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Brugman

Vascoradiator

2
Vasco
Technische Unie en Brugman zijn
vanaf 1 januari 2019 onlosmakelijk
verbonden. Lees meer over de dunste
Vasco-radiator ooit op pagina 14.
Met Brugman radiatoren overbrugt u
letterlijk iedere hindernis in elk project.
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Wilo
Met de Wilo-Stratos MAXO introduceert
Wilo de eerste echte ‘smart’ pomp ter
wereld. Deze nieuwe hoogrendementpomp vormt de nieuwe standaard op
het gebied van energie-efficiëntie en
gebruiksvriendelijkheid.

35
Technische Unie
Voorwoord Jan Ferwerda
Solar Solutions
Agenda, strip & colofon

Elektrotechniek
4
4
43

Gereedschap
Fluke Netvoedingskwaliteit meten
24
Euro-Index Gasmonitor koolmonoxide 29

Attema Perilex deksel
Hager Vega
Jung LB Management
Murr Elektronik Modlight Pro
Legrand LCS3 bekabelingsoplossing
Eaton Go Wireless pakketten
OBO Goed. Eenvoudig. Betrouwbaar.
Mennekes EverBOX® Grip
Omron Value Design
ABB Shrink-Kon® krimpkousen
Isolectra WIELAND LED Splitter
Gira System 3000
Alfen Eve Mini
Siemens SINAMICS G120X
Ewent Kubusvormige stekkerdoos

Sanitair
10
13
16
18
21
23
25
27
29
30
32
34
36
39
41

ACO ShowerTape
Viega Euroconus
Delabie Directe spoeling
Watts TBE EA en CA serie
Hüppe Black Edition douchewanden
Geberit SuperTube
hansgrohe PowderRain!

7
8
19
21
23
26
38

3
Murr

Fluke

De nieuwe signaalzuilen
Modlight Pro overtuigen door
hun bijzonder intensieve
lichtopbrengst. De signaalzuilen
zijn verkrijgbaar met een
stekkerbare M12-aansluiting.

Lees op pagina 24 de vijf dingen
die u moet doen alvorens de
netvoedingskwaliteit te meten.
Bekijk ook de video op YouTube
‘Ontdek wat u kunt doen met
Fluke driefasen Power Loggers’.
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hansgrohe

Koopman

De PowderRain, een stille en
6x zo fijne douchestraal, die
het lichaam omhult als een
warme cocon en zorgt voor
een uniek en ultiem gevoel van
ontspanning.

Met de Play® armaturen van
Interlight wordt lichtsturing
eenvoudig.
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Verdwaald in het doolhof van duurzame oplossingen?

Technische Unie
wijst u de weg op
Solar Solutions
Tijd voor
een nieuw
hoofdstuk
Of het klimaatakkoord nu
voorlopig of definitief is,
Technische Unie blijft versnellen
voor verduurzaming. Willen
we het verschil maken, dan
moeten we ons aanpassen;
als individu, als samenleving,
als bedrijf. Het terugdringen
van de CO² -uitstoot en de
energietransitie verdienen veel
meer toewijding dan nu het
geval is.
Gelukkig kunnen bedrijven ook
dit jaar dankzij de EIA fiscaal
aantrekkelijk investeren in
energiezuinige technieken. Om
een extra impuls te geven, is er
een hoofdstuk toegevoegd aan
de Energielijst waarin de nadruk
wordt gelegd op elektrificatie
en het gebruik van waterstof.
Op dit moment zijn de meest
aangevraagde technieken
ledverlichtingssystemen,
warmtepompen, zonnepanelen
voor elektriciteitsopwekking
en isolatie voor bestaande
constructies.
Met al die nieuwe wet- en
regelgeving, normeringen en
subsidies kan het moeilijk zijn
om de juiste duurzame weg te
vinden. Technische Unie helpt u
daarbij, bijvoorbeeld in maart op
de grootste solarvakbeurs van
Noordwest-Europa!
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

