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Siemens

Carrara & Matta

De lancering van ’s werelds eerste
5SV6-vlamboogbeveiliging (Arc
Fault Detection Device - AFDD) met
geïntegreerde installatieautomaat
in één modulaire breedte.

De Push n’Clean klikt u
eenvoudig los doormiddel van
het ‘push & lift’ quick release
systeem.
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Famostar

Dometic

Veiligheid & design
gecombineerd:
vluchtwegaanduiding S-Sense.

Wereldwijd getest en in gebruik
- de koeloplossingen en safes
voor zorginstellingen, laboratoria
en apothekers.
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Nieuwe Food
& Beveragebrochure
Oplossingen
In de brochure laten we bijvoorbeeld
zien wat we kunnen betekenen op het
gebied van hygiënische besturingskasten, slimme verlichting, betrouwbare bekabeling en sensoren en
connectoren. Onze gekwalificeerde
industriespecialisten zijn professionele
gesprekspartners en kunnen onder
andere advies geven over het voorkomen van spanningspieken in de
stroomvoorziening.

Het consumentenvertrouwen
is hoog, bedrijfsinvesteringen
blijven toenemen en ook de
overheidsinvesteringen vertonen
een stijgende lijn. De bouw- en
installatiesector heeft de wind in
de zeilen en dat zal in 2019 niet
veranderen.
Wat wel verandert, is dat vanaf
1 januari alle nieuwbouw verplicht
aardgasvrij is. Verwarmen met
duurzaam opgewekte energie
zal een nog grotere vlucht gaan
nemen en als sector spelen wij
daar een belangrijke rol in. Om
die rol goed te kunnen blijven
vervullen, moeten we investeren,
innoveren en - heel belangrijk niet bang zijn om van koers te
wijzigen en iets nieuws te leren.
Technische Unie doet er alles
aan om ervoor te zorgen dat u
uw vakkennis en vaardigheden
op peil kunt houden. We
organiseren bijvoorbeeld
cursussen op het gebied van
NEN1010, warmtepompen en
zonnepanelen. Om de wind
in de zeilen te houden is er nu
eenmaal soms wat bijsturing
nodig.
Dat het u in 2019 voor de wind
mag gaan!
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

we een overzichtelijke brochure
samengesteld. In deze brochure leest
u precies met welke oplossingen en
diensten we deze sector ondersteunen.

De Food & Beverage-industrie zit vol
dynamiek. De wereldwijde inkomsten
uit eten en drinken nemen jaarlijks met
zo’n zeven procent toe. Consumenten
hebben meer te besteden, het distributienetwerk groeit, de wereldbevolking
neemt toe en de verstedelijking blijft
aan terrein winnen. Het productaanbod
is omvangrijk en verandert continu mee
met de eisen vanuit de consument.
Complicerende factoren
Het snelveranderende aanbod, de onderlinge concurrentie, de druk om prijzen
te verlagen en de steeds hogere eisen
die aan de voedselveiligheid worden
gesteld hebben een grote invloed op
de bedrijfsvoering. Bovendien wordt het
steeds belangrijker om in te spelen op
maatschappelijke eisen op het gebied
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen en moet er uiteraard veilig
gewerkt kunnen worden.
Overzichtelijke brochure
Technische Unie levert producten en
oplossingen die gericht zijn op kwaliteit,
flexibiliteit en continuïteit van industriële
productieprocessen. Om te laten zien
wat we voor de Food & Beverageindustrie kunnen betekenen, hebben

Diensten
Ook onze diensten die relevant zijn voor
de Food & Beverage-industrie staan in
de brochure beschreven. Zo bieden we
ondersteuning bij het voorraadbeheer
met smart stock solutions zoals KanBan,
Vendor Managed Inventory en Mobiele
Service Units. Daarnaast bieden we
de 24/7 calamiteitenservice. Is er een
noodgeval, dan zorgen wij ervoor dat
de benodigde artikelen binnen drie uur
na de melding worden geleverd.
De Food & Beverage-industrie is bij
Technische Unie in goede handen.
Wilt u de brochure downloaden of
bestellen, ga dan naar:
www.technischeunie.nl/nieuws/
food-beverage-industrie-brochure/
loc59800096
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ArtCore

ArtCore, het eerste en enige volledig geïntegreerde multiroomsysteem. Met één app al
je favoriete muziek binnen handbereik. Bedienen doe je met je smartphone en tablet.
Onze luidsprekers zorgen voor een superieure sound.
Heel gemakkelijke installatie
De app is vrij te downloaden. De luidsprekers plaats je zoals bij een gewone
inbouwluidspreker. Eenmaal het gat is
gemaakt kost het je een vijftal minuten.
Het enige wat u dient te doen is hem

voorzien van stroom. Vanaf dan zoekt
de luidspreker uw app en wijst u hem toe
aan de zone die u wilt. Artcore kan op
drie manieren functioneren: bekabeld,
draadloos of beide systemen samen.
Alles is ingebouwd, alles kan.
Een onberispelijke muziekbeleving vereist
een degelijk netwerk. Dus ontwikkelde
ArtSound zijn eigen hub, die Artcore met
een stabiel netwerk onderbouwt: de
Corepoint.
Smartphone als dashboard
Je smartphone is een echt dashboard.
In één oogopslag zie je de actieve zones,
wat er speelt, de beschikbare bronnen,
het volume enzovoort. Je kunt het volume
van gebruikers beperken of ze de toegang
tot bepaalde zones ontzeggen. Alles
kan: je geeft gasten toegang tijdens een
BBQ zodat die ook hun muziek kunnen
afspelen, je activeert de partymodus of
je laat je wekken in je slaapkamer…
elke muziek haar tijd en plaats.
Artcore ondersteunt een waaier aan
muziekdiensten, zoals internetradio
(vTuner), Tidal, uw persoonlijke NAS,
Spotify Connect en Airplay. Zodra u
aangemeld bent, zorgt de Artcore-app
steevast voor een vlotte verbinding. Zo
switcht u moeiteloos tussen bronnen en

playlists, zonder de app te verlaten.
Speakers op maat van uw budget
Van ingebouwde luidsprekers tot
gepersonaliseerde streamingdiensten:
Artcore is het eerste en enige volledig
geïntegreerde multiroomsysteem.
De luidsprekers vindt u overigens in
verschillende vormen en prijsklassen.
Opslag en hulp in de cloud
Artcore werkt ook achter, of beter boven
de schermen. Via een uitgekiend backupsysteem blijven uw instellingen eeuwig
bewaard in onze cloud.
Artcore evolueert mee met uw
leven
Artcore is een ecosysteem. Dat betekent
dat het mee evolueert met het leven en
de digitale wereld. Nieuwe streamingdiensten, updates van uw smartphone:
alles wordt automatisch verwerkt.
Daarnaast werken we hard aan nieuwe,
baanbrekende inbouw- en opbouwluidsprekers, interfaces, buitenluidsprekers
enzovoort. Zo blijven we de toekomst
voor.
Blijf op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen op:
www.artcore.online

Consument

Start de toekomstmuziek
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SMC
Industrie

Met SMC in vijf stappen naar
een efficiënter energiebeleid
Efficiënt omgaan met energie is van belang om de schadelijke gevolgen voor
het milieu te beperken. SMC zet zich in om in samenwerking met haar klanten
tot energie-efficiënte oplossingen te komen die het milieu minder belasten en
de verbruikskosten verminderen.
SMC gaat uit van vijf basisprincipes die
leiden tot een duurzamer energiebeleid.
De aanpak helpt u ook om te voldoen
aan het ISO 50001 Energiemanagementsysteem. Dit zijn onze vijf uitgangspunten
om energie-efficiëntie in het productieproces te stimuleren:
• Genereer alleen de energie die nodig is
• Hergebruik de energie die wordt
opgewekt
• Monitor het verbruik van energie
• Gebruik alleen de noodzakelijke energie
• Denk efficiënt over energie.
Ongebruikte energie is efficiënt
Het optimaal opwekken van energie
is de eerste stap. SMC gaat uit van
de gedachte dat ongebruikte energie
de meest efficiënte vorm van energieverbruik is. Met eenvoudige veranderingen is al een groot verschil te maken,

zoals het opwekken van vacuüm of het
verminderen van de druk in persluchtsystemen.
Het tweede principe richt zich op
het belang van het hergebruiken
van energie: door bij het genereren
de warmte te gebruiken om water
te verwarmen of door in de fabriek
de vrijgekomen perslucht van pneumatische actuatoren te hergebruiken.
Alle vormen van energiebeheer moeten
worden gemonitord (derde principe). Het
toevoegen van druk- en flowsensoren
zorgt voor een bewuster energieverbruik,
omdat er meer controle is wanneer energie
wordt gebruikt en hoeveel. Zo wordt
onverwachte verspilling of een fout in het
proces zichtbaar. De resultaten geven
inzicht in mogelijkheden voor verbetering.
Het vierde uitgangspunt is bedoeld
om klanten aan te moedigen alleen
te gebruiken wat ze nodig hebben.
Wanneer operators de juiste compo-

nenten engineeren en installeren, kan
energie worden omgezet in kracht, zodat
ze optimaal wordt benut.
Tot slot moedigt SMC bedrijven aan om
efficiënt te denken. Een proactieve benadering van energie-efficiëntie leidt uiteindelijk tot een betere concurrentiepositie.
Optimalisering van de bronnen zorgt voor
meer productiviteit en lagere kosten.
www.smcpneumatics.nl

Compacte oplossing die persluchtverbruik bespaart
De snelheidsregelventielen uit de AS-R en AS-Q serie verminderen het
persluchtverbruik tijdens de slag van een cilinder.
De AS-R serie reduceert de werkdruk van de retourslag van een cilinder,
waardoor maar liefst 25% energie wordt bespaard ten opzichte van een
standaard snelheidsregelventiel. Na omschakeling naar de uitgaande
slag voorkomt de AS-Q serie met zijn ‘slow start’ functie het plotseling
uitschieten van de zuigerstand. Zodra de cilinder in beweging is, wordt
de volledige druk toegepast.
Deze ventielen van SMC zijn eenvoudig te monteren, zeer compact
(88% kleiner) en ook bijna twee keer zo licht in gewicht (81% reductie)
als bestaande standaard componenten. Eindgebruikers kunnen hun
persluchtverbruik eenvoudig verminderen door hun standaard snelheidsregelventielen te vervangen door de energiezuinige variant van SMC.
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Probleemloze perfectie onder alle omstandigheden

U kent Easytop-kogelkranen als betrouwbare en comfortabel te bedienen
afsluit- en onderhoudsarmaturen. Voor een duurzame en soepele werking
en functiebetrouwbaarheid, worden de Easytop-kogelkranen vervaardigd uit
het hygiënische en toekomstvaste materiaal siliciumbrons of roestvast staal.
Handig: in de bedieningshendel is tevens een thermometer te integreren.
Probleemloos openen en sluiten - zelfs
onder extreme omstandigheden en na
langdurige stilstand moeten kogelkranen
en stopkranen hun werk doen. Die
zekerheid geven de Easytop-afsluiters
en -kogelkranen van Viega. Alle systeemkogelkranen - in siliciumbrons of roestvast
staal - zijn voorzien van een afsluitbehuizing uit roestvast staal. De kogelkranen
lenen zich daarmee net zo goed voor
drinkwater- en verwarmingsinstallaties
als voor de industrie- en installatiebouw.
Snel en veilig verwerken
De Viega Easytop-systeemkogelkranen
met persaansluiting zijn voorzien van
de vertrouwde veiligheidsvoorziening
SC-Contur. Daarmee wordt een eenvoudige
montage gecombineerd met maximale
veiligheid en betrouwbaarheid want
voor iedere persaansluiting geldt:
niet geperst = niet dicht.

Naast de bekende modellen met persaansluiting zijn er kogelkraan-uitvoeringen
met aan beide zijden een G1/4-aftapopening. Handig bij het gebruik als onderhoudsarmatuur in drinkwaterinstallaties
is de mogelijkheid om in plaats van een
aftapventiel ook een monsternameventiel
te monteren. Standaard worden beide
openingen met een dop afgesloten;
een aftapventiel behoort bij deze modelvarianten tot de leveringsomvang.
Handige thermometerset
Easytop-kogelkranen zijn uitgevoerd
met een ergonomische kunststof greep
in T-vorm waarmee de kogelkranen
eenvoudig zijn te bedienen. De markering
van de hendel (groen/rood) kan gemakkelijk worden verwisseld. Op die manier
is het doorstromende medium goed en
snel herkenbaar.
Als handig toebehoren is ook een
thermometerset leverbaar voor de
Easytop. Deze kan probleemloos en
eenvoudig in de bedieningshendel
worden geïntegreerd - ook tijdens bedrijf
en zonder bijkomende kosten.

Ook met bijbehorende isolatiedelen blijven de kogelkranen in alle
omgevingen uitstekend te bedienen.

Uitbreiding met isolatie
Uiteraard zijn ook voor de Easytopkogelkranen speciale isolatiedelen
leverbaar. De delen voldoen aan strenge
energie-efficiëntie-eisen en zijn optimaal
afgestemd op de bedieningshendel. Zo
blijven de kogelkranen ook uitstekend te
bedienen wanneer zij door de isolatiedelen worden omsloten.
www.viega.nl

De thermometer is eenvoudig te integreren
in de bedieningshendel van de Easytop-kogelkraan.

Sanitair

Easytop kogelkranen ook met
geïntegreerde thermometer
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Efficient - Mooi - Innovatief
Verlichting

RS PRO LED P-serie, de ideale
instap in de professionele klasse
Binnenshuis worden tegenwoordig oplossingen voor verlichting gevraagd, die
niet alleen het hoogste comfort en intelligente techniek bieden, maar zich ook op
harmonieuze wijze in de bestaande binnenhuisarchitectuur voegen.
Sensorgestuurde via verlichting voor binnenshuis
Tot tien armaturen
koppelbaar via kabel.

Basislicht functie.

Noodverlichtingsunit
voldoet Aan EN 60598-2-22.

Slagvast IK07.

Geïntegreerde hoog
frequente 360° sensor.

