is
glanzend gepolijst rvs - prachtig materiaal
voor de vakman. Het uitgebreide pakket
met slimme accessoires helpt u verder
met de montage van het systeem.
Goede samenwerking met
Burgerhout
De jarenlange relatie die Hourik Installatietechniek B.V. met Burgerhout heeft, zorgde
ervoor dat dit project naar ieders tevredenheid is afgerond, aldus John Hourik: ‘Bij
Burgerhout weet u zeker dat er een partij
achter de producten staat met kennis en
visie. Daar kunnen wij op bouwen.
Accountmanager Felix Fonville van
Burgerhout is vooraf komen kijken en

heeft een advies afgegeven of het
systeem toepasbaar was, inclusief
specificaties. Na akkoord op de offerte
heeft Burgerhout ons nog een aantal
keren geholpen omdat we vragen
hadden. Voor ons was het de eerste
keer dat we met dit nieuwe systeem
werkten, maar het is allemaal soepel
verlopen. Het scheelt dat we dan
kunnen vertrouwen op de knowhow
en ondersteuning van Burgerhout.
Ook bij andere projecten hebben we
dat gemerkt. Samen met Burgerhout
komen we een heel eind.’
burgerhout.nl

Verwarming & Klimaat

Eenvoudige installatie
door samenwerking

50
BOPLA behuizingen
Elektrotechniek

Behuizingen voor meet- en
regeltechniek
Technische gegevens
Materiaal: ABS, kleur: lichtgrijs,
RAL 7035 of graﬁetgrijs, RAL 7024,
beschermingsklasse: afhankelijk
van uitvoering IP65, IP66/IP68
volgens EN 60529.

Type
BCD 160
BCD 200
BCD 250
BCD 160 G
BCD 200 G
BCD 250 G
BCD 160 F
BCD 200 F
BCD 250 F

Art.nr.
4659 993
4660 000
4660 014
4660 021
4660 028
4660 035
4660 042
4660 063
4660 070

BE-prijs
43,30
45,40
74,95
47,40
49,05
78,15
39,05
41,35
70,30

Modern vormgegeven behuizingen voor
meet- en regeltechniek. Doordachte
techniek in combinatie met een modern
design maakt deze behuizingen geschikt
voor een grote diversiteit aan toepassingen. Van industriële besturingen tot
meet- en regelapparatuur voor huisinstallaties en bedrijfsprocessen.
Als set beschikbaar
De verschillende onderdelen van de
behuizing hebben we al voor u samengevoegd. Drie varianten in eveneens drie
formaten zijn als complete behuizing
beschikbaar.
Goed afgedicht
Met deze variabele opbouw kunnen we,
afhankelijk van de componenten, een
afdichtingsgraad tot maximaal IP68
(1,2 m - 2 uur) bereiken.

www.pmkomponenten.nl

Eaton’s GuideLed Micropoint
Verlichting

Sensationele vluchtwegverlichting in een design jasje

Type
GuideLed MP2
R-AT, inbouw
O-AT, inbouw
R-AT, opbouw
O-AT, opbouw
R-AT-CGLine+
HB, inbouw

Art.nr.

BE-prijs

4796 850
4796 843
8859 101
8859 094

195,00
195,00
195,00
195,00

1379 282

230,00

De GuideLed Micropoint is een design
vluchtwegverlichtingsarmatuur die
voorzien is van de nieuwste led- en
optische technieken. De asymmetrische
versie geeft een bijna perfecte rechthoek
aan licht op het vloeroppervlak en de
symmetrische versie heeft een vierkante
lichtspreiding. Met slechts enkele
armaturen worden gangen en open
ruimtes zo eenvoudig uitgelicht.

• Perfecte uitlichting
• Laag energieverbruik
(verminderde ‘Total cost of ownership’)
• Dimmogelijkheid via aanraakschakelaar
bij decentrale versie
• IP44
• Voorzien van milieuvriendelijke
NiCd-batterij
• High Bay (HB) inbouw versie voor grote
hoogtes

• Superieure spacing
• Symmetrische (voor open ruimtes) en
asymmetrische (voor gangen) versie

www.eaton.nl/noodverlichting
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Meer inzicht met de SMC Mainline Check
Industrie

Efficiënter produceren met
zuivere perslucht
Met schone perslucht kunnen uw pneumatische toepassingen optimaal functioneren.
De SMC Mainline Check is een betrouwbare kwaliteitsmeting die u inzicht geeft in de
conditie van uw perslucht. Op basis van de uitkomst ontvangt u een advies op maat,
zodat uw productieprocessen ongestoord en op het hoogste niveau presteren.
Perslucht ontstaat door het atmosferisch
comprimeren van lucht. Daarbij worden
vocht, stof- en oliedeeltjes aangezogen
die de zuiverheid van perslucht aantasten.
Ook de omgevingstemperatuur heeft
invloed. Hoe hoger de temperatuur
van de atmosferische lucht, hoe meer
waterdamp zich in de lucht bevindt.
Door het comprimeren van atmosferische
lucht neemt de hoeveelheid vocht, stofen oliedeeltjes toe. Bij het comprimeren
van lucht tot bijvoorbeeld 7 bar raakt de
perslucht oververzadigd met water en
ontstaat condens.
Ongeconditioneerde perslucht in pneumatische toepassingen kan tot diverse
problemen leiden:
• Opzwellen van de afdichtingen in
actuatoren en ventielen
• Wegspoelen van levensduurvet in
actuatoren en ventielen
• Roestvorming
ISO 8573-1:2010 specificeert de zuiverheid
van perslucht (zie ISO-classificatie):
• Vaste deeltjes
• Vocht, in de vorm van waterdamp
• Olieconcentratie

Perslucht in de voedingssector
In de voedingssector wordt perslucht
toegepast in pneumatische transportsystemen voor vloeistoffen, poeders en
vochtgevoelige producten. Daarnaast is
perslucht een veel toegepast medium
bij het verpakken, wikkelen, verzegelen,
palletiseren en etiketteren van voedingsmiddelen. Verontreinigende perslucht
brengt de voedselveiligheid in gevaar
door de vorming van levensvatbare
bacteriën, schimmels, virussen en gisten
die in perslucht kunnen ontstaan.

• Indirect contact op voeding: perslucht
komt indirect in contact met voeding
(ontluchten in de omgeving van
productie, processing, transport,
verpakken en opslag)
Bron: BCAS, Food and Beverage Grade
Compressed Air, Best Practice Guideline 102

SMC kan u adviseren over de juiste
keuze van componenten die voldoen
aan de ISO-classificatie.
SMC Mainline Check
Eén van onze Energy Efficiency diensten is
de SMC Mainline Check. Dit is een persluchtkwaliteitsmeting conform ISO 85731:2010. Wij toetsen eerst de functionaliteit
en betrouwbaarheid van uw compressoren,
drogers en filters om vervolgens de
zuiverheid van de perslucht te meten.

Direct en indirect contact met
voeding
Verontreinigende perslucht kan op drie
manieren in contact komen met voeding.
SMC maakt hierbij onderscheid tussen:
• Direct contact op voeding: perslucht
komt direct in contact met voeding
(pneumatisch transport en mixen van
vloeistoffen, poeders en vochtgevoelige
producten)

www.smcpneumatics.nl

Vaste deeltjes
ISO
8573-1: 2010
klasse

Maximaal aantal deeltjes per m³
0.1-0.5 micron 0.5-1 micron

0

Concentratie
mg/m³

1-5 micron

Water
Drukdauwpunt

Vloeistof
g/m³

Olie
Totaal
oliegehalte
mg/m³

Gespeciﬁceerd door de klant

1

≤ 20.000

≤ 400

≤ 10

-

≤ -70°C

-

0.01

2

≤ 400.000

≤ 6.000

≤ 100

-

≤ -40°C

-

0.1

3

-

≤ 90.000

≤ 1.000

-

≤ -20°C

-

1

4

-

-

≤ 10.000

-

≤ +3°C

-

5

5

-

-

≤ 100.000

-

≤ +7°C

-

-

6

-

-

-

≤5

+10°C

-

-

7

-

-

-

5 - 10

-

≤ 0.5

-

8

-

-

-

-

-

0.5 - 5

-

9

-

-

-

-

-

5 - 10

-

X

-

-

-

≤ 10

-

> 10

> 10

ISO-classificatie.
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Strada
Verwarming & Klimaat

Onze meest geliefde radiator
Wist u dat Strada één van de meest verkochte radiatoren van Jaga is?
Door het compacte design, strakke en moderne uiterlijk is hij erg geliefd.