In 2017 is 853 megawattpiek aan
zonnepanelen geïnstalleerd. Dat is een
groei van zestig procent ten opzichte
van het jaar daarvoor. De markt voor
het duurzaam opwekken van energie
groeit in een onvoorstelbaar tempo en
uit onderzoek van Dutch New Energy
Research blijkt dat deze groei nog
jarenlang aan zal houden. Solar
Solutions, de grootste solarvakbeurs
van Noordwest-Europa groeit mee en
Technische Unie is wederom met een
stand aanwezig.
Unieke verbinding tussen E en W
Net als in 2018 zal ook dit jaar de
vakbeurs Duurzaam Verwarmd gelijktijdig met Solar Solutions plaatsvinden.
Omdat Technische Unie een uitgebreid
assortiment duurzame E- en W-oplossingen voert, maken wij op onze stand
een unieke verbinding tussen beide
beurzen. Bovendien gaan we niet
voorbij aan het belang van andere
maatregelen om het energieverbruik
te verlagen en te verduurzamen.
Concrete praktijkvoorbeelden
Duurzame oplossingen lijken als
paddenstoelen uit de grond te schieten.
Op onze stand nemen we de bezoekers
mee in dit ‘doolhof van duurzaamheid’
en laten we conceptoplossingen zien
voor verschillende woningtypen.

Hoe ga je bijvoorbeeld te werk bij het
verduurzamen van een jaren ’30
woning? Waar moet je aan denken
bij woningen die gebouwd zijn na
het bouwbesluit van 1992?
Bij elke bouwperiode past een
specifieke aanpak en die aanpak
maken wij op onze stand inzichtelijk
en concreet.
Gratis entree voor klanten van
Technische Unie
Wanneer u zich registreert via solarsolutions.nl/registratie en invitatiecode
2019TU invult, kunt u de beurs
kosteloos bezoeken. Bezoekers zonder
geregistreerde invitatiecode betalen
€ 35,-. We hopen u op 19, 20 of
21 maart te ontmoeten op onze
stand. U bent van harte welkom!

19, 20 & 21 MAART 2019
EXPO HAARLEMMERMEER | VIJFHUIZEN

Bezoek ons op
Solar Solutions

Bestel vandaag nog uw toegangskaart
en bespaar € 35,Solar Solutions is de grootste zonne-energie
vakbeurs van Noordwest Europa. Met uw
entreekaart krijgt u ook automatisch gratis
toegang tot de vakbeurs Duurzaam Verwarmd.
Deze grote vakbeurs voor duurzame
klimaattechnieken vindt plaats op dezelfde
locatie. U slaat dus twee vliegen in één klap.
Technische Unie verwelkomt u graag op
stand C10!

Bezoek ons op stand C10
Meld u met invitatiecode 2019TU gratis
aan op solarsolutions.nl/registratie
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Grundfos SOLOLIFT2
Verwarming & Klimaat

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

Om lekkages te voorkomen worden ACO
ShowerDrain douchegoten ingebouwd
in combinatie met de gemakkelijk aan
te brengen ACO ShowerTape. Deze is
gemaakt van butyl rubber en zorgt voor
een 100% waterdichte aansluiting.
Deze butyl tape hecht zowel op rvs als
op beton. De maat van de kleinste gootuitvoering is van tevoren uitgesneden.
Met behulp van maatstreepjes staan
de andere gootformaten op de tape
aangegeven. Met een mesje kan de tape
eenvoudig op maat worden gesneden en
op de flens worden geplakt. Het gebruik

van kimband en het mengen van afdichtingspasta is hierdoor overbodig en dat is
fijn want deze pasta’s moeten minimaal
48 uur uitharden voordat je verder kunt.
Showertape kun je direct aanbrengen

Sanitair

Extra zekerheid tegen
lekkages

als smeervloer drukvast is. Dit bespaart
enorm veel tijd! Denk dus bij aanschaf
van een douchegoot aan de bijpassende
ShowerTape en ACOSeal en je weet zeker
dat je de douchegoot snel 100% waterdicht installeert!
www.aco-showerdrain.nl

CLV-projecten op maat

Regelmatig wordt Burgerhout, via de
technische groothandel, benaderd voor
een maatwerkoplossing in CLV-systemen.
Hoe verloopt zo’n project in de praktijk?
De installateur gaat met een aanvraag voor
een CLV-project naar Technische Unie.
Dit kan een renovatieproject zijn of nieuwbouw. Technische Unie legt contact
met Burgerhout. Met de informatie van
de installateur maken we een ruwe opzet.
Deze opzet bespreken we rechtstreeks
met de installateur. Aanvullende informatie
gebruiken we om een complete offerte én