Met de RS PRO LED P-serie heeft
STEINEL hierop het perfecte antwoord
gevonden. Een tijdloos design en zeer
eenvoudige montage gecombineerd
met innovatieve technologie en de
hoogste efficiëntie. De onzichtbaar
weggewerkte 360° HF-sensor schakelt
het led-lichtsysteem altijd betrouwbaar
en geluidloos in. Deze binnen lamp is een
echte aanwinst voor ieder huishouden,
zowel vanuit esthetisch als economisch
oogpunt.
In navolging van de RS PRO LED P1
heeft STEINEL nu ook de varianten P2
en P3 ontwikkeld. Drie verschillende
formaten leverbaar in twee verschillende
lichtkleuren en in slave variant zonder
sensor. De P2 en P3 variant is naast
de versie zonder sensor ook nog
leverbaar met geïntegreerde noodverlichting. Hiermee biedt STEINEL
een zeer complete verlichtingslijn waarbij
bijna alle combinaties mogelijk zijn.
www.steinel.nl

RS PRO LED P1

RS PRO LED P2

RS PRO LED P3

Afmeting (Ø x H)

Ø 280 x 110 mm

Ø 320 x 110 mm

Ø 400 x 142 mm

Vermogen

9,5W/9W (slave)

16W/15,5W (slave)

20W/19,5W (slave)

Lichtopbrengst 4000K

1.010 lm

1.730 lm

2.190 lm

Lichtopbrengst 3000K

950 lm

1.610 lm

2.040 lm

Efficiëntie

max. 112 lm/W

max. 112 lm/W

max. 112 lm/W

EAN Sensor 4000K

4007841 056032

4007841 056070

4007841 056117

EAN Sensor 3000K

4007841 056063

4007841 056100

4007841 056148

EAN Slave 4000K

4007841 056049

4007841 056087

4007841 056124

EAN Slave 3000K

4007841 056056

4007841 056094

4007841 056131

EAN noodverlichting 4000K

4007841 058579

4007841 058593

EAN noodverlichting 3000K

4007841 058586

4007841 058609
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Brugman paneelradiatoren

Brugman bracht in 1965 zijn eerste radiator op de markt. Vandaag, meer dan
vijftig jaar later, is Brugman een gekend en vertrouwd merk in heel Europa.
Het synoniem van innovatie en efficiëntie in verwarmingstechnologie.
Brugman biedt u een compleet assortiment
met zorg ontworpen en geproduceerde
paneelradiatoren voor alle toepassingen
in de woon- en werkomgeving. Stuk voor
stuk pareltjes van techniek en vormgeving; praktisch, mooi afgewerkt en
perfect geschikt voor nieuwbouw en
renovatie. Door gebruik van een hoogwaardige staalkwaliteit en een optimaal
beschermende lak en coating kan
Brugman tien jaar garantie bieden
op alle producten uit zijn gamma.
Een waarborg voor een degelijke,
duurzame verwarmingsoplossing
waaraan u vele jaren plezier beleeft.
Brugman is al decennialang een
volwaardig Nederlands kwaliteitsmerk,
waar paneelradiatoren nog steeds op
hun oorspronkelijk locatie in Tubbergen
worden geproduceerd. Topkwaliteit,
vakmanschap, betrokkenheid en
modernste productietechnieken zijn
kernwaarden die van Brugman een
bijzonder merk maken.
Door de samenwerking met Technische
Unie komen twee sterke partijen bij
elkaar om zo nog beter de markt te
kunnen bedienen. Brugman is alom
bekend bij installateurs, grote installatiebedrijven, gebouweigenaren en voorschrijvers. Aangezien Brugman alsmaar
meer de vraag kreeg om ook via een
ander distributiekanaal haar radiatoren
op de NL-markt te verdelen, is de keuze
voor Technische Unie een logische
beslissing. De reeds bestaande samenwerking tussen het Vasco-merk op
vlak van designradiatoren en ventilatie
(Vasco en Brugman behoren beide
tot Vasco Group) en Technische Unie
verloopt al jaren zeer succesvol. Met de
recente beslissing om Brugman paneelradiatoren in Technische Unie’s productgamma op te nemen, is de stap naar een
nog sterkere samenwerking gezet.
www.brugman.eu/nl

Casual collection.

Mini collection.

Centric collection.

Bathroom collection.

Classic collection.

E-collection.

Verwarming & Klimaat

Verkrijgbaar vanaf
januari 2019
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Legrand
Elektrotechniek

Slimme bureau-oplossingen
Voor montage op, in, naast of onder het bureau presenteert Legrand Nederland een
uiterst divers assortiment bureau-oplossingen. Van Pop-up inbouwunits tot bureaublok,
van inductielader tot tafelcontactdoos.
Pop-up
De Pop-up is er volledig geassembleerd in
1x4 en 2x4 modules, of leeg om zelf naar
keuze uit te rusten met diverse schakelfuncties uit het Mosaic assortiment. De
Pop-up bureau-unit met extra plat design
(hoogte: 5 mm) is nu standaard uitgerust
met installatiekit voor plaatsing in het
bureau. Met de vernieuwde touch knop is
het automatisch openen van het deksel
nog gebruiksvriendelijker en kan het met

één beweging ook eenvoudig gesloten
worden. Met een strakke afwerking
geschikt voor kantoor en thuis en door
de snelle verbinding met mobiele applicaties, is deze Pop-up helemaal klaar
voor het nieuwe werken. Daarnaast blijft
de bestaande Pop-up met 1x4 en 2x4
modules, actief als oplossing specifiek
voor in de vloer.
Bureaublok
De bureaublokken in aluminium zijn
compact en elegant. Een nieuw design
uitgerust met geavanceerde functies,
zoals een Mosaic leeslamp. Ze zijn
geschikt voor opbouw en kunnen
worden voorzien van klembeugels voor
schroefloos monteren aan het bureaublad.
Legrand biedt keuze tussen de volledig

Steendam
Sanitair

FAR MDS zelfsluitende
kraan voor demi-water
Italiaanse laboratoriumkranen producent
FAR heeft een nieuw model toegevoegd
aan de FAR MDS lijn. Het betreft een zelfsluitende kraan voor demi-water. Doordat
de kraan zelfsluitend is, wordt onnodige
verspilling van demi-water tegengegaan.
De kraan is geschikt voor toepassing in
laboratoria, de industrie, de gezondheidszorg en onderwijsinstellingen.
De kraan is voorzien van een inwendige
leiding van polypropyleen. Daarmee
is de kraan geschikt voor onderzoektoepassingen, waarbij de zuiverheid
van het water van belang is voor de
kwaliteit van de onderzoeksresultaten.
De bediening door middel van de zelfsluitende hendel is plezierig en voorkomt
verspilling van demi-water.
Naast dit model zijn er diverse andere
kranen voor demi-water beschikbaar.

Voor minder kritische toepassingen,
waaronder spoelen van glaswerk of
toevoer naar autoclaven kan ook gekozen
worden voor rvs of chemisch vernikkelde
kranen. Voor ultra-puur toepassingen is
een kraan met constante circulatie van
het water leverbaar.
Meer informatie over de FAR MDS zelfsluitende kolomkraan voor demi-water,
of onze overige kranen voor demi-water,
vindt u op:
www.steendam.nl

uitgeruste versies met aansluitsnoer,
uitgeruste versies die nog te bekabelen
zijn en versies om helemaal zelf uit te
rusten.
Inductielader
De ronde, extra platte Mosaic inductielader (opbouwdikte < 1,5 mm, totale
diameter 85 mm) werd speciaal
aangepast voor montage in meubels
en werkbladen. Dankzij de inductieantenne (8 cm2) kunnen smartphones
snel en intuïtief opgeladen worden.
Dit nieuwe product wordt geleverd met
micro-USB/USB-snoer (2,5 m), voeding
USB-module (2P 110-230) en kabelbanden voor het snoer.
www.legrand.nl
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Start Surface IP66
Verlichting

Bijzonder functioneel,
uiterst robuust
Start Surface IP66 is een nieuwe reeks bulkheads, ontworpen voor residentiële en
commerciële toepassingen, in gangen en entrees. De reeks, met beschermingsfactor
IP66, is perfect voor gebruik binnen en buiten, en Sensor Dim-versies maken extra
energiebesparingen mogelijk.
Robuuste functionaliteit
De Start Surface IP66 armaturen hebben
een robuuste behuizing en diffusor uit polycarbonaat, met beschermingsgraad IK10.
Het ontwerp maakt een makkelijke installatie mogelijk, met een snelle connector die
de leddriver verbindt met het led-bord. De
stroomaansluiting is eveneens eenvoudig,
met 2x2 push-in aansluitklemmen.
De ledtechnologie biedt aanzienlijke
energiebesparingen vergeleken met
de traditionele CFL- en 2D-lamps
armaturen. De Start Surface IP66 reeks
biedt een hoge lichtopbrengst tot 1.000
lm (4000K versie) en een rendement tot
91 lm/W (totaal systeemrendement), bij
een lange levensduur van 50.000 uur bij
70% van originele lichtopbrengst (L70).
De armaturen zijn beschikbaar in warmwit
(3000K) en neutraal wit (4000K), waardoor
de reeks breed toepasbaar is.

maar ook in sensor dimversies. Deze
laatste bieden een brede waaier aan
instellingen voor een optimale daglichtregeling en minimaal energieverbruik.
De verschillende dimstappen (10%, 30%,
100%) zijn ideaal voor gangtoepassingen.
Decoratieve opties
De ronde Start Surface IP66 armaturen
worden aangeboden in een witte en
zwarte uitvoering. Met het ooglidaccessoire krijgen de armaturen een
heel andere uitstraling. Hierdoor zijn ze
toepasbaar in zowel residentiële als
commerciële ruimtes.
De nieuwe reeks Start Surface IP66 is
een uiterst aantrekkelijke en veelzijdige
aanvulling op het Sylvania aanbod wanden plafondarmaturen.
www.sylvania-lighting.com

Sensor dimversies

Bovendien is Start Surface IP66 niet
alleen in standaard versies te verkrijgen
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Remeha
Verwarming & Klimaat

Hybrid Ready.
Klaar voor de toekomst.
Het is geen verrassing dat de markt naar all-electric verschuift. Door het ontbreken
van goede isolatie is enkel een warmtepomp als verwarmingsinstallatie vaak geen
optie. Om deze reden zijn al onze nieuwe cv-ketels klaar voor de toekomst. Wij
noemen dat ‘hybrid ready’. Oftewel direct of in een later stadium te koppelen met
een warmtepomp tot een hybride systeem. Zo zijn ook onze laatste introducties klaar
voor de toekomst. De Calenta Ace en de Tzerra Ace.
Calenta Ace: dé cv-ketel voor
luxe wooncomfort
Het goede vertrouwde van zijn voorganger is behouden en de feedback
van onze klanten is gebruikt voor een
verbeterslag. Naast een nieuwe toestelbesturing (eSmart Inside) is de Calenta
Ace ook voorzien van robuuste messing
hydroblokken en een warmtewisselaar
voorzien van een oppervlaktebehandeling.

ervaren. Bij de Tzerra Ace wordt hier
invulling aan gegeven. Met het nieuwe
bedieningspaneel kunnen de status en
historie van de ketel eenvoudig worden
uitgelezen. Daarnaast is het ook mogelijk
om zonder servicetool een parameterwijziging op de ketel zelf door te voeren.
De Tzerra Ace is tevens voorzien van
Remeha’s nieuwste toestelbesturing
(eSmart inside).

De Calenta Ace uitgelicht:
• Uitermate intelligent (eSmart Inside)
• Ongekend warmwater comfort
• Nieuw besturingssysteem
• In de ophangbeugel geïntegreerde
waterpas
• Ook verkrijgbaar met concentrische
aansluiting

De Tzerra Ace uitgelicht:
• Nieuwe toestelbesturing (eSmart Inside)
voorzien van uitgebreid bedieningspaneel met LCD-display
• Zeer installatie- en servicevriendelijk
• Ultra compact en licht in gewicht
• Uitermate betrouwbaar
• Geschikt voor voorspelbaar onderhoud
met Remeha Connect

Tzerra Ace: Maximale ontzorging
Wat ons betreft kon de veelgebruikte
Tzerra Plus nóg beter. Het ontbreken van
een display werd soms als een gemis

Automatisch bijvullen
De Calenta Ace en de Tzerra Ace kunnen
geleverd worden met de unieke auto-

matische (bij)vulinrichting. Zo hoef je
nooit meer handmatig een ketel bij te
vullen! Via het bedieningspaneel van de
ketel, de Remeha Etwist of via de app.
Hybride is de toekomst
Bekijk het aanbod op:
remeha.nl
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Schneider Electric

Het Acti9 iC40-systeem van Schneider Electric is de vernieuwde iDPN.
De nieuwe automaat is efficiënt, ruimtebesparend en gebruiksvriendelijk.

Het efficiënte systeem van de Acti9
iC40 verkort uw installatietijd aanzienlijk.
Een verticale energie distributie en busbars
zijn onderdeel van het productportfolio,
waardoor minder bedrading benodigd is.
Daarnaast is de 3P+N automaat één
module minder breed. Dit betekent dat
de Acti9 iC40 ruimtebesparend is en
efficiënt te installeren. Kortom, minder
bedrading en sneller monteren.
Het product heeft twee kenmerkende
indicatoren: VisiTrip en VisiSafe. VisiTrip
geeft bij kortsluiting met een rode
indicator aan dat de automaat getript is.
VisiSafe laat via een groene indicator,
met de tekst ‘OFF’, zien dat het fysieke
contact verbroken is en de automaat dus
uitgeschakeld is.
Minder bedrading en de status
indicatoren maken Acti9 iC40 niet alleen
veilig, maar ook eenvoudig en snel te
installeren.

Binnen één uur een slimme verdeler

Onderscheid uzelf met uw bedrijf en
portfolio: EcoStruxure Facility Expert
Small Business van Schneider Electric
brengt waardevolle innovatie en deskundig
advies naar uw klanten. En het mooiste:
De volledige installatie en configuratie
neemt slechts één uur in beslag.
Het Acti9 iC40-systeem is onderdeel van
het EcoStruxure platform van Schneider
Electric. Het systeem kan eenvoudig
slim gemaakt worden door middel van
de Schneider Electric PowerTag en
SmartLink Cloud. Hiermee krijgt de
gebruiker van het systeem, uw klant,
via de applicatie Facility Expert Small
Business inzicht in het energieverbruik. Dit
brengt uw klant de volgende voordelen:
• Beperking van het bedrijfsrisico
• 24/7 inzicht in bedrijfsactiviteiten
• Verhoogde energie-efficiëntie

Gemakkelijke activatie
EcoStruxure Facility Expert Small
Business kan in twee eenvoudige stappen
worden geactiveerd:
1. Voeg eerst de Acti9 SmartLink EL D en
de PowerTag draadloze energiesensoren
toe om de verdeler op de cloud aan te
sluiten.
2. Download vervolgens de eSetup-app
voor configuratie van het systeem. Na
configuratie is Facility Expert Small
Business direct door uw klant te
gebruiken.
www.schneider-electric.nl

VisiTrip en VisiSafe.

