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Cordivari
De designradiatoren van Cordivari
zorgen voor een persoonlijke touch in
stijlvolle interieurs. Perfect voor klanten
die warm worden van bijzondere
producten en functionaliteit en
comfort belangrijk vinden.
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ABB
Met de lancering van de
‘hernieuwbare energie accu en
omvormer technologie’, kortweg
‘REACT’ genoemd, introduceert
ABB een uniek energieopslagsysteem voor woningen.
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Hansa

Bailey

De Hansa COMBIPACK
biedt optimaal gemak voor
installateurs. Alles voor aan
de muur èn in de muur in
één voordelige set. Mooi,
voordelig en snel!

Met een zeer goede
prijs-kwaliteitverhouding,
mooie lichtkleur, goede
dimkwaliteiten is Spiraled
een kwaliteitsmerk op zich
geworden.
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Ubbink

De handige en gratis online
tool EASYCALC™ voor
kabelberekeningen, is er nu
ook als app. In vier simpele
stappen selecteert u de juiste
kabeldoorsneden voor uw project.

Ventilatie is een must om
de levensduur van een
dakconstructie te verlengen.
Daarom introduceert Ubbink
de FlatRoofVent, een krachtige
platdak constructie ontluchter!
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Inspiratiecentrum
Duurzaamheid
groot succes
Inspiratie
is geven en
krijgen
2020: alle nieuwbouw is energieneutraal. 2030: we gebruiken 50%
minder primaire grondstoffen.
2050: de gebouwde omgeving
is compleet energieneutraal.
De Bouwagenda is duidelijk. De
vraag is alleen… Hoe dan?
Dit onderwerp leeft ook
bij de bezoekers van het
Inspiratiecentrum Duurzaamheid
in Zwolle. Inmiddels hebben we
meer dan 450 rondleidingen
verzorgd en negen van de
tien keer wordt er gevraagd
naar concrete plannen om
verschillende typen woningen
te verduurzamen volgens de
BENG-eisen. Ik kan u vertellen:
‘Daar is ons Team Duurzaamheid
volop mee bezig!’

Het Inspiratiecentrum Duurzaamheid in Zwolle - waar we
bezoekers een overzicht geven van totaaloplossingen
voor het verduurzamen van zowel bestaande bouw als
nieuwbouw - is vijf maanden open en het loopt storm. De
zes Duurzaamheidsspecialisten hebben samen inmiddels
meer dan 450 rondleidingen gegeven en de kalender voor
de komende maand is al zo goed als volgeboekt.
Een schot in de roos
Het Inspiratiecentrum Duurzaamheid in
Verkoopkantoor Zwolle spreekt allerlei
verschillende doelgroepen aan. Er
komen E-, W- en totaalinstallateurs,
woningbouwverenigingen, verenigingen
van eigenaren, scholen, fabrikanten,
collegagroothandelaren en natuurlijk
ook medewerkers van Technische Unie.
‘Het concept is een schot in de roos,’
vertelt Willem Peters, Duurzaamheidsspecialist regio Noordoost. ‘We geven
verduurzaming hier echt handen en
voeten en dat vind ik geweldig om
te doen. Elke bezoeker of groep
bezoekers is uniek, dus elke rondleiding
die ik mag geven is anders. Van tevoren
inventariseert de vertegenwoordiger
welke vragen er zijn en waar de inte-

resses liggen. Op basis daarvan bereid
ik mijn praatje voor. Zo leveren we keer
op keer maatwerk.’
Rondleidingen op maat
‘Ik ben hier nu drie keer met klanten
geweest en ik steek er telkens weer wat
van op,’ beaamt William Achterhuis,
vertegenwoordiger bij Verkoopkantoor
Enschede. De ene keer gaat de Willem
heel diep in op zonnepanelen, terwijl
het de andere keer juist meer over
warmtepompen of over BENG kan
gaan.’ De rondleiding is echt bedoeld
om geïnteresseerden te inspireren en
ze te laten zien wat er op dit moment
allemaal al mogelijk is op het gebied
van verduurzaming. ‘Sommige klanten
melden zichzelf aan,’ vervolgt William,

Die wisselwerking vind ik
persoonlijk een van de mooiste
dingen van het Inspiratiecentrum.
Inspiratie werkt duidelijk beide
kanten op. Onze specialisten
inspireren de bezoekers en de
bezoekers inspireren ons. Door
opmerkingen te maken. Door
vragen te stellen. Door het
gesprek aan te gaan. Zo houden
we elkaar scherp en trekken
we samen op naar een groene
toekomst.
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur
Duurzaamheidsspecialisten v.l.n.r.: Menno ter Horst, Gert Westland, Willem
Peters, Taede Yntema, John Heskes en Chris Rooijens.
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Bekijk nu
het filmpje
‘Inspiratiecentrum
Duurzaamheid’ op het
YouTube-kanaal van
Technische Unie!

‘maar er zijn ook klanten waarvan ik denk
dat ze hier echt iets uit kunnen halen. Dan
benader ik die jongens en stel ik zelf een
bezoek aan Zwolle voor.’
Blik op de toekomst
Een van de klanten die zich op aanbeveling van William aanmeldde is het bedrijf
PH Techniek uit Borne. ‘We doen al heel
veel met verduurzaming van woningen,’
vertelt Patrick Hoekstra, medeoprichter
van de VOF. ‘Het is voor ons een interessante markt, want er zit veel werk in en dat
wordt alleen maar meer, dus ik ben heel
erg benieuwd naar wat we hier allemaal te
zien en te horen krijgen.’ Tijdens de
rondgang neemt duurzaamheidsspecialist
Willem Peters regelmatig de tijd om een
uitstapje naar de toekomst te maken. Bij
de kubus met de PV-panelen ontstaat een
gesprek over wat er nog voor nodig is om
het opslaan van hernieuwbare energie
daadwerkelijk rendabel te krijgen. Bij
de BENG-systemen wordt ingegaan op
de ontwikkelingen rondom all-electricwoningen en bij de NOM-kubus ontwikkelt
het gesprek zich in de richting van de
bijbehorende prestatiegaranties en de
implicaties daarvan voor de installateur.
Noviteiten
Bij de noviteitenmuur gaat het gesprek
over de toegevoegde waarde van PVTpanelen*, over de eerste modulerende
lucht/waterwarmtepomp op een natuurlijk

Willem Peters (Technische Unie) en Patrick Hoekstra (PH Techniek).

koudemiddel (R290 propaan en over
de opgestelde CO2-hogetemperatuurwarmtepomp van Caldameg. Uiteraard
komen ook het aanwezige PCMopslagvat en de PCM-vacuümbuiszonnecollector met geïntegreerd
energie-opslagsysteem op basis van
fase-overgangsmaterialen aan de orde.
‘Er wordt zo enorm ingezet op duurzaamheid dat de ontwikkelingen écht
razendsnel gaan,’ aldus Willem. ‘Wij
zorgen ervoor dat we ze stuk voor stuk
bijhouden, zodat we onze klanten en de
bezoekers van het Inspiratiecentrum
Duurzaamheid altijd van de meest recente
informatie en productkennis kunnen
voorzien. De meest gestelde vraag is de
vraag of we per type woning concepten
kunnen afgeven voor het verduurzamen

* hybride panelen die elektriciteit en warmte leveren | binnenkort ook verkrijgbaar bij Technische Unie.

daarvan volgens de BENG-eisen. Het
Team Duurzaamheid werkt hard aan het
concretiseren en opstellen van dat soort
concepten. We hopen die in de nabije
toekomst inderdaad aan onze klanten te
kunnen overleggen.’
‘Ik vond het een interessante en leerzame
middag,’ concludeert Patrick Hoekstra
van PH Techniek. Ik ben ervan overtuigd
dat we met onze focus op verduurzaming
op de juiste koers zitten. Alle installateurs
met ambities op het gebied van duurzaamheid zouden een bezoek aan het
Inspiratiecentrum moeten brengen!’
Wilt u meer weten over het Inspiratiecentrum of wilt u zelf een bezoek
inplannen? Ga dan naar de nieuwe website:
inspiratiecentrumduurzaamheid.nl
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Bespaar tijd en geld
Sanitair

Complete meubelset
Dansani heeft ook dit jaar weer een aantal meubelsets die te bestellen
zijn met één artikelnummer.
Het niet zelf hoeven samenstellen van
sets scheelt u niet alleen tijd, het zorgt
ook voor bestelgemak.
De sets bestaan uit een keramische
wastafel, een hoge wastafelonderkast,
grepen en een spiegel of spiegelkast. Er
zijn diverse kleurvarianten mogelijk. De
sets zijn gemakkelijk te bestellen en u
bespaart al snel 30-35% op de prijs.

Type
Set 60 cm
Set 100 cm

Art.nr.
6541 998
6542 124

BE-prijs
892,56
1.108,26

softclose. De sifonuitsparing in de bovenste
lade is zo klein mogelijk gehouden wat de
opbergruimte ten goede komt.
www.dansani.nl

Een complete set van 60 cm met spiegel
heeft u al voor 893 euro, de set van
100 cm zoals hier afgebeeld kost
compleet 1.108 euro. De spiegelkast voor
deze sets hebben tweezijdig spiegelende
deuren, contactdoos en schakelaar en
geïntegreerde ledverlichting.
De hoge wastafelonderkast zorgt voor extra
bergruimte en de lades zijn voorzien van

Schuch Luxano
Verlichting

Waterdichte ledarmaturen
voor hoog rendement
De Schuch Luxano oftewel de 167… serie is een serie waterdichte ledarmaturen.
Deze serie geeft een hoog rendement voor een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.
De voordelen van deze serie zijn in
het kort:
• Lange levensduur: > 50.000 branduren
bij een maximale omgevingstemperatuur
• De ledarmaturen zijn vergelijkbaar
met conventionele armaturen tot en

Type
167 12L42 BASIC
167 12L42 BASIC KE
167 15L34 BASIC
167 15L34 BASIC KE
167 15L60 BASIC
167 15L60 BASIC KE

Art.nr.
7656 167
3568 861
7656 160
3568 868
7656 174
3568 875

BE-prijs
117,00
131,00
131,30
145,30
143,80
157,80

met 2x 58W en hebben een Lumen/Watt
verhouding tot 119 lm/W
• Homogene uitstraling, geen verblinding
en geen afzonderlijke leds zichtbaar
door de gesatineerde kap
• Geschikt voor ruimten met een
verhoogd brandgevaar door brandbare
stoffen (D-keur)
• Reflector met RVG en ledmodule
kunnen vervangen worden, dus geschikt
voor de lange termijn
www.hateha.nl
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Elektrische luchtverwarmer LEO EL

FLOWAIR is specialist in het leveren van
complete, innovatieve, unieke verwarming
en ventilatie-oplossingen voor bedrijfs-

ruimten. Maak nu kennis met de FLOWAIR
Elektrische luchtverwarmer LEO EL en het
industrieel luchtgordijn ELIS G.

Steeds meer nieuwbouw of renovatie
van bedrijfsruimten krijgen geen gasaansluiting meer. Het elektrisch verwarmen
van dit soort groot volume objecten kan
erg interessant zijn. Zeker in combinatie
met PV-panelen (zonnepanelen).
Compleet geleverd in één pakket
De LEO EL Luchtverwarmer wordt
compleet geleverd met montage-console
en TS thermostaat 3-standen regeling.
De verwarmingscapaciteit is in te stellen
van 9-16kW bij 3.400 m3/h of maximaal
23kW bij 4.200 m3/h.

Type
LEO EL + Console + TS (uit voorraad leverbaar)

Art.nr.
4336 018

BE-prijs
1.767,00

Controle/beveiligingsautomaat
De LEO EL Luchtverwarmer is uitgerust
met een volledig automatisch beveiligingssysteem, verzorgd de aansturing van PTC
verwarmingselementen en reguleert de
verwarmingscapaciteit op basis van de
luchthoeveelheid.
www.flowair.nl

Industrieel luchtgordijn ELIS G

Energieverlies
De ELiS G is een industrieel luchtgordijn, een energiebesparende maatregel die
zich snel terugbetaald en toepasbaar voor industriële en utiliteitsgebouwen.
Vaak is onwetendheid de reden van het niet
toepassen van een juiste klimaat scheiding
tussen binnen en buiten. Er gaat heel wat
energie verloren met het openen van
bijvoorbeeld grote overheaddeuren.
Breed toepasbaar
• Horizontale en verticale montage
• Verkrijgbaar in twee lengtes:
1,5 m of 2 m.
• Verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
N = zonder, W = water,
E = elektrische warmtewisselaar
www.flowair.nl

FLOWAIR, distributed by
DRL Products BV

Verwarming & Klimaat

Gasloze bedrijfsruimte
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Cordivari Giuly®
Verwarming & Klimaat

Overtuigen met design
De designradiatoren van Cordivari zorgen voor een persoonlijke touch in
stijlvolle interieurs. Perfect voor klanten die warm worden van bijzondere
producten en functionaliteit en comfort belangrijk vinden.
Onderscheidend ontwerp
Het Italiaanse design van de Cordivari
prikkelt en onderscheid zich van andere
radiatoren. Het gaat om meer dan alleen
de prijs.

Giuly®: een originele Cordivari
Cordivari Extra Slim radiatoren ziet u vaak
in galeries, theaters en hotels. Giuly® is
een design icoon dat zich thuis voelt in
luxe interieurs. Het ontwerp komt van de

designer Mariano Moroni. De inspiratie
voor zijn ontwerp komt van de automotive
industry. De vorm is ontstaan vanuit een
herinterpretatie van details en grafische
scans die grilles en vents laten zien.
Giuly is zeer ergonomisch met een
verborgen ventiel en heeft een makkelijk
bereikbare frontaal geplaatst thermostatisch regelelement. Deze watergevoede
cv-uitvoering is een echte eyecatcher.
Behalve de behaaglijke warmte die deze
radiator geeft, heeft de radiator een
bijzonder ultradun design.
Advies
Wilt u meer weten over de over de
Cordivari radiatoren? Kijk dan op
www.drl-products.nl of informeer bij
uw Technische Unie vertegenwoordiger
naar de mogelijkheden.
www.drl-products.nl

Specificaties
Cordivari Giuly® is leverbaar in de
afmeting van 1.200 x 520 mm,
1.590 x 520 mm en 1.750 x 620 mm
en heeft een ongelooflijke slanke
vorm van slechts 7 mm carbon
staal en is verkrijgbaar in diverse
kleuren en finishes. De speciale
thermostatische kranenset wordt
compleet geleverd inclusief de
aansluitkoppelingen voor
koperen of cv-buis 15 mm en
aansluitkoppelingen voor VPE/
Alu-pex kunststofbuis 14 mm,
16 mm en 18 mm. De designradiator is leverbaar met de
aansluiting links- en rechtsonder
of met de populaire compact
50 mm middenonderaansluiting.
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Finder kWh-meters

Energiezuinig en milieubewust is een hot item en tegenwoordig vanzelfsprekend
bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen en installaties. Hoeveel energie er
daadwerkelijk is verbruikt of bespaard, kan met de nieuwe kWh-meters van Finder
eenvoudig worden geregistreerd.
Nieuw
De vernieuwde Serie 7E bestaat uit
enkelfase en driefasen uitvoeringen voor
230/400VAC installaties en is geschikt
voor hogere continustromen. Ook bieden
de nieuwe kWh-meters meer uit te lezen
grootheden en communicatiemogelijkheden. De enkelfase uitvoeringen zijn
geschikt voor een continustroom tot 40A.
De driefasen uitvoeringen voor directe
meting zijn geschikt voor een continustroom tot 80A. Wordt gekozen voor
driefasen indirecte meting met stroomtransformatoren dan is de maximale
continustroom 50.000A.
De mogelijkheden
Alle kWh-meters zijn geschikt voor
bi-directionele verbruiksmeting en zijn
voorzien van een duidelijk afleesbaar
LCD-display met achtergrondverlichting.
Afhankelijk van de gekozen uitvoering
heeft de gebruiker de beschikking
over de volgende mogelijkheden: MID

gecertificeerd voor tussenverrekening,
dubbel tarief bij driefasen meting, SO
interface (pulsuitgang), M-Bus-interface,
Modbus RS485-interface, Ethernet
(Modbus TCP)-interface, het totale
verbruik (niet resetbaar) en het partiële
verbruik (resetbaar). Uit te lezen zijn:
spanning, stroom, power factor,
frequentie, stroomrichting, werkelijk
vermogen, schijnbaar vermogen en blind
vermogen. De driefasen kWh-meters
zijn, behalve de Modbus uitvoeringen,
geschikt voor zowel 3-leidingssystemen
als 4-leidingssystemen. Als toebehoren
zijn verzegelbare afdekkappen verkrijgbaar
om fraude te voorkomen.
Toepassingen
kWh-meters voor tussenmeting kennen
legio toepassingen. In de onderverhuur
zoals kantoorunits, winkelpanden en
studentenflats. In de recreatiesector
waarbij men moet denken aan vakantiehuisjes, campings en ligplaatsen in jacht-

havens. In de industrie en tuinbouw voor
monitoring van het energieverbruik.
Centrale uitlezing
Finder levert ook oplossingen voor
centrale uitlezing van de kWh-meters
via M-Bus. De producten die Finder
hiervoor kan leveren zijn onder andere
levelconverters voor enkele meters tot en
met een datalogger met webbrowser voor
250 meters en vele exportmogelijkheden.
www.findernet.com

Type
7E.64.8.230.0010
7E.78.8.400.0112
7E.86.8.400.0112
7E.64.8.230.0310
7E.78.8.400.0312
7E.86.8.400.0312

Art.nr.
BE-prijs
1280 680
72,90
1280 701
237,25
1280 722 262,00
1280 694 136,32
1280 715
307,25
1280 736
312,00

Enkelfase en driefasen kWh-meters

Industrie

Weet wat u verbruikt!
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Pompen steeds energiezuiniger én intelligenter
Verwarming & Klimaat

Wilo Energy Solutions groeibriljant voor energieefficiëntie
U hoeft het nieuws niet te volgen om te weten dat energiezuinigheid een hot issue
is. Dat geldt zeker voor pompen en pompsystemen. En met de steeds breder
geldende ErP-richtlijn is er nog volop ruimte voor verbetering. Wilo pakt dat aan met
voortdurende productinnovatie en nieuwe producten én met de Wilo Energy Solutions:
maatwerkoplossingen om de energie-efficiëntie verder te verbeteren.
Wilo Energy Solutions
Bedrijven tuimelen over elkaar heen als
het om energiezuinigheid gaat. En toch
valt er nog veel te verbeteren. Oude,
ongeregelde pompen bijvoorbeeld zijn te
vervangen door hoogrendementspompen.
De besparingen die zo mogelijk zijn,
bieden voor iedere installateur kansen.
Met Wilo Energy Solutions wordt wat
dat betreft een belangrijke stap gezet.
Nog functionerende, maar ongeregelde
pompen, zoals circulatiepompen, worden
vervangen door een alternatief met een
hoog rendement. Niet alleen goed voor de
portemonnee, maar ook voor het milieu!
De pomptechnologie van Wilo wordt
ingezet voor verwarming, koeling, klimatisering, watervoorziening en waterafvoer,
alsook voor industriële toepassingen. In

het kader van Wilo-Energy Solutions biedt
Wilo verschillende pompmodellen die in
nagenoeg iedere omgeving een optimale
energie-efficiency garanderen. Neem de
Wilo-Yonos MAXO: een kant-en-klare
oplossing waarmee besparingen tot 80%
op het opgenomen vermogen geen
uitzondering zijn.
Wilo-Yonos MAXO
Het hart van de pomp is de EC-motorentechnologie die gecombineerd wordt
met automatische regeling van het pompvermogen en zo zorgt voor vermindering
van het stroomverbruik. Dankzij de regeling
zijn vraag en aanbod van warmte of
koude bovendien continu in evenwicht.
Besparingen worden zo gecombineerd
met optimaal comfort. De constructie
van de pomp is daarbij even herkenbaar

Assistentie bij uitwisseling en LCC berekeningen.

als betrouwbaar: De Wilo-Yonos MAXO
maakt gebruik van technologieën, die bij
andere Wilo-pompen al jarenlang met
succes worden toegepast.
Opvallend detail voor de installateur:
bij vervanging van een conventionele
pomp door de Wilo-Yonos MAXO kan
maximaal worden geprofiteerd van de
Wilo Connector. Met het insteken van de
stekker is de natloper geïnstalleerd. Voor
aanpassing aan de last kan vooraf het
pompregelingtype worden ingesteld:
verschildruk variabel of verschildruk
constant. Technische Unie heeft de
meeste Wilo-Yonos MAXO modellen
direct uit voorraad leverbaar.
www.wilo.nl

Met de Wilo-Yonos MAXO beschikt
de installateur over een kant-en-klare
oplossing, waarmee forse besparingen op het opgenomen vermogen
mogelijk zijn.
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SUPRAFIX 3.0

Het ophangsysteem van onze SupraFix 2.0 is uitgebreid met een nieuwe gepatenteerde
toepassing: De nieuwe Vario-moer zorgt er voor dat de toiletzitting preciezer en flexibeler
gesteld kan worden naar de wensen van de gebruiker. Met SupraFix 3.0 kan de zitting
individueler en dus klantvriendelijker worden gemonteerd. Voor u dus nog meer reden
om een Villeroy & Boch toilet en zitting te verkopen.