een technische tekening te maken. Vaak
kan deze afstemming telefonisch of per
mail, maar soms gaat de accountmanager
van Burgerhout op bezoek bij de installateur om persoonlijk advies uit te brengen.
Zodra de installateur de technische
tekening accordeert, worden de benodigde
materialen bij Technische Unie besteld.
De levering geschiedt rechtstreeks aan de
installateur en de financiële afhandeling
loopt via Technische Unie. De technische
tekening dient als leidraad voor het
bouwen van het CLV-systeem.
Met deze werkwijze ontzorgen we zowel
de installateur als Technische Unie. We
stellen onze kennis beschikbaar zodat het
project vlekkeloos uitgevoerd kan worden.
Inmiddels hebben we vele CLV-projecten
met succes van onze expertise voorzien.
www.burgerhout.nl

Verwarming & Klimaat

Kennispartner voor
installateur en Technische Unie
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Uitbreiding voor verwarming
Sanitair

Viega Smartpress-programma
aansluiten met Euroconus
U weet ongetwijfeld dat de hoogwaardige fittingen en de flexibele maar tegelijkertijd
vormstabiele buizen van Viega Smartpress bij uitstek geschikt zijn voor verwarmingsinstallaties. In antwoord op vragen uit de markt wordt het systeem regelmatig uitgebreid.
Zo zijn er sinds kort speciale klemkoppelingen voor radiatoraansluitingen.
Viega Smartpress biedt ook voor
verwarming een fraaie en kosten- en
tijdbesparende oplossing. Met geïsoleerde aansluitblokken voor muur en
vloer is altijd en overal een esthetisch
fraaie aansluiting te maken. Door de
variëteit in aansluitblokken kunnen deze
ook worden toegepast wanneer variabele
hoogten gewenst zijn, bijvoorbeeld bij de
montage van radiatoren in de badkamer.
Voor aansluiting van de blokken wordt
veelal gebruik gemaakt van Euroconuskoppelingen.
Om het de installateur zo gemakkelijk
mogelijk te maken, breidde Viega recent
dit programma schroefkoppelingen verder
uit. Nieuw is de Euroconus-schroefkop-

peling model 1037 met Viega Smartpressaansluiting en een universele klemringaansluiting voor radiatoren- en vloerverwarmingsaansluiting.

Deze wordt gebruikt voor het aansluiten
van de Viega radiator-onderblokken of
de DB buisonderbreker bij de badafvoeren met toevoerfunctie.

De messing vernikkelde schroefkoppeling
voor Viega Smartpress 16 mm is met name
bedoeld voor gebruik met het Fonterravloerverwarming en de verwarmingsgroepenverdeler DN 25. Universeel
toepasbaar is de schroefkoppeling met
klemringaansluiting door de euroconusaansluiting. Hiermee is het aansluiten
van een radiator ook mogelijk zonder
persgereedschap.

Viega Smartpress
• Kunststofleidingsysteem met optimale
doorstroming
• Voor drinkwater-, verwarmings- en
gasinstallaties
• Probleemloze overgang van Pexfit Fosta
naar Viega Smartpress
www.viega.nl

Tevens is er een schroefkoppeling model
1019 met een Viega steekzitting opname.

Viega breidde het Viega Smartpress-programma uit met Euroconus-schroefkoppelingen met pers-, klemkoppeling- en vloerverwarmingsaansluitingen.

Viega insteekhulsopname
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Elektrisch verwarmen met FLOWAIR System

FLOWAIR is specialist in het leveren van complete, innovatieve verwarming en ventilatieoplossingen voor bedrijfsruimtes. Maak nu kennis met dit unieke All-electric concept.
Effectieve en betaalbare verwarmingsoplossing voor werkplaatsen, sporthallen,
industriële bedrijfsruimten, magazijnen en andere utiliteitsgebouwen.

Betaalbare gasloze oplossing
FLOWAIR System met T-Box regeling
Steeds meer nieuwbouw of te renoveren
bedrijfsruimtes krijgen geen gasaansluiting
meer. Omdat er bedrijfsmatig vaak
gunstige inkoopprijzen per kWh zijn
afgesproken, kan het elektrisch
verwarmen van dit soort groot volume
objecten bijvoorbeeld in combinatie met
PV-panelen erg interessant zijn. FLOWAIR
heeft de ideale elektrische concept
oplossing met gasloze producten:
bijvoorbeeld de LEO EL Elektrische
luchtverwarmer + LEO D2 Downflow-unit
+ ELIS G industrieel luchtgordijn allen
bediend met slechts één bediening! de
FLOWAIR System T-BOX regeling.
Comfortabel en efficiënt
verwarmen
De LEO EL Luchtverwarmers zijn
leverbaar in S en L uitvoering. De
capaciteiten van de luchtverwarmers
zijn maximaal 10kW (S) en 23kW (L).