Utrasnelle warmtewisselaar
Door de geïntegreerde Low-H2O technologie is Strada de zuinigste radiator
van Nederland. Dit komt door de supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar
van aluminium en koper, die zorgt voor
een lager energieverbruik en een maximale
warmteafgifte. Deze wisselaar reageert
vele malen sneller dan vloerverwarming

of elke andere radiator en heeft daarnaast
een garantie van dertig jaar.
Wat kan DBE voor u betekenen?
Strada levert tot gemiddeld 50˚C voldoende
(statisch) vermogen in zijn standaard
uitvoering. Toevoeging van DBE aan
een standaard Jaga radiator laat u toe
te werken met 35˚C watertemperatuur of

lager. Hierdoor kan met dezelfde radiator
afmeting naar een lagere watertemperatuur geschakeld worden.
Of het laat toe meer warmte in de ruimte
te brengen bij dezelfde afmeting van de
Strada radiator. En zelfs niet-condenserend koelen is mogelijk. Lekker zuinig
én slim.
Fris binnenklimaat
Naast een flexibel, supersnel afgiftesysteem vragen de huidige goed
geïsoleerde woningen ook om een slim
ventilatiesysteem. Voor een fris binnenklimaat is alleen een raam even op een
kier zetten om te luchten is niet genoeg.
Beter isoleren betekent ook nadenken
over ventileren!
Door Oxygen2 toe te voegen aan een
Strada radiator wordt op een energieefficiënte wijze een kringloop van zuivere,
frisse lucht gecreëerd. Goed voor de
gezondheid, het wooncomfort én de
woning zelf. Oxygen2 is een kant-en-klare
ventilatie-unit die onzichtbaar ingebouwd
in een Strada radiator. Waardoor één
toestel voor ventilatie, ook voor supersnelle verwarming zorgt.
www.jaga.nl
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Lumiko
Verlichting

Laat badkamers en
buitenomgeving stralen
Elke mooie badkamer verdient het om in de spotlight te staan en ook van een perfect
verzorgde tuin is het zonde als deze in het donker verdwijnt. Lumiko biedt een ruim
assortiment spots voor binnen- en buitenshuis, met als nieuwste toevoeging de Titus.

Titus vloerspots
Met zijn inbouwdiepte van slechts 10 mm
is de Titus vloerspot speciaal ontwikkeld
voor inbouw in tegels en vloeren. De spot
is volledig waterdicht (IP68) in zijn luxe
behuizing van edelstaal (RVS316) en is
daarom perfect voor toepassingen in
badkamers of als oriëntatieverlichting
in tuinen of opritten. De hoge kwaliteit
behuizing zorgt ervoor dat de spot overloopbaar en overrijdbaar is tot maximaal
twee ton. De beschikbare lichtkleuren
zijn 2800K, blauw en RGB.
Aansluiting en vermogen
Met een laag vermogen van 0,25W
(2800K en blauw) of 0,75W (RGB) is

de spot ideaal als routemarkering.
Aangesloten op een 12V driver naar
keuze kunnen er tot wel 100 spots in één
installatie worden toegepast, afhankelijk
van het vermogen van de driver.
Lumiko kits
De meeste spots in het uitgebreide
programma van Lumiko zijn standaard
IP44 spatwaterdicht. Met de Lumiko kits
wordt het nog makkelijker om verschillende
kamers te voorzien van hoogwaardige
ledverlichting. Deze kits bevatten alle
onderdelen om de ledspots te installeren:
een driver, connectorblokjes en natuurlijk
de spots zelf.
De samengestelde kits maken het

uitzoeken van de juiste driver bij de juiste
spots overbodig, wat veel tijd bespaart.
Er zijn vier kits voor verschillende toepassingen. Heeft u een specifieke uitdaging,
dan kunt u eventueel extra accessoires
bijbestellen zoals drivers, extra spots of
een dimmer om tot de juiste oplossing
te komen. Bovendien zijn de Lumiko
sets voorzien van handige gebruiksaanwijzingen.
Heeft u vragen over een specifieke
toepassing? Neem dan contact met
ons op of vraag uw specialist bij
Technische Unie.
www.klemko.nl

Type
Titus vloerspot Warm Wit PVC
Titus vloerspot Blauw PVC
Titus vloerspot RGB PVC
Complete set Lumiko Venice XPG ledspots
Complete set Lumiko Venice COB dimbare ledspots
Complete set Lumiko Verona COB dimbare ledspots
Complete set Lumiko Lagos XPG ledspots

Art.nr.
4302 664
4302 671
4302 678
3703 915
9652 654
9652 661
9652 668

BE-prijs
80,18
80,18
102,24
86,81
115,59
132,55
97,61
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Tridonic
Verlichting

DALI TOUCHPANEL BASIC
Het Tridonic DALI TOUCHPANEL BASIC is een compact paneel
(L x B x H = 86 x 86 x 29,1 mm) voor de bediening van DALI armaturen.
Er zijn vier verschillende uitvoeringen
beschikbaar:
• Combination: voor oproepen en
dimmen van drie scenes
• Group: voor dimmen van drie groepen
• Scene: voor oproepen van zes scenes
• Tunable White: voor bedienen van
tunable white armaturen met DALI DT8
Het Tridonic DALI TOUCHPANEL BASIC
is eenvoudig te installeren: het touchpanel wordt gevoed via de DALI lijn en is
voorzien van dubbele aansluitklemmen
voor het doorlussen van de DALI lijn. Het
volledige Touchpanel en de individuele
knoppen zijn snel en eenvoudig toe te
wijzen via draaiknoppen op de achterzijde. Het is mogelijk om meerdere
Tridonic touchpanels op te nemen in
één DALI systeem.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op
met uw Technische Unie verkoopkantoor
of Elpro.
www.elpro.nl/dali-touchpanel-basic

Type
Tridonic DALI TOUCHPANEL BASIC Combination
Tridonic DALI TOUCHPANEL BASIC Group
Tridonic DALI TOUCHPANEL BASIC Scene
Tridonic DALI TOUCHPANEL BASIC Tunable White

Art.nr.
1435 534
1435 555
1435 541
1435 548

BE-prijs
241,87
241,87
241,87
241,87

Comfort & duurzame prestaties
Elektrotechniek

Handgereedschap voor
installatie van kabelbinders
De ergonomische, handbediende installatiegereedschappen van Panduit met
geïntegreerde spanner en afsnijdfunctie zijn zeer gewild in de markt.