Eenvoudige handeling
Een eenvoudige montage van het toilet
van bovenaf is hierbij mogelijk. Het toilet
zit veilig op zijn plaats op het moment
dat de schroeven vastgedraaid zijn in de
gaten van de toiletzitting. De installatie
kan gemakkelijk door 1 persoon gedaan
worden. Een eenvoudige aanpassing op
oneffenheden op de muur tot wel 17 mm
kan simpel met de bijgeleverde Vegoonderdelen.

pro.villeroy-boch.com/suprafix3

Snelle en flexibele montage
Een eenvoudige 2-in-1 installatie van het
toilet en de zitting door 1 bevestigingsonderdeel en dezelfde montagegaten.
Een flexibelere en preciezere afstelling
van de toiletzitting is mogelijk door de
nieuwe Vario-moeren.

Perfect toilet design
Alle bevestigingsonderdelen zijn
verborgen, dus geen zichtbare schroeven
en afdekdoppen. SupraFix 3.0 biedt een
strak en uitgelijnd toiletoppervlak, toilet
en toiletzitting. Tevens zijn er meerdere
ontwerpen van toiletzittingen beschikbaar
met QuickRelease en SoftClosing.

Sanitair

Eenvoudige montage.
Verborgen bevestiging.
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GARDENA
Gereedschap

De totaal leverancier
van tuingereedschap!
Sinds de oprichting in 1961 is GARDENA
binnen enkele decennia uitgegroeid tot

het grootste merk voor hoogwaardig tuingereedschap in Europa, met vestigingen

in meer dan 80 landen wereldwijd.
De echte doorbraak vond plaatst in
1968 met de introductie van het Original
GARDENA System, waarmee besproeiingsproducten met één klik verwisseld
kunnen worden. Dit jaar bestaat dat
systeem 50 jaar, reden voor een feestje
met leuke acties!
Maar GARDENA heeft nog veel meer!
Krachtige elektrische en accutuingereedschappen, hoogwaardige besproeiingsproducten en alles voor het onderhouden
van het gazon.
Met het GARDENA smart system kunt u
zelfs via uw smartphone of tablet uw tuin
volledig automatisch laten onderhouden.
Alles om het werk in de tuin zo aangenaam
mogelijk te maken!
gardena.com

Legrand
Elektrotechniek

Nieuwe XL³-S laagspanning
verdeelkasten
De nieuwe XL³-S is een serie schakel- en verdeelinrichtingen van Legrand Nederland,
die bij een grote meerderheid van de installaties, zonder specifieke technische
voorwaarden, toegepast kunnen worden.
‘Met deze nieuwe range bieden we
basic laagspanning verdeelkasten
aan met minder functionaliteiten,’
aldus Dimitri van den Heuvel, product
manager bij Legrand. ‘In vele gevallen

is het niet nodig om bijvoorbeeld het
paneel te bouwen volgens een scheidingsvorm 2 of hoger, of om vermogensapparaten te voorzien in uitrijdbare
versie of met achteraansluitingen.
De S in XL3-S staat dan wel voor
standaard, maar het betekent niet dat
deze kasten minderwaardig zijn aan
de premium modellen binnen het XL3
assortiment. Het zijn kasten met een
goede prijs-kwaliteitsverhouding.’
Het XL3-S assortiment bestaat uit drie
types en wordt in twee fases gelanceerd.
Momenteel zijn de XL3-S 160 en XL3-S
630 leverbaar. Later volgt dan nog de

XL3-S 4000 voor toepassing in grote utiliteitsprojecten en industriële installaties.
De nieuwe verdeelinrichtingen voldoen
natuurlijk aan de internationale norm
IEC 61439.
www.legrandservices.nl
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SLIM EN EFFICIËNT
Verwarming & Klimaat

Warmtepomp van WOLF nu
leverbaar via Technische Unie
WOLF Energiesystemen B.V. heeft een zeer breed assortiment warmtepompen.
Naast de water/water warmtepomp bestaat het assortiment uit de lucht/water
warmtepomp, in zowel een split als monoblock uitvoering.
De monoblock uitvoering is ook verkrijgbaar als binnen opstelling. Door de brede
reeks kan WOLF altijd een warmtepomp
bieden die volledig is afgestemd op het
project, of passend bij de op elkaar afgestemde WOLF componenten binnen een
systeemoplossing. Een systeemoplossing
kan bestaan uit een willekeurige combinatie van gaswandketel, warmtepomp,
woonhuisventilatie-unit, zonne-energiesysteem en regelsysteem.
Systeemoplossingen en
systeemgarantie
Uniek aan het aanbod van WOLF is
het totaalpakket dat geboden wordt. De
warmtepompen kunnen compleet worden
gemaakt met een back-up gaswandketel,
meerdere warmtepompen in cascade
opstelling, woonhuisventilatie-unit, zonneenergiesysteem, voorraad- of buffervat,
menggroepen voor intelligente temperatuurregeling per zone en perfect op elkaar
afgestemde regeltechniek. Het geheel kan
bediend worden met één BM-2 bedienmodule of middels de Smartset-App op
smartphone en tablet, inclusief weergave
van het rendement en de opbrengst van
de zonnecollectoren. De installateur kan
de totale installatie op afstand monitoren
en instellingen wijzigen. Op dergelijke
totaaloplossingen biedt WOLF vijf jaar
systeemgarantie.
Hoog rendement door intelligentie
Uiteraard zijn de WOLF warmtepompen
ontworpen voor het behalen van een
zeer hoog rendement. Dat rendement
kan verder geoptimaliseerd worden
doordat de lucht/water warmtepompen
zo ingesteld kunnen worden, dat ze
inschakelen bij de hoogste buitentemperatuur. Hierdoor neemt het rendement
enorm toe. Door in het systeem WOLF
menggroepen op te nemen kan per zone
de temperatuur worden geregeld. De
intelligente warmtepomp benut deze
informatie en past de hoogte van de

watertemperatuur op de behoefte aan.
De gehele serie is Smart Grid Ready voor
een koppeling met PV-systemen. Op het
moment dat er een overschot aan stroom
beschikbaar is, zal de warmtepomp
inschakelen om het voorraadvat te gaan
laden. Zo wordt het gebruik van zelf
opgewekte stroom geoptimaliseerd.
Nieuw warmtepompcentrum CHC
De CHC warmtepompcentra van WOLF
combineren flexibiliteit en modulair
ontwerp tot een compleet systeem
- altijd in overeenstemming met de eisen,
behoeften en wensen van de installateur
en eindgebruiker. De complete systemen
besparen niet alleen tijd tijdens de
planning en onderdelenkeuze, maar ook
tijdens de montage door onder andere de
prefab leidingen in de compacte binnenunit. Door het modulaire ontwerp is de
montage bijzonder gemakkelijk en kan de
complete binnen-unit worden opgesteld
op een oppervlakte van minder dan
0,6 m2. Er is keuze uit een 200 of 300 liter
warmwater voorraadvat met of zonder
ingebouwde buffertank, om de ontdooicyclus van de buitenunit op te vangen.
Daarnaast kan er gekozen worden uit
vijf verschillende capaciteiten, namelijk
5kW, 7kW, 10kW, 14kW of 16kW.
www.nl.wolf.eu

OVERZICHT WOLF WARMTEPOMPEN
VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE CAPACITEITEN:
BWL-1 lucht/water warmtepomp
BWS-1 water/water warmtepomp
BWL-1S Split lucht/water warmtepomp
CHC Split lucht/water warmtepomp
0kW

2kW

4kW

6kW

8kW

10kW

12kW

14kW

16kW
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Doepke
Elektrotechniek

EV-aardlekschakelaar
biedt meerdere voordelen
Doepke heeft enige tijd geleden de speciale EV-aardlekschakelaar ontwikkeld die
prijsgunstig is en voldoet aan de nieuwe norm voor eMobility: de IEC 61851-1 ed 3.
Deze EV-aardlekschakelaar is een Type A
aardlekschakelaar met een toegevoegde
Type B functie die ervoor zorgt dat bij een
gelijkstroomfout van > 6mA de installatie
wordt gescheiden. Zij biedt deze aardlekschakelaars in zowel een 2- als 4-polige
uitvoering.

situaties in verband met selectiviteit ook
andere aardlekschakelaars in Type B uit
te voeren of te vervangen. Daarbij is de
EV-aardlekschakelaar op zichzelf dus niet
alleen voordeliger dan een Type B, maar
andere aanpassingen aan aardlekschakelaars in de installatie zijn ook niet nodig.

In tegenstelling tot de Type B aardlekschakelaar, is het met de EV-aardlekschakelaar niet nodig om in sommige

www.hateha.nl

Type
DFS4EVHD 4-polig: 09.134.817HD
DFS4EVHD 2-polig: 09-134.018HD

Art.nr.
9552 640
9424 891

BE-prijs
295,40
249,00

Sinamics V20 frequentieregelaars
Industrie

Intuïtieve inbedrijfname
en bediening
De Sinamics V20 serie frequentieregelaars zijn uitgebreid met een additionele module
voor draadloze inbedrijfname, diagnose en bediening.
De webserver module ‘Sinamics V20
Smart Access’ is een klein apparaat
voor draadloze toegang dat kan worden
gemonteerd op de voorzijde van de
regelaar. Hiermee krijgt de gebruiker
toegang tot de regelaar via een beveiligde
wifi-verbinding met laptop, tablet of
smartphone voor functies als parameter
setting, bewaking van foutmeldingen en
motorstromen. De regelaar kan dus
eenvoudig worden benaderd, zelfs als
deze is geïnstalleerd in moeilijk
begaanbare plaatsen.
De intuïtieve gebruikersinterface maakt
het mogelijk om snel en eenvoudig
de regelaar in bedrijf te nemen via
inbedrijfname wizards.

Met de webserver technologie is er
geen additionele software noodzakelijk,
de reeds aanwezige web browser op
het betreffende apparaat kan worden
gebruikt.
De regelaars blinken uit in eenvoudige
bediening en robuust ontwerp. Ze zijn
geschikt voor diverse industriële toepassingen zoals pompen, ventilatoren,
compressoren en transportbanden. Door
een geïntegreerd C1 filter kan de V20 ook
worden toegepast in een huishoudelijke
omgeving zoals in fitness apparatuur,
industriële wasmachines, koelvitrines en
HVAC installaties.
www.siemens.com/sinamics-v20
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OPPLE Lighting

Wie op Light & Building is geweest, heeft kennis kunnen maken met onze nieuwe
producten die vanaf 1 april te verkrijgen zijn.

Smart Lighting systeem.

LED Streetlight
Met deze nieuwe aanwinst in het
OPPLE portfolio heeft u een uitermate
goede oplossing voor straat- en pleinverlichting. Met dit armatuur bent u
verzekerd van een hoge kwaliteit. De
‘gegoten aluminium’ behuizing staat
garant voor duurzaamheid, heeft een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
en is zeer eenvoudig te monteren op
diverse masthoogtes.
De nieuwe OPPLE LED Streetlight
is beschikbaar in 4000K, met een
hoge CRI > 80 en een levensduur van
50.000 uur (L70B50). De efficiëntie is
hoog (tot 125 lm/W) bij de lichtopbrengsten van 2.500 lm, 4.600 lm en
7.500 lm. Hiermee bent u in staat om
een veilige en optimale openbare

LED Lowbay.

verlichting te creëren, met maximale
uniformiteit en afstand tussen de
masten. De bijbehorende accessoires
voor diverse masten en wandmontage
maken dit product uitermate geschikt
voor een breed applicatiegebied.
Smart Lighting systeem Simpel en slim
OPPLE heeft een volledig nieuw
systeem ontwikkeld om de mogelijkheden van Smart Lighting voor iedereen
beschikbaar te maken. Het OPPLE Smart
Lighting systeem onderscheidt zich door
de extreem eenvoudige installatie: de
armaturen kunnen rechtstreeks uit de
doos het plafond in, aangesloten worden
op het net en geïnstalleerd worden met
behulp van de gratis OPPLE Smart
Lighting App (Android en iOS). Geen
extra draden, hulpstukken, gateways,
servers of controllers zijn vereist - alles
zit in de led driver van het armatuur
en deze communiceert direct met uw
smartphone of tablet. Iedereen kan het
gebruiken - geen experts nodig!

op uw smartphone of tablet via Bluetooth
Low Energy (BLE) ‘Mesh’. De eerste
producten in deze ‘slimme’ familie
zijn de LED Slim Panel Performer, de
LED Downlight Performer, een draadloze
bewegingsmelder en een draadloze
wandschakelaar. Daarnaast zijn deze
slimme producten volledig te bedienen
met de OPPLE Smart Lighting App.
LED Lowbay
Ideaal voor middelhoge plafonds in
industriehallen en retailomgevingen is
deze nieuwe LED Lowbay.
Naast de LED Spot Performer kan dit
stijlvolle armatuur in winkels worden
toegepast boven balies en eilanden,
in plaats van de bekende halogeenoplossingen.
Er zijn twee wattages (30W en 50W) en
bundelbreedtes (60°/120°) verkrijgbaar,
dus voor elke hoogte en toepassing is
er een geschikte Lowbay te vinden.
Wederom een duurzame oplossing voor
winkels en industrie.
www.opple.nl

LED Streetlight.

De OPPLE Smart Lighting producten
zijn volledig compatibel met bluetooth

Verlichting

Maak kennis met de nieuwe
producten van OPPLE Lighting
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Adaptieve Evacuatiesysteem
Verlichting

Sneller en veiliger
evacueren
In grote en complexe (bedrijfs)panden
waar een diversiteit aan veiligheidsrisico’s,
van brand tot terrorisme, toeneemt, is
evacuatieplanning meer dan ooit van
cruciaal belang. Eaton heeft een Adaptieve

Armaturen met adaptieve signalering.

Evacuatiesysteem ontwikkeld om mensen
sneller naar de veiligste uitgang te leiden.
De kortste vluchtroute hoeft namelijk niet
altijd de veiligste te zijn.
Een noodsituatie is continu onderhevig
aan veranderingen waardoor statische
vluchtwegverlichting een persoon in nood
in het ergste geval zelfs naar het gevaar
toe kan leiden. Met Eaton’s Adaptieve
Evacuatiesysteem wordt niet alleen de
kortste maar ook de veiligste vluchtroute
aangegeven. Door middel van digitale
technologie kan dit innovatieve evacuatiesysteem wisselen tussen een aantal
vooraf gedefinieerde vluchtroutes, zogenaamde scenario’s. Dit in tegenstelling
tot statische vluchtwegsignalering. Een
evacuatie kan hierdoor veel sneller en
veiliger worden uitgevoerd.
Deze nieuwe technologie is een intelli-

gente aanvulling op het bestaande
centraal batterij noodverlichtingssysteem
van Eaton dat veelal in grote projecten
wordt toegepast. In combinatie met
speciale GuideLed vluchtwegsignaleringsarmaturen wordt, via een kortsluit- en
open circuitbestendige bussysteem, een
adaptieve vluchtroute gecreëerd. Met de
software kunnen scenario’s gedefinieerd
worden die de signaleringsarmaturen via
het centrale batterijsysteem activeren. In
tegenstelling tot ‘actieve’ en ‘dynamische’
systemen is de technologie van Eaton
volledig aanpasbaar en kunnen de
instructies in real-time worden gewijzigd.
Door het selecteren van een scenario kan
een bevoegd persoon ervoor zorgen dat
de meest veilige en snelle vluchtroute
wordt geactiveerd.
www.coopersafety.nl

CAI-producten
Elektrotechniek

Nieuw: Cabelcon haakse
IEC-schroefconnectoren
De Cabelcon connectoren, overgangen
en koppelingen zorgen voor goede
verbindingen en overgangen tussen de
Bedea Telass coaxkabels en de Astro
versterkers en (verdeel)elementen. Deze
drie fabrikanten hebben hun producten zo
op elkaar afgestemd dat een maximaal
resultaat behaald wordt als het gaat om
doorgifte en afscherming van het hoogfrequente en gemoduleerde CAI-signaal.
Een garantie voor kwaliteit in je huis- of
gebouwinstallatie!

deze vervangen de CLF90-modellen.
Compact en heel eenvoudig te monteren.
Naast de connector hoef je alleen maar
het kunststof schroefkapje vooraf op de
kabel te schuiven. De kern schuift, net
zoals je dat kent bij de f-connector, in
een klemstrook. Dit zorgt voor een
gegarandeerde verbinding. De constructie
van de connector is zodanig dat de
afscherming bij de kabel inschuift,
waardoor een gemeten A+ afscherming
ontstaat.

Nieuwe IEC-schroefconnectoren
Erg handig zijn de nieuwe haakse
IEC-schroefconnectoren van Cabelcon,

Een bijkomend voordeel is dat de
connector bijzonder klein is en daarmee
altijd goed past. Dit is met name erg

Type
90-IEC m/f - IEC haakse schroefconnectoren

Art.nr.
3516 991

BE-prijs
3,45

handig bij de steeds plattere tv’s van
tegenwoordig.
www.hemmink.nl/cabelcon
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GROHE Lineare

Een keuze voor een GROHE-kraan, is een keuze voor kwaliteit en een perfecte uitstraling.
De GROHE Lineare wastafelkraan voor de badkamer is hier een uitstekend voorbeeld
van. Vanuit minimalistisch perspectief ontwikkeld, is deze kraan slechts voorzien van de
noodzakelijke elementen voor een zo slank mogelijke uitstraling.

GROHE Lineare kranen:
sensueel minimalistisch
Een mooie kraan kan een ware
eyecatcher vormen in de badkamer.
Ook de Lineare wastafelkranen van
GROHE zien er bijzonder uit. Ze hebben
namelijk een puur minimalistisch design
met een sensuele touch. Om dit realiseren, brengt GROHE in deze kraan twee
geometrische vormen bijeen. Ronde en
vierkante vormen lopen perfect in elkaar
over met een geweldig resultaat als
gevolg. En doordat de uitloop hoger is
geplaatst en de greep er bovenop parallel
aan loopt, zijn de kranen slank (slechts
40 mm) en elegant. Bovendien is er
voor elke badkamer een passende
wastafelkraan verkrijgbaar, de formaten

variëren van XS tot XL. Lineare biedt
een compleet programma aan op- en
inbouwoplossingen voor de badkamer.
GROHE Starlight chroom en
PDV Supersteel
Net zoals andere GROHE-producten,
is ook de Lineare kraan gemaakt van
materialen van perfecte kwaliteit en
voorzien van bekende GROHE-technologieën. Dankzij het physical vapour
despostition (PVD) is het Supersteel
oppervlak namelijk drie keer zo hard en
daarnaast tot wel tien keer meer krasbestandig dan andere kranen. Tot slot is
ook deze kraan uitgerust met GROHE
SilkMove®. Hiermee kan de kraan
eenvoudig en licht worden bediend. De
combinatie van materialen en technologieën zorgt ervoor dat er decennialang
van de Lineare kan worden geprofiteerd.
www.grohepro.nl

Sanitair

Design voor ieder
badkamerontwerp
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Niva ventilo-convector
Verwarming & Klimaat

Fluisterstil verwarmen
& koelen
Als trendsetter in verwarmings- en ventilatieoplossingen biedt Vasco met de Niva ventiloconvector nu ook een antwoord op de toenemende vraag naar koelingsoplossingen.
De perfecte twee-in-één oplossing die zowel kan verwarmen als koelen. Bovendien is
deze convector ontworpen volgens het strakke design van de befaamde Niva Collectie.
Een top-design dat in elk interieur perfect tot zijn recht komt.

Verwarmen & koelen
Een ventilo-convector is een toestel dat
aangesloten moet worden op een warmtebron, bijvoorbeeld een verwarmingsketel of een warmtepomp. Indien de
warmtepomp ook een koelfunctie heeft,
kan deze ook als koelbron (koud water)
gebruikt worden voor de ventilo-convector.
De Niva ventilo werkt op lage watertemperaturen en is dus zeer interessant in
combinatie met een warmtepomp. De
ventilo-convector kan in alle ruimtes van
de woning toegepast worden, maar vormt
vooral in de slaapkamer een absolute
meerwaarde, omdat we daar behoefte
hebben aan zowel verwarming als aan
koeling. De ventilo-convector verwarmt of
koelt de ruimte in korte tijd van 18°C naar
22°C of van 28°C naar 24°C.