FLOWAIR, distributed by
DRL Products BV

Beide toestellen worden standaard
geleverd met een universele montageconsole. Daarnaast zijn de LEO EL
Luchtverwarmers uitgerust met een
volledig automatisch beveiligingssysteem
welke de verwarmingscapaciteit en de
luchthoeveelheid regelt.
Optimale recirculatie en
warmteverdeling
De LEO D downflow-unit voorkomt het
ophopen van warme lucht in de bovenste
zones van het object. De ventilator zorgt
voor een goede luchtverdeling en drukt de
warmte naar het vloerniveau. Leverbaar in
twee uitvoeringen LEO D2 = voor T-BOX
regeling en LEO DT2 = voor stand-alone
regeling.
Geen onnodig energieverlies bij
overhead deuren
Het ELiS G luchtgordijn is een energiebesparende maatregel die zich snel

terugbetaald. Vaak is onwetendheid de
reden van het niet toepassen van een
juiste thermische scheiding tussen het
binnen en buitenklimaat. Zo gaat er
ongemerkt wat energie verloren met het
openen van bijvoorbeeld grote overheaddeuren.
De ELiS G luchtgordijnen zijn breed
toepasbaar voor zowel horizontale
als verticale montage en leverbaar in
meerdere lengtes en uitvoeringen.
Lengte 150 cm en 200 cm (N) = zonder
na-verwarming (E) = met elektrische
na-verwarming.
Slechts één bediening
De T-box regeling bediend maximaal
31 FLOWAIR-apparaten met slechts
één bediening! de FLOWAIR System
T-BOX regeling. Energieverbruik en
regelbaarheid staan hierin centraal.
www.flowair.nl

Verwarming & Klimaat

Gasloze bedrijfsruimtes
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INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA
Elektrotechniek

In handomdraai van gas af
met het nieuwe Perilex deksel
Nederland gaat van het gas af. Met het nieuwe, smalle Perilex deksel
BK1619 installeert u eenvoudig en onzichtbaar een opbouwinstallatie achter
de keukenplint. Zo maakt u de overstap van gas naar elektrisch of inductie
koken wel heel gemakkelijk.

Gasloze woningen
Waar gas tot voor kort een vanzelfsprekendheid was, is in het nieuwe
regeerakkoord afgesproken dat nieuwbouwwoningen niet op het gasnet mogen
worden aangesloten. Ook bestaande
woningen moeten overstappen op andere
energiebronnen. Dat betekent dat veel
oudere (huur)woningen gerenoveerd
moeten worden om aan de strengere
eisen van het Bouwbesluit te voldoen.
Met het nieuwe, smalle Perilex deksel

BK1619 maakt u de overstap van gas
naar elektrisch of inductie koken wel heel
gemakkelijk.
Klaar voor de toekomst
Met het Perilex deksel BK1619 realiseert
u heel eenvoudig een opbouwinstallatie
onder de keukenplint. Het deksel is
namelijk uiterst compact en volledig
voorbedraad: u klikt het gewoon op
de lasdoos. Maar u kunt de Perilex
contactdoos natuurlijk ook inbouwen in

onze hollewanddozen. Door tegelijkertijd
de Click-mate XL-groepenkast uit te
breiden, zijn woningen in één keer
helemaal klaar voor een gasloze
toekomst. En met een extra Perilexaansluiting voor de mechanische
installatie, is ook een gezond binnenklimaat na extra woningisolatie
gegarandeerd.