Type
GTS-E
GTH-E

Art.nr.
3948 624
3948 617

BE-prijs
291.26
432,71

Dit veelzijdige gereedschap is geschikt
voor productie-, onderhoud- en bouwtoepassingen.
De benodigde handkracht is bij deze
gereedschappen 15% lager dan bij vergelijkbare gereedschappen in de industrie,
wat productiviteit en veiligheid ten goede
komt. Het ergonomisch ontwerp vermindert
de vermoeidheid en de kans op letsel door
herhalende bewegingen bij het aanbrengen
en afknippen van de kabelbinders. Het
verbeterde afsnijdmechanisme reduceert
de impact voor de hand van de installateur
met meer dan 40%.
• Enkelvoudige, gemakkelijk af te lezen,
knop voor de spanningsinstelling in

stappen van 12,7 mm. Dit maakt sneller
instellen en verbeterde nauwkeurigheid
mogelijk met een simpele trek- en draaibeweging
• De schuine invoer voor de kabelbinders
maakt snel invoeren vanaf de zijkant
mogelijk
• De lange, smalle neus verbetert het
zicht op en de toegang tot het werk op
lastig bereikbare plekken
Het lichtgewicht, duurzaam ontwerp
zorgt voor blijvende prestaties op de
lange duur, met minder onderhouds- en
vervangingskosten door de jaren heen.
www.panduit.com
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IDEAL STANDARD
Sanitair

De Ultra Flat Solid
douchevloer die overal past
Ideal Standard is als fabrikant en totaalleverancier van badkamers altijd op
zoek naar de juiste mix van design en comfort voor de badkamer. De serie
Ultra Flat Solid douchevloeren met natuursteenstructuur die aan te passen
zijn, is een direct antwoord daarop.
Als badkamerspecialist blijft Ideal
Standard inzetten op innovatie. Zo
kennen de populaire douchebakken in
acryl nu een duurzaam vervolg in mineraalcomposiet. Dit materiaal kan heel wat
troeven uitspelen en maakt van Ultra Flat
Solid een douchebeleving van formaat.
Natuursteenstructuur
Mineraalcomposiet is een vrij nieuw
materiaal, een combinatie van gegoten
mineraalmarmer en hars, IdealSolid®
genaamd. Ideal Standard werkt de
douchevloeren af met een gekleurde
laag coating met reliëf. De coating laag
is extreem sterk - hij wordt ook voor
zeilboten gebruikt - en maakt de natuursteenstructuur nog duurzamer. De reliëfstructuur beperkt daarbij ook het risico
op uitglijden en voldoet daarmee aan de
allerhoogste antislip klasse. (Klasse C,
hellingsgraad 24°, DIN 51097).
Past in elke badkamer
Met een hoogte van amper 30 mm

doet de collectie Ultra Flat Solid haar
naam alle eer aan. De serie beschikt over
24 standaard afmetingen in twee vormen
(vierkant en rechthoekig). Met het grootste
model van 200 x 100 cm tot het kleinste
model van 80 x 80 cm is er altijd een
douchevloer in het assortiment dat in uw
badkamer past. De douchevloer wordt
standaard geleverd met een verfijnd rvs
afdekrooster voor een chique en elegant
totaalplaatje. De afdekroosters zijn ook in
kleur te verkrijgen.
Precies op maat te maken
Een afwijkende afmeting of een speciale
uitsnijding nodig? Geen probleem! De

Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen
op locatie door de vakman ingekort
worden. Ook een inkeping is geen
probleem. Op deze manier past de
Ultra Flat Solid douchevloer letterlijk
in elke badkamer.
Ultra Flat Solid heeft drie installatie mogelijkheden: opbouw, gelijkvloers (floor even)
of met potenset.
Ideal Standard brengt Ultra Flat Solid uit
in vijf trendy kleuren: wit, zandbeige,
beton grijs, mokkabruin en zwart.
Download de brochure op:
www.idealstandardnederland.nl

Type
Ultra Flat Solid douchevloer 120 x 90 cm (betongrijs)
Ultra Flat Solid douchevloer 100 x 100 cm (betongrijs)
Ultra Flat Solid douchevloer 90 x 90 cm (zwart)
Ultra Flat Solid douchevloer 120 x 90 cm (zwart)
Ultra Flat Solid douchevloer 180 x 80 cm (wit)

Art.nr.
4292 562
4292 345
4292 331
4292 583
4292 968

BE-prijs
683,30
615,60
480,20
683,30
818,70
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Schakelaarserie Gira E2
Elektrotechniek

Designklassieker in
nieuwe varianten
Designklassiekers weerspiegelen de tijdgeest en zijn tegelijkertijd tijdloos mooi. Met het
schakelaarprogramma E2 heeft Gira een moderne klassieker gecreëerd: een design
met strakke vormen dat een duidelijk statement maakt en tegelijkertijd markante
accenten op de wand zet. Gira presenteert twee nieuwe versies: E2 in edelstaal en alle
varianten van het programma ook voor vlakke montage.
De Gira E2 is al sinds 1998 de ‘architectenschakelaar’ bij uitstek, want hij is
zeer geliefd bij architecten. Het enige
nadeel tot nu toe was dat het programma
alleen verkrijgbaar was in breukvaste en
uv-bestendige thermoplast. Op BAU
komt Gira tegemoet aan de wens van vele
architecten door deze designklassieker nu
ook in edelstaal aan te bieden.
Edelstaal is zelf ook een klassieker in
de moderne architectuur. Zijn tijdloze
esthetiek komt tot uiting in de vormgeving
van buitengevels evenals in de binnenhuisarchitectuur en de interieurvormgeving. Daarnaast zijn er de praktische
aspecten: edelstaal is roestvast, weeren hittebestendig en van nature antibacterieel. Gira heeft deze voordelen
nu opgenomen in de heldere designtaal
van E2: de nieuwe afdekramen en
basiselementen in edelstaal vullen het
programma van Gira System 55 aan met
deze populaire materiaalklassieker.
Tot het assortiment van Gira E2 in
edelstaal behoren schakelaars en
wandcontactdozen, elektronische
componenten, data- en communicatieaansluittechniek alsook talrijke functies
van de deurcommunicatie en het KNXsysteem. Met Gira E2 edelstaal kunnen in
totaal 140 functies worden gerealiseerd,
waardoor dit programma direct het

Naast de gebruikelijke montagewijze
kan het programma Gira E2 ook vlak
op de wand worden gemonteerd.

Designklassieker ontmoet materiaalklassieker: de nieuwe afdekramen en
basiselementen in edelstaal.

Edel materiaal, edele blikvanger aan
de wand: Gira E2 in edelstaal.

grootste assortiment van edelstaal op
de markt is. Een mooi neveneffect is
natuurlijk dat de centrale basiselementen
van edelstaal ook in het schakelaarprogramma Esprit van natuurlijke materialen kunnen worden geïntegreerd,
bijvoorbeeld in de afdekramen van wit
of zwart glas.
Gira E2 is verkrijgbaar in de varianten
edelstaal, zuiver wit glanzend, zuiver
wit mat, aluminium gelakt en antraciet.
Het complete programma wordt dan
bovendien in vlakke uitvoering op de
markt gebracht. Het afdekraam steekt

hierbij slechts 3 mm uit. De vlakke installatie aan de wand wordt gerealiseerd
met behulp van een passende montageprocedure. Dit levert handige voordelen
op: zo kunnen bijvoorbeeld afwerkingsfouten bij het stuccen worden vermeden
en is bij de montage in holle wanden
geen dubbele gipsplaatwand nodig.
Door het uitgebreide assortiment van Gira
E2 kunnen architecten de gebouwen van
een doorlopend design voorzien en tegelijkertijd in kleur en kwaliteit variëren.
gira.nl/e2

Flat is beautiful: Gira E2 in de vlakke montagewijze en de vijf materiaal- en kleurvarianten edelstaal, zuiver wit glanzend, zuiver wit mat, aluminium gelakt en
antraciet.
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Walraven
Sanitair

Nieuw: Pacifyre® BFC
Brandmanchet
Walraven lanceert een nieuwe brandmanchet voor standaard wand- en vloerdoorvoeringen: de Pacifyre® BFC Brandmanchet.
Flexibele positionering
Het nieuwe product kan eenvoudig in
normale en in vochtige omstandigheden
worden toegepast en is geschikt voor

zowel dun- als dikwandige kunststof
buizen tot Ø160 mm. Daarnaast biedt de
Pacifyre® BFC tot 4 uur brandbescherming bij vloer- en plafondpenetraties. De ruime maatvoering en de lage
inbouwhoogte van 42,5 mm zorgen
daarnaast voor meer flexibiliteit in de
positionering. Tevens beschikt de BFC
Brandmanchet over een CE-markering.
Uitgebreid assortiment
De Pacifyre® BFC Brandmanchet maakt
deel uit van het assortiment Brandwerende Systemen van Walraven. Dit
assortiment bestaat uit diverse afdichtingsproducten voor passieve brandbescherming van werktuigbouwkundige
en elektrotechnische installaties. Het

omvat diverse typen brandmanchetten
en afdichtingsmaterialen voor het brandwerend, rookdicht en geluidsisolerend
afwerken van legio situaties. De kracht
van de Brandwerende Systemen zit in het
gecombineerde gebruik van de gecertificeerde Pacifyre® en Tangit FP-producten.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de
Pacifyre® BFC Brandmanchet en het
assortiment Brandwerende Systemen op
www.walraven.com/nl/bfc-brandmanchet.
U kunt hier tevens een gratis sample
aanvragen!
www.walraven.com/nl/
bfc-brandmanchet