Niva-design
De Niva ventilo-convector werkt niet alleen
snel en efficiënt. De uiterst dunne vormgeving van de strakke voorplaat in combinatie met het achterliggende gedeelte
creëert een ‘zwevend’ effect ten opzichte
van de muur. Het gestileerde Niva-design
geeft extra cachet aan elke ruimte in huis.
Meer zelfs: deze designtopper geeft de
concurrentie resoluut het nakijken.
Fluisterstille klimaatregeling
Nog een onvervalste troef van de Niva
ventilo-convector: het geluid is nooit
storend. Dat heeft alles te maken met de
vooruitstrevende modulerende regeling.
Opnieuw een wereld van verschil ten
opzichte van andere oplossingen, die
meestal werken in de klassieke drie
standen. Niet bij Vasco: de Niva ventiloconvector draait automatisch op een lager
niveau naarmate het toerental van de

ventilator zakt, in functie van het temperatuurverschil. Is de gevraagde temperatuur
bijna bereikt, dan draait de ventilator op
een geruisloos geluidsniveau verder. Het
voordeel voor de eindgebruiker?
Supersnel comfort, met de minste
geluidshinder!
Gebruiksgemak in de ruimste zin
van het woord
Ook de Niva ventilo-convector gooit hoge
ogen op dat vlak, zowel bij de installatie
als tijdens het gebruik. Alles is voorgemonteerd, de aansluitingen zijn in een
handomdraai gerealiseerd en alle
technieken (regeling, gemotoriseerd
3-wegventiel,…) zijn onzichtbaar weggewerkt in het toestel. De temperatuurregeling gebeurt makkelijk via een
intuïtieve bediening op het touch display.
www.vasco.eu
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Brandveiligheid

Total Cost of Ownership (TCO) is een thema dat volop in de belangstelling staat. De
installateur kijkt niet alleen naar de aanschafprijs maar houdt rekening met de totale
kosten tijdens de levensduur van de melder, inclusief onderhoud.
Minimaal onderhoud
Voor instanties die rookmelders in beheer
hebben, zoals woningbouwverenigingen
en VVE’s, is minimaal onderhoud van
groot belang. Voor de installateur is dit
een kans om zich als kennispartner te
onderscheiden.

minimum aan onderhoud en een lage
TCO bij deze melders.

Lagere TCO door 10-jaars lithium
batterijen
Melders met 10-jaars lithium batterijen,
zoals de Ei 166 melder van Ei Electronics,
bieden tien jaar zorgeloze veiligheid.
Batterijen vervangen is niet nodig; de
installateur heeft dus tien jaar lang een

www.eielectronics.nl

Gereedschap

Minimaal onderhoud met
Ei Electronics melders

Ondersteuning van Hemmink
Hemmink ondersteunt de installateur
graag bij het benaderen van woningbouwcorporaties en VVE’s.

Type
Ei 166e
Ei 650i

Art.nr.
9824 323
4071 243

BE-prijs
73,50
39,00

Nieuw: OCS Aluminium kabelzuil

Nieuw in het kabelmanagement-assortiment van OCS:
een aluminium kabelzuil van maar liefst drie meter.
Loshangende bekabeling vanuit het
plafond naar de werkplek of de vloer is
verleden tijd: de stevige kabelzuil van
OCS geleidt kabels van contactbron naar
bestemming. De kabels zijn hierdoor niet
alleen netjes weggewerkt, maar ook goed
beschermd tegen beschadiging van
buitenaf. Met een diameter van 50 mm
kunnen meerdere kabels tegelijk doorgevoerd worden.
Drie meter en op maat in te korten
Standaard wordt de kabelzuil geleverd in
een lengte van drie meter. Hierdoor is hij

Type
Aluminium
Wit

Art.nr.
1253 793
1274 303

BE-prijs
278,65
363,45

bruikbaar voor nieuwbouwstandaards.
Ook is de zuil eenvoudig in te korten: met
het juiste gereedschap kan deze op maat
worden gemaakt. Door de bijgeleverde
passtukken en kabeldoorvoeren is de zuil
in iedere ruimte en op iedere gewenste
manier te plaatsen, zelfs door een
werkblad heen.
Totaalpakket
De zuil is beschikbaar in de kleuren
aluminium en wit, inclusief de volgende
benodigdheden: een nette zwarte stofborstel; een passtuk voor de onder- en
bovenzijde; een Ø 60 mm kabeldoorvoer
(wit) voor de afwerking in een systeemplafond en een Ø 60 mm metalen doorvoer
voor eventuele montage door het werkblad.
www.ocssystems.nl

Elektrotechniek

Kabelzuil van 3 meter
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Hirschmann Multimedia
Industrie

TV ontvangst
zonder storingen
De consument vandaag de dag is veeleisend en maakt uitgebreid gebruik van de
diversiteit van het zenderaanbod dat beschikbaar is via het (digitale) televisienetwerk.
Helaas komt storing en uitval van beeld en signaal nog vaak voor. Oorzaak nummer 1?
Slechte of verouderde bekabeling.
Doordat frequenties binnen het netwerk in
toenemende mate worden gebruikt voor
mobiel internet, neemt ook de kans op
storingen verder toe. Verouderde of kwalitatief slechte bekabeling beschikt niet
over de nieuwste innovaties die te vinden
zijn in de nieuwste coaxkabels. Dit maakt
het coaxnetwerk gevoelig voor storingen.
Zo zorgt u voor het beste signaal
Om optimaal te blijven genieten van
huidige (digitale) televisieaanbod is het
beste advies richting de consument
vooral te blijven investeren in een goede
bekabeling. Een stabielere kijkwijze, dan
via de coaxkabel bestaat niet.
De KOKA 9 Eca Hirschmann Multimedia
is een kwalitatief goede coaxkabel met
een lage demping en hoge afscherming.
De KOKA coaxkabel heeft de afgelopen
25 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zo is de koperkern dikker
geworden, maar ook de afscherming is
sterk verbeterd. Hierdoor krijgen 4G (LTE)
signalen van buitenaf geen kans en blijft
storing uit. In combinatie met de push on

IEC- en F-connectoren de KOKWI 5,
KOSWI 5 en QFC 5 creëert u eenvoudig
een optimale 4G (LTE) proof verbinding.
De KOKA 9 Eca is flexibel en eenvoudig
te installeren. Deze coaxkabel is CPR
gecertificeerd en beschikbaar in de
lengtes 20 m/100 m/250 m en 500 m.
De coaxkabel is verkrijgbaar als aansluitkabel, maar ook in een flexibele PVC buis
voor het efficiënt aanleggen van coaxnetwerken binnen de woningbouw. In de
vestiging van Technische Unie herkent u
de KOKA 9 Eca coaxkabel aan het Kabel
Keur keurmerk en het Ziggo Geschikt
kenmerk op de verpakking.

Hiervoor gebruikt u de MA 32 Internet
over de Coax adapter. Deze adapter is
MoCA© compatible waardoor snelheden
tot 400 Mbps bepaald kunnen worden.
De MA 32 is plug & play. Om een internetverbinding te realiseren over de coax
heeft u minimaal twee units nodig.
Meer informatie
Meer weten over de eigenschappen van
de KOKA 9 Eca coaxkabel? Of advies
voor het bouwen van een optimaal multimedia netwerk over de coax? Bezoek:
www.hirschmann-multimedia.com

High Speed Internet over Coax
Ook een betrouwbaar en storingsvrij
multimedia netwerk bouwt u eenvoudig
over de bestaande coaxbekabeling.

Type
KOKA 9 Eca/100 m white
KOKA 9 Eca/250 m white
KOKA 9 Eca/500 m white
KOKA 9 Eca/20 m white shop

Art.nr.
6802 167
6802 188
6802 174
6824 000

BE-prijs
90,76
232,74
453,70
20,96
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Complete HANSA inbouw douche set
Sanitair

HANSA COMBIPACK
Mooi, voordelig en snel!
Alles voor aan de muur èn in de muur in één voordelige set.
De Hansa COMBIPACK biedt optimaal
gemak voor installateurs. Een complete
inbouw doucheset met de prachtige
HANSAVIVA regendouche (rond of
vierkant) een bijbehorende HANSA
LIVING thermostaat met decorset, een
losse HANSA BASICJET (3-stralig) met
alle montage onderdelen en ook nog
een HANSA BLUEBOX universeel
inbouwdeel. Kortom een prachtige
complete set met optimaal inbouwgemak!
hansabluebox.hansa.com/nl

Type
Combipack
Rond
Vierkant

Art.nr.
7775 832
7775 839

BE-prijs
921,45
972,70

Combipack rond.

1

Combipack vierkant.

5
Inhoud verpakking
1. Hansa VIVA regendouche messing verchroomd
(rond/vierkant)
2. Wandhouder voor handdouche
3. Wandaansluitbocht
4. Hansa BASICJET 3-stralige
handdouche (95 mm)
5. Hansa SILVERJET doucheslang
(1.250 mm)
6. Hansa BLUEBOX universeel
inbouwdeel
7. Hansa LIVING thermostaat met
decorset (rond/vierkant)

2

6

3

4

7
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Van Leeuwen Stainless
Verwarming & Klimaat

Uitgebreid assortiment
Van Leeuwen Stainless levert een uitgebreid assortiment roestvast stalen buizen, fittingen
en flenzen voor een breed scala aan toepassingen voor de industrie.
Van machinebouw tot installatieprojecten
en van apparatenbouw tot de petrochemie.
Waar een goede combinatie van corrosiebestendigheid en vervormbaarheid vereist

is, is roestvaststaal de juiste keuze. Dit
geldt ook voor gebieden waar sprake is
van een vervuilde atmosfeer of voor een
omgeving vlak bij zee. Wij adviseren u

graag in het maken van de juiste keuze!
Ons standaard voorraadprogramma
omvat gelaste en naadloze ronde buizen,
buisprofielen, machinestaal en stafstaal
alsmede een omvangrijk pakket buiscomponenten zoals flenzen, fittingen,
lasbochten en ringen. Ook leveren we
een compleet assortiment zuivelbuizen
en componenten. De meest recente
uitbreiding van ons leveringspakket
betreft het Victaulic StrengThin 100
assortiment voor dunwandig rvs
(groefkoppelsysteem).
Aanvullend aan dit omvangrijke productenpakket leveren we vele diensten zoals het
opwaarderen van materiaal, zagen, beitsen
en slijpen.
www.vanleeuwen.com

Tridonic EM ready2apply
Verlichting

Compleet noodverlichtingsarmatuur
De Tridonic EM ready2apply is een
compleet noodverlichtingsarmatuur met
geïntegreerde elektronica, ledmodule,
koellichaam, optiek en accu. Het armatuur
wordt kant-en-klaar geleverd en kan
direct in het plafond worden geplaatst.
LiFePO4 Accu met levensduur
van acht jaar
De meegeleverde Lithium-ijzerfosfaat
(LiFePO4) accu heeft een levensduur van
maar liefst acht jaar, waardoor er flink kan

worden bespaard op onderhoudskosten.
Uitvoeringen
• BASIC - Handmatige testfunctie.
• SELFTEST - Zelftestfunctie voor batterijen lampstatus, oplaadniveau, werking,
duurtest.
• PRO - Zelftestfunctie voor batterij- en
lampstatus, oplaadniveau, werking,
duurtest. Testresultaten uit te lezen
via DALI.

Type
Tridonic EM R2A BASIC NM 111 2W
Tridonic EM R2A BASIC M 111 2W
Tridonic EM R2A ST NM 111 2W
Tridonic EM R2A ST M 111 2W
Tridonic EM R2A PRO NM 111 2W
Tridonic EM R2A PRO M 111 2W

Bovenstaande uitvoeringen zijn
verkrijgbaar als Maintained (M) en NonMaintained (NM) versie. Maintained: het
armatuur brandt continu en in nood, NonMaintained: het armatuur brandt alleen in
nood.
www.elpro.nl/tridonic-EMR2A

Art.nr.
1160 126
1160 133
1160 154
1160 161
1160 182
1160 189

BE-prijs
152,48
185,46
201,72
201,72
208,89
208,89
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Juiste kabelkeuze, maximaal besparen

Altijd al op zoek geweest naar een kabeladviseur die u helpt om te besparen?
De nieuwe en innovatieve Draka Cable App helpt u om de juiste kabelkeuze
te maken voor de meest geschikte toepassing. Hoe dit in zijn werk gaat?
Als voorloper in de kabelindustrie lanceert Draka dit jaar de gratis Cable App.
Bespaar en maximaliseer ROI
Dit willen we allemaal. De juiste kabelkeuze maken en daarmee maximaal
besparen. Dit kan met gebruik van de
nieuwe Cable App. Maximaliseer uw ROI
door bij iedere kabelkeuze de nieuwe app
te raadplegen. Volg het advies en bespaar
zowel tijd, energie als kosten.
Voor elke installatiemethode
Meerwaarde ten opzichte van de
Kabulator is dat Cable App de rekenmethode volgens bijlage 52.B van NEN1010
volgt. Hierdoor kan de app alle verschillende installatiemethoden aan, dus zowel
in de grond, vrijhangend als in kabel-

goten. Daarnaast kan men nu ook gelijkstroom (DC) kabels en rubber kabels
berekenen.
Informatie binnen handbereik
Onderweg of op kantoor, met de nieuwe
Cable App heeft u altijd toegang tot
up-to-date productinformatie, instructievideo’s en het laatste nieuws. De Cable
App kunt u zowel op mobiel, tablet als
desktop gebruiken en is beschikbaar voor
Android en IOS. Hij is gebruiksvriendelijk
en helpt u makkelijk navigeren naar de
nieuwste CPR producten. Daarnaast vindt
u ook alles over de verbeterde Draka
verpakkingen.

Duurzaam en verantwoord
Draka helpt opdrachtgevers, adviseurs
en installateurs verantwoorde keuzes te
maken in de transitie naar een duurzaam
inkoopbeleid. De nieuwe Cable App
helpt de juiste keuze te maken tussen
bijvoorbeeld een dikkere kabel die
energieverliezen beperkt en een dunnere
kabel die grondstoffen bespaart. Bekijk
voor meer informatie over duurzaamheid
en circulariteit:
www.draka-duurzaam.nl

Elektrotechniek

Draka lanceert de
Cable App, duurzaam advies
voor iedere klus
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Rittal
Industrie

Overtuigende
productkenmerken
Het succesgeheim van het Rittal TS IT
rack schuilt in de hoogwaardige basismaterialen en de veelzijdigheid van de
productaccessoires voor het uitbreiden
en aanpassen van de functionaliteit.
Ongeacht welke producten uit het
enorme Rittal productprogramma worden
toegevoegd - met het TS IT rack weet u
altijd zeker dat het past. De kwaliteit van
de toegepaste materialen staat garant
voor een lange levensduur. Kastframe,
deuren en dak, alles is voorzien van een
beschermende laag dompelgrondlak.

beschikt verder over een handige 180°
scharnierende en afsluitbare zichtdeur
aan de voorzijde. En met een belastbaarheid tot 1.500 kg en 85% luchtdoorlatende deuren én slimme oplossingen
voor kabelgeleiding is het TS IT rack
veelzijdig in gebruik. Zo blijft u ook in
de toekomst uitstekend voorbereid op
de nieuwste IT toepassingen.
www.rittal.nl
www.expert.rittal.nl

De meerdelige dakplaat is afneembaar
en beschikt over een eigen kabelinvoer.
Dankzij de verticaal gedeelde achterdeuren is het TS IT rack zelfs in de
kleinste ruimte te gebruiken. Het rack

Crouzet

‘See the power with
Syr-Line’
Ontdek de nieuwe generatie Crouzet digitale tijdrelais met
het grootste display in zijn klasse.
• Grootste cijfers en schermindicatoren
• Verbeterde zichtbaarheid, vanuit diverse
hoeken en op afstand blijft het display
goed afleesbaar.

• Led display, zorgt voor een hoog
contrast en helderheid
• Mono en multi functie (17 functies)
• Groot tijdbereik: 0,05 sec tot 9999 uur

• Water en stofdicht (IP66)
• Multi - spanning (24-240VAC/DC)
• Hoog schakelvermogen 1x 16A
• Dubbel uitgang van 2x 8A: één relais
direct in te schakelen en de andere tijdvertraagd of allebei tijdvertraagd
• Mono of multifunctie: twaalf verschillende functies
• Groot tijdbereik: 0,5 s tot 240 uur
• Spanningsbereik 12-240VAC/DC
• Internationale certificering: CULUS, CE,
ROHS en CCC
The most powerful timers.
www.crouzet.com
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Viega vernieuwt elektronisch gebruikersstation

Een gegarandeerde drinkwaterkwaliteit? Dan is het elektronisch gebruikersstation
met Hygiene+ functie van Viega een vertrouwde waarde. Hiermee wordt de
drinkwaterkwaliteit volledig geautomatiseerd bewaakt, gedocumenteerd en
gegarandeerd. De nieuwste generatie gebruikersstations biedt nog meer comfort en
mogelijkheden. Zo zijn er nu twee watercircuits en kan het station door de vernieuwde
besturingselektronica nog eenvoudiger in gebruik worden genomen.
Om de installatie voor de installateur
zoveel mogelijk te vereenvoudigen, wordt
het nieuwe gebruikersstation van Viega
kant-en-klaar voorgemonteerd geleverd.
De montageruimte is royaal waardoor het
station makkelijk is aan te sluiten en zo min
mogelijk tijd verloren gaat. Bovendien zorgt
de goede toegankelijkheid ervoor dat het
onderhoud eenvoudiger is uit te voeren.
De nieuwe gebruikersstations hebben nu
twee geïntegreerde watercircuits zodat
deze kunnen worden ingezet in koud/
warm-, koud/koud- én warm/warm-water
voerende drinkwaterinstallaties. Dat zorgt
voor een aanzienlijke vermindering van
investerings- en bedrijfskosten.
Intelligente besturingselektronica
Nieuw is verder de intelligente besturingselektronica waarmee het gebruikersstation
sneller en eenvoudiger in gebruik te nemen
is. Daarbij kan worden gekozen uit twee
varianten. In de Basic-uitvoering wordt
het station via het display ingesteld.
Uitgebreidere mogelijkheden biedt
de Advanced-variant; hiermee is het
gebruikersstation via een webapplicatie
efficiënt en intuïtief in te stellen. De
nieuwe communicatiemogelijkheden
van het gebruikersstation zorgen ervoor
dat deze kan worden opgenomen in een
lokaal netwerk of worden gekoppeld met
internet. Ook de koppeling met gebouw-

Het hart van het Viega gebruikersstation bestaat uit een nieuwe generatie besturingselektronica met universele en veilig ingebruikname- en toegangsmogelijkheden. De ingebruikname verloopt via het display of via WLAN met bijvoorbeeld
een smartphone.

beheersystemen is mogelijk via de
optionele GBS-module met acht binaire
in- en twaalf uitgangen dan wel via een
vrij-programmeerbare API-interface.
Veilige protocolregistratie
Meldingen, acties, metingen en andere

Het gebruikersstation met Hygiene+ functie werd genomineerd voor de
VSK Award in de categorie digitaal en slim. De jury vindt dat dit product
op meerdere manieren voordeel oplevert: het vergemakkelijkt het werk
van installateur en gebouwbeheerder, en is een innovatie met
maatschappelijke meerwaarde.

bedrijfsgegevens zijn vanaf het gebruikersstation te downloaden om extern of intern
te gebruiken; bijvoorbeeld om bedrijfstemperaturen in het leidingnet of de toegepaste
spoelhoeveelheden te analyseren.
De protocol-historie van de besturing
biedt een zelfstandige, langdurige en
manipulatieveilige monitoring van de
gebruiksfunctie voor optimale bedrijfszekerheid. De registratie van het
gebruikersstation bij Viega is veilig en
garandeert dat de gebruiker geen enkele
update mist.
Viega.nl/Drinkwater

Sanitair

Nieuwste generatie
gebruikersstation biedt nog
meer comfort en mogelijkheden
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SCHÜTZ introduceert:
Verwarming & Klimaat

Geprefabriceerd
verdeler-regelstation:
Comfort 90-3 type HTV
De naam SCHÜTZ staat voor innovatieve en kwalitatieve hoogwaardige producten.
Onze medewerkers ontwikkelen, produceren en verkopen grensverleggende en
baanbrekende oplossingen voor u en uw klanten. Wij combineren de constante
vooruitgang van producten en technologieën met een luisterend oor. Door te luisteren
naar onze klanten en de marktontwikkelingen goed in de gaten te houden garanderen
we een productkwaliteit die continu aan de hoogste eisen voldoet.
Luisteren naar de vakman
Bij SCHÜTZ luisteren we naar onze
klanten en nemen we ter harte wat we te
horen krijgen. Toen het tijd werd om een
nieuwe pompmenggroep te ontwikkelen,
hebben we alle beschikbare feedback
verzameld en geïnventariseerd. Op basis
van die informatie konden we maar één
conclusie trekken. Als we onze klanten
echt willen helpen, moeten we een
prefaboplossing ontwikkelen en dat
hebben we gedaan!
Prefab verdeler-regelstation
bespaart tijd en ruimte
Als er iets is waar onze klanten graag op
willen besparen, dan is dat montagetijd.
Met de nieuwe geassembleerde verdeler-

Aantal
groepen
2 groepen

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

kg

300

94

340

5,8

3 groepen

350

94

340

6,2

4 groepen

400

94

340

6,6

5 groepen

450

94

340

7

6 groepen

500

94

340

7,4

7 groepen

550

94

340

7,8

8 groepen

600

94

340

8,2
8,6

9 groepen

650

94

340

10 groepen

700

94

340

9

11 groepen

750

94

340

9,4

12 groepen

800

94

340

9,8

13 groepen*

850

94

340

10,2

14 groepen*

900

94

340

10,6

*op aanvraag leverbaar

regelstations van SCHÜTZ is die tijdbesparing een feit. Daarbij is deze oplossing
ook ruimtebesparend dankzij het zeer
compacte ontwerp. Omdat het product
voorgemonteerd wordt geleverd, is er
minder kans op onvolledige leveringen en
op montagefouten tijdens de installatie.

geringe inbouwdiepte, een overzichtelijke
indeling van de verwarmingsbuizen en
een zeer eenvoudige en snelle montage.