Dat is installeren volgens Attema.
Meer weten? Download de Attema-app
of kijk op www.attema.com
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Warmtepompen en afgiftesystemen

Meneer en mevrouw Janssen investeerden vijf jaar geleden in de buitenschil van
hun woning door het dak te isoleren en dubbele beglazing te plaatsen, en kozen voor
PV-panelen. Vandaag overwegen ze om hun oude stookolieketel te vervangen door
een warmtepomp. Jammer genoeg is vloerverwarming absoluut geen optie voor
mevrouw Janssen, want haar authentieke parketvloer moet zeker blijven liggen.
Het voorbeeld van Meneer en Mevrouw
Janssen is maar een van de vele bouwsituaties waarbij een warmtepomp in
combinatie met vloerverwarming niet
mogelijk is. Soms is er ook onvoldoende
opbouwhoogte beschikbaar óf wil een
klant, zoals Mevrouw Janssen, simpelweg de bestaande vloer niet uitbreken.
Bovendien biedt vloerverwarming niet in
alle ruimtes het juiste warmtecomfort
(bijvoorbeeld slaapkamer), maar is een
radiator een evidentere keuze.
Wil dat zeggen, dat we in deze omstandigheden niet kunnen verduurzamen of niet
voor een warmtepomp kunnen kiezen?
Gelukkig niet. Want met de Ulow-E2
radiator kan je nu ook verwarmen op zeer
lage temperatuur, via een warmtepomp.
Een ontzorgde installateur, en een
tevreden Meneer Janssen: ‘We kunnen
een lucht-/water warmtepomp plaatsen,
en de oude radiatoren op hoge temperatuur vervangen door de Ulow-E2 op
ultra lage temperatuur. Zo kunnen we
duurzaam verwarmen én blijft het geliefde
parket van mijn vrouw liggen. Win-win!’
Een jaar geleden lanceerde Radson de
Zento lucht-/waterpomp, met daarbij een
volledige projectontzorging voor de installateur bij aankoop van de warmtepomp
in combinatie met vloerverwarming. De
calculatiedienst zorgt immers voor een

volledige berekening van de warmteverliezen, aansluitschema’s voor de
warmtepomp, een kant-en-klaar legplan
met optimale legafstand en de aangewezen aanvoertemperatuur. En om een
100% warmtegarantie te verzekeren,
neemt Radson ook de activering van de

warmtepomp op zich. De nieuwe Ulow-E2
biedt de installateur nu de nodige flexibiliteit en keuze (radiator of vloerverwarming),
en steeds een duurzame uitweg in ultra
lage temperatuur.
www.radson.com

Verwarming & Klimaat

Een totaaloplossing voor
elke bouwsituatie
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Nieuw van LEDVANCE:
Verlichting

Panel IndiviLED®
De IndiviLED® productfamilie breidt zich uit met de nieuwe Panel IndiviLED®.

• Tot 4.000 lm
• In de lichtkleuren 830 en 840
• Uitstralingshoek: 70° (batwing)
• Levensduur: 50.000 uur
(L80 @ 25°C)
• Garantie: vijf jaar

Dit paneelarmatuur met hetzelfde familieontwerp als de Linear IndiviLED® heeft
een homogene lichtverdeling en verminderde verblinding (UGR < 16) dankzij
IndiviLED® optiek. Dit optisch systeem
met speciale lens en reflector voor elke
individuele led biedt een uitstekende
lichtverdeling en maakt het daardoor
uitstekend geschikt voor hoogwaardige
kantoorverlichting. Met een hoge efficiëntie tot 120 lm/W is een behoorlijke
energiebesparing te realiseren.

Het ledarmatuur, in esthetisch Scale
design, biedt een verbeterd lichtcomfort
door de driver met weinig flikkering en
is voorzien van een robuuste metalen
behuizing en optieken van polycarbonaat
met IK08 classificatie. Panel IndiviLED® is
een volledige lichtoplossing verkrijgbaar
met Aan/Uit driver, DALI driver en noodverlichtingsfunctie. Ideaal voor toepassingen in kantoren, scholen en
vergaderruimtes.

Eenvoudig lichtmanagement met
Bluetooth® interface
OSRAM DALI ACU BT is een draadloos
lichtmanagementsysteem voor het
aansturen van maximaal 32 DALI drivers/
DALI armaturen via Bluetooth in kantoren
of vergaderruimtes. Installatie en gebruik
gaat zeer eenvoudig via smartphone
(iOS, Android) met gratis apps. DALI
ACU BT kan worden gemonteerd achter
klassieke drukknoppen in een holle
wanddoos of direct in het armatuur.
DALI ACU BT beschikt over de volgende
eigenschappen: controle van lichtniveaus,
opslag van individuele scènes en handmatige aanpassing van het lichtniveau
(in maximaal vier groepen). De bediening
van professionele verlichting is nog nooit
zo gemakkelijk geweest.
www.benelux.ledvance.com

Product van OSRAM GmbH,
gedistribueerd door LEDVANCE

13
Hager

De Vega-verdeler voor woningbouw en utiliteit biedt meer ruimte en installatiegemak en
is daarmee bijzonder geschikt voor ‘all-electric’ woningen en domotica-installaties.