Elektrotechniek

Verkort de installatietijd
met de nieuwe Acti9 iC40
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TECTON LED
Verlichting

Vorm, functies en
flexibiliteit op zijn best
TECTON LED is een compact maar veelzijdig armatuur. Het armatuur heeft een
strakke en rustgevende uitstraling. Naast
de economische voordelen door de hoge
armatuur efficiëntie (tot 168 lm/W), is het
armatuur snel te monteren en vormt het
visueel een 100% doorlopende lichtlijn.
Sensoren maken tevens deel uit van het
TECTON-systeem die kunnen zorgen voor
een verdere verlaging van de energiekosten en verhoging van het gebruikerscomfort.
TECTON is ’s werelds eerste lichtlijn met
een 11-polig, in de draagrail geïntegreerd
stroomgeleiderprofiel. Zo is het systeem
vandaag al klaar voor de eisen van
morgen. Alle functies zoals de elektrische
voeding, de lichtsturing en de koppeling
aan het noodlicht zijn naadloos in deze
multifunctionele draagrail geïntegreerd.
De armaturen kunnen flexibel worden

gepositioneerd en het systeem kan op elk
moment aan bouwkundige wijzigingen
worden aangepast.
Bovendien maakt de ‘split-lens’
technologie efficiënte richting van
licht met hoge precisie mogelijk. De
gesplitste lens stuurt het licht doelgericht
en efficiënt vanuit het midden naar de
zijwaartse zones. Zo wordt de lichtdruk
in het midden verminderd en werkt de
armatuur beduidend minder verblindend
(UGR < 22) - zonder ook maar enige
negatieve impact op de lichtverdelingscurve. Met dit concept van gesplitste

lenzen kunnen alle gekende
uitstralingskarakteristieken
gerealiseerd worden.
TECTON LED is beschikbaar in
verschillende kleurtemperaturen van
3000K, 3500K, 4000K, 6500K bij een
kleurweergave van Ra > 80. Dankzij
een IP-classificatie van 50, IK07 en een
temperatuurbereik van -20°C tot +40°C,
is TECTON LED geschikt voor gebruik in
industriële, logistieke, retail toepassingen.
www.zumtobel.nl

Net-Verse™ netwerkkasten
Elektrotechniek

Veilig, flexibel,
kostenefficiënt
Panduit introduceert de nieuwe
Net-Verse™ netwerkkasten. Het uiterst
flexibel ontwerp maakt deze kasten ideaal
voor on-premise of colocatie/cloud datacenters en enterprise implementaties.
Ze zijn geschikt voor netwerk- en servertoepassingen en hebben een aantal
bijzondere kenmerken:
• Afmetingen van de kasten voldoen aan
de gangbare eisen van het datacenter:
diepte: 1.000 mm of 1.200 mm; hoogte:
42 HE of 45 HE; breedte: 600 mm of
800 mm
• Statisch laadvermogen 1.360 kg
• Verstelbare rails (met kooimoeren) aan
voor- en achterzijde voor een juiste
plaatsing van IT-apparatuur. Dit biedt
flexibiliteit bij de toepassing, waardoor u
een netwerk- of serverkast kunt maken.
• Verticale blindpanelen voorkomen
recirculatie van hete lucht

• Meerpuntssluiting voor deuren en
afsluitbare zijpanelen voor betere
beveiliging
• Grote kabeldoorvoeropeningen met
borstels voorkomen lekkage van hete
lucht

• Vingers voor kabelbeheer
• Twee multifunctionele PDU-beugels
over de volledige hoogte van de kast
www.panduit.com
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Ideal Standard

Ideal Standard heeft zich door de jaren heen bewezen als sanitair specialist voor
de zorgsector. Ideal Standard heeft vele oplossingen in huis om maximaal comfort,
gebruiksgemak en veiligheid in de badkamer van verzorgings- en ziekenhuizen te leveren.
In de nieuwe serie zorgkranen CeraPlus 2 zijn deze thema’s nog verder ontwikkeld.
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 de aanzienlijke warmte vermindering van het kraanlichaam wordt het risico op Legionella en
Pseudomonas ontwikkeling aan de koud
waterzijde significant verminderd. De kans
op verbrandingsgevaar wordt ook 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.

Gladde & minimaliseerde
waterwegen
Tevens zijn de waterleidingen verder
geoptimaliseerd met een kleinere
diameter en een volkomen gladde binnen
oppervlak dat resulteert in een hoger
debiet en bestrijding van biofilms.
Bovendien wordt hierdoor de stagnatie
van water aanzienlijk geminimaliseerd.
Thermische desinfectie
Alle thermostaten uit de CeraPlus 2
serie zijn ook 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 met oplossingen
van de CeraPlus 2 serie in de brochure.
Te downloaden via:
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

Sanitair

Ideal Standard:
Wanneer hygiëne de
hoogste prioriteit heeft…
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ALPHA3
Verwarming & Klimaat

Klaar voor de toekomst
De vernieuwde ALPHA3 is de start van een nieuw tijdperk voor circulatoren.
de prestatie van de pomp, logboeken,
waarschuwingen en alarmen. Bovendien
kunt u met de ALPHA3 een compleet
verwarmingssystem balanceren via de
Grundfos GO Balance app.
Connectiviteit
Geavanceerde communicatie met
pompen door middel van een smartphone of tablet vereenvoudigd de ingebruikname. U bent niet meer beperkt
door de beperkte mogelijkheden van
het pompdisplay. Door de slimme
grafische interface zijn uitgebreide
aanpassingen van de functionaliteit
mogelijk. Dit heeft een betere functionaliteit en hoger rendement tot gevolg.
De ALPHA3 heeft een ingebouwd
communicatie systeem welke verbinding
maakt met de intuïtieve Grundfos GO
Remote app. Dit maakt het mogelijk om
snel informatie uit te wisselen tussen
pomp en uw smartphone of tablet.
Vanaf het moment dat de ALPHA3 is
geïnstalleerd en verbinding heeft gemaakt
is het mogelijk om de pomp te besturen
middels een app (iOS en Android). Het is
bijvoorbeeld mogelijk om pomp instellingen aan te passen. Ook heeft
u inzicht in alle relevante data zoals

GO Balance
De ALPHA3 biedt u de mogelijkheid
om twee-pijps leidingsysteem en vloerverwarmingsystemen hydronisch te
balanceren met behulp van uw smartphone of tablet. U kunt dit uitvoeren met
de unieke Grundfos Go Balance app.
GO Remote
De Grundfos Go Remote app is ontworpen
voor het draadloos communiceren met uw
Grundfos producten. Met behulp van deze
app kunt u eenvoudig functionele aanpassingen uitvoeren aan Grundfos producten.

ALPHA3 biedt u:
• Onovertroffen efficiëntie:
Laag energieverbruik in vergelijking met andere pompen in
zijn klasse.
• Connectiviteit: Ingebouwde
communicatie mogelijkheden
waardoor verbinding tussen
pomp en smartphone of tablet
mogelijk is.
• Droogloopbeveiliging:
Ingebouwde bescherming
verzekert dat de pomp alleen
draait wanneer er zich water in
het pomphuis bevindt.
• Zelfregelend: AUTOadapt vindt
automatisch de beste pomp
instelling. Zo heeft u altijd
maximaal comfort en efficiëntie.

Tevens geschikt voor het analyseren van
actuele- en historische data. Bovendien
kunt u op eenvoudige wijze een overzichtelijke rapportage generen.
Beschikbaar in alle schroefdraadmaten.
Contacteer uw lokale verdeler voor meer
informatie.
nl.grundfos.com
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SIEMENS

Siemens lanceert in december 2018 ’s werelds eerste 5SV6-vlamboogbeveiliging (Arc Fault Detection Device - AFDD) met geïntegreerde
installatieautomaat in één modulaire breedte.
branden. Ze kunnen bijvoorbeeld ontstaan
door beschadigde kabelisolatie, beknelde
bekabeling, verbogen connectoren of
losse contacten in de elektrische installatie. Ze veroorzaken snelle overhitting,
die uiteindelijk tot een kabelbrand en
vervolgens tot een gebouwbrand kan
leiden. AFDD’s vergroten de veiligheid
van personen en goederen aanzienlijk.
De AFDD’s zijn onderdeel van het integrale
SENTRON-portfolio van Siemens. Het
SENTRON portfolio omvat een compleet
en innovatief assortiment aan componenten voor het beveiligen, schakelen en
meten van een electrische installatie van
0,2A tot en met 6.300A. Met de kosteloze
SIMARIS tools kan eenvoudig en snel
een installatie ontworpen worden met
maximale installatie beschikbaarheid.
SIMARIS selecteert hiervoor de juiste
componenten.

Siemens consolideert zijn leidende
positie voor de vlamboogbeveiligingstechnologie met een innovatief en geïntegreerd apparaat, dat het kleinste AFDD in
de IEC markt is. Het intelligente apparaat
herkent vlambogen in elektrische kabels
en beschermt tegelijkertijd tegen overbelasting en kortsluiting. Bij overschrijding
van kritische waarden onderbreekt de
schakelaar de stroomkring en biedt zo
preventieve bescherming tegen brand.
Dankzij het smalle ontwerp maakt de
AFDD van het type 5SV6 een bijzonder
ruimtebesparende installatie mogelijk:
bij nieuwe elektrische installaties betekent
dit een ruimtebesparing van vijftig procent
vergeleken met de installatie van twee

afzonderlijke componenten. In bestaande
gebouwen kan de AFDD heel eenvoudig in
bestaande installaties worden geïnstalleerd
zonder dat extra ruimte nodig is. Volgens
de internationale norm IEC 60364-4-42
worden AFDD’s in heel Europa sterk
aanbevolen.
Met de AFDD 5SV6 introduceert Siemens
alweer de derde generatie preventieve
vlamboogbeveiligingen op de IEC-markt.
In tegenstelling tot installatieautomaten
en aardlekschakelaars detecteert het
apparaat vlambogen in zowel parallel
als serieel geschakelde circuits. Seriële
vlambogen vormen een van de meest
voorkomende oorzaken van elektrische

De technische basis voor de AFDD’s is
de gepatenteerde SIARC-branddetectietechnologie van Siemens: De apparaten
meten continu de intensiteit en duur van
episodes van hoogfrequente ruis, die
verband houden met de spanning en
stroom en de tussenliggende intervallen.
Een geïntegreerde microcontroller
analyseert deze signalen en schakelt
de aangesloten stroomkring binnen
een fractie van een seconde af, als iets
ongebruikelijks wordt gedetecteerd.
De AFDD’s maken onderscheid tussen
gevaarlijke vlambogen en onschadelijke
oorzaken van foutstromen, die bijvoorbeeld kunnen ontstaan bij het gebruik
van boormachines of stofzuigers.
www.siemens.nl/energieverdeling

Industrie

’s Werelds smalste vlamboogbeveiliging met geïntegreerde
installatieautomaat
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Hybalans+
Verwarming & Klimaat

Feilloos naar een
gezond binnenklimaat
Hybalans+ van Burgerhout is een luchtdistributiesysteem voor alle ventilatievraagstukken. Het is eenvoudig te ontwerpen
en te monteren en resulteert feilloos in
een blijvend hoog ventilatiecomfort.
Met de vernieuwde Hybalans+-calculator
bereken je snel en eenvoudig een optimaal
functionerend ventilatiesysteem.

in de materialenlijst. Tot slot kunt u de
materialenlijst, inclusief de juiste artikelnummers, exporteren naar Excel zodat u
snel een offerte op maat kunt maken voor
uw klant.
De Hybalans+-calculator heeft nog meer
voordelen voor u als installateur. Zo kunt
u direct een selectie maken voor de juiste
wtw-unit aan de hand van de berekende

systeemweerstand. Ook bepaalt u snel
een eenvoudig de juiste restrictiering voor
de benodigde ventilatielucht per ventiel.
Tenslotte kun je het project makkelijk
opslaan in het programma zodat alles
goed gedocumenteerd en makkelijk terug
te vinden is.
burgerhout.nl/hybalansplus

Hybalans+-calculator
Onlangs heeft Burgerhout de Hybalans+calculator vernieuwd waardoor deze nog
gebruikersvriendelijker is geworden en
daardoor beter aansluit bij de wensen van
de installateur. Het onderscheid tussen
de keuzes ‘alleen afzuig’ of ‘inblaas en
afblaas’ is duidelijker geworden zodat u
makkelijker met het programma kunt
werken. Het ovale kanaal systeem is
toegevoegd. U hebt nu ook de mogelijkheid om extra componenten te kiezen

Bailey
Verlichting

Bailey breidt uit,
van silicone tot beton…

for professionals

… en alles wat daar tussen zit. Naast de
luxueuze Blitsz by Bailey Lights armaturen
lijn, breidt Bailey haar assortiment pendelarmaturen steeds verder uit. Waarom?
Omdat Bailey vindt dat hun unieke decoratieve lichtbronnen bijpassende houders
verdienen en het zo een Bailey geheel
wordt waarmee de professional aan
de slag kan. Naast de kurken, houten,
metalen en porseleinen pendelsets nu
ook vrolijke siliconen sets en een grote
set met betonnen ‘kelken’ met een
industrial look & feel. Net als bij de
lichtbronnen voor ieder wat wils dus.
www.bailey.nl
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Saniwall Pro Up

Saniwall® Pro UP is de totaaloplossing voor het installeren van een wandcloset
en bestaat uit een krachtige geluidsarme fecaliënvermaler met verstelbaar Grohe
inbouw-element. Dit element kan perfect op de gewenste hoogte worden ingesteld
voor extra comfort en veiligheid. Saniwall® Pro UP is verkrijgbaar met glaspanelen of
in betegelbare versie voor een moderne en esthetische installatie.
Een extra toiletruimte in een
woning of kantoor aan huis
Saniwall® Pro UP heeft tevens aansluitmogelijkheden voor een wastafel, bidet
of douche en daardoor ideaal voor de
realisatie of renovatie van een complete
badkamer of toiletruimte in huis, kantoor
of gastenverblijf. Daarnaast is Saniwall®
Pro UP waterbesparend door de twee
verschillende spoeltechnieken 3 liter/6
liter. Er zijn diverse bedieningspanelen
via Grohe verkrijgbaar.
Eenvoudige interventie
Dankzij de dubbele toegang tot het
product kan er direct worden ingegrepen
bij blokkade door onrechtmatig gebruik
en er is directe toegang tot het elektrische
gedeelte ter vervanging van onderdelen.
Door de geringe afmetingen kan Saniwall®
Pro UP eenvoudig geplaatst worden
achter elke wandcloset en zonder grote
werkzaamheden worden geïnstalleerd op
elke gewenste plek.