Energiebesparend, veilig en
comfortabel
Alle producten van SCHÜTZ voldoen aan
de hoogste eisen wanneer het gaat om
comfort, milieu en veiligheid. Om een
constante kwaliteit te kunnen garanderen
produceren we de belangrijkste onderdelen zelf. Alle componenten van het
verdeler-regelstation zijn optimaal op
elkaar afgestemd. Dit resulteert in een

www.schuetz.net

De prefabverdelers Comfort 90-3 type
HTV van SCHÜTZ zijn vanaf deze maand
te bestellen bij Technische Unie.

Bestaande uit:
• Verdeler Comfort 90-3
• Regelstation met elektronische pomp
• Kogelkraanset
• Ophangconsole set
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Nieuw: PD-C360i/24 PS plus DALI

DALI-2 wint terrein en biedt volledig nieuwe mogelijkheden voor vraaggestuurde
gebouwautomatisering. Met de PD-C360i/24 PS plus DALI introduceert ESYLUX tijdens
Light+Building 2018 een prototype voor intelligente lichtsturing volgens de nieuwe DALI-2
standaard. De aanwezigheidssensor is ontworpen in overeenstemming met IEC 62386,
deel 103 en zal - nadat de DiiA certificering voor DALI-2 is afgerond - naar verwachting in
juni 2018 beschikbaar zijn.
DALI-2
De DALI-2 standaard is een uitbreiding
van de huidige DALI-standaard volgens
IEC 62386, waarin naast het basissysteem en de voorschakelapparatuur
nu ook de regelapparatuur is opgenomen.
Het DALI-protocol staat voor een intelligent, op een netwerk gebaseerd
systeem, welke de verlichting in een
gebouwautomatiseringssysteem energieefficiënt en comfortabel regelt. DALI is de
gemeenschappelijke taal, welke de
aangesloten componenten uit het netwerk
- zoals sensoren en drivers - met elkaar
communiceren. Daar de DALI-communicatie bidirectioneel plaatsvindt is het
daarom ook mogelijk de aangesloten
verlichtingsarmaturen individueel aan te
sturen.
Intelligente aanwezigheidssensor
De nieuwe ESYLUX DALI-aanwezigheidssensor is een multi-master-apparaat met
geïntegreerde busvoeding, welke optimaal
gebruik maakt van de nieuwe opties van
DALI-2, terwijl de regelbare lichtsensor
een bijzonder nauwkeurige lichtmeting en
-regeling mogelijk maakt. De sensor met
een bereik van 24 m diameter kan zowel

stand-alone als ook in combinatie met
andere sensoren van hetzelfde type in
een DALI-netwerk worden toegepast.
Eveneens kan met de nieuwe sensor
direct een HVAC-systeem worden aangestuurd.
Lichtsturing voor 16 groepen
De sensor maakt een moderne lichtsturing
in grote ruimtes mogelijk, waarbij er tot
16 lichtgroepen en maximaal 16 scènes
kunnen worden aangestuurd. Wordt de
indeling van een ruimte op een later tijdstip
gewijzigd, dan kan de verlichtingsindeling
via DALI eenvoudig worden aangepast.
Scènes zijn tijdgestuurd te configureren,
waardoor het onder andere mogelijk is een
oriëntatieverlichting in te stellen.
Meerdere sensoren van het type
PD-C360i/24 PS plus DALI kunnen
in dezelfde installatie worden ingezet
en afzonderlijke gebieden individueel
aansturen. De multi-master-vaardigheid

PD-C360i/24 PS plus DALI.

zorgt ervoor dat elk apparaat geïnformeerd wordt over de detectie en acties
van de andere apparaten, hetgeen een
storingsvrije werking van de installatie
garandeert. Middels vier impulsgeveringangen op de sensor kunnen vier
groepen via een pulsschakelaar
handmatig worden bediend.
De sensor kan eenvoudig via smartphone
met de nieuwe ESY-Pen geconfigureerd
worden. De opgeslagen instellingen zijn
vervolgens uit te lezen, maar kunnen ook
met de macrofunctie eenvoudig gekopieerd
worden voor een volgende ruimte en in
projectbibliotheken worden beheerd.
www.esylux.nl

Elektrotechniek

Intelligente lichtsturing
met DALI-2
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SSR SLC
Sanitair

Straalregelaar met
verstelbare straalrichting
In sommige combinaties van kraan/wastafel valt de waterstraal in een ongunstige
hoek op de wastafel, waardoor het water hoog opspat en de handen
moeilijk kunnen worden gewassen. Dit is zeer vervelend.

Ongunstige combinatie van kraan/wastafel en oplossing met SSR-straalregelaar.

Straalrichting ± 7° aanpasbaar.

De SSR-straalregelaar van NEOPERL
vormt de oplossing: Met deze straalregelaar kan de richting van de waterstraal indien nodig worden aangepast.
De neigingshoek van de zwenkschijf op
het mondstuk kan worden gewijzigd. De
maximaal mogelijke zwenkhoek is ± 7°.
Door een eenvoudige afregeling met de
SSR-straalregelaar kan dus een dure
vervanging van kraan of wastafel worden
vermeden.
In zijn basispositie onderscheidt de
zwenkstraalregelaar zich optisch niet
van standaardmodellen. SSR-straalregelaars zijn compatibel met standaard

straalregelaars van maat M22 of M24x1,
zodat bestaande straalregelaars
eenvoudig kunnen worden vervangen.
En bovendien beschikt de straalregelaar
ook nog over een siliconen oppervlak,
waardoor kalkafzettingen er eenvoudig
met de vinger kunnen worden afgewreven.
www.neoperl.ch

Inventum Spaarpomp
Verwarming & Klimaat

Compacte ventilatiewarmtepomp ter vervanging
van MV-box
Slim omgaan met energie en geld besparen op een woning ligt voor
iedereen binnen handbereik met de Inventum Spaarpomp.
De Spaarpomp haalt warmte uit de af te
voeren binnenlucht die vervolgens wordt
teruggeleverd aan de centrale verwarming.
De cv-ketel gaat hierdoor langer mee,
de energieprestatie van de woning gaat
omhoog en de CO2-uitstoot wordt
gereduceerd.
De Spaarpomp is compact en kan
daardoor makkelijk worden geplaatst in
kleine ruimtes ter vervanging van de
mechanische ventilatiebox. De warmtepompunit is volledig uitwisselbaar en dus
volledig servicebaar mocht hier behoefte

aan zijn. De Spaarpomp is gemakkelijk in
bedrijf te stellen door de gebruiksvriendelijke interface waaronder het gebruiksvriendelijke touchscreen.
Bovendien is de Spaarpomp voorbereid
op toekomstige communicatiemogelijkheden met de RF bedieningsschakelaar.
Deze ondersteunt de frequenties 868 MHz
en 433 MHz en maakt CO2-sturing
mogelijk.
www.inventum.com
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Famostar CELO
Verlichting

Nieuw! Vluchtwegverlichting in het zwart
Op veler verzoek is Famostars vluchtwegverlichting CELO standaard in het
zwart opgenomen in het assortiment, net als vluchtwegaanduiding S-Sense.
Door deze Cinema-modellen te combineren heeft u een minder opvallende
en storende oplossing in donkere omgevingen. Ideaal voor bijvoorbeeld
bioscopen, theaters, cafés en restaurants.

CELO Cinema
Zowel de inbouw- als de opbouwmodellen met ATS van CELO zijn in
een zwarte RAL 9005-behuizing
verkrijgbaar. In een donkere omgeving
vallen de CELO Cinema-modellen weg,
waardoor dit model onopvallend is.
Optimaal lichtpatroon op de
vluchtweg
De CELO-familie kent vier type lenzen.
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 in rechthoekige ruimtes zoals

gangen. Daarnaast zijn er twee speciale
type lenzen voor bijzondere situaties.
De XL-lens is ontworpen voor lange
gangen van 13 tot en met 19 meter en
heeft een tussenafstand van maar liefst
23 meter. De S-lens is geschikt voor het
verlichten van een object met 5 lux zoals
een EHBO-post of brandblusvoorziening,
of voor grote ophanghoogtes.
Installatie en onderhoud met
lage faalkosten
Het geoctrooieerde systeem van CELO
inbouw is opgebouwd uit een led-unit,
houderring en technische unit (voorzien
van GST18-3 stekker). Een standaard
gatenzaag is te gebruiken voor installatie
in een plafond. De lichtunit van CELO

opbouw is door het slide-in systeem in
één beweging op en van de montagebak
te schuiven. Dit maakt deelmontage
mogelijk. Dankzij de lensrotator van
CELO kan het lichtpatroon optimaal op
de vluchtweg worden afgesteld. Deze
zorgt ervoor dat de lens 90° gedraaid
kan worden zodat de juiste montagewijze
altijd verzekerd is.
Wilt u meer informatie of de productvideo
bekijken? Ga naar famostar.nl/CELO.
www.famostar.nl/CELO
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JUNG eNet SMART HOME
Elektrotechniek

Doet u ook al mee met
deze nieuwe standaard?
Met JUNG eNet SMART HOME biedt u als installateur uw klant een professioneel
radiografisch smart home systeem.
Doordat meerdere fabrikanten samenwerken, is een nieuwe toekomstzekere
systeemstandaard gecreëerd. Zo kan
de gebruiker niet alleen zijn verlichting
en zonwering regelen met eNet, maar
bijvoorbeeld ook energiemonitoring kan
hierin opgenomen worden. Bezit u al de
juiste kennis om uw klant te adviseren
over JUNG eNet SMART HOME? En dit
vervolgens ook te installeren?

JUNG eNet SMART HOME is gemakkelijk met een app te bedienen en
de gebruiker kan zelf instellingen
aanpassen.

Professioneel systeem samen met u!
Wij zetten in op een nauwe samenwerking
met u als installateur. We ondersteunen
u dan ook op verschillende vlakken: van
scholing om dit systeem te kunnen installeren en de voordelen aan uw klanten uit

Nieuw
Gereedschap

WD-40 Specialist
Boor- en Snijolie
WD-40 is inmiddels nergens meer weg
te denken. Iedereen is bekend met de
blauwe bus met rode dop. De komst van
de Smart Straw spuitkop gaf het product
zelfs nog extra gebruiksgemak. Het vaste
rietje gaf de mogelijkheid om makkelijk op
twee manieren te spuiten.
Daarna kwam WD-40 met de succesvolle
Specialist producten, waaronder de
Kruipolie en Siliconenspray die samen met
specialisten uit het werkveld ontwikkeld
zijn. Het meest recente product, de in
augustus geïntroduceerde slotspray, is in
enkele maanden erg succesvol gebleken.

Er bleek echter nog steeds vraag vanuit
de markt te zijn naar een kwalitatief goede
snijolie. WD-40 heeft daarom, samen met
de specialisten vanuit dat vakgebied, nu
zijn nieuwste product, de WD-40 Boor- en
Snijolie ontwikkeld.
Het product is geschikt ten tijde van
hoge druk en temperaturen. Koelt af
en is geschikt voor alle metalen. Verder
heeft het zeer uitmuntende smeereigenschappen (AS TM D-4172 = 0,59 mm).
Tot slot heeft het ook de handige Smart
Straw spuitkop voor extra gebruiksgemak.
Ook te gebruiken op rvs en titanium.

Type
WD-40

Art.nr.
4314 200

BE-prijs
8,72

wd40.nl

te leggen tot aan eindklanten overtuigen
van deze nieuwe standaard op consumentenbeurzen.
Bezit u al JUNG eNet SMART HOME
kennis?
Nee? Enkele honderden installateurs
gingen u al voor. Wilt u ook alle ins en
outs van JUNG eNet SMART HOME
weten? Kom dan naar één van de
scholingen bij Hateha B.V. in Hazerswoude-Rijndijk. Meer informatie of direct
inschrijven? Ga dan naar www.hateha.nl/
activiteiten/scholing.
www.hateha.nl
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CAS 3

De CAS 3 serie is de nieuwste generatie dakventilatoren van Itho Daalderop voor iedere
toepassing. Een nieuwe range met een aantal nieuwe en handige kenmerken, wat
onder andere voor een snelle installatie zorgt en zeer onderhoudsvriendelijk is.
De CAS 3 serie is beschikbaar in voetmaat
1 en voetmaat 2. Met als grote voordeel dat
deze dakventilatoren op elk ander merk
voetmaat 1 en 2 te plaatsen zijn. De CAS
3.1 heeft een capaciteit van 1.700 m3/h en
de CAS 3.2 een capaciteit van 3.500 m3/h.
Beiden komen in meerdere varianten
beschikbaar. De units zijn verkrijgbaar in
een 230V of 400V uitvoering.
Per aansluitspanning komen er drie typen
beschikbaar:
• Type S: Standaard uitvoering geschikt
voor een externe schakelaar of 0-10V
regeling.
• Type TO: Uitgebreide versie met een
onderdrukregeling en een ingebouwde
klokfunctie.

Kenmerken CAS 3
• Betrouwbaar
• Snelle installatie
• Compact en compleet pakket
• Beheer in de cloud
(Connect versie)

Snelle installatie
De CAS-serie kenmerkt zich door zijn
lichte gewicht en compactheid waardoor
installatie door slechts 1 persoon gedaan
kan worden. De units variëren tussen een
gewicht van 7 kg en 18 kg. Daarnaast
hoeft bij de installatie de deksel niet open,
want de unit kan van buiten af ingeregeld
worden.
• Type TOC: Identiek aan de TO versie
maar dan met communicatie via de
Cloud. Op afstand te monitoren en direct
te bedienen op je smartphone dus.
Betrouwbaar
De motor van de CAS 3 dakventilatoren is
voorzien van de laatste EC-gelijkstroom
motortechniek van EBM-papst. Hiermee
is de basis van een energiezuinige
dakventilator gelegd. Daarnaast heeft de
dakventilator geen printplaat onder de
kap zitten en is de powerprint in de motor
geïntegreerd. Hiermee is de dakventilator
onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk te
benaderen.

Eerste met een Connect versie
Media 2018 komt Itho Daalderop met de
eerste Connect versie voor dakventilatoren. Deze is direct verbonden met de
cloud en er is geen extra bedrading of een
gateway nodig. Met deze Connect versie
is het mogelijk om te beheren, in te stellen
en te monitoren op afstand. De Connect
versie kan bijvoorbeeld de levensduur van
de unit voorspellen en tijdig aankondigen
waar er gericht onderhoud gepleegd moet
worden. Hiermee gaat het installeren,
inregelen en onderhoud nog gemakkelijker worden.
www.ithodaalderop.nl

Deksel hoeft niet open
7/18 kg, compact en
draagbaar door één man
Vier standaard
klokprogramma’s
te selecteren

Past op elke
gangbare
voetmaat 2

Onderdruk instellen
zonder openen

Makkelijk kopiëren
onderdruk instellingen

Quick guide
binnenzijde deksel

Alle aansluitingen
in werkschakelaar

Verwarming & Klimaat

De nieuwste generatie
dakventilatoren
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XG RFID Panel Mount Reader
Industrie

Eenvoudige en veilige
toegangs- en autorisatie-controle
Telemecanique sensors, onderdeel van Schneider Electric, introduceert een nieuwe
vorm van krachtige toegangs- en autorisatie-controle: XG RFID panel mount reader.
Met behulp van deze technologie is het zeer eenvoudig om verschillende toegangsrechten toe te wijzen aan verschillende gebruikers.
Het configureren is eenvoudig met behulp
van de mastersleutels en reset kaarten.
Aanvullende software is niet nodig. Er zijn
veel verschillende toepassingen mogelijk
zoals geautoriseerde toegang tot bijvoorbeeld machines, schakelkasten en laadstations voor elektrische voertuigen.
De XG RFID panel mount reader is
verkrijgbaar in drie versies:
• stand alone;
• uitvoeringen gekoppeld aan PLC;
• uitvoeringen gekoppeld aan HMI.
Eenvoudige installatie en montage
De stand alone versie functioneert
volledig autonoom; onafhankelijk van een
koppeling met een PLC of HMI. Dit maakt
integratie in nieuwe maar ook bestaande
besturingspanelen zeer eenvoudig.
Bovendien is mechanische sabotage van
het systeem praktisch onmogelijk door
montage in een standaard 22 mm gat.

Voordelen
Eenvoudige installatie
• Eenvoudige montage in een
standaard montage gat met
een diameter van 22,5 mm.
• Voor geautoriseerde start,
vrijgave en toegang verlenen is
geen besturing nodig.
• Standaard M12 connector
aansluiting.
Zeer krachtige toegangscontrole
• Diverse uitvoeringen in IP65 en
uitvoeringen in IP69K.
• Toepassingsmogelijkheden zijn
heel divers. Denk aan vrijgave
laadstation, geautoriseerde start
voor bijvoorbeeld elektrische
voertuigen, veegwagens
persmachines, kranen, energie
verdeelstations en serverruimtes.

Veilig en robuust
De veiligheid van deze nieuwe RFIDreader is zeer hoog: dankzij de verschillende beveiligslagen - toepassing van
data encryptie - is het onmogelijk om
elektronische sleutels bij te maken of te
kopiëren zonder de juiste mastersleutel.
De XG RFID systemen zijn ook
beschikbaar in IP69K uitvoering en
hiermee geschikt voor de meest extreme
omstandigheden.
Breed scala aan toepassingen
De gebruiker kan via een koppeling aan
een HMI of PLC de functionaliteit verder
uitbreiden. Denk hierbij aan de mogelijkheid om op afstand de autorisatie
levels en bevoegdheden te beheren
van medewerkers die de RFID-reader
gebruiken. Voor de configuratie van
de autonoom functionerende XG RFID
panel mount reader zijn sets leverbaar
met unieke mastersleutel en resetkaart.
Er zijn verschillende dichtheid klassen
beschikbaar waaronder IP69K zodat

deze RFID reader ook bruikbaar is
voor montage in rvs-behuizing om
te gebruiken in vlees, vis en zuivel
verwerkende industrie.
Voor meer informatie over de
RFID-reader van Schneider Electric
kijk op www.schneider-electric.nl. Ook
kunt u contact opnemen met één van
onze experts of met uw contactpersoon
bij Technische Unie.
www.schneider-electric.nl
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Uitbreiding industriële Harmony assortiment

Het Harmony drukknoppen assortiment is uitgebreid en verbeterd met opnieuw
ontworpen producten voor een moderne look en feel, nieuwe IP69-gecertificeerde
buzzers en speciale drukknoppen voor explosie veilige omgeving ATEX-G.
Nieuwe inbouwoplossing voor
een modern design
De bestaande reeks Harmony XB5 is uitgebreid met nieuw ontworpen (verlichte)
drukknoppen, indicatielampen en keuzeschakelaars voor verzonken montage in
een 30 mm gat. Deze volledig nieuwe
inbouwoplossing biedt een innovatief en
ergonomisch ontwerp en brengt een
aanzienlijke verbetering van de uitstraling
van machines en bedieningspanelen. Het
Harmony XB5 assortiment combineert
hiermee design met eenvoud van installatie, flexibiliteit en robuustheid en is
geschikt voor een veelvoud van industriële
toepassingen.

Het meest uitgebreide industriële
assortiment voor bedienen en
signaleren
Het Harmony assortiment van Schneider
Electric combineert betrouwbaarheid en
gebruikersgemak voor elke situatie en
toepassing en zijn speciaal ontworpen
voor een lange levensduur. Of u nu op
zoek bent naar (verlichte) drukknoppen,
schakelaars, noodstopinrichtingen of
signaalkolommen, u vindt uw oplossing
in het Harmony assortiment.