Ubiflex Extreme

Ubiflex van Ubbink is dé loodvervanger die
wordt toegepast in alle bouwdetails waarin
een waterdichte laag is vereist en bladlood
in alle gevallen kan vervangen. Naast de
bekende bitumen loodvervangers Ubiflex
Standaard en Ubiflex Ribbel introduceert
Ubbink een nieuwe variant: Ubiflex
Extreme. Deze loodvervanger op basis
van siliconen met aluminium versterking,
heeft de ‘look en feel’ van lood en dezelfde
voordelen als de bitumen varianten. Ubiflex
Extreme is beschikbaar in verschillende
breedtes en verschillende rollengtes, in de
kleuren zwart/grijs en rood/grijs.
Extreem mooi en voordelig
Ubiflex Extreme is een dubbelzijdige
topper. Het gladde oppervlak geeft een
strakke afwerking, is makkelijk schoon te
maken en vuilwerend. Ubbink produceert
Ubiflex Extreme in eigen huis. In tegen-

stelling tot de traditionele waterkering is
Ubiflex Extreme prijsvast. Daarnaast realiseert u een gemiddelde arbeidsbesparing
van 30% en is Ubiflex Extreme niet diefstalgevoelig.
Extreem snelle verwerking
Door de dunne samenstelling is Ubiflex
Extreme makkelijk plooibaar en mede
daardoor makkelijk verwerkbaar. Door het
lichte gewicht past u de loodvervanger
probleemloos toe in lange lengtes en
beperkt u het aantal verbindingen tot een

minimum. Ubiflex Extreme knipt of snijdt u
eenvoudig op maat, is tot 30% uitrekbaar
en blijft flexibel bij zowel extreem hoge als
extreem lage temperaturen. Bij extreme
windbelastingen kunt u de Ubiflex panklem
gebruiken of de Ubiflex Extreme Fix.
Extreem presterend
Ubiflex Extreme is de ‘Rolls’ onder de
loodvervangers en is extreem goed getest:
onder andere uv, KIWA en BBA-certificaat.
Het gaat de levensduur van een gebouw
mee en levert een blijvend uitmuntende
prestatie bij extreem hoge en extreem lage
temperaturen -30°C tot +180°C. Ubiflex
Extreme is onschadelijk voor mens en
milieu, duurzaam en recyclebaar.
Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubiflex.nl

Verwarming & Klimaat

Speciaal ontwikkeld voor
extreme weersomstandigheden
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De snelle, winstgevende kwaliteitsoplossing
Elektrotechniek

Winstalleren:
100% stekerbaar installeren
Als installateur moet de kwaliteit van uw werk en producten perfect zijn. Maar
tegelijkertijd staan uw tarieven flink onder druk. Hoe biedt u deze uitdagingen het
hoofd? Attema en WAGO ontwikkelenden een nieuw, tijdbesparend concept.
Winstalleren. 100% stekerbaar installeren.

Als u in de huidige markt uw rendement
wilt behouden of vergroten, is snelheid het
toverwoord. Want hoe sneller u werkt, hoe
meer u kunt doen. Maar dat mag nooit ten
koste gaan van de kwaliteit van uw werk.
U hebt immers uw trots en wilt uw
opdrachtgevers graag te vriend houden.
Met de juiste producten boekt u een
behoorlijke tijdswinst.
100% stekerbaar installeren
Attema en WAGO zijn al jaren toonaangevend in de installatiemarkt. Om uw
projecten en installatiewerk zo rendabel
mogelijk te maken, zijn we altijd op zoek
naar nieuwe oplossingen. Naar oplossingen die zijn gebaseerd op uw dagelijkse praktijk. Daarom bundelen we al
onze kennis met de praktijkervaring van
onze klanten. Want alleen zo kunnen we

een echte bijdrage leveren aan de structurele verbetering van uw concurrentiepositie. En aan meer rendement.
De winst van Winstalleren
Onze stekerbare producten en systemen
zijn gemakkelijk te verwerken. Hun
betrouwbaarheid hebben ze al jaren
bewezen. Maar wat levert Winstalleren u
concreet op?

mate XL groepenkast tot schakelmateriaal. Want alleen zo boekt u maximale
tijdswinst. En biedt u tegelijkertijd
maximale kwaliteit. Ideaal voor renovatieprojecten van woningen en (woon)zorgprojecten. Maar ook voor verbouwingen
van kantoorgebouwen naar appartementen, studentenunits of hotels. Want:
efficiënt werken, betekent plezierig
werken.
Dat is installatie volgens Attema.

• 80% sneller
• 40% goedkoper
• 90% minder faalkosten

www.attema.com

Van groepenkast tot
schakelmateriaal
Winstalleren is een nieuwe werkwijze,
waarbij u uw complete netwerk van A tot
Z stekerbaar installeert. 100%. Van Click-

Wilt u meer weten over Winstalleren?
Kijk op de website of neem contact met ons op.
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Meyer introduceert

Meyer heeft nu een kleinere uitvoering van de Arclux: de Arclux Mini.
Dit armatuur wordt geplaatst in en verlicht het raamkozijn.
Het zorgt voor een bijzondere manier om
de gevel van een gebouw aan te lichten.
Omdat deze uitvoering kleiner is dan de
reeds bestaande uitvoeringen valt het
armatuur nog minder op en ligt de nadruk
nog meer op de aangelichte gevel.

• Standaard een hele kleine uitstralingshoek, die zorgt voor weinig tot geen
strooilicht.
• Gesloten behuizing met beschermingsgraad IP67.
• Bevat twee leds van 2W.

Verlichting

Arclux Mini
• Leverbaar in warmwit (3000K),
neutraalwit (4000K) en blauw.
• Amber, rood of groen op aanvraag
leverbaar.
www.hateha.nl

De voordelen van dit armatuur in het kort:
• Zeer klein armatuur, met afmetingen:
(l x b x h) 230 x 105 x 59 mm.

IMI-Pneumatex

IMI-Pneumatex Squeeze is een drukexpansievat met vaste
gasvulling voor verwarmings-, solar- en koelwatersystemen.
Hij wordt gekenmerkt door een briljant
eenvoudig ontwerp, robuuste constructie
en werkt zonder hulp energie. Van 140 tot
800 liter.
De IMI-Pneumatex Squeeze wordt
gekenmerkt door een briljant eenvoudig

ontwerp, robuuste constructie en werkt
zonder hulp energie.
www.imi-hydronic.com

Kenmerken en voordelen:
• Membraan conform EN 13831
• Diverse maten beschikbaar voor verschillende systeem eisen:
van 140 tot 800 liter
• Briljant eenvoudig, robuust ontwerp: werkt zonder hulp energie
• Uitstekende elasticiteit door vast gaskussen
• Eenvoudige installatie en verplaatsing: plastic covers om de poten

Verwarming & Klimaat

IMI-Pneumatex Squeeze
drukexpansievat
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Pressalit toiletzittingen
Sanitair