Model: Saniwall Pro betegelbaar.

Al sinds 1958 dé specialist
SFA heeft zich sinds de oprichting in de
jaren vijftig ontwikkeld tot marktleider op
het gebied van fecaliënvermalers en vuilwaterpompen. Standaard geeft SFA twee
jaar fabrieksgarantie op haar producten
en op een groot aantal Sanibroyeur®
producten bestaat de mogelijkheid om
de garantie te verlengen naar vijf jaar.
www.sanibroyeur.info

Model: Saniwall Pro met glaspanelen.

Sanitair

Elegante design oplossing
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UK600 inbouwverdeler
Elektrotechniek

Meer ruimte voor alle
denkbare installatie-ideeën
Razendsnelle installatie, veiligheid en maximale flexibiliteit zijn gecombineerd in ABB’s
nieuwe serie UK600 verdelers, media- en combibehuizingen. Met name ontworpen voor
de woningbouw, maar ook toepasbaar in de kleinzakelijke markt en utiliteit.
De UK600 is de opvolger van de
populaire UK500-serie. Hij is leverbaar
voor inbouwmontage in massieve of
holle wanden en ideaal voor ruimtes met
veel gedetailleerde oplossingen. Groot
voordeel is dat de verdeler maar liefst
200% meer bekabelingsruimte biedt ten
opzichte van zijn voorganger. Groothandels kunnen daarmee hun voorraden
en dus opslagkosten reduceren, terwijl
installateurs en paneelbouwers tot 10%
besparen op montagetijd.
Ontwikkeld in cocreatie met de
markt
Het ontwerp van de UK600 is het
resultaat van uitgebreid marktonderzoek
in meer dan tien verschillende landen.
ABB heeft die feedback gecombineerd
met zijn jarenlange ervaring, met als
resultaat een verdeler die zich onderscheidt door gebruiksgemak en meerdere
oplossingen biedt voor consumentenunits, media- en combibehuizingen. Zo
kunnen alle denkbare installatie-ideeën

eenvoudig gerealiseerd worden, terwijl
dankzij de nieuwe, geautomatiseerde
productielijn, ook eenvoudig aan maatwerkverzoeken voor klantconfiguraties
kan worden voldaan.
Drie varianten, vijf maten,
eindeloze mogelijkheden
De UK600 is verkrijgbaar in drie varianten
tot vijf maten. De verschillende groottes
en configuratiemogelijkheden in combinatie met een slimme verbinding, maken
het mogelijk om de verdeler op maat
samen te stellen en uit te breiden. Dankzij
de grote verscheidenheid aan deuren en
frames is hij bovendien een aantrekkelijk
designelement in elk interieur. Daarmee is
de UK600 optimaal voorbereid op zowel
de huidige als toekomstige behoeften en
wensen van de gebruikers.
Op weg naar slimmere gebouwen
De nieuwe verdeler biedt verschillende
functionaliteiten, waaronder ‘click-in’montage, een innovatief kabelgeleidingsysteem en drievoudige stopcontacten
die tot 120° draaibaar zijn. De serie omvat

een standaardverdeler voor maximaal 63A
en één tot vijf rijen, een nieuw ontworpen
multimediaoplossing met twee tot vijf rijen
en een innovatieve combibehuizing die
beide samenbrengt. De verschillende
mogelijkheden van de UK600-serie zijn
bedoeld voor een slimmere en verbeterde
installatie als opstap naar slimmere
gebouwen.
Productvoordelen UK600
inbouwverdelers
• Slechts één type voor zowel holle als
massieve wanden
• Bespaar tot 10% op installatietijd mede
dankzij tot 200% meer bekabelingsruimte
• De snelste manier van hollewandmontage; draaien, trekken en klaar
• Verkrijgbaar als verdeler, mediaverdeler
en combiverdeler tot vijf rijen
• Speciale afleversets voor elke
projectfase
• Met een veelheid aan frames en deuren,
onder andere wifi-vriendelijk
solutions.abb/verdelers
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Carrara & Matta
Sanitair

Moeiteloos schoon
met Push n’Clean
Het schoonmaken van uw toilet kan een onaangenaam en tijdrovend klusje
zijn. De hoeken rond de scharnieren zijn moeilijk schoon te krijgen en de zitting
verwijderen is vaak lastig en onfris. Met de Push n’Clean toiletzitting biedt
Carrara & Matta een oplossing voor dit probleem.

Uw schoonmaak routine wordt zo een
stuk gemakkelijker. De Push n’Clean
klikt u eenvoudig los doormiddel van
het ‘push & lift’ quick release systeem.
Hierdoor kunt u gemakkelijk tussen de
scharnieren en de onderkant van de
zitting schoonmaken. Zodra u klaar
bent klikt u de zitting eenvoudig weer
vast. Het resultaat? Geen last meer van
moeilijk te bereiken plekjes en een 100%
schoon toilet in een handomdraai.

Eenvoudig losklikken doormiddel van het ‘push & lift’ quick release systeem.

Uitgevoerd met soft close
Naast quick release is de zitting uitgevoerd met soft close en verstelbare rvs
scharnieren met het unieke STA-TITE®
Top Fix montagesysteem. STA-TITE®
(lees stay tight) is speciaal ontworpen
om speling en het loskomen van de toiletzitting tegen te gaan en voorkomt zo een
hoop irritatie over een wiebelend toilet.

Top fix montage
De top fix scharnieren draait u vast aan
de bovenkant van het toilet. Hierdoor
past de zitting ook op een toilet waarbij je
geen toegang hebt tot de scharniergaten
via de zijkant van het toilet. De ring en
deksel worden gemaakt van kraswerend
duroplast, een materiaal met een lange
levensduur en keramiekachtige glans.
www.carraramatta.com

Type
C&M PADOVA CLOSZIT MD SC WIT

Art.nr.
4522 275

BE-prijs
52,50
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Comelit brandbeveiliging
Elektrotechniek

Comelit staat in vuur
en vlam voor uw veiligheid
Zorgen voor de veiligheid van mensen betekent volgens Comelit dat er ook een
compleet productassortiment is voor brandbeveiliging en ontruiming. Comelit heeft
jarenlange ervaring met deurintercom. Vanuit deze kennis werd al snel ingezien dat de
verbinding met inbraakbeveiliging, camerabewaking en huisautomatisering logisch is
en voegt daar nu ook brandbeveiliging aan toe.
De filosofie van Comelit is dat een systeem
eenvoudig te installeren moet zijn, maar
nog belangrijker, dat een installateur direct
ondersteuning kan krijgen. We beschikken
over gediplomeerde brandspecialisten die
kunnen helpen met projectering, opstellen
van een Programma van Eisen (PvE),
maken van blokschema’s, geven van
trainingen, (project)assistentie, programmering en oplevering. Wij kunnen zowel
beginnende als ervaren installateurs
begeleiden in het creëren van een
groeiende productportfolio.

Comelit brandbeveiliging:
levens beschermen als doel
Het doel van een automatisch branddetectiesysteem is om zo snel mogelijk
een beginnende brand te detecteren en
te signaleren, mensenlevens te redden
en waardevolle spullen en cultuurgoed
te beschermen. Met een automatisch
branddetectiesysteem kan direct een
ontruimingsprocedures gestart worden.
Beveiligingssystemen, zoals rookscheidingsdeur, worden geactiveerd
en daardoor wordt tijd bespaart.

De nieuwe volledige productreeks van
Comelit omvat niet alleen brandmeldcentrales, maar ook (geadresseerde)
melders, aspiratiesystemen, signalering,
accessoires (voedingseenheden, accu’s,
et cetera) en draadloze componenten.
Alles EN-54 gecertificeerd!
Een systeem dat zich aan alle
omstandigheden aanpast
Er zijn veel omgevingen waarin Comelit
brandbeveiligingssystemen kunnen
worden toegepast: scholen, hotels,
kantoren, vliegvelden, ziekenhuizen,
parkeergarages, winkelcentra en nog
veel meer. Of het nu om kleine, middelgrote of grote gebouwen gaat, Comelit
biedt de beste oplossing voor een
optimaal installatiegemak en uitstekende
prestaties.
www.comelit.nl
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Wilo Yonos PICO

Nieuwe functies, een compact design en een hoog rendement - als het op
slim installeren aankomt is Wilo uw partij. Neem de nieuwe generatie van
de serie Wilo-Yonos PICO. De techniek van de veelgeprezen circulatiepomp
voor eengezinswoningen en kleine appartementen is uitgebreid met nieuwe
functies. De natloper-circulatiepomp van Wilo leent zich bij uitstek voor
warmwaterverwarming, klimaattoepassingen en industriële circulatie-installaties.
Met het nieuwe Wilo-Yonos PICOmodel is niet alleen de bestaande serie
gerestyled. De pomp werd dankzij
nieuwe gebruiksvriendelijke functies
ook op een volledig nieuw niveau

gebracht. De energie-efficiency speelt
bij deze compacte pomp een centrale
rol en de beproefde functionaliteiten zijn
behouden. Net als bij de voorganger
is de hoogrendement EC-motor-

technologie gecombineerd met de
mogelijkheid om de pomp in te stellen
met een nauwkeurigheid van 0,1 m.
Daarnaast is het daadwerkelijke
stroomverbruik voortdurend inzichtelijk
op het led-display.
Slim: groene-knop-technologie
Als het om verbeterde efficiëntie gaat
speelt de Wilo-Yonos PICO de hoofdrol.
Een uitstekende efficiëntie wordt gecombineerd met een ongekende gebruiksvriendelijkheid. Zo onderscheidt de
Yonos-serie zich in de klasse van kleine
circulatiepompen door de eenvoudige
installatie, instelling, bedrijf en onderhoud.
Op die manier wordt de installateur in
de dagelijkse praktijk comfortabel
ondersteund. Bovendien draagt de
Wilo-Yonos PICO bij aan een verhoogd
comfort en gebruiksvriendelijkheid. Zo
worden klanten tijdens de installatie bij
elke stap begeleid door middel van de
groene-knop-technologie en de nieuwe,
aangepaste menusymbolen.
De nieuwe comfortfuncties maken het
voor de installateur nog eenvoudiger om
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Zo is de pomp op uitdrukkelijk verzoek
van de markt uitgevoerd met handmatige
herstart en een constant-toerental-modus.
Compacte constructie
Samen met de innovatieve functies is ook
de bekende compacte constructie van de
Wilo-Yonos PICO geoptimaliseerd. Zo is
de pomp aan de voorzijde via schroeven
toegankelijk wat het onderhoud aan de
pomp verder vereenvoudigt.

Door de combinatie van hoge energie-efficiency en comfort is
de Wilo-Yonos PICO toonaangevend op de pompenmarkt.

www.wilo.nl

Verwarming & Klimaat

Slim, compact en efficiënt
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Stekerbaar installeren
Elektrotechniek

Adels-Contact introduceert
nieuwe schakelboxen
Adels-Contact brengt vier nieuwe schakelboxen op de markt als aanvulling op
het succesvolle AC 166G systeem voor stekerbare installaties. Deze platte schakelen verdeelboxen kan de installateur eenvoudig verwerken in holle wanden of op
systeemplafonds om verlichting te schakelen en/of stroom te verdelen.
Voorgemonteerde schakelboxen
De toepassingen van deze nieuwe
schakelboxen variëren van een
20A-stroomverdeler tot (wissel)schakelaars aangestuurd door bewegingsmelders of wandschakelaars. De
schakelboxen zijn volgens de norm

Type 1.

Type 2.

Type 3.

standaard voorzien van ingebouwde
trekontlasting en worden volledig voorgemonteerd aangeleverd. Alles vanzelfsprekend conform de EN 61535 norm.
Slim en snel installeren
De Adels schakelboxen bieden u een
stuk tijdbesparing en handiger werken,
slim en snel installeren dus! Daarnaast
kunt u de Adels producten ook combineren met het bevestigingsmateriaal van
JMV en Schnabl. Met deze modulair
inzetbare producten zet u moeiteloos
een efficiënte buis-, kabel- of stekerbare
installatie in elkaar.
Hemmink en Adels bieden u de volgende
voordelen:
• Korte levertijden
• Gunstige prijs-kwaliteit
• Kennis en advies met ons dedicated
en servicegerichte salesteam voor
stekerbaar installeren
• Alle producten uit de AC 166G serie
zijn getest uitwisselbaar met het
Wieland GST 18 systeem
• Maatwerk
• Flexibel in verpakkingseenheden: ook
kleinere verpakkingen zijn mogelijk
Bijbehorende koppel- en
aansluitsnoeren
Naast deze nieuwe schakelboxen levert
Adels ook de bijbehorende koppel- en
aansluitsnoeren met bruine stekers.
Deze speciaal gecodeerde bruine stekers
kunnen met behulp van een schakelaar
of bewegingssensor de aangesloten
verlichting in werking stellen. Deze

speciale snoeren zijn leverbaar in zowel
de standaard Eca als in de hoogste CPRbrandklasse: de B2ca. De B2ca-snoeren
voldoen aan de strengste veiligheidsnormen op het gebied van de NEN 8012
CPR wetgeving voor stekerbare installaties.
Deze snoeren mogen in de omgeving met
grote gevolgschade en een hoog afbreukrisico, zoals bijvoorbeeld zorgcentra,
grote bijeenkomstruimtes of woonruimtes
met logiesfunctie, worden toegepast.
Hoeveel sneller is stekerbaar
installeren?
Bij stekerbaar installeren worden kabels
en elektrisch (schakel)materiaal kanten-klaar aangeleverd: op maat gemaakt
en voorzien van de juiste connectoren.
U hoeft dus zelf geen draden meer te
trekken, te doppen of dozen aan te
sluiten, maar u kunt direct aan de slag
met installeren. Op deze manier worden
eventuele faalkosten voorkomen en kunt
u als installateur tot wel 80% sneller
werken.
Ontdek de rekentool
Met stekerbaar installeren kunt u veel tijd
en geld besparen. Hemmink heeft een
handige rekentool ontwikkeld waarmee u
direct - en vrijblijvend - kunt zien hoeveel
u globaal kunt besparen door te starten
met stekerbaar installeren. Ontdek deze
tool zelf op www.hemmink.nl/stekerbaarinstalleren en bereken hoeveel tijd = geld
u kunt besparen!
www.hemmink.nl/
stekerbaar-installeren

Type
type I: AC166 GVS 4/3, (Sensor)schakelbox 16A/250A
type 2: AC166 GVS 4/3, Schakelbox 16A/250A
type 3: AC166 GVS 4/3, Wisselschakelbox 16A/250A
type 4: AC166 GVS 4/3, Verdeelbox 20A/250A
Type 4.