Uitbreiding Harmony assortiment
met IP69-gecertificeerde buzzers
Het bestaande aanbod buzzers is
vernieuwd en uitgebreid met nieuwe
IP69-gecertificeerde buzzers, speciaal
ontworpen om het werk van de operator op
de werkvloer gemakkelijker te maken. Deze
nieuwe buzzers bieden naast een geluidssignaal (continu of intermitterend; 90 dB bij
10 cm), een lichtsignaal en zijn geschikt
voor gebruik in de meest stoffige en natte
omstandigheden. De nieuwe buzzers zijn
beschikbaar in de kleuren geel en rood.

www.schneider-electric.nl/harmony

Verbeterde robuustheid,
zelfs in de meest veeleisende
omstandigheden
De prestaties van de Harmony XB5 reeks
voldoen aan de meest voorkomende
internationale normen (IEC, UL, CSA,
CCC, EAC) en maritieme certificeringen
(BV, RINA, LROS, DNV, GL). De producten
zijn daarnaast geschikt voor gebruik in de
meest veeleisende omstandigheden.
• Hoog bestendigheidsniveau tegen stof en
water: IP66, IP67, IP69, IP69K, Type 4X.
• Bereik bedrijfstemperatuur van -40°C
tot 70°C
• Hoge slagvastheid tot IK06

Voor meer informatie over de Harmony
oplossingen van Schneider Electric kijkt
u op:

Industrie

Nieuwe producten en
een grotere robuustheid
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LEDVANCE
Verlichting

Het naderende einde van
schroeffitting halogeenlampen
Sinds september 2009 verdwijnen energieinefficiënte lichtbronnen geleidelijk van de
markt. Vanaf 1 september 2018 is het de
beurt aan halogeenlampen voor huishoudelijk gebruik voor niet-gericht licht.
Vanaf die datum mogen ze niet langer
worden verkocht in de Europese Unie als
onderdeel van de zesde fase van de ErPverordening (EG) 244/2009.

LEDVANCE maakt een soepele overgang
naar het nieuwe tijdperk mogelijk met
haar brede assortiment van energiebesparende, duurzame en hoogwaardige
OSRAM ledlampen.
Uitfasering
Een van de soorten die vanaf 1 september
niet meer op de markt worden gebracht,
zijn halogeenlampen, ook wel de ‘gloeilampen’, die rondom licht geven, klassieke
vormen hebben en zonder transformator
werken. De meeste van deze lampen
hebben een E27 of E14 lampvoet en
worden gebruikt als algemene- of als
sfeerverlichting.
Een goed alternatief: professionele
ledlampen van LEDVANCE
De energiezuinige led lampen met
merknaam OSRAM van LEDVANCE zijn

een goede vervanging voor de uit te
faseren halogeenlampen. LEDVANCE
biedt onder andere de serie PARATHOM®
LED RETROFIT CLASSIC.
Dit is een brede lijn van led lampen met de
nieuwste gloeidraadtechnologie die de
oude halogeen ‘gloeilampen’ eenvoudig
vervangt. Deze producten worden geleverd
in volledig glas als dimbare modellen in
heldere of matte versies. Ze hebben visueel
een sterke gelijkenis met hun halogeenvoorgangers. De aanschafprijs voor de led
modellen zal snel worden terugverdiend
door een aanzienlijke energiebesparing en
langere nominale levensduur van de
producten. Bovendien biedt LEDVANCE
een garantie tot vijf jaar.
www.benelux.ledvance.com

Conduct
Elektrotechniek

Nieuwe technologie in
overspanningsbeveiliging
Met de keuze voor Cirprotec als fabrikant in overspanningsbeveiliging
slaat Technische Unie een nieuwe weg in.
Door de toename in projecten groeit de
behoefte naar een intensievere samenwerking tussen fabrikant en leverancier
wat resulteert in snelle en juiste advisering
aan de installateur.
Goede producten en goede advisering is
voor de installateur belangrijk. Conduct is

sinds 2005 partner van Technische Unie
en biedt alle mogelijke oplossingen op het
gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging. Vanuit strategische keuze
biedt Conduct sinds 1 januari Cirprotec
overspanningsbeveiliging.
Met Cirprotec biedt Conduct kwalitatief
goede en prijsgunstige overspanningsbeveiliging voor het beveiligen van
bedrijfspanden, woonhuizen industrie
en infra.
Cirprotec ontwikkelt sinds 1993 hoogwaardige overspanningsbeveiliging.
Vanuit het High Voltage test laboratorium
waar tot 200kA 10/350 μ (bliksempuls)
getest wordt, wordt de juiste werking
gegarandeerd en nieuwe technieken

ontwikkeld. Met de laatste ontwikkeling
biedt Cirprotec de PSC4-25/400 PLC; een
nieuwe Type 1+2 combi SPD op basis van
100kA 10/350 μ en 50kA kortsluitvastheid.
Naast dit paradepaard van Cirprotec zijn
alle mogelijke oplossingen binnen een
compleet programma beschikbaar.
Overspanningsafleiders van Cirprotec
zijn voorzien van de relevante keuringcertificaten en komen volledig getest de
fabriek uit. Met Cirpotec bent u beveiligd.
www.conduct.nl
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PANFLEX ROOKGASAFVOER

De afgelopen tijd wordt er veel gesproken over het concentrisch afvoeren van de
rookgassen. Wat mag nu wel en wat niet? In Nederland wordt nog steeds 90% van
de cv-ketels uitgevoerd met een parallelle aansluiting. En dat kan 100% veilig!
Veiligheid
Veiligheid staat natuurlijk altijd voorop.
Het Koolmonoxide rapport concludeert
dat de wijze van installeren, met gekeurd
materiaal, het belangrijkste is om de
veiligheid te garanderen. Verder is het
van belang om de juiste materialen bij
de juiste situatie toe te passen.
Renovatie en hoogbouw

Bij renovatie en hoogbouw wordt in
verband met de bestaande situatie vaak
gekozen voor parallelle aansluiting. Is er
sprake van een rechttoe rechtaan kanaal,
dan is kunststof een goede oplossing
voor de rga flex-leiding. Is er sprake
van een verouderd kanaal met bijvoorbeeld veel bochten en/of onregelmatigheden (parkers), gebruikt u dan rvs flex.
Dat is ons advies.
Trekt u een nieuwe rga flex-leiding en
gebuikt u het bestaande kanaal als luchttoevoer dan kunt u kiezen tussen concentrisch of parallel. Haalt u de luchttoevoer
via de buitengevel, dan is een parallelle
aansluiting de beste mogelijkheid.
Daarnaast adviseren wij u om voor het
hele systeem dezelfde materialen te
gebruiken, dus of alles van rvs of alles van
kunststof. Dan heeft u het beste systeem.
Een combinatie van onze inox-rvs en onze
pp-s kunststof kan ook.
Nieuwbouw
Bij nieuwbouw kunt u voor de ketelaansluiting kiezen tussen concentrisch of
met een parallelle aansluiting. U kent de
bekende situatie met de twee pijpjes naar
het dak, 100% veilig. Soms past een
concentrische aansluiting gewoon niet.

Het Koolmonoxide rapport raadt
het mixen van merken af.
De combinatie met Pe en/of
aluminium zou vanuit veiligheidsoverwegingen ook verboden
moeten worden volgens Panflex.

Alle oplossingen in huis
U kent ons Panflex INOX en Panflex
ROAX systeem. Beide systemen zijn
Gastec QA gekeurd. Ook hebben wij
per systeem dakafwerkingen en schachtafwerkingen. Een ruime keuze en op
voorraad bij Technische Unie.

Parallel

Concentrisch

Dakafwerking.

Voor de ketelaansluiting hebben wij
parallel en concentrisch van rvs of
kunststof. Voor concentrisch aansluiten
naar de cv-ketel hebben wij drie verschillende uitvoeringen beschikbaar (rvs/rvs,
PP/PP en rvs/PP). Panflex biedt alle
systemen compleet aan, zodat u voor
elke situatie de veiligste oplossing heeft.

Parallel

Concentrisch

Rest alleen nog,
de juiste installatie, door u, als vakman!
www.panflex.nl
Schachtafwerking.

RGA

RGA/LTV

RGA/LTV

Ketelaansluiting.

Verwarming & Klimaat

Is Concentrisch
de Ultieme oplossing?
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Nieuw Base meubelsets
Sanitair

Direct aan de slag met
de Base meubelsets van LAUFEN
Glanzend wit direct uit voorraad leverbaar (Technische Unie 48 uur).

Optimale functionaliteit, Zwitsers design
en minimalistische vormen, dankzij de
nauw sluitende push to open lades. Met
het unieke 3D bevestigingssysteem is
de LAUFEN wastafel pack gemakkelijk te
installeren.

Het meubel kan in ieder badkamer
ontwerp worden opgenomen dankzij
zijn veelzijdigheid. Het Pro S base pack
bevat alle benodigdheden in één doos
voor een snelle installatie van uw
wastafel en badkamermeubel. De lade
ruimtes zijn extra hoog, zodat er meer
opbergruimte is.

Voor alle badkamers van compact tot ruim,
is een passende oplossing. De Base
meubelset biedt het allemaal, dankzij de
vier verschillende breedtematen 60 cm,
80 cm, 100 cm, 120 cm waarin deze set te
bestellen is. Het grootste model met een
120 cm wastafel van slank dun keramiek is
verkrijgbaar met twee kraangaten.

Type
WASTAFEL + ONDERBKAST PRO S 60 WITG
WASTAFEL + ONDERBKAST PRO S 80 WITG
SPIEGELKAST BASE 60 WITG DEUR RECHTS
SPIEGELKAST BASE 80 WITG
Kijk voor het volledige assortiment op www.technischeunie.com

Art.nr.
1391 294
1391 322
1390 685
1390 713

BE-prijs
984,00
1.171,00
516,00
693,00

De Base spiegelkast biedt extra opbergruimte boven de wastafel voor een opgeruimde badkamer. De spiegelkast is naar
eigen wens in te delen met de in hoogte
verstelbare glasplaten. Spatwaterdichte
led verlichting, en een praktisch stopcontact, dubbele spiegeldeuren.
Stel met de Pro S-serie
de ideale badkamer samen.
www.laufen.nl
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Ubel

De Talis Group bestaat uit negen productiebedrijven die premium kleppen en
appendages maken voor schoon (drink) water en afval water toepassingen.
De Talis Group heeft hierdoor het meest brede productassortiment.
Dit assortiment bestaat onder andere uit zacht dichtende schuifafsluiters,
vlinderkleppen, brandkranen, regelkleppen, terugslagkleppen, plaatafsluiters,
buishulpstukken en wide range koppelingen.
Enkele voorbeelden van productlijnen
van de Talis Group zijn Erhard, Bayard en
Belgicast.
Talis Benelux
Talis Benelux houdt zich bezig met
twee kernactiviteiten. De hoofdtaak
is de verkoop van alle door de Talis
bedrijven geproduceerde kleppen en
appendages in de Benelux markt.
Daarnaast is er een eigen productielocatie waar producten van de Talis
Unijoint Productrange wordt gemaakt.
Dit zijn onder andere Pas & Uitbouwstukken, Flensadapters en Pendelstukken. Dit in diameter DN50 tot en
met DN3000.
Het hoofdkantoor van Talis Benelux
bevindt in Beringe bij Venlo.
De Talis Infinity Schuifafsluiter
De nieuwe Talis Infinfity zachtdichtende
schuifafsluiter is de meest moderne en

betrouwbare schuifafsluiter die op dit
moment in de Europese markt verkrijgbaar is. Belangrijke nieuwe technische
ontwikkeling in dit innovatieve product is
bijvoorbeeld het door Talis ontwikkelde
en gepatenteerde drievoudige vergrendel
systeem van de spindel. Door dit nieuwe
vergrendelings systeem heeft de spindelkop geen draadverbinding meer.
Hierdoor kan de spindelkop voor 100%
gecoat worden en kunnen corrosie
problemen niet meer voorkomen. Dit is
een zeer belangrijk voordeel van de Talis
Infinity in vergelijking met de ‘traditionele’
schuifafsluiters. Het maakt de Infinity
schuifafsluiter voor de gebruiker niet
alleen zeer betrouwbaar maar vergroot
ook de levensduur.
Tweede voordeel is dat de rubber schuif
een nieuw composiet geleidingssysteem
heeft. Dit nieuwe systeem voorkomt
slijtage van de schuif bij het openen

en dichtdraaien. Ook dit vergroot de
betrouwbaarheid en levensduur van de
schuifafsluiter.
Ook mag de Talis Infinity Schuifafsluiter
worden toegepast in het Nederlandse
drinkwater netwerk. De complete schuifafsluiter is voorzien van Kiwa certificering
volgens BRL-K602-4. De Infinity is verkrijgbaar in diameters DN40 tot en met
DN1200. De Infinity is verkrijgbaar in een
lange bouwlengte F5 en een korte bouwlengte F4. De Infinity is beschikbaar met
een EPDM schuif maar ook met een NBR
rubber. De Infinity kan zowel handmatig
als electrisch bediend worden.
www.ubel.nl
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NeTYS-RT UPS
Elektrotechniek

Beste prijskwaliteitverhouding
De NeTYS-RT UPS is nu blijvend in prijs
verlaagd. Deze online-dubbelconversieUPS biedt de beste beveiliging voor uw
apparatuur tegen stroomuitval, stroomstoringen èn slechte spanningskwaliteit
(Power Quality). De NeTYS-RT draagt
bij aan een betere Energie efficiëntie en
een volledige bescherming voor toepassingen zoals server, switch, opslagmedia,
VOIP- en beveiligingsapparatuur.
Nieuw in het portfolio is de uitvoering met
DNV GL-marinekeur.
De NeTYS-RT is eenvoudig te installeren
en behoeft geen configuratie bij eerste
in-bedrijfstelling. De back-up tijd kan
eenvoudig worden uitgebreid met batterypacks. Slechts 2U (2HE) rack ruimte is
nodig maar de NeTYS-RT kan ook als
towermodel worden neergezet naast uw
apparatuur. De heldere LCD-interface

maakt de UPS eenvoudig te bedienen.
Voor de communicatie met LAN en/of
BMS zijn verschillende netwerkkaarten
beschikbaar.
Door de grote tolerantie van de ingangsspanning blijft het aantal omschakelingen
naar de batterijmodus beperkt, waardoor
de batterij langer meegaat. Voor meer
informatie: Check de UPS
selectietool bij ‘tools’
‘elektrotechniek’ op de
Technische Unie website.
www.socomec.nl

Eaton’s RMQ-Titan

Flat Design bedienings- en
signaleringscomponenten
Eaton’s beproefde RMQ-Titan productserie is uitgebreid met twee reeksen van
innovaties: onze nieuwe elegante M30 flat front bedien- en signaleringselementen
en onze ruimtebesparende flat rear contact- en led-elementen.
Deze producten zijn niet alleen ontworpen
om uw machines compacter te maken,
maar ook om hen een slanker uiterlijk te
geven. Dit modulaire ontwerp - plus het

feit dat deze nieuwe elementen kunnen
worden gecombineerd met de andere
reeds bestaande RMQ elementen - opent
een hele nieuwe wereld van design en
intuïtieve gebruikersinterface mogelijkheden.
Het feit dat het bevestigingssysteem
zich automatisch aanpast aan de dikte
van het plaatmateriaal, samen met
een anti-rotatie optie zorgt ervoor dat
montage kinderspel is. Ten slotte is er
een bijzondere accessoire die niet mag
worden vergeten: de multi-color leds
(RGB), die ervoor zorgen dat machines

en systemen een unieke en hoogwaardige indruk achterlaten.
Het productportfolio bevat onder andere
drukknoppen en keuzeschakelaars, met
en zonder verlichting, signaallampen,
sleutelschakelaars, keuzeschakelaars,
joysticks, potentiometers.
www.eaton.nl/flatdesign
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Calenta Ace:

De nieuwe Remeha Calenta Ace is de opvolger van de Calenta. Het goede
vertrouwde is behouden en de feedback van onze klanten hebben wij gebruikt voor
een verbeterslag van de ketel. Naast een nieuwe toestelbesturing (eSmart Inside)
is de Calenta Ace nu ook voorzien van robuuste messing hydroblokken en een
warmtewisselaar die voorzien is van een oppervlaktebehandeling.
Fysieke reiniging van de warmtewisselaar
is daardoor niet meer nodig. De Calenta
Ace levert ruim comfort en is daarmee
geschikt voor luxe appartementen en
villa’s, tussen- en hoekwoningen,
twee-onder-één-kap en vrijstaande
woningen.
eSmart inside
eSmart Inside gaat verder dan alleen een
ketel. Het is een begrip voor de digitale
mogelijkheden die Remeha nu al biedt
en die in de toekomst alleen maar worden
uitgebreid. Hierbij wordt de basis gevormd
door de nieuwe besturingselektronica van
de Remeha producten.
Automatisch bijvullen:
een interessante optie
Remeha heeft ook een oplossing
bedacht voor het automatisch bijvullen
van de cv-installatie. Het bijvullen van

de cv-installatie blijkt namelijk één van
meest voorkomende werkzaamheden te
zijn waarvoor u op pad moet. Remeha’s
optionele nieuwe unieke automatische
(bij)vulinrichting biedt daar-voor de
oplossing. Met deze optie kan het
cv-systeem automatisch en op een
intelligente wijze worden bijgevuld. De
bijvulling kan via het bedieningspaneel
van de ketel, via de Remeha eTwist of
via onze handige app (eTwist) bediend
worden. De gebruiker kan dus zelf
(of desgewenst semi-automatisch, dus
na bevestiging) de installatie automatisch
laten bijvullen.
Een ander detail, maar erg handig, is
de geïntegreerde waterpas in de ophangbeugel, waardoor het installeren net weer
wat sneller en eenvoudiger verloopt.
www.remeha.nl/professional

De Calenta Ace uitgelicht
• Uitermate intelligent
(eSmart Inside)
• Ongekend warmwater comfort
• Topkwaliteit door uitsluitend
hoogwaardige componenten
• In de ophangbeugel
geïntegreerde waterpas
• Ook verkrijgbaar met
concentrische aansluiting

Verwarming & Klimaat

De cv-ketel voor luxe
wooncomfort
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ZWEMBADLUCHTONTVOCHTIGERS
Verwarming & Klimaat

Interland Techniek is
dé specialist in het leveren
van luchtontvochtigers
Waarom een overdekt zwembad ontvochtigen?
1) Bescherming van het gebouw
Vanaf het wateroppervlak en van de
vochtige tegels rond het zwembad
verdampen voortdurend grote hoeveelheden water. Op één dag kunnen,
afhankelijk van het wateroppervlak, de
lucht- en watertemperatuur, wel
honderden liters water uit een zwembad
verdampen. Veel overdekte zwembaden
zijn ernstig beschadigd doordat het
interieur, de muren en andere bouwconstructies zijn aangetast door
schimmel, rot en corrosie, omdat nooit
een adequaat ontvochtigingssysteem is
geïnstalleerd. Naast de vochtigheid komt
er nog bij dat chloor een agressieve stof
is die bouwmaterialen ernstig aantast
wanneer dit aanwezig is in de condens.
2) Comfort
Naast het beschermen van het gebouw
zorgt ontvochtigen ook voor een beter
comfort. Bij een te hoge luchtvochtigheid
wordt er veel geklaagd over het ruimtecomfort. De ontvochtiger heeft als taak
een relatieve vochtigheid te handhaven
van circa 60%.
Dantherm zwembad luchtontvochtigers voor zwembaden tot
40 m² badoppervlak
Dantherm heeft een nieuwe serie CDP
luchtontvochtigers ontworpen voor de
veeleisende eigenaren van binnenzwembaden, spa’s, et cetera. Het betrouwbare
fabricaat wordt in Nederland vertegenwoordigd door Interland Techniek,
onderdeel van SIG Air Handling. Dantherm
CDP zwembadluchtontvochtigers zijn
zo ontworpen, dat ze bestand zijn
tegen de agressieve omstandigheden in
zwembaden. Alle metalen onderdelen en
interne oppervlakken zijn vóór montage
voorzien van een poedercoating.
Werking
De CPD zwembadluchtontvochtigers
recirculeren de vochtige zwembadlucht

afstandsbediening zijn de relatieve
luchtvochtigheid en temperatuur,
storingen en service-informatie in te
stellen en af te lezen.
Selectie
CDP 40, 50 en 70 zijn geschikt
voor kleinere zwembaden. De drie
verschillende maten hebben een
ontvochtigingscapaciteit van 34 l/dag
tot 69 l/dag en zijn geschikt voor een
badoppervlak van respectievelijk
circa 20 m2, 30 m2 en 40 m2.

over een verdamper, het vocht wordt
afgevoerd en droge, warme lucht wordt
naar de zwembadruimte teruggevoerd
(warmtepompprincipe). Hierdoor
handhaaft de CDP zwembadluchtontvochtiger een aangename
luchtvochtigheid, wordt condensatie
geminimaliseerd en worden verwarmingskosten zo laag mogelijk gehouden. De
CDP-units zijn ontworpen voor wandmontage in de te drogen ruimte. De
CDP..T ontvochtigers zijn ontworpen
voor montage aan de wand in een
nevenruimte. Hiervoor zijn tevens de
bijpassende verstelbare wanddoorvoerkokers en aluminium luchtroosters
beschikbaar. Op de nieuw ontwikkelde

Middelgrote en grote zwembaden
Interland Techniek levert tevens een
uitgebreid programma ontvochtigers
voor grotere zwembaden met een
badoppervlak tot maar liefst 300 m2.
De ontvochtiging kan in combinatie
met de juiste luchtverdeling als
maatwerk voor u worden uitgewerkt.
Deze ventilatiesystemen zijn geschikt
voor zowel binnen- als buitenopstelling
en kunnen worden ontworpen met
warmteterugwinning, verwarming en
regeling.
Neem contact op met Interland Techniek
of neem een kijkje op onze website voor
meer informatie over zwembadluchtontvochtiging.
www.interlandtechniek.nl
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Bailey
for professionals

In 2016 introduceerde Bailey de Spiraled collectie. In 2017 introduceerde Bailey
de Spiraled Silhouette. In 2018 wordt de Spiraled collectie nog verder uitgebreid.