Extra stabiel voor intensief
gebruik - ook met soft close
Pressalit’s unieke projectserie combineert subtiele elegantie met robuuste
stabiliteit. De zitring en deksel zijn gemonteerd op een nieuw ontwikkelde
scharnierbasis speciaal voor projectgebruik met geïntegreerde Soft-Close
functie. Een design-bewuste keuze voor de projectmarkt.
Vervaardigd uit anti-bacterieel Polygiene en
gecombineerd met een solide scharnierconstructie die optimale stabiliteit garandeert. Ook bij zijwaartse belasting!
Flexibel en robuust
De Projecta Solid serie past op een reeks
van closets dankzij de omkeerbaarheid
van het scharnier en draaibare montageschijven en het feit dat de modellen zowel
in universele- als in D-vormige modellen
worden aangeboden. De constructie
bestaat uit een aluminium buis met

Type
Projecta Solid Pro, standaard, wit
Objecta Pro, wit
Objecta Pro, wit

geanodiseerd oppervlak, bestand tegen
de meeste chemicaliën en zwaardere
mechanische belasting. Zowel de
scharnieren als de schroeven zijn van
extra versterkte materialen en in matgrijs
uitgevoerd, passend bij de kleur van de
aluminium buis.
De zittingen en scharnieren werden
onderworpen aan intensieve duurzaamheid tests. Deze hebben plaatsgevonden in Pressalit’s eigen test centrum
en in de praktijk door middel van proef-

Art.nr.
6584 873
6584 950
6584 957

BE-prijs
152,50
63,00
63,00

montages in situaties waar hardhandig
gebruik eerder regel dan uitzondering is.
Het scharnier wordt vóórgemonteerd
geleverd klaar voor montage op het
closet. De vorm van zitting en ontwerp
van het scharnier garanderen gemakkelijk
schoonmaken en minimaliseren het risico
van diefstal.
Diverse varianten
De zittingen zijn alle zowel in wit als in
zwart leverbaar, met en zonder deksel
en voor normale montage en voor topmontage. Pressalit biedt nu ook de
mogelijkheid een zitting zonder deksel
met Soft-Close te combineren!
Voor een compleet productoverzicht zie:

Voorraadmodellen bij Technische Unie

www.e-pages.dk/pressalit/92/
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Radson

Voor het moment dat de frisgewassen knuffels van uw kinderen extrasnel droog
moeten zijn. Voor het moment dat u uit bad komt en er een heerlijk warme handdoek
klaar hangt… Radson wil elk moment nét een graadje warmer maken. Hoe? Door een
uitgebreid én slim gamma aan warmteoplossingen aan te bieden. Al meer dan vijftig
jaar lang. En daartoe behoren ook slimme elektrische radiatoren.

Elektrische designradiator:
Slim, energie-efficiënt en
gebruiksvriendelijk
Dankzij de opkomst van de ‘slimme’
elektrische radiatoren, conform aan de
Eco Design regelgeving 2018, staat elektrisch verwarmen niet meer noodzakelijk
gelijk aan hoog energieverbruik. Een elektrische radiator is ideaal als bijverwarming
en gemakkelijk achteraf bij te plaatsen,
wat zorgt voor een relatief lage installatiekost bij renovatie, en een aanzienlijke
verhoging van het warmtecomfort.
Kortom, een elektrische radiator is de

ideale aanvulling van een totale
verwarmingsoplossing, en vanaf nu ook
volledig economisch verantwoord, zeker
in combinatie met zonnepanelen.
Elektrisch verwarmen is bijvoorbeeld in
de badkamer heel handig als aanvulling
op vloerverwarming. Radson’s E-gamma
beperkt zich echter niet alleen op
elektrische badkamerradiatoren, maar
bevat ook elektrische paneel-, -kolom en
designradiatoren! Wat betekent dit voor
de eindklant? In eender welke ruimte in
zijn/haar huis kan elektrisch verwarmen
een slimme en esthetische aanvulling zijn.

Touch E3
Verwarming regelen op afstand
Kerst op de taart? De meeste elektrische
Radson-radiatoren zijn zelfs vanop afstand
te bedienen, via de Touch E3. De Touch
E3 is een slimme centrale programmator
die communiceert met radiatoren, vloerverwarming en met elektrische radiatoren.
U kunt dit toestel bedienen door middel
van een app die u op uw smartphone of
tablet installeert. Het resultaat? Een
optimaal energieverbruik maar ook een
in-time gepersonaliseerd warmtecomfort,
met dat extra vleugje design.
Surf naar www.radson.com/nl voor het
volledige warmteaanbod van Radson.
www.radson.com/nl

Verwarming & Klimaat

Warmte voor elk moment,
een veelheid aan oplossingen
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TRINOS IP65-lichtlijnsysteem
Industrie

Industriële verlichting
opnieuw gedefinieerd
TRINOS is de eerste lichtlijn die flexibiliteit
en functionaliteit van een draagrailsysteem
combineert met de duurzaamheid van
een IP65-armatuur. Industriële gebieden
waarvan de veeleisende omgevingsvoorwaarden om een hoge beschermingsklasse
vragen, kunnen hierdoor voor het eerst

profiteren van alle voordelen die een lichtlijnsysteem biedt bij planning, installatie
en onderhoud.
Lichtbalken en lichtmodules die afhankelijk van de behoeften gepositioneerd
en indien nodig eenvoudig aangepast,
aangevuld of uitgebreid kunnen worden,
maken van TRINOS een duurzame en
optimale oplossing die bovendien zeer
onderhoudsvriendelijk is.
Met behulp van de praktische montagetool kunt u de tot 50 meter lange eindeloze componenten in een handomdraai
foutloos monteren. Hoe langer de lichtlijn,
des te meer tijd er vergeleken met een
lichtoplossing met individuele armaturen
kan worden bespaard. Niet langer tijdsintensieve bekabeling tussen de individuele lichtpunten.

geschik
t
de voe voor
verwerkdsel
en
industr de
ie

TRINOS gebruikt de in Zumtobel-lichtlijnsystemen zeer beproefde Split-lenstechnologie, om een hoge efficiency te
combineren met een minimale verblinding.
Uiteenlopende lichtverdelingen en verlichtingssterktes garanderen dat TRINOS
voor elke activiteit en elke toepassingslocatie de juiste lichtoplossing biedt.
Zorgvuldig geselecteerde materialen en
innovatieve composities, zoals het drievoudige extrusieprofiel van de afdekking,
waarborgen dat veeleisende omgevingsatmosferen de functionaliteit van het
TRINOS-lichtlijnsysteem niet nadelig
beïnvloeden. Met een schokbestendigheidsgraad van IK07 voor het complete
systeem vormen ook de hoge mechanische belastingen binnen de industrie
geen probleem.
www.zumtobel.com/nl-nl

Legrand
Elektrotechniek

Zucchini modulair
railkoker concept
Werken met kabelgoten en het trekken van kabels kent u. Wilt u een snellere manier
om uw project te kunnen opleveren? Met het Zucchini railkokersysteem kan dat.
Gewoon de railkoker ophangen en klaar.
Ook wanneer de installatie aangepast
moet worden, hoeft u voortaan alleen
een stekker te verplaatsen. Voor uw
eindklant betekent dit dat het bedrijfsproces gewoon kan doorgaan.
Met het Zucchini Modulair Concept
maakt u gebruik van producten voor
Low Power (serie LBplus) en Medium
Power (series MS en MR). Binnen
deze productseries gaat het om rechte
elementen, aftakkasten en diverse accessoires. Voor deze producten binnen het
Zucchini Modulair Concept garandeert
Legrand een levertijd voor het complete
project van tien werkdagen. Uiteraard

kunt u ook producten blijven bestellen,
die niet behoren tot het Zucchini Modulair
Concept. Dan zal Legrand Nederland er
natuurlijk ook alles aan doen om de door
u gewenste levertijd te realiseren.
Kijk voor meer informatie op
www.legrandservices.nl en download
de ZMC calculatietool en bereken uw
voordeel!
www.legrandservices.nl