Het unieke en meegeleverde buisinvoerstuk maakt montage sneller en netter.
Vega biedt volop ruimte aan componenten voor beveiliging, automatisering,
meten en monitoren. De behuizing is
30 mm breder, waardoor er aan de
zijkant meer plek is om bedrading langs
het binnenframe te leggen.
De Vega-verdeler is beschikbaar van
één tot vier rijen van achttien modulen
breed met een (ondoorzichtige) witte of
‘rookglas’ transparante deur.

Meer gemak en veiligheid
Doordat de verdeler breder is, ontstaat er
meer ruimte aan de zijkanten en daardoor
meer bedradingsgemak. De vernieuwde
vormgeving biedt ook veel doorvoerruimte
tussen bodem en cliprail. Met de bijgeleverde clips is de bedrading makkelijk te
bundelen. Het montageframe is snel en
gemakkelijk uitneembaar. De vertanding op
de invoerstukken zorgt dat u de kabels
met kabelbinders kunt opvangen.

Zo zijn alle verbeteringen en de hele
inrichting van de verdeler gericht op
nog netter en veiliger installeren.
Lees meer op:
www.groepenkast.nl/vega

Elektrotechniek

Vega. Volop ruimte,
strak design.
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Aluminium designradiator ONI-elektrisch
Verwarming & Klimaat

De dunste Vasco-radiator
ooit gaat elektrisch
De dunste Vasco-radiator (slechts 8 mm) ooit is er nu ook in een elektrische variant
met handdoekuitsparingen. Naast de vertrouwde designkwaliteit en de supersnelle
reactietijd biedt de elektrische ONI O-P een veilige werking dankzij een permanente
meting en controle van de oppervlaktetemperatuur.
Elektrische verwarming is hot. Jaar na
jaar stijgt de vraag van installateurs en
eindklanten naar elektrische verwarmingsoplossingen. Logisch, want in onze steeds
beter geïsoleerde huizen, die vaak ook
zijn uitgerust met PV-panelen, vormt elektrische verwarming een kostefficiënte en
gebruiksvriendelijke oplossing zonder
breek- en onderhoudswerken. Vasco
doet daar een schepje bovenop door ook
aan elektrische radiatoren de hoogste
zorg te schenken op het vlak van design,
gebruiksgemak en veiligheid. De elek-

trische ONI O-P vormt daarvan het
levende bewijs: deze aluminium designradiator ziet er niet alleen schitterend
uit, dankzij een permante meting en
controle van de oppervlaktetemperatuur
is het risico op ongelukjes of pijnlijke
aanrakingen uitgesloten. Zo gaan vormgeving en veiligheid hand in hand.
Flinterdun topdesign
De elektrische ONI O-P voldoet aan de
strenge Europese Ecodesign-eisen voor
elektrische apparaten en is verkrijgbaar

in twee hoogtes (1.400 mm en 1.800 mm)
en één breedtemaat (500 mm). In plaats
van uitsparingen te frezen voor de elektrische weerstand, is de radiator aan de
achterkant bekleed met een volledig
vlakke afdekplaat in precies dezelfde kleur
als de voorzijde, waarin de elektrische
weerstand geïntegreerd zit. Wie de elektrische ONI langs de zijkant bekijkt, ziet
alleen het flinterdunne radiatorblad. De
elektrische ontvangmodule, is haast
onzichtbaar weggewerkt. Met andere
woorden: topdesign voor elk interieur!
Snelle installatie
Deze nieuwe elektrische radiator biedt
eindklanten en installateurs een absoluut
gebruiksgemak: het monteren gebeurt op
dezelfde manier als de vertrouwde ONIradiatoren. Enkel nog op de elektrische
installatie aansluiten en het is klaar! Het
regelen van de temperatuur gaat al even
eenvoudig met de energie-efficiënte
E-Volve RF-kamerthermostaat van Vasco.
Wie al zo’n thermostaat in huis heeft, kan
deze gewoon blijven gebruiken en tot vijf
elektrische Vasco-radiatoren gelijktijdig
aansturen.
Duurzaam aluminium
Nog een bijkomende troef van de ONI
O-P is het basismateriaal: licht, duurzaam
en volledig recycleerbaar aluminium.
Dankzij de uitstekende warmtegeleiding
van aluminium werkt de elektrische ONI
O-P perfect zonder water en profiteert de
eindklant razendsnel van het gewenste
warmtecomfort.
De elektrische ONI O-P is verkrijgbaar
vanaf mei 2019.
www.vasco.eu
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Betaalbaar stap voor stap van het gas af.
Inventum introduceert de Ecolution
Modul-AIR, een ventilatiewarmtepomp in
vier varianten met een ver doorgevoerde
modulAIRe opbouw. De Modul-AIR is in
de basis een hybride ventilatiewarmte-