Dit is een logisch gevolg van het succes
dat de Spiraled collecties in de professionele markt hebben. Met een zeer
goede prijs-kwaliteitverhouding, mooie
lichtkleur, goede dimkwaliteiten is Spiraled
een kwaliteitsmerk op zich geworden.
De uitbreiding van de Silhouette collectie
zit hem in de vormen. De vier 3D vormen
die zijn toegevoegd hebben iets weg van
bloemen. Vandaar de namen Crocus, Lily,
Hyacinth en Iris. De Crocus is de enige
met een E14 lampvoet en zal het zeer
mooi doen in kroonluchters vanwege
de mooie gestroomlijnde piek vorm naar
boven. De huls waarin het led filament
zich bevindt is van kunststof wat de
Silhouette lampen ook nog eens schokbestendig maakt. De kleurtemperatuur is
warm (2200K) en de lumenopbrengst ligt
tussen de 360 lm en 480 lm (afhankelijk
van het model).
www.bailey.nl

Crocus

Hyacinth

Lily

Iris

Verlichting

Spiraled Silhouette,
nog meer bloemen
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Verlengde productgarantie
Sanitair

Breed scala
opvoerinstallaties

Compli 100, Compli 1000 en Compli 400.

Type
Compli 300 E
Compli 400
Compli 400E
Compli 1010/4 BW
Compli 108/2 ME

Art.nr.
9210 990
9210 997
9211 004
9211 011
9211 130

BE-prijs
2.081,00
2.856,00
2.856,00
6.152,00
4.488,00

Met de ‘compli’ biedt Jung Pumpen een
breed scala aan opvoerinstallaties die
afhankelijk van het gebruik, de hoeveelheid afvalwater en de installatievoorwaarden gebruikt kunnen worden. De
hele serie is verkrijgbaar met verlengde
productgarantie tot vijf jaar.
Als er sprake is van dunne afvoerleidingen, dan biedt de Compli 100 M - met
ingebouwd snijsysteem - uitkomst. Vaste
stoffen worden met meer dan 67.000 snijbewegingen per minuut versnipperd en
afgevoerd. Vaste stoffen die te groot zijn,
worden op voorhand geweigerd. Zo wordt
een storingsvrije werking gegarandeerd.
Stille werking
De Compli 300 en 400 hebben een
grotere tank en grotere afvoervolumes.
Ze hebben respectievelijk 50 mm en
70 mm vrije doorgang. De massief

Compli 100 M met MultiCut snijsysteem.

gegoten onderdelen van de pomp en
de tank zorgen voor een trillingvrije en
stille werking.
Back-up systeem
Is een storingsvrije werking een absoute
‘must’, dan wordt de Compli 1000 M
aangeraden. Deze heeft een dubbele
pomp die dient als back-up voor het
geval de eerste pomp uitvalt.
www.jung-pumpen.nl

KEMPER

FK-5 beveiligingstoestel AB
van KEMPER KIWA-gecertificeerd
Het FK-5 beveiligingstoestel voor de
beveiliging van drinkwater tegen vloeistofklasse 5 is per 1 januari 2018 KIWAgecertificeerd. Dit is een bevestiging dat
het toestel voldoet aan de NEN-EN1717.

FK-5 (figuur 369) is een compact toestel
met een grote capaciteit en is door het
besturingssysteem met touchscreen
eenvoudig te bedienen. Het FK-5 beveiligingstoestel is in twee varianten leverbaar,
waardoor hij in veel situaties inzetbaar is.
Of nou een grote opvoerhoogte moet
worden overwonnen of een grote volumestroom geleverd moet worden.
Met behulp van de tijdsbesturingsfunctie
kunnen individuele bedrijfstijden geprogrammeerd worden. Een USB-poort maakt
het mogelijk de verbruiksgegevens uit te
lezen. Ook is aansluiten op het GBS
mogelijk.
FK-5 kan externe pompen aansturen,
bijvoorbeeld voor het bijmengen van
stoffen of voor de aanvoer van water uit
een externe bron, bijvoorbeeld regenwater.

KEMPER FK-5 beveiligingstoestel fig. 369.

www.kemper-appendages.nl

Binnenzijde FK-5
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REACT-omvormer

Zonne-energie is een hot topic. Aanbieders schieten als paddenstoelen
uit de grond en van de installateur wordt niet meer alleen verwacht dat
hij installeert, maar ook adviseert en de beste oplossing biedt voor elke
situatie. Geen probleem met de zonne-energieproducten van ABB.
huishoudelijk gebruik van zonne-energie.
Met de lancering van de ‘hernieuwbare
energie accu en omvormer technologie’,
kortweg ‘REACT’ genoemd, introduceert
ABB een uniek energie-opslagsysteem
voor woningen. De innovatieve REACTomvormer is namelijk voorzien van
een ingebouwde hoogwaardige 2 kWhLithium-ionbatterij. Deze slaat ongebruikte
energie op, om deze vervolgens met
behulp van de ingebouwde belastingmanager te gebruiken in perioden met
hogere energiebehoeften. De REACT is
beschikbaar als eenfasige omvormer van
4,6kW of 3,6kW.

Als installateur wilt u het beste voor uw
klanten en gaat u voor een hoogwaardig,
betrouwbaar systeem dat makkelijk te
installeren is. De omvormers van ABB
voldoen hier maximaal aan. Ze zijn zeer
betrouwbaar door de veelomvattende
seriële en cybersecurity testen en continue
ontwikkeling maakt het aanbod compleet
en toekomstbestendig.
Efficiënt energie gebruiken
Zo heeft ABB onlangs een belangrijke
stap gezet in het optimaliseren van het

Voor elke situatie een oplossing
Naast de REACT-omvormer biedt ABB
nog tal van andere oplossingen om meer
uit zonne-energie te halen. De UNO-DMPLUS bijvoorbeeld, een optimale oplossing
voor PV-installaties in woningen. Deze
combineert hoge prestaties en een uitstekende vermogensdichtheid met een snelle
en kostenefficiënte installatie. Speciaal
voor grote, decentrale PV-systemen is er
daarnaast de TRIO-TM. Een driefasige
omvormeroplossing, ontworpen met flexibiliteit in het achterhoofd. Hij combineert
namelijk het prestatie- en prijsvoordeel
van een centrale omvormer met de
flexibiliteit en het installatiegemak van
een stringomvormer. Dat werkt wel zo
makkelijk.
Het brede ABB-portfolio omvat daarnaast
een uitgebreid pakket aan communicatie-,
monitoring- en besturingsoplossingen.
Dat alles maakt dat u voor elke gebruiker
en elke situatie de juiste oplossing kunt
bieden en u zichzelf daarmee kunt profileren als full-service specialist.
www.abb.nl/low-voltage

Elektrotechniek

Uniek energie-opslagsysteem
voor woningen
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Samen met Siemens
Verwarming & Klimaat

Efficiënt regelen van
de totale binneninstallatie
Samen met Siemens kunt u ieder HVAC-project aan.
Of het nu gaat om het inregelen van een
afsluiter, het kunnen doen van uiterst
precieze metingen of het beheren op
afstand van uw installatie: Siemens biedt
u HVAC-systemen en -producten voor
elk gebruiksgebied en iedere technische
toepassing. De HVAC-componenten zijn
optimaal afgestemd, zodat u niet alleen
profiteert van de minimale installatie- en
bedrijfskosten, maar ook van een hoge
mate van beveiliging tegen storingen.
Comfort samen met energie efficiëntie
zijn hierbij de uitgangspunten.
Afsluiters en aandrijvingen - Acvatix
Alles onder controle

Acvatix is een veelzijdig portfolio afsluiters
en aandrijvingen voor optimaal gebruiks-

gemak, maximale accurate regeling en
energie efficiëntie. Met onder andere
(6-weg) kogelkranen, combi-afsluiters
(PICV), kegelafsluiters en smoorkleppen
biedt Acvatix klantspecifieke oplossingen
voor al uw hydraulische projecten.

opnemers bent u met Symaro opnemers
zeker van een goede keus. Het installatieconcept is al decennia lang ongewijzigd
waardoor ze snel kunnen worden gemonteerd en in gebruik worden genomen.
Ruimtethermostaten en -regelaars

Opnemers - Symaro

Maatgesneden comfort

Energie besparen dankzij uiterst
precieze metingen

Het grote assortiment ruimtethermostaten
en ruimteregelaars bevat producten voor
zowel kantoren, woningen en hotels, maar
ook voor de retail en de zorg. Voor alle
functies is er een geschikte ruimtethermostaat te selecteren, van een thermostaat
voor verwarmen en koelen (Type: RAA..) tot
aan een regelaar die ook geschikt is voor
warmtepompen, fan coils en VAV (Type:
RDG..). Recent toegevoegd is de Siemens
Smart Thermostat (Type: RDS110). Met de
zes ingebouwde sensoren regelt de Smart
Thermostat continu de temperatuur en
luchtvochtigheid en monitort de luchtkwaliteit. Meer weten over de Siemens
Smart Thermostat? www.siemens.com/
smart-thermostat

Symaro opnemers registreren en distribueren de gemeten waarden extreem snel
en accuraat, waarmee er een optimale
basis voor exacte en daarmee energieen kosten efficiënte regeling voor de
complete HVAC installatie wordt gelegd.
Met innovaties zoals geïntegreerde zelfbewaking en de veelzijdige range van multi-

1
Snel naar de juiste oplossing?
Gebruik HIT!
www.siemens.com/hit-nl

4

7

2
3

5

6

Top 7 runners bij Technische
Unie
1. RAA21 Ruimtethermostaat
(8909 255)
2. SAS61.03 Servomotor 400N
5,5 mm (9711 399)
3. VXG44.32-16 3-wegafsluiter
PN16 (8908 814)
4. QAA24 Ruimteopnemer
(8913 245)
5. QAE2120.010 Dompelopnemer
(8915 142)
6. QBM81-3 Drukverschilschakelaar (8909 563)
7. RDH100 Ruimtetemperatuurregelaar (8914 722)
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Resisens spoelsysteem voor urinoirs

Onder het motto ‘Shaping the future of sanitary technology’, ontwikkelde het Belgische
IPee nv een duurzaam en onzichtbaar spoelsysteem voor urinoirs, dat gepatenteerde
spitstechnologie herleidt tot pure eenvoud. Hiermee introduceert het bedrijf - na 35 jaar
onveranderd infrarood aanwezigheidsdetectie - een modern en vernieuwend product
met unieke voordelen. Gedaan met overlopende urinoirs en valsspoelingen.

USP’s
• Resisens FS2 + Sphinx 300 =
perfecte combinatie
• Vandalismeproof en onderhoudsvrij
• Eenvoudig te installeren
• Innovatieve, verborgen
technologie
• Overloopbeveiliging, 24u flush,
stadionmodus
• Instelbare spoelvolumes
• Breed toepasbaar
• Beschikbaar met netstroom
of batterij

Innovatief, eenvoudig én
betaalbaar
Resisens biedt meer mogelijkheden
dan infrarood, maar is heel wat
eenvoudiger en niet duurder. Door de
nieuwe, gepatenteerde meettechnologie
is Resisens opmerkelijk intelligent en
tegelijk verbazend eenvoudig. De sensor
meet urine doorheen de keramische of
kunststofwand van het urinoir. Wordt er
geplast? Dan wordt er gespoeld. Pee to
flush. Meer niet. Nodeloze spoelingen
behoren voorgoed tot het verleden.
Overloopbeveiliging en andere
slimme functies
Ontworpen om het leven eenvoudiger
te maken, is het systeem uitermate

gebruiksvriendelijk en onderhoudsvrij.
Gedaan met de gekende, vervelende
problemen die zowel gebruikers als
gebouwbeheerders regelmatig tegen
komen: beschadigde infraroodogen,
uiterst vieze drukknoppen en overlopende
urinoirs. Resisens FS2 heeft alles aan
boord om dat te vermijden! Wanneer het
urinoir verstopt is, zal Resisens ophouden
met spoelen om te verhinderen dat het
overloopt. De 24-uur hygiëneflush zorgt
ervoor dat de sifon niet uitdroogt zodat
er geen geurhinder ontstaat. Rust tijdens
een voetbalwedstrijd of speeltijd op
school? Met de stadionmodus zijn
wachtrijen in géén tijd weggewerkt.
Vandaalbestendig, zonder in te
boeten aan esthetiek
Het Resisens-spoelsysteem zit compleet
verborgen in het urinoir, waardoor het
onzichtbaar is voor de gebruiker en
bestand tegen vandalisme. Onzichtbaar
betekent ook geschikt voor gelijk welke
omgeving. Een belangrijke troef voor de

toegewijde architect die op zoek is naar
de beste esthetische en hygiënische
oplossing voor zijn klant.
Breed toepasbaar en snel
geïnstalleerd
Resisens installeren vereist geen breekwerken of bevestigingsframe. Een kind
kan de was doen. Bovendien kan
Resisens worden geïntegreerd in de
meeste courante modellen van urinoirs.
Zo maakt u in een handomdraai van
bijvoorbeeld een Sphinx 300 urinoir een
kwaliteitsvolle en intelligente oplossing.
Een compleet systeem aan een
competitieve prijs
Resisens is een compleet systeem zonder
verborgen kosten. De lage total cost of
ownership en het optimale gebruikscomfort maken Resisens FS2 de ideale
oplossing voor de installateur, uitbater en
eindgebruiker.
www.resisens.com

Type
Resisens FS2 urinoirspoelsysteem, 6V batterij
Resisens FS2 urinoirspoelsysteem, 230V netstroom

Art.nr.
1201 167
1201 174

BE-prijs
395,00
395,00

Sanitair

Infrarood is dood
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Watts Vision®
Sanitair

Altijd en overal
optimaal comfort
Watts Water Technologies bied met het Watts Vision® systeem de perfecte
combinatie tussen een optimaal comfort en een besparingspotentieel op
uw energie rekening.
Middels het centrale Touch screen
bedieningspaneel, met een geheel
nieuw design, verkrijgbaar in een Witte en
Zwarte uitvoering en met een kleurenscherm, uitgerust met wifi voor bediening
met uw smartphone of tablet, kunt u
eenvoudig de temperatuur of elektrische
appendages programmeren per ruimte
- vanaf iedere plek in en buiten uw huis.
Hiervoor heeft Watts haar eigen app
ontwikkeld welke u kosteloos kunt
downloaden in de iTunes app of Google
Play store.
Het centrale touch screen bedieningspaneel is uitgerust met een micro-SD
kaartlezer, indien er nieuwe software
beschikbaar is kunt u deze eenvoudig
downloaden en uploaden in uw centrale
bedieningspaneel, uw systeem raakt dus
nooit verouderd!
Dus of u nu vloerverwarming heeft of
radiatoren, cv-toestel, stadsverwarming,
warmtepomp of elektrische vloerverwarming: Watts Vision kan eenvoudig in
elke situatie worden toegepast.
En omdat het Watts Vision draadloos
werkt, kan het systeem zowel in
bestaande als in nieuwbouw installaties
eenvoudig worden toegepast zonder hak
of breekwerk. Standaard beschikt het
systeem over een bereik van 30 m binnen
en 100 m buitenshuis. Waar benodigd is
het mogelijk het draadloos signaal verder
te versterken door middel van de externe
signaal versterker.
Het Watts Vision systeem bestaat uit een
compleet pakket om uw verschillende
systemen en na-regelingen perfect met
elkaar te laten functioneren. Hierbij is het
vanaf nu ook mogelijk om uw systeem te
laten koelen door middel van de Heat/Cool
Module welke aan het pakket is toegevoegd. Met het Vision Systeem word het
mogelijk om vijftig verschillende ruimtes

te reguleren, hierdoor kunnen bedrijven
en consumenten genieten van de juiste
temperatuur, op de juiste plek, op het
juiste moment en word onnodige energie
verspilling verleden tijd. Tevens bied het
systeem middels klik aan/uit schakelaars
u de mogelijkheid diverse elektrische
appendages te schakelen, bijvoorbeeld
uw verlichting.

www.wattswater.com
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Hét alternatief voor lassen

VSH presenteert VSH Shurjoint. Een hoogwaardig groefleidingsysteem naast alle
bekende VSH press-systemen. Ten opzichte van lassen bespaart u met VSH Shurjoint
tot wel 70% installatietijd. Met deze introductie bewijst VSH dé specialist in Integrated
Piping Systems te zijn, voor zowel dikwandig als dunwandige leidingen.
Bij de aanleg van leidingsystemen met
grotere diameters wordt traditiegetrouw
nog veel gelast. Maar voor laswerk op
bouwplaatsen zijn vergunningen nodig
en het is niet zonder gevaar. Het is een
arbeidsintensief proces dat speciaal
getrainde, steeds schaarser wordende
lasspecialisten uitvoeren. Vaak ook in
moeilijke situaties en omstandigheden.
De kwaliteit van een lasverbinding is sterk
afhankelijk van persoonlijke skills en de
situatie op de bouwplaats. VSH Shurjoint
biedt ten opzichte van lassen en ook
draadfitten een flink aantal voordelen.
Veel voordelen én tijdbesparend
Met de groeftechniek van VSH Shurjoint
is veel eenvoudiger een verbinding te
maken. Het is minder arbeidsintensief,
veiliger, schoner en levert een consistente
kwaliteit van de verbinding. VSH geeft
praktische trainingen aan installatiemonteurs. En het allerbelangrijkste: omdat het
veel sneller werkt is - ten opzichte van
lassen en fitten - met VSH Shurjoint tot
wel 70% installatietijd en daarmee flinke
kosten te besparen.
Uitgebreide
toepassingsmogelijkheden
Bekende projecten waarin dit groefleidingsysteem succesvol is toegepast
zijn onder meer de Betuwelijn en de
Crossrail treintrajecten in Londen. Met
de introductie van VSH Shurjoint onderstreept VSH haar ambitie om een complete
aanbieder te zijn in gebruiksvriendelijke
verbindingen voor leidingsystemen en
appendages. Met een groef/press-overgangskoppeling kan bijvoorbeeld de
verbinding worden gemaakt naar de
bekende VSH press-systemen.
VSH Shurjoint is geschikt voor een
groot aantal toepassingen, waaronder

verwarming, koeling, perslucht, sprinkler
en droge blusleidingen. Net als de
press-systemen van VSH zijn de groefproducten volledig BIM-ready.
Al vanaf de engineeringsfase stelt VSH
haar expertise en ervaring ter beschikking.

Tel daar de betrouwbare service en
support gedurende het gehele project
bij op. Dan is de klant keer op keer
verzekerd van een compleet leidingsysteem van superieure kwaliteit.
www.vsh.nl/shurjoint

Verwarming & Klimaat

Integrated Piping Systems
van VSH nóg completer met
VSH Shurjoint
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NIBE Energietechniek
Verwarming & Klimaat

NIBE hybride warmtepomp:
onmisbaar voor een succesvolle
energietransitie
Hybride warmtepompen zijn in de visie van NIBE onmisbaar voor een succesvolle
energietransitie. Het is immers niet reëel om te verwachten dat de gehele
woningvoorraad binnen enkele jaren van het gas kan worden afgekoppeld. Een
hybride warmtepomp is dan een uitstekend compromis.