63
Squaro Infinity douchevloer

Ontdek de Squaro Infinity, de vlakke douchevloer van Villeroy & Boch.
Vlak ingebouwde douchevloeren zijn dé
trend op badkamergebied. Villeroy & Boch
speelt in op deze trend met de Squaro
Infinity douchevloer. Deze douchevloer
biedt douchecomfort, hygiëne en schoonmaakgemak voor uw klant. Daarnaast
biedt de douchevloer installatiegemak
voor de installateur.
Squaro Infinity - Premium solid
surface douchevloer
Met Squaro Infinity presenteert Villeroy &
Boch een innovatieve douchevloer van het
premium solid surface materiaal Quaryl®.
Deze vlakke douchevloer biedt volledig
nieuwe mogelijkheden bij de vormgeving
van een badkamer.
De minimalistische Squaro Infinity douchevloer is een indrukwekkend voorbeeld van
moderne badkamervormgeving: exacte
randen en een ultravlakke, randloze vormgeving vormen een echt design-hoogtepunt in de badkamer.
Naast 49 populaire standaardmaten biedt
Villeroy & Boch met de Squaro Infinity
ook individuele douche-oplossingen. De
douchevloeren zijn op de millimeter nauwkeurig op maat te maken, dankzij het
innovatieve ontwerp en het gebruik van
het materiaal Quaryl®. De douchevloer
kan zelfs worden aangepast aan hoeken,
zuilen of vooruitspringende gedeelten.
Daarmee biedt hij talloze mogelijkheden

Eenvoudige installatie
• Drie inbouwvarianten voor
maximale flexibiliteit: vlakke
inbouw, opbouw op tegelvloer,
opbouw op sokkel
• Bij de installatie is een installatieset en metalen MEPA-frame
verkrijgbaar.
• Instructievideo’s voor installatie
beschikbaar http://bit.ly/2lcc98j

Voordelen Squaro Infinity
• 49 modellen van 1800 x 1.000
mm tot 800 x 700 mm
• Overige tussenmaten desgewenst exact op maat te maken
• Maximaal aanpassingsvermogen
• Ultravlakke, randloze look.
Buitenhoogte slechts 40 mm
• Vlak geïntegreerde designafvoer (48 l/min) met
verchroomde lijst en met
standaard afschot
• Vijf matkleuren met hoogste
antislip-klasse C
• Duurzaam en krasvast
materiaal
• Hitte bestendig
• Hygiënisch en makkelijk schoon
te maken

voor de vormgeving van de badkamer en
heeft hij zelfs voor moeilijke ruimtelijke
situaties een oplossing-op-maat.

produceert al 25 jaar producten van het
eigen ontwikkelde materiaal Quaryl® in
Nederland.

Minimalistische vormgeving
Met onze vlakke douchevloeren lijkt een
badkamer niet alleen groter, het biedt meer
bewegingsvrijheid en een veilige drempelloze instap. Om de douchevloer goed aan
te laten sluiten bij de rest van de badkamer,
wordt de Squaro Infinity aangeboden in vijf
verschillende trendkleuren: antraciet, grijs,
bruin, Stone White en crème.

Hygiëne
Quaryl® heeft als voordeel dat het vuil
en afzetting bijna geen kans biedt. De
Squaro Infinity is dus zeer hygiënisch
en makkelijk schoon te maken.

Extra comfort door Quaryl®
Het voordeel van het materiaal Quaryl® is
dat het oppervlak voldoet aan hoogste
antislip-klasse C, hierdoor is de douchevloer uiterst veilig. Bovendien voelt het
materiaal warm aan
de voeten en is het
materiaal hygiënisch
en zeer gemakkelijk
schoon te houden.
Villeroy & Boch

Meer weten?
Bekijk het productnieuws op de website
of volg een wellness training in de fabriek
in Roden.
pro.villeroy-boch.com/nl/

Sanitair

Minimalistisch design
voor een buitengewone
douche-ervaring
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Quinta Ace
Verwarming & Klimaat

De machtigste ketel
voor aan de wand
Kent u de Remeha Quinta Ace wandketel voor de utiliteit al? In dit wandtoestel van nog
geen halve kubieke meter schuilt een vermogen tot maar liefst 160kW. Behalve compact
en krachtig kenmerkt de Quinta Ace zich door zijn intelligentie en zuinigheid. Het toestel
is zowel los als in cascade-opstellingen leverbaar. Bovendien volledig voorbereid voor
communicatie en beheer op afstand. Door de lage uitstoot aan stikstofoxiden voldoet
de Quinta Ace aan de MIA/VAMIL eisen.
eSmart inside
De Quinta Ace is voorzien van eSmart
inside en is volledig voorbereid voor
beheer en bewaking op afstand. Zo is
hij in staat om zelf preventieve serviceberichten te geven. Via de Smart Service
Tool, in combinatie met de Smart Service
App, kan de installateur ook ter plekke
eenvoudig via zijn smartphone of tablet
met het toestel communiceren en alle
informatie uitlezen of instellen. Bij deze
ketel hoeft de installateur tijdens de
installatie de frontmantel niet meer te
verwijderen Alle externe aansluittechniek,
waaronder de elektrische, bevindt zich
buiten het toestel.

Zelfstandig of in cascade
Naast alle slimmigheden, is de Quinta Ace
ook gewoon erg goed in wat het hoort
te doen: verwarmen. Met een maximaal
vermogen van maar liefst 160kW kan een
breed scala aan utiliteitsgebouwen op een
energiezuinige manier worden verwarmd.
Als zelfstandig toestel of met meerdere
ketels in een cascade-opstelling, vrijstaand of aan de wand. Door het hoge
vermogen van de Quinta Ace kan met
minder ketels het benodigde vermogen
worden bereikt, waardoor nog compactere
installaties kunnen worden gerealiseerd.
Op de website van Remeha vindt u de
nieuwe cascadeselectietool die u advies
geeft over de passende oplossing voor
uw behoefte.

Belastingvoordeel via MIA/Vamil
Door de lage uitstoot aan stikstofoxiden
voldoet de Quinta Ace aan de MIA/Vamil
eisen. Hierdoor komen ondernemers in
aanmerking voor een flink belastingvoordeel. De MIA regeling geeft de mogelijkheid om 27% van de investering voor
een Quinta Ace installatie, af te trekken
van de fiscale winst. Via de Vamil regeling
kunnen ondernemers bovendien 75%
van de investering afschrijven op een
willekeurig moment, hetgeen rente en
liquiditeitsvoordeel kan opleveren.
Een echte Quinta
Ondanks z’n hoge vermogen is de Quinta
Ace voorzien van een gietaluminium
monoblok als warmtewisselaar. Bovendien is ook de Quinta Ace voorzien van
de inmiddels vermaarde led binnenverlichting, evenals een terugslagklep
voor rookgaszijdige overdruk cascade.
www.remeha.nl
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Dynamische verlichting

Van Reenen Transport Warehouse en Verhuizingen realiseerde onlangs
een duurzame, 22.000 m² grote nieuwbouw. In deze nieuwbouw is
gekozen voor een dynamische lichtinstallatie met Norton ledarmaturen
die voldoet aan BREEAM Outstanding.
BREEAM Outstanding
Aart Hooijer, algemeen directeur Van
Reenen: ‘Wij zijn een zeer vooruitstrevend
bedrijf. Zeker wat betreft duurzaamheid,
één van de speerpunten van ons beleid.
Met de keuze voor BREEAM Outstanding
hebben we als Van Reenen écht een
statement gemaakt. Norton was door
de kwaliteit van haar armaturen en
elektronica als geen ander in staat om
dat perfect in te vullen voor wat betreft
de verlichting voor kantoren en logistieke
gebouwen. Uitgangspunten bij het
ontwerp van de lichtinstallatie vormden
ergonomisch verantwoorde verlichting,
lage exploitatiekosten en maximaal
energiezuinige armaturen die voldoen
aan BREEAM Outstanding.’