Art.nr.
6710 818
6710 825
6710 832
6710 811

BE-prijs
2.450,00
2.450,00
2.450,00
2.450,00
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Nieuw in het OPPLE assortiment

OPPLE biedt economische led oplossingen die nog budgetvriendelijker zijn,
dan u van ons gewend bent en tevens
voldoen aan de hoogste normen. U
krijgt betaalbaarheid, energie-efficiëntie,
kwaliteit en betrouwbaarheid.

De serie bevat een selectie van de meest
populaire, gebruiksklare ledproducten
zoals ledpanelen (UGR19 en UGR22),
downlights, schijnwerpers, spotjes,
T5/T8 ledbalken en nog veel meer. Met
deze serie kiest u voor goede kwaliteit

Verlichting

‘Eenvoud voor een nog
scherpere prijs’
ledarmaturen, voor een scherpe prijs,
waardoor het vervangen van traditionele
verlichting nog interessanter wordt en de
besparing sneller op de energierekening
te zien is.
Op zoek naar een goed, economisch
voordelig alternatief? Ga voor eenvoud
en kies de nieuwe reeks van OPPLE: een
scherpe prijs, goede performance en drie
jaar garantie. Al deze producten zijn bij
Technische Unie op voorraad.
Naast deze nieuwe budget-vriendelijke
armaturen, heeft OPPLE nog vele
andere ledproducten. Vraag er naar bij
Technische Unie of neem direct contact
op met OPPLE.
Alle specificaties zijn beschikbaar in het
Download Center op:
www.opple.com

DIRIS A40 Multimeter (NEW)

Met de lancering van de nieuwe DIRIS
A40 multimeter zet Socomec opnieuw
de standaard op het gebied van energiemonitoring. De huidige energietransitie
en digitale industriële revolutie creëert

een nieuw soort elektrisch ecosysteem.
De drang naar een gemeenschappelijke
digitale architectuur maximaliseert de
potentiële waarde van het IoT - het
resultaat is een onovertroffen efficiëntie,

Industrie

Socomec zet opnieuw
de standaard
helemaal door de toepassing van geautomatiseerde en gecentraliseerde systemen
en processen.
Een grote rol in deze ontwikkeling is
weggelegd voor nauwkeurige energiemonitoring en -management. De nieuwe
DIRIS A40 is door de toepassing van
Smartsensor- technologie, en de kenmerkende PreciSence-, VirtualMonitor- en
AutoCorrectie- functies eenvoudig te
installeren in nagenoeg iedere elektrische
installatie, nieuw en bestaand. Dit alles
met een klasse 0,5-meetnauwkeurigheid.
Het automatisch verwerken van meetdata,
met de Webview-S webserver, via het
lokale IP-netwerk of de cloud behoort
tevens tot de nieuwe functionaliteiten.
www.socomec.nl
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Al 45 jaar bewezen kwaliteit
Sanitair

Altijd de juiste oplossing
met VSH Super
VSH biedt met haar Integrated Piping Systems een breed aanbod in metaal
en kunststof verbindingen. Met VSH Super heeft u altijd de juiste oplossing tot
uw beschikking om een installatie zonder zorgen aan te sluiten. En daar kunt
u al 45 jaar op vertrouwen!
Optimaal installatiegemak
VSH Super knelfittingen zijn ontworpen
op basis van de wensen van installateurs
en bieden dus optimaal installatiegemak.
Het resultaat hiervan zijn bijvoorbeeld de
maatvaste sleutelvlakken, waardoor de

sleutel altijd goed blijft zitten tijdens het
aandraaien. Dankzij de speciale knelring
bent u verzekerd van een optimale
afdichting. Dit levert enorme besparing in
arbeidskosten op omdat u nooit hoeft na
te draaien. Het hoogwaardige afwerkings-

niveau van de fittingen zorgt bovendien
voor een vloeiende montage, zonder
schokken of kraken.
Compleet assortiment
Naast de reguliere VSH Super knelfitting
die geschikt is voor koper of dunwandige
stalen buizen, biedt VSH Super ook
speciale oplossingen, waaronder:
• VSH Multi Super: voor kunststof en
meerlagenbuizen
• VSH Super Blue: speciaal voor het
verbinden van dikwandige stalen buizen
Een grote diversiteit aan appendages met
knelaansluitingen maakt het VSH Superassortiment compleet.
VSH Multi Super
Verschillende buissoorten koppelen? Met
VSH Multi Super kunt u een verbinding
maken tussen twee verschillende merken
kunststof buis of tussen kunststof buis
en dunwandige cv, koper of rvs buis. De
fittingen zijn op meer dan dertig merken
kunststof buis getest en hebben zowel de
Kiwa als de Gastec keuren. VSH Multi
Super is verkrijgbaar als complete fitting
of als knelset.
VSH Super Blue
Kent u het probleem: tijdens een klus
komt u een stuk dikwandige buis tegen
en er is geen ruimte of tijd om draad te
snijden of te lassen. VSH Super Blue is
een losse kunststof ring die in alle VSH
knelfittingen past voor verbindingen naar
dikwandige buis. Hierdoor kunt u met de
perfecte fitting snel, compact en zeker
verder met de installatie.
Meer informatie over VSH vindt u op:
www.vsh.nl
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Draka

Vanaf november levert Draka ook halogeenvrij installatiedraad (HVD) in een Octabox.
De vertrouwde, achthoekige verpakking is bijzonder solide en zeer functioneel.
Installeren wordt duurzamer en makkelijker met dit innovatieve totaalconcept.
Bij een hoogwaardig product hoort een
betrouwbare verpakking. Bovendien
neemt de toepassing van halogeenvrije
kabels sinds de invoering van CPR toe.
Als specialist in hoogwaardige kabeloplossingen levert Draka daarom nu ook
HVD-draad in een robuuste verpakking.
Waterbestendig en stootvast
De achthoekige, kartonnen verpakking
heeft haar kwaliteit al enkele jaren in
de praktijk bewezen voor VD-draad.
De verpakking is aantoonbaar waterbestendig en stootvast. Hij weerstaat
natte werkomstandigheden en vallen
zonder problemen. Daardoor blijft de
doos tijdens gebruik en transport in tact
en goed hanteerbaar en raakt de draad
niet in de war.
Praktisch gebruiksgemak
De Octabox is voorzien van kleuropdruk
en duidelijke teksten, zodat de installateur
in één oogopslag ziet welke draad erin zit.
Misgrijpen kan bijna niet. Zowel de draad
als de verpakking (van gerecycled karton)
wordt in Nederland geproduceerd. Samen
vormen ze een oerdegelijk Hollandse
product en totaaloplossing zoals u van
Draka mag verwachten.
HVD B2ca en Cca
De Octabox bevat 100 m halogeenvrij
installatiedraad en is verkrijgbaar in twee
brandklassen: B2ca en Cca. Het product
is leverbaar via de elektrotechnische
groothandel.
www.draka.nl

Elektrotechniek

Halogeenvrije kabel van
Draka krijgt robuuste verpakking
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Duco
Verwarming & Klimaat

Ventilatiespecialist biedt
mooie antwoorden op wetgeving
De Nederlandse wetgeving is in evolutie. Tegen 2050 moet iedereen de gaskraan
dichtdraaien en moeten de bouw- en vastgoedsector CO²-neutraal worden.
De zoektocht naar alternatieven begint. Een mooie is de ventilatiewarmtepomp
DucoBox Eco. Daarnaast geldt sinds kort de nieuwe VLA gelijkwaardigheidsmethodiek
1.3. De oplossing hiervoor? Het DucoBox Silent all-in-one pakket. Hiermee pakt
ventilatiespecialist Duco uit met oplossingen die beantwoorden aan de wetgeving.
centraal, waarbij verse lucht naar binnen
wordt gezogen via roosters in de droge
ruimtes. De afvoer van vochtige en/of
vervuilde binnenlucht gebeurt mechanisch
via roosters in vochtige ruimtes. Ontdek
hieronder twee opvallende mogelijkheden
binnen het C-systeem die inspelen op de
hedendaagse normen.

Duco heeft energiebesparende technieken
voor de hedendaagse en toekomstige
woning in huis. Daarbij staat natuurlijk
ventileren volgens het C-systeem

All-in-one pakket voor vandaag
Sinds oktober geldt de nieuwe VLA
gelijkwaardigheidsmethodiek 1.3: er
werd beslist dat naast 1 meetpunt een
extra bijkomend meetpunt noodzakelijk
is bij ventilatiesystemen C.4a en D3. Het
DucoBox Silent all-in-one pakket voldoet
hieraan door de kwalitatieve ventilatiebox
met een Vocht Boxsensor en de twee
CO2-ruimtesensoren, bestemd voor de
woonkamer én voor de master bedroom.

Het totaalpakket kan ingezet worden
bij renovaties en nieuwbouw waarbij
de bewoner op beide oren kan slapen.
Datzelfde geldt voor de installateur
die maximaal ontzorgd wordt door een
snelle en eenvoudige installatie.
Ventilatiewarmtepomp voor
morgen
Daarnaast is er de ventilatiewarmtepomp
DucoBox Eco die de afgevoerde ventilatielucht als duurzame warmtebron voor
verwarming (CV) en warm tapwater
(SWW) gebruikt. Hierdoor levert ze het
hele jaar warmteterugwinning. Deze
energie wordt geput uit de ventilatieretourlucht en haalt de verder benodigde
energie uit de buitenlucht (thermisch
vermogen 2,5kW). Door integratie van
vraagsturing in deze unit wordt een
maximaal comfort en een minimaal
geluidsvermogen nagestreefd. Zowel
op luchtzijdig als op waterzijdig vlak is
de DucoBox Eco flexibel: integratie is
mogelijk in een systeem op maat van
woning en bewoner. In combinatie met
het all-electric pakket is de DucoBox Eco
een complete oplossing die de installateur
100% ontzorgt. Dit pakket bestaat uit
kwaliteitsonderdelen die perfect op elkaar
afgestemd zijn.
Of hoe deze twee innovatieve, natuurlijke
ventilatiesystemen inpikken op de huidige
en toekomstige eisen vanuit de markt.
www.duco.eu
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Famostar

S-Sense is al jaren een gangmaker als productfamilie in het assortiment van Famostar.
Vooral dankzij het stijlvolle design dat bijdraagt aan de uitstraling van het gebouw.
Daarnaast is S-Sense ook in de Cinema-versie (zwart) verkrijgbaar. Zo valt dit armatuur
nog minder op bij zwarte plafonds.
S-Sense brengt vluchtwegaanduiding terug tot de essentie
S-Sense wordt geroemd om haar
chique uitstraling. Het stijlvol ontworpen
armatuur is strak, minimalistisch en in
aluminiumlook vormgegeven. Door het
transparante kader lijkt de behuizing weg
te vallen in zijn omgeving en is alleen het
pictogram zichtbaar. S-Sense wordt dan
ook voornamelijk toegepast in representatieve ruimtes zoals recepties, vergaderruimtes en hotels.
Energiezuinige led-techniek
Er zijn meerdere varianten verkrijgbaar:
inbouw, wand, plafond en pendelbaar.
In deze modellen is de modernste ledtechnologie toegepast, waardoor een
langere levensduur gegarandeerd is.
Snelle en eenvoudige deelmontage is
mogelijk dankzij de separate montageplaat en het soepele slide-in systeem.
Cinema-versie voor zwarte
plafonds
De opbouwmodellen van S-Sense zijn
in het zwart (RAL 9005) verkrijgbaar, de
Cinema-versie. Ook vluchtwegverlichting
CELO is standaard in het zwart in het
assortiment opgenomen. 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.
Wilt u de montagevideo bekijken of
meer informatie over de productfamilie
S-Sense? Ga dan naar:
famostar.nl/s-sense

Verlichting

Veiligheid & design
gecombineerd: vluchtwegaanduiding S-Sense
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Gira Stekerbaar
Elektrotechniek

Tijdwinst en Design
gaan samen!
Gira Stekerbaar zijn geprefabriceerde installatie-oplossingen waarbij, kabels, stekkers,
inbouwdozen en elektrische componenten zoals schakelaars en wandcontactdozen die
al geprefabriceerd en gemonteerd op de werkplek aankomen.
De installatie is eenvoudig en levert
tijdwinst op. In de ruwbouw wordt het
gebouw voorbereid met de benodigde
leidingen, die later in elkaar gestoken
(verbonden) kunnen worden via de
stekerbare kabels van Wago of Wieland
en via de holle wanden worden gelegd
naar de stekerbare Gira oplossingen. De
wanden zijn voorzien van de overeenkom-

Voordelen
• Tijdwinst 40% tot 70% op de
bouwplaats
• Vermijden van installatiefouten
• Montage ook door niet
technische personeel mogelijk
• Minder installatiefasen
• Flexibiliteit bij de ombouw
• Milieuvriendelijk
• Prefabricatie op verzoek van
de klant

stige gaten, waar doorheen de leidingen
met connectoren worden getrokken. De
geprefabriceerde installatieoplossing
wordt alleen nog maar op de stekerbare
installatie gestoken, geïnstalleerd, vastgeschroefd en van een afdekking voorzien.
De voordelen liggen voor de hand. De
tijdwinst ten opzichte van de gebruikelijk
installaties ligt op de bouwplaats bij 40%
tot 70%. Bovendien wordt het aantal
installatiefasen gereduceerd. Daarbij is
de inbouw zeer eenvoudig, omdat
deze intuïtief is. Zo worden enerzijds
installatiefouten vermeden en anderzijds
kan de montage ook door niet technische
personeel worden uitgevoerd, wat vanwege
het tekort aan elektrotechnisch personeel
in de branche een belangrijk pluspunt is.
De prefabricatie geschiedt op verzoek en
naar wens van de klant; bij de ombouw is
een hoge flexibiliteit gegarandeerd.
Omdat de componenten ook opnieuw

kunnen worden gebruikt is een geprefabriceerde installatieoplossing ook
Duurzaam. Deze stekerbare installaties
zijn ideaal voor gebouwen waarin de
inrichting van de ruimtes zich herhaalt,
bijvoorbeeld in kantoren of hotels. Gira
garandeert daarvoor de bekende hoge
productkwaliteit mits dit in samenwerking
met onze partner Technische unie word
gemaakt. De prefabs worden zowel
visueel, elektrisch en mechanisch getest
en het aansprekende design uit de Gira
schakelaarprogramma’s, dat bij vrijwel
alle interieurstijlen past.
Neem voor meer informatie contact op
met uw Technische Unie of Gira vertegenwoordiger.
Gira is partner van 100% Winstalleren,
een initiatief van Wago en Attema.
gira.nl/stekerbaar
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Geberit CleanLine douchegoot