Geschikt voor élke cv-ketel,
ongeacht fabricaat en type
De nieuwe NIBE hybride warmtepomp is
een compacte en efficiënte modulerende
monoblock lucht/water warmtepomp die
perfect samenwerkt met élke cv-ketel,
ongeacht fabricaat en type. De warmtepomp neemt hierbij een aanzienlijk deel
- afhankelijk van de warmtevraag zelfs tot
100% - van de cv-verwarming voor zijn
rekening, terwijl de cv-ketel de bereiding
van warmtapwater blijft verzorgen.
Met zijn royale verwarmingsvermogen,
hoge rendement (tot 530%) en uitstekende prestaties bij lage buitentemperaturen (tot -20°C) kan de NIBE hybride
warmtepomp het grootste deel van het
jaar in de verwarmingsbehoefte van een
woning voorzien. Hierdoor worden het
gasverbruik en de energiekosten fors
verminderd en kan het energielabel van
de woning met 1 of 2 stappen worden
verbeterd. De NIBE hybride warmtepomp
functioneert bovendien uiterst stil 36 dB(A) op 2 m afstand bij nominaal
bedrijf - en kan ’s zomers ook koelen.
Daarmee is een optimaal binnenklimaat
het hele jaar door gewaarborgd.

Eenvoudige (waterzijdige)
installatie, zónder
F-gassencertificaat!
Omdat de NIBE hybride warmtepomp
direct warm cv-water produceert, wordt
hij via een cv-leiding rechtstreeks op de
cv-installatie aangesloten. Bij de installatie
ervan hoeft dus niet met koudemiddelen
te worden gewerkt. Dit betekent dat élke
vakbekwame cv-monteur de NIBE hybride
warmtepomp probleemloos kan installeren.
Bovendien zijn voor de installatie geen
ingrijpende bouwkundige maatregelen
nodig: een muurdoorvoer voor twee
cv-leidingen volstaat. De buitenunit kan
in de tuin worden geplaatst, maar ook
aan de gevel of op het dak van een
garage worden bevestigd. Het enige dat
ín de woning hoeft te worden geïnstalleerd, is een compacte (36 x 41 x 12 cm)
regelunit en een extra cv-pomp.

* Bij een buitentemperatuur van 7°C en een cv-aanvoertemperatuur van 35°C (EN14511).

Toekomstige overstap naar allelectric?
De NIBE hybride warmtepomp heeft een
vermogen van 6,8kW(*). Na bijvoorbeeld
aanvullende isolatie van de woning biedt
de warmtepomp - of een uitvoering met
een groter (7,8kW, 11,6kW of 16kW)
vermogen - de mogelijkheid om in de
toekomst over te stappen op een allelectric verwarmingssysteem. Deze optie
is eenvoudig te realiseren, want de NIBE
hybride warmtepomp is standaard voorbereid op het aansluiten van een warmwaterboiler.
Aantrekkelijke subsidie(s)
De ISDE-subsidie op een NIBE hybride
warmtepomp bedraagt € 1.800,- (6,8kW)
tot € 2.600,- (16kW).
www.nibenl.nl
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Nexans introduceert

Nexans Nederland introduceert de app van haar handige kabelberekeningsprogramma EASYCALC™, een handige gratis tool voor kabelberekeningen.
Met behulp van deze Nexans tool kunt u in vier simpele stappen de juiste
kabeldoorsneden voor uw project selecteren.

Hoe berekent EASYCALC™
de kabeldoorsnede?
De berekening is gebaseerd op
NEN 1010, IEC 60364 en HD 60364.
Uitgangspunt voor de berekening is een
3-fasen systeem. EASYCALC™ rekent
met een standaard vermogensfactor
(cosinus phi) van 0,8, een maximaal
spanningsverlies van 5% en een standaard
omgevingstemperatuur. Hebt u de exacte
waarden, dan kunt u deze voor de berekening gebruiken en invoeren.
Na het invoeren van een aantal basisgegevens, zoals benodigde stroomsterkte
of vermogen, kabellengte, spanningstype,
wissel- of gelijkstroom en het aantal
fasen, dient het gewenste kabeltype te
worden geselecteerd.
CPR voor kabels
Bij de keuze van het juiste kabeltype
dient u rekening te houden met de de
toepassing van de Europese bouw-

producten-verordening (CPR). Dit
betekent dat kabels voor permanente
installatie in bouwwerken met ingang
van 1 juli 2017 moeten voldoen aan
de nieuwe geharmoniseerde norm
NEN-EN 50575:2014/A1:2016. Kabels
worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen. In Nederland zijn de
nieuwe eisen verwerkt in NEN 8012, die
de ‘Nederlandse Technische Afspraak
NTA 8012 verving.
Bekijk direct het zoekresultaat
Na het invoeren van gegevens met
betrekking tot de installatiemethode
(in de vrije lucht of in de grond) en
omgevingsomstandigheden toont de
module het resultaat.
Het zoekresultaat kan direct worden
uitgeprint, naar een e-mailadres worden
gestuurd of als pdf worden opgeslagen.
www.nexans.nl/easycalc

Vier simpele stappen:
1. Vul de basisgegevens van
uw installatie in;
2. Selecteer het gewenste
kabeltype;
3. Specificeer de omgevingsomstandigheden van de
installatie;
4. Klaar! Bekijk het resultaat.
Download de mobiele app
Scan de QR-code en download
de mobiele app via Google Play
in de AppStore (Android) of via
de Apple AppStore (iOS).

Elektrotechniek

EASYCALC™ handige
online tool nu ook als app
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Elcee rvs sanitair
Sanitair

Twee-in-één:
Kraan en zeepdispenser
Met het twee-in-één systeem van
Elcee Sanitair heeft u een praktische,
hygiënische en onderhoudsvriendelijke
oplossing in huis.
Werking
Wanneer u uw handen onder de kraan
houdt spoelt de kraan kort water en direct
daarna kort zeep zodat u uw handen kunt

wassen. Na de ingestelde tijd spoelt de
kraan weer met water om uw handen
schoon te spoelen. Alle parameters en
looptijden kunnen achteraf eenvoudig
gewijzigd worden.
Voordelen
Pomp: door het gebruik van een
peristaltische pomp komt de zeep

alleen in aanraking met de zeepslang.
Dit voorkomt vervuiling en verstopping
van de zeeppomp.
Hygiënisch: doordat u uw handen niet
vanonder de kraan hoeft te halen is er
vrijwel geen sprake van spatwater of
zeepresten op het wastafelblad.
Onderhoudsvriendelijk: Het centrale
zeepreservoir (vijf liter) voedt alle kranen/
dispensers. U kunt deze via de centrale
vulopening in het blad navullen. Dit werkt
tijdbesparend.
Varianten
Er zijn diverse varianten verkrijgbaar voor
de aansturing van één tot maximaal zes
kranen. De units zijn los te verkrijgen of
in combinatie met ons sanitair.
www.elceesanitair.nl

Tridonic basicDIM wireless
Verlichting

Draadloos dimmen via App
De Tridonic basicDIM wireless maakt het mogelijk om armaturen draadloos
te dimmen via een App voor tablets en smartphones (Apple iOS/Android).
De basicDIM wireless is geschikt voor alle
armaturen met DALI, 1-10V en 0-10V. De
basicDIM wireless is dé ideale oplossing
voor ruimtes waar de bedrading niet kan
worden aangepast.

De basicDIM wireless staat standaard
ingesteld als dimmer, maar kan via de
App op verschillende functies worden
ingesteld. Het is bijvoorbeeld mogelijk
om de basicDIM wireless achter een
pulsdrukker in de muur te plaatsen,
zodat armaturen vanaf de wand
draadloos bediend kunnen worden.
Wanneer er meerdere Tridonic basicDIM
wireless modules op één locatie worden
gebruikt, vormen deze automatisch een
MESH-netwerk. Dit garandeert een

Type
Tridonic basicDIM Wireless

synchroon systeem dat vanaf alle plekken
te bedienen is. Er kunnen maximaal
127 basicDIM wireless modules worden
opgenomen in één netwerk. De verbinding
tussen smartphone en basicDIM wireless
komt tot stand via Bluetooth.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op
met uw Technische Unie verkoopkantoor
of met Elpro BV.
www.elpro.nl/basicdim-wireless

Art.nr.
4254 343

BE-prijs
157,74
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RDC® Radiall Data Cabling System

Radiall biedt met haar RDC® Radiall Data Cabling Systems innovatieve oplossingen
voor datanetwerken in utiliteit, woonhuizen en industrie. In het concept worden Radiall
componenten en Draka kabel toegepast. Onlangs hebben Draka en Radiall een nieuw
contract getekend wat het voor u mogelijk maakt maar liefst 25 jaar systeemgarantie af
te geven op een RDC® datanetwerk.
Er wordt tussen deze twee partijen nauw
samengewerkt om u te kunnen voorzien
van een zeer hoogwaardig datanetwerk.
Al jaren zijn de Radiall datacomponenten
zoals RJ45 connectoren uitstekend
afgestemd op de datakabels van Draka.
Dit volgens de laatste stand van de
techniek met zeer goede transmissieeigenschappen. Dat beide partijen hier
altijd al het volste vertrouwen in hadden,
blijkt wel uit het feit dat er tot op heden al
15 jaar systeemgarantie op het datanetwerk gegeven werd. Maar met het
ondertekenen van het nieuwe contract is
deze garantie uitgebreid tot 25 jaar!
RDC® verdiepingscursus voor
telematica/ICT/data professionals
Deze training is bedoeld voor professionals
die al kennis op het gebied van data
hebben, maar deze kennis willen verdiepen.
We gaan uitgebreid in op de ontwikkeling
van data en telefonie LAN bekabeling.
Door de digitalisering van alle informatietransporten wordt het transport van
spraak, video enzovoort meer en meer
een digitaal signaaltransport. Netwerken
en toepassingen groeien erg snel naar
elkaar toe. U kunt telefoneren over het
kabeltelevisienetwerk of via het telefoonnetwerk video ontvangen. De bekabeling-

Winnaars prijsvraag TU Boot 2017 met Jolanda Meinen van Radiall.

infrastructuren moeten meegroeien met
deze ontwikkelingen. Dat betekent dat
de bekabeling veel hogere bandbreedten
en frequenties moet kunnen verwerken.

RDC® verdiepingscursussen om RDC® partner te worden en uw klanten
25 jaar systeemgarantie te bieden op het datanetwerk in het tweede
kwartaal van 2018: 19 april en 14 juni 2018, van 9.00 tot 16.00 uur bij
Radiall in Hoevelaken. Deelname nu tegen de speciale introductieprijs
van € 195,00 en gratis kabelstripper.
Inschrijven voor één van de RDC® trainingen?
Stuur een e-mail aan infonl@radiall.com of bel 033-253 40 09.
Een overzicht van de data van de al geplande trainingen in 2018 is
beschikbaar via de volgende link:
www.technischeunie.nl/portal/themas/data/opleiding-training-data

Nieuwe bekabeling infrastructuren
gebruiken hoogwaardige kabels en
componenten en vereisen vakmanschap
bij de installatie. De meest toegepaste
protocollen zijn Ethernet en TCP/IP.
De indeling van netwerken (geografisch,
topologie, schakeltechniek en protocol)
komt aan bod. Ook gaan wij in op
netwerkapparatuur, mechanische eigenschappen van kabel en elektrische
aspecten. Na deze training gevolgd te
hebben, kunt u onder andere diverse
meetparameters herkennen, de kabelanalyzer voorbereiden en instellen,
een standaard meetrapport opstellen,
onderhoud doen en storingen oplossen.
www.radiall.com/netherlands
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Ideal Standard CeraPlus 2
Sanitair

Wanneer hygiëne de
hoogste prioriteit heeft…
Ideal Standard heeft zich door de jaren heen bewezen als sanitair specialist voor de
zorgsector en heeft daartoe vele oplossingen om maximaal comfort, gebruiksgemak
en veiligheid in de badkamer van verzorgings- en ziekenhuizen te garanderen. In de
nieuwe serie zorgkranen CeraPlus 2 zijn deze USP’s nog verder doorontwikkeld.
reductie van het kraanlichaam wordt het
risico op Legionella en Pseudomonas
ontwikkeling aan de koud waterzijde
significant verminderd. Ook de kans op
verbrandingsgevaar wordt hierdoor fors
verminderd.
Thermische ontkoppeling is mogelijk
door de sterk isolerende Teflon onderdelen in combinatie met de terugslag
kleppen aan zowel de warm- als aan de
koud waterzijde.
CeraPlus 2 wandthermostaat.

In de zorgsector gelden strenge eisen op
het gebied van hygiëne en veiligheid. Bij
de ontwikkeling van CeraPlus 2 hebben
deze specifieke eisen de hoogste prioriteit
gekregen, zodat de zorgkranen voldoen
aan de allerhoogste normen en zelfs
daarboven. CeraPlus 2 biedt een hoge
veiligheid, een uitmuntende kwaliteit en
een laag water- en energieverbruik. Alle
CeraPlus 2 zorgkranen voldoen aan de
eisen van DIN EN 806 en bezit de DVGW
certificering (zwaarste Duitse keurmerk).
Overal waar hoge eisen gesteld worden
aan hygiëne, veiligheid en comfort bieden
de CeraPlus 2 zorgkranen verbluffende
resultaten.
Thermische ontkoppeling
Het grootste kenmerk van de CeraPlus 2
thermostaten is de innovatie van de thermische ontkoppeling. De thermische
ontkoppeling van de waterleidingen naar
het kraanlichaam zorgt voor een aanzienlijke vermindering van warmteoverdracht
naar het kraanlichaam. Door deze warmte

Gladde & minimaliseerde
waterwegen
Tevens zijn de waterwegen in het
kraanhuis verder geoptimaliseerd met een
kleinere diameter en een volkomen gladde
binnen oppervlak dat resulteert in een
hoger debiet en bestrijding van biofilms.
Door de verkleining van de waterwegen is
er ook aanzienlijk minder stilstaand water
in het kraanhuis.
Thermische desinfectie
Alle thermostaten uit de CeraPlus 2
serie zijn uitgerust met thermische
desinfectie welke zeer eenvoudig
uitvoerbaar is. Als het gaat om geavanceerde sanitaire uitrusting voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, verzorgings- en
verpleeghuizen en huisartsenpraktijken
is Ideal Standard de ideale en meest
complete samenwerkingspartner.
Bekijk alle modellen en features van
de CeraPlus 2 serie in de brochure.
Te downloaden via:

Thermische desinfectie en
thermische ontkoppeling.

CeraPlus 2
wastafelmengkranen.

www.idealstandardnederland.nl

Type
Wandthermostaat met thermische ontkoppeling
Douchethermostaat met afsluitbare S-koppeling
Wastafelthermostaat
Wastafelmengkraan met open greep, met waste

Art.nr.
7838 776
7838 748
7838 783
7838 860

BE-prijs
639,00
399,00
389,00
189,00

CeraPlus 2
douchethermostaat.
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Gira S1

Wie het vandaag de dag over Smart Home heeft, kan het onderwerp
gegevensbeveiliging niet achterwege laten. Met de Gira S1, de nieuwe
module voor toegang op afstand, kunnen gebruikers onderweg eenvoudig
en absoluut veilig verbinding maken met hun KNX Smart Home. De reden:
de communicatie wordt betrouwbaar versleuteld.
Wie veel onderweg is, wil het KNXsysteem van zijn Smart Home ook van
buitenaf kunnen besturen - bijvoorbeeld
camerabeelden bekijken, de verwarming
inschakelen of de jaloezieën sluiten.
Het probleem daarbij is echter dat
onbevoegden deze toegang op afstand
ook kunnen gebruiken als ze het Smart
Home hacken. Voor kritische gebruikers
is dat doorslaggevend voor het gebruik
van intelligente technologieën. Maar dit
bezwaar is niet langer gegrond, want met
de module voor toegang op afstand S1
kan Gira de communicatie absoluut veilig
versleutelen.

Met de Gira S1 is voor het eerst een
optimaal beschermde afstandsbediening
en ook onderhoud op afstand van het
gehele KNX Smart Home mogelijk.
Bovendien maakt de module veilige
toegang op afstand tot webbased visualisaties mogelijk. Andersom kunnen de
gebeurtenissen in het gebouw direct op
de smartphone worden overgedragen,
bijvoorbeeld als er een rookmelder alarm
slaat.
De module voor toegang op afstand
kan zeer eenvoudig en intuïtief in bedrijf
worden gesteld. Daarvoor moet alleen de

Gira S1 in de verdeelkast op een DIN-rail
worden gemonteerd en via ethernet op
het thuisnetwerk worden aangesloten.
Vervolgens wordt de Gira S1 in het Gira
portaal geregistreerd. De clou is dat de
inbedrijfstelling volledig onafhankelijk is
van de internetprovider en dat er geen
wijzigingen in de routerinstellingen nodig
zijn. Als er een internetverbinding bestaat,
start de versleutelde en met digitale certificaten beveiligde communicatie tussen
de Gira S1 en het Gira portaal vanzelf.
Het gebruik van de Gira S1 wordt nog
geperfectioneerd in samenwerking met
de Gira X1 en de Gira HomeServer. Bij
beide servers zijn de functies onderhoud
op afstand en afstandsbediening via
de app al geïntegreerd. Zo hoeft de
gebruiker dus geen lastige VPN-activering
uit te voeren om zich veilig toegang te
verschaffen. Dat er een veilige toegang op
afstand bestaat, herkent de gebruiker aan
het symbool voor toegang op afstand in
de statusbalk van de app.
De server voor het Gira portaal staat in
Duitsland en is in overeenstemming met
de Duitse privacywetgeving. Zo is gegarandeerd dat het hoge Duitse gegevensbeschermingsniveau wordt gehandhaafd.
Voor de gebruiker was het nog nooit zo
gemakkelijk en tegelijkertijd zo veilig om
van op afstand verbinding te maken met
het KNX-systeem, de Gira X1 of de Gira
HomeServer. Alleen de gebruiker bepaalt
wie wanneer toegang heeft tot zijn Smart
Home. Via de app of via tastsensoren kan
hij doelgericht vrijgaven verstrekken om
onderhoud op afstand toe te staan. Zo
zijn afspraken en hoge voorrijkosten
verleden tijd.

De nieuwe module voor toegang op afstand Gira S1 garandeert optimale
bescherming in het KNX Smart Home.

www.gira.nl
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Veiligheid heeft
de hoogste prioriteit
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Air Spiralo®
Verwarming & Klimaat

AirSpiraloTool en
uitbreiding voorraadassortiment
We maken het u graag gemakkelijk. Of het nu gaat om handige tools of de
beschikbaarheid van onze producten.

AirSpiraloTool: digitaal zelf
luchtberekeningen maken
De AirSpiraloTool biedt uitkomst als het
op luchtberekeningen aankomt. Met een
paar klikken maakt u zelf betrouwbare
ventilatieberekeningen. Voor luchtkanalen
rond of rechthoekig(instort), in woningbouw en kleine utiliteitsprojecten.
In eigen hand
Achteraf in het kanaalwerk een te kleine
buis gebruikt? Of bouwt de ventilator te
weinig druk op? Met de AirSpiraloTool is
dit verleden tijd. Want met deze handige
App berekent u eenvoudig luchtdebiet,
diameter, luchtsnelheid en drukverlies.
Aan de slag
U selecteert simpelweg het type kanaal
(stijgkanaal, hoofdkanaal, aftakking toevoer
of afvoer) en het assortiment (rond, rechthoekig/instort). Daarna kiest u varianten
zoals diameter, luchtsnelheid, luchtdebiet,
aftakkingen en bochten. Zo berekent u de
hoeveelheid luchtafvoer/luchttoevoer, de
benodigde diameter/kanaalmaat, de luchtsnelheid of de totale weerstand van het
ventilatiesysteem. Betrouwbaar en snel.

Download deze praktische App
In een handomdraai zelf luchtberekeningen
maken voor uw complete ventilatiesysteem? Werk dan met de AirSpiraloTool
op uw tablet, telefoon en computer.
Download dit handige hulpmiddel op
www.airspiralo.com.
Een compleet ventilatiesysteem
bij de servicecentra
Het KEN-LOK assortiment bij de servicecentra is uitgebreid: vanaf nu zijn alle
onderdelen voor een totale installatie uit
voorraad leverbaar. Geschikt voor mechanische ventilatie/WTW in een woonhuis.
Precies wat u nodig heeft
Bij elk servicecentrum vindt u onze Spiralobuizen en ronde KEN-LOK hulpstukken
in Ø 100 mm tot en met Ø 150 mm en
de rechthoekige(instort)kanalen en hulpstukken in 170 x 80 mm.
Alles in één keer in de bus
Haalde u vroeger steeds losse onderdelen
in etappes? U kunt nu alle producten
tegelijk meenemen en uw ventilatiesysteem
in één keer afmaken. Wel zo prettig.