Aansturing met sensoren
Alle armaturen worden met een sensor
aangestuurd op basis van beweging en
daglicht. Indien er in een ruimte geen
activiteit is, staat het licht standaard in
de dimstand. Dankzij de led verlichting
en de sensoren wordt een energiezuinige
installatie gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt
de levensduur van de lichtinstallatie
verlengd. Dit geheel leidt tot zeer lage
exploitatiekosten.
Compleet Norton gamma
De logistieke ruimtes zijn voorzien van het
Norton Lichtlijn Systeem met 9-aderige
NLS-P units met prismatische lens in de
breed- en diepstralende uitvoeringen.
Voor de technische ruimtes en onder de

overkappingen is gekozen voor de waterdichte IP66 WDO LED armaturen met
een kap van diffuus acrylglas dan wel
een slagvaste kap van polycarbonaat.
In de kantoren zijn de led panels LPS-P
met prismatische afscherming (UGR < 19)
en de LPS-O met opale afscherming
toegepast. Daarnaast zijn de Norton
EDW en LDN-W downlights toegepast
die een zeer egaal lichtbeeld creëren.
Ook voor uw project
Wilt u ook uw project conform BREEAM
Outstanding met Norton verlichten? Neem
dan contact op met uw Technische Unie
vestiging.
www.norton.nl

Verlichting

Norton ontwerpt BREEAM
Outstanding lichtinstallatie
Van Reenen Transport
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Stelrad 8 Connections range
Verwarming & Klimaat

Slim en zorgeloos installeren
Flexibiliteit en ultiem installatiecomfort voor elk verwarmingsproject.
Stelrad komt met een nieuw assortiment
radiatoren voorzien van acht aansluitingen.
Dit biedt een buitengewone flexibiliteit naar
aansluitmogelijkheden toe.
Hierdoor zijn ze multi inzetbaar en zeer
interessant voor zowel nieuwbouwprojecten als kleine en grote renovaties.
Deze nieuwe uitvoering is bovendien
beschikbaar als basis en decoratief model.
Waarom kiezen voor een
8 Connections radiator?
• Universeel en flexibel
De 8 Connections radiatoren passen altijd
en overal. In functie van de specifieke
situatie selecteert u één van de tien
aansluitmogelijkheden.
• Voor elk nieuwbouwproject
De 8 Connections radiatoren zijn
beschikbaar met vier onderaansluitingen:
twee midden en twee laterale.
• Renoveer met behoud van bestaand
leidingwerk
Door het veelvoud aan aansluitmogelijkheden kan het bestaande leidingwerk
behouden blijven en kan u uw oude

radiatoren probleemloos door onze
nieuwe radiatoren met acht aansluitingen
vervangen.

• Installatiecomfort en decoratief
design gecombineerd
De 8 Connections radiatoren zijn niet
enkel in een basisversie verkrijgbaar
maar bovendien zijn er twee decoratieve
versies met vlakke voorzijde beschikbaar
met dezelfde aansluitingen.
• Keuze uit meer dan 900 artikelnummers!
Binnen de 8 Connections range speelt
niet alleen het voordeel van de uitgebreide
keuze aan aansluitmogelijkheden, tevens
is er de meest uitgebreide keuze aan
beschikbare maten. De 8 Connections
range telt meer dan 900 artikelnummers!
• Alle toebehoren meegeleverd!
Het vooringesteld ventiel, ontluchter en
blindstoppen zijn voorgemonteerd.
Monclac-consoles (VDI-conform mits
gebruik van meegeleverde anti-slide
clips), schroeven, pluggen en montageinstructie worden meegeleverd.
www.stelrad.eu
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SYLVANIA

Eind vorig jaar kondigde Feilo Sylvania een belangrijke aanpassing aan van het
merkenportfolio. Al meer dan 100 jaar speelt de fabrikant van verlichtingsproducten
in op technologische veranderingen door telkens nieuwe producten te introduceren,
uitgerust met de nieuwste technologieën.

gebruikers. Hiermee wordt de presentatie
naar de markt eenvoudiger en sterker,
met één merk en één boodschap.

Deze producten werden tientallen jaren
lang gebracht onder de merknamen
Lumiance, Concord of Sylvania, afhankelijk
van toepassing, verkoopkanaal, specificatie en prijs. Ondanks de segmentering
was dit voor de markt niet altijd even
helder en zorgde het niet alleen voor
verwarring, maar soms ook voor een
overlap tussen de productportfolio’s.
Om hierin meer duidelijkheid te scheppen
werd beslist dat alle producten voortaan
onder één merknaam gevoerd zullen
worden. Hierbij is gekozen voor SYLVANIA,
omdat dit wereldwijd het meest bekende
merk is van het bedrijf. In vrijwel elk land
in Europa, Azië, Zuid-Amerika en het
Midden Oosten wordt SYLVANIA gerespecteerd en gewaardeerd door miljoenen

Het Sylvania portfolio zal ingedeeld
worden in Start ECO, Start en Start+
producten. Start Eco producten staan
voor economische, energiezuinige
oplossingen met een garantie van
drie jaar, Start producten hebben daar
bovenop verbeterde prestaties en een
garantieperiode van vijf jaar en de Start+
producten zullen genieten van een
garantie van maar liefst zeven jaar! In
de toekomst zullen dus ook de bekende
Lumiance producten zoals Inset, Instar,
Insaver en Giotto hierin ondergebracht
worden. De Concord producten zullen in
plaats van als merk als productreeks
gevoerd worden, eveneens onder het
merk SYLVANIA.

voor de voorschrijvende markt als voor
groothandel en installateur onder de
SYLVANIA vlag op de twee stands van
het bedrijf werden gepresenteerd.
Samen met dit nieuwe merkenbeleid
heeft SYLVANIA ook een vernieuwde
huisstijl waarvan u de look & feel niet
alleen kon ontdekken op de beurs maar
u ook in de andere communicatie uitingen
zult merken zoals onze nieuwsbrieven,
brochures en catalogi.
Bij alles wat SYLVANIA doet staat licht
en de klant centraal. Door permanent te
denken en te werken aan een volgende
generatie innovatieve producten wenst
SYLVANIA te beantwoorden aan de
toekomstige wensen van de klant.
Inspiratie daarbij is de nieuwe slogan
‘Light your world’.
www.sylvania-lighting.com

Dit nieuwe merkenbeleid wordt
momenteel volop uitgerold en was ook
één van de blikvangers op de beurs
Light&Building, waar zowel de producten

Verlichting

Voortaan één merk voor
alle producten
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BEAMS MONO & BRYCE MONO
Verwarming & Klimaat

Architecturale vrijheid met
Beams Mono & Bryce Mono
Dat verwarmen een kunst is, bewees Vasco al eerder met Bryce en Beams - twee
topdesigns die vlot hun weg blijven vinden naar eigentijdse interieurs. Vandaag brengt
Vasco van beide aluminium radiatoren een ultra- minimalistische versie op de markt:
Beams Mono & Bryce Mono. Het summum van eenvoud en architecturale vrijheid.
Duurzaam verwarmen met respect
voor het milieu
Met een aluminium radiator van VASCO
kiest u voor duurzaamheid in de ruimste
zin van het woord. Enerzijds omwille van
het 100 procent gerecycleerde aluminium
dat de basis vormt voor al onze aluminium radiatoren. Anderzijds vanwege de
uitmuntende warmtegeleidende eigenschappen en de energiebesparende
ingrepen in het ontwerp.
Sterk staaltje techniek
De Beams Mono & Bryce Mono kenmerken
zich door hun verticaal aluminium profiel
(breedte 150 mm). Volgens Vasco traditie
schuilt hierachter een sterk staaltje

techniek. Zo is de collector volledig aan
het zicht onttrokken, de ventielset weggewerkt en de ophangingen geïntegreerd.
Het resultaat: de meest minimalistische
designradiatoren die Vasco ooit ontwikkelde. De temperatuur wordt geregeld via
een individuele thermostaat (inbouwbox)
waarbij de profielen tesamen of afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.
Ongeziene architecturale vrijheid
Beams Mono en Bryce Mono openen voor
architecten en eindklanten een volledig
nieuw concept met een ongeziene waaier
aan mogelijkheden. Het smalle verticale
profiel van 150 mm komt overal in huis tot
zijn recht, van de badkamer tot de keuken

en leefruimte. Recht in het zicht, of discreet
geïntegreerd in een smalle nis. Als individueel profiel of in meervoud. Inderdaad:
combineren staat vrij! Bijvoorbeeld drie of
vier Beams of Bryce Mono-radiatoren in
rij, zelfs met afwijkende hoogtematen en
kleuren. Strak op één rij of met een verloop
in hoogte of afstand. De mogelijkheden
volgens het Mono-concept zijn eindeloos.
Ook qua kleur zijn er geen belemmeringen.
Elk profiel kan in elke mogelijke Vascokleur uitgevoerd worden.
Luxe-accessoires voor meer
functionaliteit
Om de oogstrelende Beams Mono en
Bryce Mono gebruiksvriendelijker te
maken, ontwikkelde Vasco ook bijpassende accessoires. Deze zijn voortaan
nóg makkelijker aan de radiatoren te
koppelen en verkrijgbaar met korte,
vierkante en rechthoekige beugel.
(Beschikbaar in de kleuren M301,
S600, RAL 9005.)
www.vasco.eu
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Viega