De douchegoot voor inloopdouches biedt eenvoud en schoonheid.
Open inloopdouches zijn mateloos
populair. Geberit heeft douchegoten
ontwikkeld, die zich door hun strakke
design en eenvoudige reiniging onderscheiden en net zo eenvoudig te installeren zijn als een gewone vloerafvoer.
De Geberit CleanLine douchegoot is in
alle opzichten innovatief. De platte sifon
heeft een hoge water afvoercapaciteit,
is eenvoudig aan te passen aan de
afmetingen van de douchevloer, is in een
handomdraai schoon te maken en heeft
een unieke - fabrieksmatig aangebrachte
- afdichtingsfolie om het risico op lekkage
tot een minimum te beperken - in ieder
detail schuilt toonaangevende sanitairtechniek.
Eenvoud en schoonheid
De Geberit CleanLine douchegoot kan
zowel tegen de douchewand als in het
midden van de vloer ingebouwd worden.
De goot van geborsteld rvs is verkrijgbaar
in drie verschillende varianten en twee
verschillende lengtes (0,9 m of 1,3 m).
Bij het inbouwen is de lengte van
CleanLine direct aan te passen aan de
afmetingen van de douchevloer. De ingebouwde douchegoot is een open profiel
waarin het water wordt opgevangen
om in de afvoer te verdwijnen. Dit alles
zorgt ervoor dat de innovatieve Geberit

CleanLine douchegoot in een oogwenk
weer schoon is. Wie ooit een doorsnee
douchegoot heeft schoongemaakt, weet
hoeveel vuil zich kan ophopen onder de
afdekplaat. De nieuwe Geberit douchegoot rekent op elegante wijze af met deze
hygiënekwestie. De CleanLine heeft geen
verborgen richeltjes of moeilijk bereikbare
hoekjes onder de goot. Bovendien is
het afdekplaatje met de geïntegreerde
kamvormige haarzeef in een handomdraai
te verwijderen en te reinigen.

Altijd dicht
De grootste uitdaging, namelijk het creëren
van een permanente afdichting, is met
deze nieuwe douchegoot eenvoudiger te
overwinnen dan ooit. De afdichtingsfolie
is namelijk fabrieksmatig aan de afvoer
bevestigd, en kan daardoor makkelijker
verwerkt worden in de douchevloer. Dat
scheelt tijd en stress en beperkt het risico
op lekkage tot een minimum.
www.geberit.nl/cleanline

Op 17 januari 2019 organiseert Geberit
een gratis seminar voor monteurs en
tegelzetters. Aanmelden kan op:
www.geberit.nl/waterdichtedouchevloer

Sanitair

Doordacht tot in detail
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Hager
Elektrotechniek

Hager schakelmateriaal
Ieder huis is anders. En elke consument heeft individuele wensen. Daarom
brengt Hager een breed assortiment berker designseries op de markt waarbij
design de standaard is. Zo is er voor ieders smaak een passende keuze.

Elke installateur gebruikt standaard
schakelmateriaal. Alleen zijn de bekende
series qua vormgeving wel erg standaard’.
Een standaard serie mag ook best mooi
zijn. Als Hager willen wij de hedendaagse
consument voor schakelmateriaal interes-

seren met niet één, niet twee, maar met
drie standaard designseries die stuk voor
stuk een onderscheidend design hebben.
Daarnaast is er nog keuze uit een tiental
andere berker designseries; van uitgesproken modern tot zeer klassiek en van
warm hout tot gepolijst metaal of natuursteen.
Grote variatie in materialen
Natuurlijk zijn er verschillende berker
designseries die een of zelfs meerdere
stapjes verder gaan. Kies een kleur die
je wenst of varieer in materiaal. Wil je
een klassieke schakelaar voor een oud
herenhuis - van porselein bijvoorbeeld of kies je voor modern glas of een zachte
kunststof met hoge aaibaarheidsfactor?
Voor elke wens, hoe extreem ook, heeft
Hager een passende berker designserie
beschikbaar. Sterker nog; kun je de
exacte wens van de klant toch niet
helemaal in een bestaande serie
terugvinden, dan hebben we altijd nog
Manufaktur. Via Manufaktur voeren we
individualisering tot in het extreme door.

Met deze maatwerkservice maken wij de
meest bijzondere wensen werkelijkheid.
Bij Hager schakelmateriaal zijn drie factoren
het belangrijkste voor ons, namelijk:
Design
Maak je ruimte compleet met de mooiste
en eigentijdse ontwerpen van berker. Zo
voelt de ruimte compleet en functioneel.
Makkelijk installeren
Wij denken met je mee! Het installeren
van ons schakelmateriaal is eenvoudig en
gemaakt om snel te installeren waardoor
het een eenvoudig klusje wordt.
Hoge kwaliteit
Gemaakt met uiterste precisie om te
schakelen wanneer het nodig is. Stevig
en robuust zoals je verwacht van schakelmateriaal.
Ontdek alle series op:
hager.nl/berker-series
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Interlight Synq
Verlichting

Méér dan verlichting
Synq waterdichte armaturen van Interlight zijn één-op-één vervangers voor
oude armaturen in parkeergarages, galerijen en werkplaatsen.
Er hoeft geen bekabeling vervangen te
worden, de bouwvorm is gelijk aan de
bekende armaturen. Maar er zit véél
meer in: De armaturen zijn uitgerust
met een radar sensor die beweging
kan detecteren. De sensoren sturen
het licht én communiceren met elkaar
voor optimaal comfort. Stel individuele
armaturen in met de afstandsbediening
en synchroniseer de instellingen met
één druk op de knop naar de andere
armaturen in de groep. Door alleen daar
waar nodig is licht te gebruiken bespaar
je al snel 30% tot 50% op je energierekening, zonder het gebruikerscomfort
uit het oog te verliezen!
www.koopman.nu

Type
INTE WATERDICHT SYNQ ARMATUUR 20W 0,6M
INTE WATERDICHT SYNQ ARMATUUR 40W 1,2M
INTE WATERDICHT SYNQ ARMATUUR 60W 1,5M
INTE IL-RC2 AB SYNQ

Art.nr.
6182 584
6182 570
6182 577
5329 361

BE-prijs
134,00
195,00
240,00
9,50

Optoma

De Optoma 461-series zijn dankzij hun
krachtige 5.000 lm lichtopbrengst ideaal
inzetbaar om een indrukwekkend groot
en duidelijk projectie oppervlak te
creëren in onder andere meetingrooms
en klaslokalen.
De projectoren maken gebruik van de
geavanceerde DLP®-technologie van
Texas Instruments met als resultaat

kristalheldere beelden en prachtige
video’s, met een schitterende kleurweergave en hoge helderheid.
Dankzij diverse aansluitingen zijn deze
compacte projectoren moeiteloos te
koppelen aan meerdere bronnen, zoals
laptops en tablets.

eersteklas betrouwbaarheid, een lange
(lamp)levensduur en een bijna onderhoudsvrije projector.

Het filterloze design voorkomt stof en
vuil in de projector wat garant staat voor

www.optoma.nl

De 461-serie is verkrijgbaar in 16:10
verhouding (Optoma W461) en in 16:9
Full HD (Optoma EH461).

Consument

Heldere compacte
projectoren voor zakelijke markt
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Hirschmann Multimedia
Industrie

Inca 1G en Plug-in:
bewijs dat techniek nooit oud is
De coaxkabel is al lange tijd vertegenwoordigd in bijna ieder huishouden.
Nederlanders kijken televisie, surfen op het internet of bellen via de kabelprovider.
Heel langzaam beginnen ook steeds meer providers over te schakelen naar de
mogelijkheden via ethernetbekabeling.
Een goede ontwikkeling natuurlijk, maar
er zijn ook uitdagingen aangezien de traditionele infrastructuur nog gebaseerd is
op coaxkabel. Een UTP-kabel aanleggen
behoort vaak niet tot de mogelijkheden.
Daarom is Hirschmann Multimedia gestart
met de MOKA modules. Met de ontwikkeling van deze modules gaf Hirschmann
Multimedia de mogelijkheid om via de
coaxkabel niet alleen het televisiesignaal
te transporteren, maar ook het ethernetsignaal. Vanaf de start werd dit een succes.
Dit concept is door Hirschmann Multimedia verder uitgebreid met de INCA 1G
white shop en hiermee bestaat nu de
mogelijkheid om tot 1 Gbps ethernetsignaal te transporteren naast het coaxsignaal. Zo hoeft u dus in bestaande
situaties geen coaxbekabeling te vervangen
voor UTP-kabels en houdt u het netwerk
flexibel. Dit alles zit in een zeer compact

INCA USB shop.

en robuust ontwerp waarbij de module via
USB gevoed wordt. Daarnaast is deze
module verkrijgbaar in zowel een startset
als los met een USB voeding.

HMV 41 (l) INCA 1G Plug-in (r).

Hirschmann Multimedia completeert met
de INCA 1G het assortiment van coaxiaal
naar ethernet toepassingen. Kortom met
hybride oplossingen voor een in-home
netwerk kan een oude techniek eenvoudig
aangepast worden naar de eisen van
tegenwoordig.
www.hirschmann-multimedia.com

INCA 1G white set.

INCA 1G-set
wiring diagram
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LEDVANCE

De OSRAM HQL LED lampen van LEDVANCE zijn echte retrofit oplossingen voor
traditionele HQL lampen. LEDVANCE introduceert de HQL LED HIGHBAY en presenteert
tegelijkertijd de nieuwe generatie HQL LED PRO.

OSRAM HQL LED PRO GEN3.

OSRAM HQL LED PRO GEN3
De nieuwste generatie bestaat onder
meer uit een nieuw type van 13.000 lm
met E40 lampvoet, als vervanger voor
250W HQL- of 210W NAV lampen. Alle
lampen hebben verbeterde prestaties en
zijn nu beschikbaar in twee lichtkleuren:
4.000K en 2.700K. De HQL LED PRO
is een robuuste lamp voor veeleisende
toepassingen met een efficiëntie tot wel
133 lm/W en een hoge beschermingsklasse IP65. De lampen hebben een
lange levensduur van 50.000 uur. Ze zijn
C-VSA compatibel, maar werken ook op
netspanning. Werking in zowel verticale
als horizontale brandpositie mogelijk.
Ideaal voor toepassingen in straatverlichting. LEDVANCE biedt een
garantie van vijf jaar.
OSRAM HQL LED HIGHBAY
Deze nieuwe range ledlampen is
ontwikkeld als vervanging voor traditionele 250W en 400W HQL of HQI

lampen. Ze zijn beschikbaar in twee
lumenpakketten: 13.000 lm en 20.000 lm.
Ideaal voor indoor highbay toepassingen
in open armaturen. De HQL LED
HIGHBAY lampen zijn echte retrofits:
directe vervanging voor traditionele HQL
lampen dankzij de C-VSA compatibiliteit
en als HQI vervanging is werking op
netspanning tevens mogelijk. Vergeleken
met conventionele HQL lampen is een

energiebesparing tot 65% te realiseren.
Met een zeer hoge efficiëntie tot 143 lm/W
en beschermingsklasse IP40. De lamp
leent zich uitstekend voor applicaties in
industriële faciliteiten en magazijnen met
hoge plafonds. LEDVANCE biedt een
garantie van vijf jaar.
www.benelux.ledvance.com

Niet voor niets hangen de OSRAM HQL LED PRO lampen van LEDVANCE in
de grootste kerstboom van Nederland.
Na uitgebreide tests hebben we gekozen voor een professionele OSRAM
ledlamp van LEDVANCE in het hart van onze nieuwe verlichtingsarmaturen.
Een betrouwbare led lichtbron die goed zichtbaar is en sfeervol licht
uitstraalt. Leverancier van deze lamp is LEDVANCE, een van ’s werelds
toonaangevende producenten van ledverlichting voor professionele
gebruikers en consumenten. Zij hebben zich in de afgelopen tijd bewezen
als meedenkers die geen uitdaging uit de weg gaan. We zijn dan ook
heel blij dat LEDVANCE één van onze hoofdsponsoren wordt.
Bestuur De Grootste Kerstboom

OSRAM HQL LED HIGHBAY.

Verlichting

De nieuwe generatie HQL
LED lampen van LEDVANCE

36
Itho Daalderop
Verwarming & Klimaat

Complete range WTW-units
met hoog rendement
Itho Daalderop heeft een complete range aan warmteterugwin-units (WTW) met een
hoog rendement. De range bestaat uit de HRU ECO 200, HRU ECO 300 en de HRU ECO
350. Per 1 januari wordt hier ook de HRU ECO 300 DUO Zone aan toegevoegd.