pomp, maar eenvoudig, slim en betaalbaar uit te breiden tot een All-Electric
verwarmingssysteem. Alle varianten
zijn met of zonder warmteterugwinunit.
Daarmee is hij geschikt voor de verschillende ventilatiesystemen (C en D) en
geschikt voor zowel Passiefbouwen,
Nul-op-de-Meter als EPC-neutrale
woningen en (goed) geïsoleerde
bestaande woningen. Het verwarmingssysteem omvat ook boilers, de MAXTANK
Modul-AIR 100, 150 en 180 liter.
Ideaal voor installateurs
De Ecolution Modul-AIR bestaat uit
een basisunit (geen buitenunit) welke
makkelijk uit te breiden is naar de
gewenste uitvoering. Zo kan er (afhankelijk van de woning) worden begonnen
met een hybride uitvoering die aan de
cv-ketel wordt gekoppeld en de MV-box

vervangt. Met bijplaatsing van een elektrische doorstromer is het toestel AllElectric te maken en met een driewegklep
kan ook het warmwater worden voorzien.
De installateur heeft hiermee een breed
programma en hij hoeft zich alleen op de
basisunit te richten, waardoor het installatiewerk sterk vereenvoudigt. Daardoor
hoeft hij minder te investeren in opleiding
en apparatuur.

Verwarming & Klimaat

Ecolution Modul-AIR

De Modul-AIR hergebruikt de warme
lucht die anders door het ventilatiesysteem naar buiten wordt geblazen.
Zo draagt deze warmtepomp ook bij
aan een gezond woonklimaat.
Primeur, BouwBeurs van 4-8 februari of:
www.inventum.com/nl/
warmtepompen

NIEUW

Een perfecte integratie van decentrale
armaturen in de architectuur van gebouwen
is altijd een uitdaging. Eaton helpt u
om deze uitdaging aan te gaan door
een assortiment van noodverlichtingsarmaturen en inbouwbakken in drie
kleuren te creëren:
• Zilverglans: RAL9007
• Matzwart: RAL9005
• Matdonkergrijs: RAL7015

Gekleurde versies van Nexitech,
CrystalWay en Velos armaturen
• Direct klaar voor gebruik
• Perfecte afwerking
• Hoogwaardige kwaliteit voor een lange
levensduur
• Behoud van alle keurmerken en
veiligheidskenmerken
• Behoud van de fabrieksgarantie
• Professionele oplossing geleverd door
noodverlichtingsfabrikant

www.eaton.nl/noodverlichting

Verlichting

Eaton’s gekleurde
noodverlichtingsarmaturen
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JUNG LB Management
Elektrotechniek

Verlichting en zonwering
bedienen, eenvoudiger en
comfortabeler dan ooit
LB Management is het nieuwe bouwstenensysteem voor moderne sturing
van verlichting en zonwering, eenvoudiger en comfortabeler dan ooit. De
bediening gebeurt handmatig, automatisch met sensoren en/of timers of
op een smartphone met de Clever Config App.
Intuïtieve bediening
Met de stuurafdekkingen ‘Standaard’
en ‘Universeel’ worden, afhankelijk van
het gekozen basiselement, verlichting
of zonwering handmatig geregeld. De
universele uitvoering heeft extra comfortfuncties zoals een blokkeerfunctie en een
geheugenfunctie met twee schakeltijden.
De Timer Standaard is een eenkanaals
schakelklok met begrijpelijke klokfuncties
die automatische sturing van verlichting
en zonwering comfortabel maakt. De
Timer beschikt over een astrofunctie en
heeft een hoogwaardig oppervlak van
echt glas met een verlicht display en zes
tiptoetsen voor bediening.
De Timer Universeel Bluetooth is zowel
handmatig te bedienen, als ook mobiel
met een smartphone dankzij de Clever
Config App. In de app vinden bediening
en instellingen als tijdsturingen, nalooptijd
en lichtsterkte plaats.