Jaarlijks worden er in de installatiebranche zo’n 60.000 lekkages gemeld die gezamenlijk
een schade van de 200 miljoen euro veroorzaken. Een deel van die schade kan
worden voorkomen door het goed en betrouwbaar uitvoeren van een persproef. Voor
het uitvoeren daarvan geldt het recent vernieuwde waterwerkblad 2.3 (Uitvoering
persproef). Viega biedt hiervoor kant-en-klare producten en persprotocollen.

Naast een uitvoering voor
metalen leidingsystemen is er ook
een speciale variant voor kunststof
leidingsystemen.

Nadat een leidingwaterinstallatie is
aangelegd, moet deze worden getest.
De persproef is hierbij bedoeld om de
lekdichtheid en drukbestendigheid van
de gemaakte verbindingen respectievelijk
leidingverbindingen te controleren voordat
deze in gebruik worden genomen. Hiertoe
kan de leidinginstallatie worden afgeperst
met drinkwater, olievrije lucht of een inert
gas als kooldioxide of stikstof. Met de
keuze voor inert gas blijft er geen water in
de installatie achter en worden vervuiling
en vorming van een biofilm voorkomen.
Het nieuwe waterwerkblad schrijft voor de
natte-persproef een duur van 30 minuten
voor; de droge-persproef vergt 150
minuten.
Afpersstop
Voor het persen dient een aansluiting op
de leidinginstallatie te worden gemaakt
waar de druk van het persmedium kan
worden gecontroleerd; bijvoorbeeld door
middel van een manometer. De lekdichtheid van de installatie is aangetoond
wanneer op dit punt de druk dezelfde
waarde behoudt. Bij persfittingsystemen
wordt hiertoe in veel gevallen een speciaal

De afpersstop van Viega zorgt ervoor dat vulslangen snel en comfortabel zijn aan
te sluiten. De stop is na uitvoering van de persproef herbruikbaar.

aansluitpunt in de installatie gemaakt,
dat na afloop weer dient te worden
verwijderd. Dat brengt niet alleen extra
perswerkzaamheden mee, maar is ook
een arbeidsintensieve en kostbare werkmethode.
Om dat te voorkomen, brengt Viega de
Profipress-afpersstop. Deze voorziet in
een klem-schroefverbinding direct op een
persfitting als slangaansluiting voor een
vulslang en is herbruikbaar. De messing
afpersstop voor metalen leidingsystemen
wordt geleverd met vul/aftapkraan en
wartelmoer en is leverbaar in de afmeting
12-54 mm.
Er is ook een speciale variant voor
kunststof leidingsystemen voor de maten
16-25 mm beschikbaar.

Veiligheid voorop
Persfittingen van Viega zijn bovendien
uitgevoerd met het zogenaamde
SC-Contur. Deze veiligheidsvoorziening zorgt ervoor dat fittingen die
niet geperst zijn, niet dicht zijn. Dat
klinkt vanzelfsprekend maar wordt
duidelijker wanneer wordt bedacht
dat bij het insteken van een buis in
een fitting de verbinding al dicht kan
lijken. Door plotse drukstijgingen of
cavitatie van leidingen kan de fitting
echter losschieten met alle gevolgschade van dien. Het SC-Contur van
Viega biedt hiertegen uitkomst en
voorkomt zo onnodige schade.
Viega.nl/Persprotocollen

Sanitair

Afpersstop Viega speelt in
op vernieuwd waterwerkblad
voor uitvoering persproef
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Itho Daalderop
Verwarming & Klimaat

Buitengewone
binnenprestaties met de HP-S
Itho Daalderop introduceert twee nieuwe lucht/water warmtepompen met
zeven jaar garantie; de HP-S 110 en HP-S 130. Ideaal om grotere woningen
duurzaam te verwarmen en te koelen met energie uit de buitenlucht.
Zeven jaar zekerheid door zeven
jaar garantie
Wij zijn bij Itho Daalderop al sinds 2002
bezig met het verduurzamen van woningen
door warmtepomptechnologie. Door onze
kennis en ervaring is het vertrouwen zo
groot, dat we een garantie op de HP-S
bieden van maar liefst zeven jaar.
Energieneutraal
De HP-S benut de energie uit de buitenlucht voor het verwarmen én koelen van
de woning. Met het optionele boilervat
wordt ook het tapwater snel en efficiënt
verwarmd. Een energieneutrale woning is
hiermee binnen handbereik. Een besparing
met de huidige energieprijzen tot € 475
per jaar is mogelijk.
Slimme Spider Klimaatthermostaat
De HP-S wordt bediend met de meegeleverde Spider Klimaatthermostaat en
Spider App. Met Spider regelt u op
afstand ook andere slimme Itho Daalderop
oplossingen in de woning, zoals verwarming van afzonderlijke ruimten
(multizonering), ventilatie en elektrische
apparaten.
ithodaalderop.nl

De voordelen op een rij
• Zeven jaar zekerheid door zeven
jaar garantie
• Een rendement tot 470%
• Zowel hybride als all-electric
inzetbaar
• Bespaart tot € 475 per jaar op
de energie-rekening
• Besturing met Spider Klimaatthermostaat en Spider App
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Agenda
september 2018

oktober 2018

november 2018

| Installatie
Vakbeurs Hardenberg
11 t/m 13 sept 2018
Evenementenhal Hardenberg
www.evenementenhal.nl

TU Boot E&W
Oktober - november 2018
Diverse locaties door heel
Nederland
www.tuboot.nl

Elektrotechniek 2018
6 t/m 8 november 2018
Jaarbeurs Utrecht
elektrotechniek-online.nl

| TIV 2018
18 t/m 20 sept 2018
Evenementenhal Hardenberg
www.evenementenhal.nl

| = deelname (of organisatie) Technische Unie en/of Ubel
Hoewel aan de samenstelling van de agenda de uiterste zorg
is besteed, kunnen geen rechten worden ontleend aan
mogelijke onjuistheden.
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Meer informatie: www.technischeunie.nl

De in Technoscoop geplaatste afbeeldingen zijn bedoeld
als oriëntatie en derhalve niet bindend. De vermelde prijzen
zijn te allen tijde vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig.
Prijswijzigingen en veranderingen in uitvoering zijn derhalve
voorbehouden. Technische Unie heeft de grootst mogelijke
aandacht besteed aan de juistheid van de informatie in
deze Technoscoop, fouten zijn echter niet volledig uit te
sluiten. Gehele of gedeeltelijke overname van deze artikelen
is slechts mogelijk met toestemming van de redactie. Voor
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START HAMBURG & PARIJS: 19 MEI 2018
FINISH ROTTERDAM BINNENROTTE: 21 MEI 2018

SAMEN VOOR ONDERSTEUNENDE ZORG VOOR
MENSEN MET KANKER. SUPPORT JIJ OOK?