Air Spiralo® KEN-LOK:
betrouwbaar, makkelijk, plug & play.
www.airspiralo.com
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Berker Q.7:

U richt uw huis in naar uw eigen smaak; een natuurlijk eigen karakter herkenbaar
aan kleuren, vormen, meubels en accessoires. Met deze achtergrond hebben wij
Berker Q.7 ontwikkeld.
In dit individuele design introduceren
wij mooie materialen waarmee u uw
huis naar eigen inzicht in kunt richten.
Leisteen, beton, aluminium, glas of
edelstaal vervangen uitwisselbare
standaard designs. Q.7 werkt enerzijds
markant, anderzijds laat het translucente
draagraam hem schijnbaar zweven.
Een spannend contrast.
Berker Q.7 is bijzonder geschikt om
bepaalde plekken te highlighten. Heel
mooi te gebruiken op prominente
plaatsen. En elders kunt u dan bijvoorbeeld varianten uit de Q.1- of Q.3-serie
plaatsen. De inzetstukken voor de Q.7

zijn exact dezelfde als die van de Berker
Q.1 en Q.3 series. Zo kunt u altijd een
mooie combi maken.
Materialen en kleuren
• Centraaldelen Berker Q.1, Q.3 en Q.7
• Kunststof, softtouch: polarwit
(RAL 9010), antraciet (RAL 7021).
• Afdekramen Berker Q.7

• Zwart gehard glas, polarwit gehard
glas, aluminium, geborsteld edelstaal,
leisteen, beton
• Echte eyecatchers in formaat van
95 x 95 mm
www.hager.nl/berker
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karakter van uw woning
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FlatRoofVent
Verwarming & Klimaat

De krachtpatser voor
uw platdak constructie!
Ventilatie is een must om de levensduur van uw dakconstructie te verlengen. Daarom
introduceert Ubbink de FlatRoofVent, een krachtige platdak constructie ontluchter!

Tijdens de bouw van een platdak is het
belangrijk om nauwkeurig om te gaan
met het plaatsen van dampremmers en
om de constructie zo goed mogelijk te
beschermen tegen weersinvloeden. Toch
is dit niet altijd mogelijk. Om er zeker van
te zijn dat bouwvocht en/of condensatievocht op de lange termijn geen kans krijgt
om de constructie aan te tasten, is het
noodzaak om het platte dak te kunnen
ventileren/ontluchten. De FlatRoofVent is
de perfecte oplossing!
FlatRoofVent
Door de stabiele weerstand werkt de FlatRoofVent onder alle windomstandigheden
perfect. De FlatRoofVent heeft een
geïntegreerde plakplaat en de extra
schroefgaten zorgen ervoor dat de
doorvoer stevig blijft zitten. Door zijn
vormgeving heeft de PP kap een zeer
grote ontluchtingscapaciteit. De FlatRoofVent is elegant op uw dak, klein van
formaat, robuust in design en levert een
topprestatie.
Voordelen
De FlatRoofVent van Ubbink is gemaakt
van hoogwaardig polypropyleen (PP).

Deze kunststof krachtpatser is dus licht
van gewicht en ongevoelig voor beschadigingen en breuk. Bovendien heeft
kunststof een langere levensduur dan
aluminium en is uitzetting- en krimpbestendig. De grote ontluchtingscapaciteit
en de stabiele weerstand zijn kenmerkend
voor de FlatRoofVent. Alle varianten zijn
geïsoleerd, beschermd tegen inregenen
en uv-bestendig.
Toepassing
De FlatRoofVent is geschikt voor platdakontluchting in nieuwbouw en bij
renovatie. Bent u echter op zoek naar
een doorvoer voor ruimteventilatie of
een aansluiting voor uw droger, dan
biedt Ubbink u het MultiVent ventilatieprogramma.

FlatRoofVent 160

FlatRoofVent 125

Assortiment
De FlatRoofVent is bij de professionele
handel verkrijgbaar in zwart, in drie
varianten: Ø 110 mm, Ø 125 mm en
Ø 160 mm.
www.ubbink.nl/flatroofvent
FlatRoofVent 110
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Rolux Buitenwandsysteem

Het Rolux Buitenwandsysteem is de perfecte oplossing voor het plaatsen
van een buitenkanaal voor uw rookgasafvoer en luchttoevoer.

Stel uw klant woont in een complex van
drie verdiepingen, waarin de bewoners
een eigen moederhaard hebben en graag
een hr-ketel willen. Maar ook voor de individuele ketel in de Randstad, waar geen
ruimte voor een schoorsteen/schacht is,
is dit buitenwandsysteem perfect geschikt
voor plaatsing buiten op de gevel.
Compleet systeem
Het Rolux Buitenwandsysteem is een
compleet systeem en beschikbaar in
verschillende diameters. Het is geschikt
voor condenserende ketels type C,
plaatsing via de gevel en voldoet aan
de CE-eisen.
Afhankelijk van de situatie/locatiekeuze
luchttoevoer, kunt u de luchttoevoer
richting de ketel uitvoeren via het losse
luchttoevoerelement of via de stoelconstructie met geïntegreerd luchttoevoerelement.
Verwerkersgemak
De installatie van het Rolux Buitenwandsysteem is eenvoudig. Om het u nog

makkelijker te maken zijn de verlengbuizen verkrijgbaar in vier maten
(250/500/1000/2000) en de bochten
in vier graden (15°, 30°, 45°, 87°). Het
stoelelement is uitgevoerd met een
geïntegreerde luchttoevoer en muurplaat.
U hoeft ook geen rekening te houden
met krimp en uitzet, want de rookgastop
is uitgevoerd met een geïntegreerd
schuifstuk.
Voordelen
• Eenvoudige montage
• Compleet systeem met accessoires
• Betrouwbaar en duurzaam kunststof PP
binnenzijde
• Mooie rvs afwerking buitenzijde (mantel)
• Geen corrosie of ijsvorming
• Uv-bestendig
Productadvies op maat
Heeft u vragen over het Rolux Buitenwandsysteem of zoekt u een product
voor een specifieke toepassing? Kijk
dan op www.ubbink.nl of bel de Ubbink
Productadvieslijn 0313 480 300. U kunt

uw vraag ook per e-mail stellen via
productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink
denkt graag met u mee!
Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl/buitenwandsysteem
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Buiten-gewoon slim!
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Comelit High end IP700
Elektrotechniek

Zien en gezien worden,
ook in het donker
Naar schatting staan in Nederland meer dan drie miljoen lantaarnpalen.
De straatverlichting wordt ingeschakeld zodra het begint te schemeren en
draagt zo bij aan onze veiligheid op straat. Traditioneel is dit het moment
dat de IP-camera overschakelt naar zwart/wit beeld.

Kleur maakt het beeld compleet
Met het schakelen naar nachtzicht
worden de infrarood-leds van de camera
geactiveerd. Door de infrarood-leds zijn
de beelden van de camera ook in het
donker zichtbaar. De camera kan dus
nog steeds zijn doel dienen. Worden
de beelden gebruikt voor opsporing of
analyse dan maakt kleur het beeld
compleet.
Net zoals straatverlichting draagt een
kleur in beeld bij aan de veiligheid op
straat. Met de Comelit High end IP700

camera serie blijft het kleurenbeeld,
dankzij de STARVIS sensor, gewoon
behouden bij straatverlichting. Is er teveel
omgevingslicht dan zorgt de slimme infraroodverlichting voor herkenbare beelden.
Diezelfde slimme infraroodverlichting
‘berekent’ de afstand tussen de camera
en het object waardoor overbelichting
wordt tegengegaan.
Beveiliging, snel en simpel
De recorders zijn voorzien van PoE en
de camera’s verbinden automatisch.
De beelden zijn dan direct beschikbaar.

Er zijn geen IP-instellingen nodig!
Na het plaatsen van de camera kan
simpelweg, ook op afstand, met
de gemotoriseerde zoom de juiste
openingshoek worden gekozen
- voor nog meer installatiegemak!
www.comelit.nl
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BBC Cellpack

BBC Cellpack introduceert zeer hoogwaardige tapes voor de meest
uiteenlopende toepassingen.
De markt vraagt steeds om duurzame
oplossingen. Tape range van Cellpack
Electrical Products is om te isoleren,
bundelen, labelen, beschermen, bevestigen, monteren, opvullen, afdichten of
repareren. Elektrische isolatie en montagetapes voor laag en midden spanning
moeten aan de meest uiteenlopende
eisen voldoen.
Daarom zijn de individuele functionele
profielen van Cellpack-tapes optimaal
afgestemd op de verschillende toepassingsgebieden. Alle tapes van Cellpack
Electrical Products onderscheiden zich
door hun bijzonder hoge kwaliteit,
verwerkbaarheid, de beste mechanische
en elektrische eigenschappen en duurzaamheid.
De hoogwaardige Premio PVC-isolatietapes, verkrijgbaar in alle standaard-

kleuren, zijn bijzonder flexibel, gestabiliseerd tegen uv-stralen en afzonderlijk
verpakt in praktische plastic dozen.
Bovendien biedt de Premio-familie hittebestendige glasvezeldoektapes en koperfolie voor ontlading en screening.
Standaard PVC-isolatietapes, vulkaniserende tapes, verzel versterkte tapes,

weersbestendige tapes, dubbelzijdige
tapes en speciale tapes completeren het
assortiment.
Neem gerust contact op met onze
adviseurs voor verdere informatie of bel
met uw Technische Unie vestiging.

Elektrotechniek

Duurzame keuze

www.cellpack.nl

EURO-INDEX

Het display op uw inverter en de
beschikbare gegevens in uw app,
geven niet aan hoe het met de veiligheid
is gesteld van uw PV-installatie. Is het
systeem (nog) goed geaard? Is er
voldoende isolatieweerstand aanwezig?
Hoe is het gesteld met de (net)impe-

dantie? Lopen er geen gevaarlijke
foutstromen over geleiders of geleidende
materialen die iemand persoonlijk letsel
kunnen toedoen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan dakramen waardoor men de
rand van zonnepanelen zou kunnen
aanraken.
Elke PV-installatie is uniek en kent
ondanks een bekend aantal zonuren toch
zijn eigen kenmerken. Daarnaast heeft
een PV-systeem last van degradatie door
de tijd. Het is dus eigenlijk niet helemaal
correct om uit te gaan van het aantal
zonuren in vergelijk met de geleverde
energie. Het beste is om een moment-

Industrie

Meetinstrument nodig
voor PV-installaties?
opname te maken waarbij de exacte
instraling van de zon onder exact dezelfde
hoek en temperatuur het paneel benaderd
én waarbij door het meetinstrument
meteen teruggerekend kan worden naar
de STC-waarden (Standaard Test
Condities). Dit zijn immers de waarden en
specificaties die in de datasheet van
zonnepanelen terug te vinden zijn en dus
de herleidbaarheid is. Dit kan men meten
per paneel maar ook meteen per string.
Andere methodieken zijn slechts ‘bij
benadering’ en daarmee een ‘aanname’.
www.euro-index.nl
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JUNG Hospitality
Elektrotechniek

Groei in de hotelindustrie.
Bent u er klaar voor?
Door de groei in de economie en de nog steeds toenemende toeristenstroom
is de hotelindustrie momenteel booming business. Maar de wensen van gasten
van nu ontwikkelen ook. Gasten verwachten dat hotels kunnen aansluiten op
hun moderne wensen.

‘Do not disturb’ schakelaar en tasterfuncties duidelijk aangeduid.

Hieronder vallen hotelkamers en
openbare ruimtes waarin gasten zich
direct thuis voelen, gemakkelijk hun weg
kunnen vinden en waar zij niet alleen
kunnen ontspannen, maar ook steeds
vaker willen werken.
JUNG Hospitality - zowel voor
gasten als hoteleigenaar
Ultiem comfort voor de gasten dus,
maar voor de hoteleigenaar is duurzaamheid, energiezuinigheid en een
soepel verlopende workflow met het
personeel van groot belang.
Met JUNG Hospitality biedt u als installateur een elektrotechnische installatie
die hier volledig bij aansluit, of het nu
gaat om een conventionele installatie of
een intelligent, slim hotel - en alles in
consistent JUNG design!
Direct thuis voelen
Met eenvoudige middelen voelen
gasten zich in de hotelkamer direct op hun
gemak. Bij het binnenkomen de kaart in de
hotelkaartschakelaar steken, waarna automatisch de stroom wordt vrijgegeven voor
de verlichting, ventilatie en verwarming.
Met één druk op de knop kan de gast dan

algemene verlichting aanschakelen, en
de JUNG Fain Coil thermostaat regelt een
aangename temperatuur. Met de ‘Do not
disturb’ schakelaar kan de gast laten
zien, dat hij niet gestoord wil worden, het
personeel ziet op de gang welke kamers
wel en niet schoongemaakt mogen
worden. Voor de gasten is dat handig,
voor de eigenaar draagt dit bij aan een
efficiënte housekeeping.
Gewoon kunnen werken
Een modern hotel moet de mogelijkheid
bieden voor de gasten om gewoon te
kunnen werken. Multimedia-aansluitingen
en USB-laadcontactdozen voor mobiele
apparatuur zijn onontbeerlijk in de moderne
hotelkamer. Ook vele internationale
contactdozen volgens landspecifieke
normen. Alles in eenduidig JUNG design.
Veilige oriëntatie
Voor een perfect verblijf moeten gasten
ook in de algemene ruimtes gemakkelijk
hun weg kunnen vinden. De JUNG led
lichtsignalen geven duidelijke informatie
in de vreemde omgeving, terwijl de oriëntatieverlichting zorgt voor veilige wandelgangen.

Eenvoudige oriëntatie in een vreemde
omgeving.

USB-laadcontactdoos en bedrukte
tasters.

Duidelijk aangegeven
Begrijpelijke functie-aanduiding of
het eigen bedrijfslogo in kleur: met de
Graphic Tool worden JUNG componenten
naar eigen idee gekenmerkt. Naar gelang
het materiaal en de kleur met Lasergravure of Kleurendruk. Voor het hele
hotel, dan wel per stuk gemaakt.
Kijkt u ook eens op de nieuwe website
JUNG hospitality:
www.jung.nl/hotel
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Indulux noodverlichting
Verlichting

Versterkt omgevingen
met industrieel design
Op noodverlichting moet u kunnen vertrouwen. Dag in, dag uit, jaren lang en zelfs
in extreme omstandigheden. Indulux heeft dat in zich. Evenals installatiegemak en
eenvoudig onderhoud dankzij de uitschuifbare module. Dat werkt niet alleen makkelijker
en sneller, Indulux gaat ook fraai op in designomgevingen.

VanLien levert met Indulux een
robuuste noodverlichtingsoplossing die
betrouwbaar presteert en overal op zijn
plek is. De roestvrijstalen armaturen met
uitschuifbare modules zijn namelijk zelfs
bij extreme omstandigheden stof- en
waterbestendig conform IP68. Daarnaast
is de buisvormige oplossing voorzien van
roestvrijstalen (316L) einddoppen, die het
product geschikt maken voor zowel de
industrie als de food & beverage-sector.
Hoewel Indulux ontworpen is voor het

zware werk, past de strakke industriële
behuizing overigens ook uitstekend
binnen de designomgevingen van
bijvoorbeeld moderne kantoren.
Eenvoudige installatie
Tijd is geld. En dus is bij de ontwikkeling
van de Indulux-serie niet alleen gekeken
naar design en duurzaamheid, maar
vooral ook naar installatiegemak. De
heldere led-armaturen zijn geschikt
voor montage op plafond en wand en
de verschuifbare module zorgt voor
eenvoudige bekabeling en installatie.
Daar komt bij dat de roestvrijstalen
bevestigingsband snel te bevestigen is
en aan te passen aan meerdere oppervlakken. De Indulux-pictogrammen zijn er
in twee verschillende soorten. Er is een
pictogramfolie welke u eenvoudig aan de
binnenzijde van het armatuur plaatst, met
een zichtafstand van 17 m. Voor toepassingen waar een zichtafstand van 20 m

benodigd is, kiest u uit de complete range
aan pictogramstickers.
Slim onderhoud, tijd besparen
Er zijn twee versies beschikbaar.
Allereerst als enkelzijdige vluchtrouteaanduiding en -verlichting en daarnaast
als dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding.
Dat maakt Indulux dan ook ideaal voor
installatie in bijvoorbeeld gangen. Dankzij
de uitschuifbare elektronicabasismodule
is de noodverlichting bovendien
eenvoudig te onderhouden. De externe
zelftest zorgt voor betere zichtbaarheid
en eenvoudigere inspectie en de 100%
led-verlichting en NiMH-batterijen
garanderen een lange levensduur. Ook
dat biedt zekerheid zonder omkijken. Dat
alles maakt Indulux een eenvoudig en snel
in te zetten oplossing, die tijd bespaart en
daarmee kostbare projecturen.
www.vanlien.nl
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Honeywell
Verwarming & Klimaat

Honeywell introduceert
Wi-Fi Beveiligingscamera
Nederlanders zijn zuinig op hun huis en kostbare spullen. Een connected oplossing voor
inbraakdetectie staat dan ook bovenaan het wensenlijstje van menig woningeigenaar.
Met de nieuwe Honeywell C2 Wi-Fi Beveiligingscamera biedt u het antwoord op die
vraag. Een eenvoudig te installeren high-definition camera, die veel handige functies
biedt om kinderen, huisdieren en eigendommen veilig te houden.
op de gratis 8 GB SD-kaart. Eigenaren
kunnen zo op elk gewenst moment beelden
van de afgelopen 24 uur terugkijken of
downloaden.

Complete gemoedsrust
De C2 Wi-Fi Beveiligingscamera is
speciaal ontworpen voor binnengebruik
en is eenvoudig te installeren via de
intuïtieve App. Met dezelfde app kunnen
bewoners via een live stream zien wat
er thuis gebeurt. De intelligente camera
houdt de klok rond alles in de gaten en
stuurt direct een melding naar de slimme
apparatuur van de gebruiker, wanneer er
iets afwijkends gebeurt. Tien meter nachtzicht en vijf seconden vooropname garanderen dat alles wordt vastgelegd. Met
meerdere camera’s kan de hele woning
worden gemonitord.
De nieuwe C2-camera biedt geavanceerde
functies als slimme geluidsdetectie en
haarscherpe 1080p HD-videokwaliteit.
De sensoren herkennen waarschuwende
geluiden zoals dat van een huilende baby
of het alarm van een rook- of koolmonoxi-

dedetector*. De camera focust op elk detail
en bewaart de beelden 24 uur gratis in de
cloud. De opnames worden beveiligd via
geavanceerde 256-bit encryptie en
wanneer er geen Wi-Fi verbinding mogelijk
is worden de data automatisch opgeslagen

Type
Wi-Fi Beveiligingscamera

Intelligente functies
De C2-camera met flexibel ontwerp
is eenvoudig te installeren op tafel,
aan de muur of aan het plafond.
Gebruikers kunnen tot vier aanpasbare
waarschuwingszones instellen, en
per zone een bewegingsgevoeligheid
instellen. Zo worden apparaten als een
plafondventilator genegeerd, terwijl de
C2-camera juist extra let op plekken als
ramen en deuren. Dankzij de tweewegaudiofunctie kunnen gebruikers via de
Lyric-app en C2-camera praten met en
luisteren naar gezinsleden, ook wanneer
ze niet thuis zijn. De geofencingfunctie zet
de camera automatisch aan en uit op
basis van de locatie van de smartphone
van de gebruiker. Intelligente geluidsdetectie herkent rook- en koolmonoxidealarmen en zorgt bij alarm direct voor een
mobiele melding. Voor installatie benodigt
u slechts de app en Wi-Fi verbinding.
Getconnected.honeywell.com

Art.nr.
4307 018

BE-prijs
139,00
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Agenda
april 2018
| EMPACK
10 t/m 12 april 2018
Jaarbeurs Utrecht
www.jaarbeurs.nl

| Maintenance
Gorinchem 2018
Evenementenhal Gorinchem
17 t/m 19 april 2018
www.evenementenhal.nl

Building Holland
2018
RAI Amsterdam
17 t/m 19 april 2018
www.rai.nl

september 2018

oktober 2018

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

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

| TIV 2018
18 t/m 20 sept 2018
Evenementenhal Hardenberg
www.evenementenhal.nl
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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
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Voor Kodi (8) betekent
een fiets de wereld
Soms zit het leven enorm tegen. Zo ook voor de 8-jarige Kodi. Zijn moeder
werkt hard om de eindjes aan elkaar te knopen en dat lukt net. Maar nu de
fiets van Kodi gestolen is hebben ze een probleem. Geld voor een nieuwe
is er niet. En dat is een stevige dobber: na school met z’n vriendjes naar de
crossbaan of naar voetbaltraining zit er op dit moment niet in. En niet mee
kunnen doen voelt eenzaam.

Help Kodi er weer bij te horen!

Doneer op
www.kinderhulp.nl/doneer