Hoog rendement
De HRU ECO 200 is een compacte en
eenvoudig te installeren unit die uitermate
geschikt is voor kleine en enkele ruimtes,
zoals appartementen, zorginstellingen
en studio’s. De HRU ECO 300 en de
HRU ECO 350 zijn geschikte oplossingen
voor woonhuizen en appartementen.
Beide hebben een hoog rendement van
warmteterugwinning (respectievelijk
96,7% bij de HRU ECO 300 en 94,3%
bij de HRU ECO 350) en ook hier is het
installatiegemak een belangrijk voordeel.
De HRU ECO 300 kan bijvoorbeeld op
veel verschillende unieke manier worden
geplaatst, zoals onder andere in het
knieschot. De HRU ECO 300 is per
1 januari ook in een DUO Zone variant
beschikbaar, waarmee de woonzone en
de hoofdslaapzone afzonderlijk vraaggestuurd geventileerd kunnen worden.
Zenders en sensoren
Door middel van een RFT Auto
bediening regelt u eenvoudig de
ventilatie. De draadloze bediening
zorgt voor nog meer gebruikscomfort
en maakt een eenvoudige bediening
door het gehele huis mogelijk. Met de
toevoegingen van intelligente sensoren
en regelingen, zoals de Spider Klimaat-

thermostaat, een CO2- en/of RV-sensor of
een bewegingssensor wordt het ventileren
nog slimmer geregeld.
Nieuw: Optima2-set
Voor systeem D-oplossingen
heeft Itho Daalderop één universele
set met sensoren gemaakt, waar
een RFT Auto bediening en twee
CO2-sensoren (inclusief bediening op
de sensor) in een handige verpakking
zijn gevoegd. Deze set, samen met
een van de WTW-oplossingen van Itho
Daalderop, zorgt ervoor dat de woning
klaar is voor de nieuwe gelijkwaardigheid
per 1 oktober 2018. Uiteraard is deze set
ook geschikt om bij systeem C-oplossingen toe te passen.
Vuilfilterindicatie WTW-range
Alle Itho Daalderop HRU warmteterugwin-units zijn voorzien van een vuilfilterindicatie. Bovendien is het vervangen van
de filters zeer eenvoudig, waardoor de
units niet alleen makkelijk te installeren
zijn, maar ook te onderhouden.
Onmisbaar onderdeel in het
verduurzamen
De HRU’s warmteterugwin-units zijn een
onmisbaar onderdeel in het verduurzamen

van woningen. Het hergebruiken van de
warmte uit de afgevoerde lucht in combinatie met een warmtepomp en een goede
geïsoleerde woning levert de basis voor
een duurzame woning.
Kijk voor meer informatie over het
verduurzamen op:
www.ithodaalderop.nl

Type
HRU ECO 200 E
WTW HRU ECO
300 RA
HRU ECO 350 HR

Art.nr.
1859 846

BE-prijs
1.024,00

3611 435
1859 818

1.899,00
1.448,00
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Prinses Máxima Manege
Verlichting

Therapeutisch licht
in de manege
In de buurt van het Prinses Máxima Kinderziekenhuis is ook de Prinses Máxima
Manege gevestigd, een erkend hippisch therapeutisch centrum. Sinds kort beschikt
de manage over de modernste energiezuinige ledverlichting. Een prinseswaardig
verlichtingsresultaat, met MEGAMAN armaturen.
Licht rust gewenst
Voor de therapeutische sessies met de
rijpaarden is het erg belangrijk in een
visueel rustige omgeving met de paarden
in de weer te kunnen. Voor het realiseren
van de gewenste egale verlichting zijn
DINO ledarmaturen toegepast met 330°
licht rondom en 6.500 lm lichtstroom
mooi verdeeld over de gehele ruimte. De
gemiddelde horizontale verlichtingssterkte
van minimaal 200 lux en een gelijkmatigheid van meer dan 5 Emin/EM borgen de
NSVV-standaard voor paardensport.
DINO Farm gasdicht
In de stallen van de Prinses Máxima
Manege is gekozen voor de DINO
Farm-uitvoering die bestand is tegen
de hoge concentratie van onder andere
ammoniak, zonder in te leveren op
performance, 330° 6.500 lm licht rondom.
DINO Farm is een gasdicht armatuur en
biedt hoge bescherming voor veterinaire
toepassingen.

DINO ledarmaturen.

ENSIO asymmetrisch
In de buitenbak is gekozen voor asymmetrische verlichting met 22.000 lm
Ensio-armaturen, die geïnstalleerd zijn
op de reeds aanwezige lichtmasten
zodat deze armaturen ook een bijdrage
leveren aan een meer circulaire manier
van verlichten.
www.MEGAMAN.nl

DINO Farm-uitvoering.

ENSIO asymmetrisch.
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NIBE Energietechniek
Verwarming & Klimaat

Warmtepompen voor
all-electric en hybride installaties
Met een breed programma lucht/water warmtepompen in monoblock- én splituitvoering biedt NIBE installateurs de kans om in vrijwel elke situatie een all-electric
of hybride comfortinstallatie samen te stellen voor de levering van cv-verwarming,
warmtapwaterbereiding en eventueel cv-koeling in nieuwbouw én bestaande bouw.
aan de warmtevraag aanpassen. Het
resultaat: een comfortabele cv-regeling,
een zeer laag energieverbruik en een
hoog rendement. Lucht/water warmtepompen van NIBE behoren dan ook tot
de best presterende warmtepompen in
de markt.

Bij de ontwikkeling van elke nieuwe
warmtepomp neemt NIBE de zware
eisen van het Scandinavische klimaat als
uitgangspunt. Hierdoor onderscheiden
lucht/water warmtepompen van NIBE
zich in kwaliteit en prestaties. Zo leveren
bepaalde uitvoeringen zelfs bij een buitentemperatuur van -20°C nog een aanvoertemperatuur van 65°C. Daarnaast werken
de warmtepompen dankzij de invertergestuurde compressor modulerend,
waardoor ze zich voortdurend traploos

Verwarmen én koelen
Primair zijn de warmtepompen ontworpen
om cv-water te verwarmen en warmtapwater te bereiden. Door omkering van
het werkingsprincipe kunnen ze echter
ook koud cv-water leveren, waardoor ze
in de zomermaanden ook het comfort van
vloerkoeling bieden.
Monoblock-uitvoering
Bij de series F2040 (type 6, 8, 12 en 16)
en F2120 (type 8, 12, 16 en 20) is het
koudemiddelcircuit in de buitenunit
geïntegreerd en wordt de buitenunit
via een cv-leiding op binnenunit aangesloten. Dit betekent dat elke vakbekwame
cv-monteur deze warmtepompen mag
installeren zonder in het bezit te hoeven

zijn van een F-gassencertificaat. Door
de brede keuze in complete binnenunits,
losse boilers en regelingen kan voor vrijwel
elke situatie een duurzame comfortinstallatie op maat worden samengesteld.
SPLIT-uitvoering
De AMS 10 buitenunit van de SPLIT-serie
(type 6, 8, 12 en 16) wordt via twee
koudemiddelleidingen aangesloten op
een binnenunit. Dit betekent dat voor het
uitvoeren van de volledige installatie een
F-gassen certificaat vereist is. Dankzij de
beschikbaarheid van diverse buitenunits,
binnenunits en tal van accessoires is ook
de NIBE SPLIT-serie zeer breed
toepasbaar.
NIBE hybride: geschikt voor élke
cv-ketel
De NIBE hybride warmtepomp is een
compacte en zeer stille modulerende
monoblock lucht/water warmtepomp die
perfect samenwerkt met élke cv-ketel,
ongeacht fabricaat en type. Met zijn
vermogen van 6,8kW, hoge rendement
en uitstekende prestaties bij lage buitentemperaturen kan hij in deze combinatie
het grootste deel van het jaar in de
verwarmingsbehoefte van een woning
voorzien. De cv-ketel blijft hierbij de
bereiding van warmtapwater verzorgen.
www.nibenl.nl

Overige voordelen
• Geen bronboringen of
ingrijpende bouwkundige
maatregelen noodzakelijk
• Ook toepasbaar in situaties
met een grote warmtapwaterbehoefte
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Niko

Niko Home Control kan gekoppeld worden aan verwarmingssystemen en/
of koelsystemen en kan onder andere de volgende componenten aansturen:
zoneventielen, circulatiepompen en infrarood of elektrische verwarmingselementen.
• Zoneventiel: kan worden aangesloten
op een van de vier uitgangen van een
verwarmingsmodule (550-00150)
• Circulatiepomp, verwarmingssysteem
met één uitgang of koelingssysteem met
één uitgang: kan worden aangesloten
op uitgang 5 (H/C contact) van een
verwarmingsmodule of op een uitgang
van een drie- of zesvoudige schakelmodule (550-00103 of 550-00106)
• Infrarood of elektrische verwarming: kan
worden aangesloten op uitgang 1-4 van
de verwarmingsmodule of een uitgang
van de drie- of zesvoudige schakelmodule (550-00103 of 550-00106)

Temperatuur regeling bij
verschillende zones
Bij een systeem met meerdere zones
worden aan het systeem meerdere
NHC-thermostaten toegevoegd.
Hierdoor is het mogelijk om elke ruimte
onafhankelijk in temperatuur te regelen.
De Niko Home Control thermostaat
bepaalt dus of een ruimte moet worden
verwarmd (of gekoeld).
Zoneverwarming met hydraulisch
systeem
De moderne warmtepomp, biomassaketel en verwarmingssysteem zijn voorzien
van allerlei intelligente sturingen om
een stooklijn te bepalen, die rekening
houdt met de buitentemperatuur en
het nadraaien van de circulatiepomp
regelt. Niko Home Control wil hier niet

Type
NHC thermostaat (550-13051)
Verwarmings-/koelmodule (550-00150)
Schakelmodule 3V (550-00103)
Schakelmodule 6V (550-00106)

op ingrijpen, de fabrikant van het
verwarmingssysteem weet zelf het
beste waarom en hoe bepaalde functies
gestuurd worden. Niko Home Control
regelt de toevoer naar elke zone door het
zoneventiel aan te sturen.
Dit zoneventiel plaats je op een vloerverwarming verdeler of radiator. De
meest gebruikte zoneventielen zijn van
het type aan/uit met een stuurspanning
van 230Vac of 24Vdc. De vertragingstijd
van de ventielen wordt in de software
van NHC geprogrammeerd.
De verwarmingssturing aansluiten
op de verwarmingsinstallatie
Afhankelijk van de componenten in
de verwarmingsinstallatie heb je een
contact nodig op één van de centrale
kastmodules:

Art.nr.
2569 544
2569 451
2569 555
2569 557

BE-prijs
169,15
240,91
145,57
189,65

NIBE integratie met Niko Home
Control
Vanuit de Niko Home Control app of op
het touchscreen kunnen de essentiële
functies van een NIBE systeem aangestuurd worden. Alle NIBE warmtepompen
met NIBE Uplink functionaliteit zijn
compatibel.
De koppeling wordt gelegd op API
niveau, dit maakt dat er géén additionele
hardware componenten nodig zijn om de
NIBE installatie aan te kunnen sturen.
www.niko.eu/nikohomecontrol

Elektrotechniek

Niko Home Control koppelen
met klimaatsystemen
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KLUDI BINGO STAR XS
Sanitair

Nieuw comfort in de keuken
De keukenmengkraan Kludi Bingo Star XS is een nieuwe interpretatie van de klassieke
boogvorm en maakt indruk met zijn krachtige en elegante design.
Kludi Bingo Star XS voegt zich naar
iedere moderne keukenomgeving met
zijn expressieve ontwerp. De korte
bedieningshendel aan de zijkant, voegt
een stijlvol accent toe. Naast een prettig
bedieningsgemak geeft deze hendel de
juiste controle over de waterhoeveelheid
en -temperatuur.
Kludi Bingo Star XS is verkrijgbaar met
en zonder uittrekbare uitloop. In beide
varianten verlaat het water de kraan

zonder bijmenging van lucht, waardoor
het water minder spettert en minder
geluid produceert. De uitloop van de
uittrekbare versie is beschikbaar in drie
kleurafwerkingen: chroom, mat zwart en
mat wit. Kludi Bingo Star XS overtuigt
met technische verfijningen, ‘Made in
Germany’-kwaliteit en een verrassend
en verfrissend ontwerp.
www.kludi.nl

Type
KLUDI BINGO STAR XS
Keukenmengkraan, chroom
Keukenmengkraan, uittrekbare uitloop, chroom
Keukenmengkraan, uittrekbare uitloop, mat zwart/chr.
Keukenmengkraan, uittrekbare uitloop, mat wit/chr.

Art.nr.
5393 691
5393 698
5393 705
5393 712

BE-prijs
179,00
299,00
319,00
319,00

Increased Affordance-technologie
Verlichting

Betere herkenning
voor veiligere ontruimingen
Met een toenemende diversiteit aan
bedreigingen zijn de eigenaren en
beheerders van gebouwen opnieuw aan
het evalueren hoe mensen, eigendommen

en bedrijfscontinuïteit beter beschermd
kunnen worden. Het is niet alleen een
wettelijke verplichting, maar ook een
morele, financiële en reputatienoodzaak.
Increased Affordance
De evacuatie van bedrijfspanden kan
worden belemmerd door het onvoldoende
herkennen van de standaard nooduitgangsborden. Om de zichtbaarheid van
de aanduidingen te verbeteren, heeft
Eaton een Increased Affordance-functie
in het noodverlichtingsprogramma
geïntroduceerd, waardoor vluchtrouteaanduidingen kunnen knipperen of
pulseren wanneer ze handmatig of
automatisch worden geactiveerd.
Bij activering maakt Increased
Affordance een nog betere herkenning
mogelijk door te knipperen of te pulseren

waardoor de ontruiming aanmerkelijk
efficiënter zal verlopen. Tijdens het actief
zijn van de Increased Affordance functie
zal het verlichtingsniveau altijd boven
de minimaal vereiste waarden liggen
waardoor dit systeem volledig in overeenstemming is met alle van toepassing
zijnde regels en normen.
www.eaton.nl/noodverlichting
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Energiezuil en vloerdoos in één!

Gebouwen kunnen niet zonder goede elektrische aansluitpunten die een
flexibele inrichting van ruimtes mogelijk maken. OCS introduceert voor de OCS
vloerdozen Velox® 2.0 en Tetra® 2.0 de energiezuil Lumno om de vloerdozen nóg
gebruiksvriendelijker te maken.
Vloerdozen zijn dé praktische oplossing
om in gebouwen eenvoudig en geïntegreerd in een ruimte elektra-, data- en
multimedia-aansluitpunten te creëren.
De Velox® 2.0 voor instortvloeren en de
Tetra® 2.0 voor holle ruimte vloeren zijn
inmiddels bekende namen in de installatiewereld. Dankzij de modulaire opbouw
van de vloerdozen kunnen ze flexibel naar
wens worden samengesteld.
Nóg gebruiksvriendelijker
Om de aansluitpunten in de vloerdoos
voor de eindgebruiker beter bereikbaar te
maken, introduceert OCS nu de energiezuil Lumno. Met de zuil wordt de capa-

citeit van de vloerdoos vergroot. De
Lumno is geïntegreerd in een deksel dat
op de vloerdoos past. De zuil is makkelijk
aan te sluiten op een van de bestaande
aansluitpunten in de vloerdoos. Het
deksel kan met de aangesloten energiezuil worden geopend.

De energiezuil is leverbaar in een witte of
zwarte variant. Het deksel voor de
vloerdoos bestaat uit een rvs plaat met
een kunststof of rvs oplegrand. Er is ook
een deksel leverbaar waar u uw eigen
vloerafwerking op kunt plakken. Zo past
de Lumno in elk interieur!

Simpel samen te stellen
Standaard wordt de Lumno geleverd met
4x WCD en 4x data uitsparing, maar is
ook naar wens samen te stellen tot een
maximum van zes modules. De Lumno
kan ook zonder aanpassingen op reeds
geïnstalleerde Velox® 2.0 of Tetra® 2.0
vloerdozen worden geplaatst.

Zoals u van OCS gewend bent, is de
Lumno energiezuil onder één artikelnummer te bestellen.

Type
Lumno zwart, 4x 230V + 4x data t.b.v. Velox® 2.0
Lumno wit, 4x 230V + 4x data t.b.v. Velox® 2.0
Lumno zwart, 4x 230V + 4x data t.b.v. Tetra® 2.0
Lumno wit, 4x 230V + 4x data t.b.v. Tetra® 2.0

Art.nr.
6917 584
6917 591
6917 598
6917 605

BE-prijs
172,50
172,50
172,50
172,50

www.ocsystems.nl

Elektrotechniek

Energiezuil Lumno voor
OCS vloerdozen Velox® 2.0
en Tetra® 2.0
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Panflex
Verwarming & Klimaat

Panflex rookgasafvoersystemen; de verschillen
Panflex produceert al jaren flexibele rookgasafvoerleidingen welke gebruikt
worden als voering in een bestaand bouwkundig kanaal. Onze slangen worden
veelal gebruikt in de middelhoogbouw. Maar wat kies je; rvs (Inox) of kunststof
(Roax)? De verschillen zijn klein!
Weerstand
De flexibele rookgasafvoerleidingen
(Inox en Roax) hebben beide een
zweer lage weerstandswaarde. Dit is
te danken aan enerzijds de inwendig
nominale volume en anderzijds de
inwendige structuur van de leiding,
welke een oneindig patroon van gelijke
ringen geeft waardoor er middels
inwendige turbulentie een lucht op lucht
geleiding ontstaat, welke weer leidt tot
de bekende en tevens unieke zeer lage
weerstand.
Levensduur
De Panflex Inox en de Panflex Roax
flexibele rookafvoerleidingen worden

beiden gefabriceerd uit hoogwaardige
grondstoffen. Voor Panflex Inox gebruiken
wij al jaren RVS 316 Ti. Voor de Panflex
Roax een speciale samenstelling van
Polypropeen met nog een aantal extra
toevoegingen voor onder andere de
levensduur verlenging en materiaalsterkte.
De grondstof voor rvs heeft zich in de
laatste drie decennia meer dan bewezen
als wij kijken naar met name de levensduur. De levensduurverwachting van
Panflex Roax is uitgebreid getest en gelijk
aan de levensduur van onze vertrouwde
RVW roofafvoerleidingen, kortom vijftien
jaar, wat de langste levensduur is van de
in de markt verkrijgbare Kunststof rookafvoerleidingen.

Verder…
Zijn er nog de temperatuursverschillen;
Inox kan tot 250°C en Roax tot 120°C.
De Roax is zeer flexibel. En als laatste
moeten we opmerken dat de montage
van de Roax makkelijk is en dat de
montage van Inox enige ervaring vereist.
www.panflex.nl
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CEAG’s ExLin

Eaton Crouse-Hinds heeft zijn jarenlange ervaring in explosieveilige
lichtoplossingen gebundeld in één ledarmatuur: de ExLin. De ExLin is
een explosieveilig (zone 1, 2, 21 en 22) ledarmatuur met een zeer hoge
efficiency van 120 lm/W. Het zeer hoge lumenbehoud van L90@+25°C
bij 100.000 uur garandeert een onderhoudsvrije lichtinstallatie.

Het vooruitstrevende modulair opgebouwde ledarmatuur is geschikt voor
toekomstige aanpassingen en heeft door
de verschillende ledmodules (2.750 lm,
5.300 lm, 8.120 lm), optieken en lenzen
een groot scala aan lichtoplossingen.
De ledmodule in de ExLin is ‘sealed for
life’ en explosieveilig (onderling) uitwisselbaar, waardoor optimalisatie van de
lichtinstallatie ook achteraf met gemak
en kostenefficiënt kan worden aangepast.
Door het grote temperatuurbereik van
-40°C tot +55°C en een spanningsbereik
van 110-254V AC/DC is de ExLin in iedere
explosiegevaarlijk situatie wereldwijd
inzetbaar.
www.crouse-hinds.de/en
www.eaton.com

Type
CEAG EXLIN
3L-1 G C S 750 1/6
3L-1 G C S 750 2/6
5L-1 G C S 750 1/6
5L-1 G C S 750 2/6
7L-1 G C S 750 1/6
7L-1 G C S 750 2/6

Art.nr.
6274 802
6274 809
6274 816
6274 823
6274 830
6274 837

BE-prijs
465,00
480,00
655,00
670,00
887,00
902,00

Verlichting

De nieuwe led standaard
voor de explosieveilige markt

44
Siemens
Verwarming & Klimaat

Van ruimtes
naar ‘Perfect Places’
We brengen ongeveer 90% van ons leven door in gebouwen. Onze kwaliteit van leven,
onze gezondheid en onze prestaties zijn direct verbonden aan het comfort van de
ruimtes waarin we ons bevinden. De kunst is om luchtkwaliteit, koeling, verwarming en
verlichting optimaal én energiezuinig te beheersen.
Energielabel C verplicht vanaf 2023
Gebouwen zijn verantwoordelijk voor
40% van het wereldwijde energieverbruik.
Het verbeteren van de efficiëntie van
gebouwen is niet alleen vanuit het milieuperspectief een noodzakelijke stap. Vanaf
2023 mag er in Nederland geen enkel
kantoor meer zijn met een energielabel
slechter dan label C. Het regelen van het
klimaat in een ruimte is hierbij een belangrijke energie-besparende maatregel.
Siemens kan u hierbij helpen met ons
complete portfolio dat dusdanig samengesteld is om iedere ruimte te regelen en
ieder gebouw te automatiseren, waarbij
zowel energiebesparing als ruimtecomfort
centraal staan.

Tot 30% energie besparen met
PICV’s
Elke gebruiker van een ruimte wil graag
zelf de temperatuur aanpassen naar
zijn comfortniveau. In installaties met
met conventionele regelklepjes wordt
hierdoor ook de energietoevoer naar
andere ruimtes beinvloed. Gevolg:
vele temperatuurschommelingen en
ontevreden en minder productieve
gebruikers. Door toepassing van PICV’s
(drukonafhankelijke combi-afsluiters)
blijven ruimtetemperaturen op de
optimale instelling en wordt energiebesparing tot 30% gerealiseerd.
Bekijk de werking van PICV’s op:
https://tinyurl.com/picvanimation

Creëer de perfecte ruimte met
één compacte regeling
Tot 40% energie kan worden bespaard
door verlichting en zonwering met
dezelfde ruimteregelaar te regelen.
Alleen de ruimtes die in gebruik zijn,
dienen te worden verwarmd of gekoeld.
Met de veelzijdige RDF en RDG ruimteregelingen is iedere ruimte eenvoudig
te bedienen en zijn geschikt voor een
groot aantal applicaties. Hierbij blijft het
gewenste comfort behouden.
Ontdek de mogelijkheden van de
Siemens Ruimteregelingen:
https://tinyurl.com/ycmwroeo
Gebouwbeheer vanaf iedere
locatie
Het borgen van comfort en energie-efficiëntie komt samen in gebouwbeheer.
Synco™ 700 kan met alle gebruikerswensen rekening houden. Daarbij heeft
u dankzij de Synco IC cloudoplossing
altijd en overal toegang tot de installatie,
vanaf elk mobiel apparaat.
Synco 700

OZW772
webserver

Siemens stelt u in staat om zowel
comfort als energie-efficiëntie in
een gebouw in balans te brengen.
Het optimaliseren van comfort in
ruimtes is onze passie. En door
deze passie creëren we samen
met u perfecte plekken - elke dag
opnieuw.
www.siemens.nl/sbt/hvac
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Hospitality & Zorg

Als toonaangevende fabrikant van speciale koeloplossingen voorziet Dometic de
gezondheidszorg al tientallen jaren van koelapparatuur voor speciale toepassingen.
Hun specialisme vindt u in oplossingen voor food, medicijn- en moedermelkopslag.
Wereldwijd getest en in gebruik - de
koeloplossingen en safes voor zorginstellingen, laboratoria en apothekers.
Alle producten voor de gezondheidszorg
worden in gecertificeerde fabrieken van
Dometic geproduceerd conform strenge
kwaliteits- en milieunormen.
Dometic Food Line-minikoelkasten
voor ziekenhuizen, zorginstellingen
en (privé-)klinieken
Geruisloos en betrouwbaar voor de patiënt
Een eigen Dometic Food Line-minikoelkast, ook wel bekend als Dometic
miniCool, maakt het leven van patiënten
gemakkelijker. Ze zijn minder afhankelijk
van het personeel als ze iets willen eten of
drinken en door de toepassing van 100%
geruisloze absorptie techniek maakt de
koeling geen hinderlijk geluid. Dit draagt
bij aan de verlaging van de werkdruk van
het personeel en zorgt zo voor kostenbesparingen. En met hotelachtige voorzieningen kan een ziekenhuis of kliniek
zich onderscheiden van de concurrentie.
Dometic HealthCare medicijnkoelkasten voor permanente- en
dagopslag
Hoogwaardige medicijnopslag met
DIN58345
Met de Dometic Health Care-medicijnkoelkasten zijn kleine hoeveelheden
temperatuurgevoelige medicijnen,
preparaten en vaccins direct bij de hand.

Ideaal voor huisartspraktijken en
apothekers.
De koelkasten zijn afsluitbaar en door
de compressortechniek blijft de inhoud
veilig opgeborgen bij temperaturen tussen
+2°C en +8°C. Het gemakkelijk in te delen
en goed verlichte interieur met praktische
laden en vakken is bijzonder gebruiksvriendelijk. Om volledig te voldoen aan
alle eisen is de lijn ook leverbaar met het
DIN58345-certificaat.
Betrouwbare moedermelkopslag
Duurzame opslagmogelijkheid voor
moedermelk, waarbij de moedermelk
bewaard wordt tussen 2°C en 4°C.
Bij de Dometic MC302 melkkoeler
draait alles om veiligheid. De Dometic
MC302 melkkoeler houdt vers gekolfde
moedermelk tot wel acht dagen goed
dankzij de af-fabriek vast ingestelde
temperatuur van 2,8°C. Dankzij de
ingebouwde accu kunnen de regelfuncties tot twaalf uur na de stroomuitval
nog gebruikt worden. Een visueel en
akoestisch alarm alsmede een slot op
het de koelkast completeren het veiligheidsaspect.

De MC302-koelkast is uitgerust
met een veiligheidsthermostaat die de
compressor uitschakelt als de binnentemperatuur onder de +1ºC geraakt. Dit
om te voorkomen dat de moedermelk
gaat bevriezen. De koelkast zal de
gebruiker informeren via een visueel
en akoestisch alarm. Dit alarm wordt
eveneens geactiveerd als de deur te
lang openstaat.
De Dometic MC302 melkkoeler houdt
vers gekolfde moedermelk tot wel acht
dagen goed dankzij de af-fabriek vast
ingestelde temperatuur van 2,8°C. Met
ingebouwde accu zodat bij stroomuitval
de koelkast nog tot twaalf uur functioneert. Een visueel en akoestisch alarm
alsmede een slot op het de koelkast
completeren het veiligheidsaspect.
www.dometic.com

Type
MC 302 neontal

Art.nr.
6454 70

BE-prijs
1.407,33

Consument

Koelsystemen die voldoen
aan de normen voor cleanrooms
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Zehnder decentrale ventilatie oplossingen
Verwarming & Klimaat

Voor elke ruimte een goed
klimaat
De ideale oplossing voor individuele kamers en kleinere wooneenheden, voor
renovatie of nieuwbouw: de decentrale warmte-terug-win ventilatie-units van
Zehnder. De ComfoSpot 50 en ComfoAir 70 overtuigen door hun compacte
maten en goede thermische prestaties.
Als decentrale oplossingen zijn deze units
eenvoudig en zonder grote verbouwingswerkzaamheden te installeren. De Zehnder
ComfoAir 70 is een ideale unit wanneer er
een tweede, naastgelegen ruimte geventileerd moet worden, bijvoorbeeld de
badkamer.
Voor eenvoudige bediening is het
bedieningselement in de unit geïntegreerd. Naast de CO2-sensortechnologie
hebben beide units als grote voordeel
een unieke enthalpiewisselaar: omdat
deze aan de afgevoerde lucht niet alleen
warmte, maar ook vocht onttrekt, ontstaat
geen condensatie, blijft de gevel schoon
en is een comfortabel binnenklimaat
gegarandeerd.

Het binnen- en buitenfront zijn overschilderbaar in de kleur van de muren.
Hierdoor wordt het ventilatie systeem
opgenomen in elk interieur. Met de
decentrale ventilatie oplossingen van
Zehnder heb je snel een gezond en
comfortabel binnenklimaat gerealiseerd,
zonder grote ingrepen te hoeven doen;
een ideale oplossing.
www.zehnder.nl/
warmteterugwinning-decentraal
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Volg ook de
C2A expeditie online via
de social media-kanalen
van Clean2Actarctica en
Technische Unie.

Agenda
maart 2019
Solar Solutions en
Duurzaam Verwarmd
19, 20 en 21 maart
Expo Haarlemmermeer in
Vijfhuizen, stand C11
www.solarsolutions.nl

april 2019
Automation
3 en 4 april
Brabanthallen,
’s -Hertogenbosch,
stand 6.B118
www.easyfairs.com/nl

Building Holland
9 t/m 11 april
RAI Amsterdam,
stand 11.013
www.buildingholland.nl
Maintenance NEXT
9 t/m 11 april
Rotterdam Ahoy, stand 5.100
www.maintenancenext.nl
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Relatiegeschenken? Die bestelt u
natuurlijk bij Technische Unie
Ga naar tu.nl/kado, maak een keuze
uit de speciaal voor u geselecteerde
artikelen en verras uw relaties en
familie met een passend geschenk.
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