sturing en in JUNG design beschikbaar.
(designseries AS, A, CD en LS). Daardoor
vallen zij niet alleen op door de intuïtieve
bediening, maar ook door hun vorm,
kleur en materiaal.
Draaidimmers
Ook kent het LB Management de Draaidimmers Standaard en Universeel, die
werken volgens het fase-aan of afsnijdprincipe. De universele uitvoering onderscheidt zich van de standaarduitvoering
door zijn neventoestelingang en zijn
grotere toegestane vermogen.
De nieuwe Power DALI potentiometer
bedient lichtbronnen met DALI interface,
inclusief kleurtemperatuur sturing
(Tunable White).

Met de automatische schakelaars
wordt tevens een bewegingsafhankelijke
verlichtingssturing mogelijk gemaakt.

Eenvoudige en snelle montage
De geringe inbouwdiepte van de basiselementen biedt meer ruimte voor de
bedrading. Daarnaast is dankzij de
geïntegreerde testknop een test mogelijk
zonder afdekking, ook kunnen met de
testknop verdere instellingen uitgevoerd
worden. Dit zorgt voor een eenvoudigere
en snelle montage.

Bedienen in JUNG design
De afdekkingen zijn te gebruiken voor
zowel verlichtingssturing als jaloezie-

eNet SMART HOME afdekkingen
Voor de basiselementen van het
LB Management worden nieuwe eNet

Stuurafdekking
Standaard

Stuurafdekking
Universeel

Timer Standaard

afdekkingen ontwikkeld, deze zijn eind
2019 gereed. Tot deze leverbaar zijn kunt
u de bestaande basiselementen en eNet
afdekkingen toepassen. Mocht uw klant
pas in de toekomst eNet SMART HOME
wensen, bevelen we u aan de nieuwe
basiselementen te monteren geschikt
voor de nieuwe eNet afdekkingen.
www.jung.nl/lbmanagement

Timer Universeel
Bluetooth
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Inatherm

Inatherm is al jaren leverancier van elektrische kanaalverwarmers. Thermisch comfort is
een belangrijk onderdeel van het comfort in de ruimte. Met de toenemende vraag naar
all-electric oplossingen bieden de elektrische cv-kanaalverwarmers van Inatherm de
perfecte oplossing voor een optimaal comfort.
Waarom elektrisch verwarmen
Woningen worden steeds beter geïsoleerd
en uitgebreide watergevoede verwarmingssystemen met een hoge capaciteit zijn
niet altijd meer noodzakelijk. Steeds
vaker wordt elektriciteit (lokaal) duurzaam
opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen.
Elektrische (bij)verwarming wordt door
dalende energiekosten en lage montageen investeringskosten een steeds interessanter alternatief.
Toepassing
De elektrische cv-kanaalverwarmers van
Inatherm zijn ook uitermate geschikt om
lokaal de temperatuur van de primaire
lucht vanuit de luchtbehandelingskast te
verhogen. Op deze manier is het mogelijk
om zonder de kostbare aanleg van een
watergevoed systeem de (ruimte) temperatuur te verhogen naar een comfortabel
niveau. Daarnaast kunnen elektrische
verwarmers ook uitstekend worden
gebruikt als voorverwarmer van bijvoorbeeld WTW-units in woningen. Door het
toepassen van een voorverwarmer wordt
de lucht reeds voor de warmtewisselaar
met een paar graden verhoogd. Het effect
is tweeledig: door de temperatuur van de
buitenlucht met een aantal graden te
verhogen kan in combinatie met het
WTW-rendement van de warmtewisselaar
de lucht isotherm worden ingebracht.
Daarnaast zorgt een voorverwarmer voor
gegarandeerde verversing van de lucht,
ook bij negatieve buitentemperaturen.
Bij WTW-units met een hoog rendement
bestaat namelijk de kans op invriezen van
het condensaat in de warmtewisselaar.

Behuizing
De behuizing van de elektrische
cv-naverwarmers is gemaakt van hoog
corrosiebestendig Aluzinc 185 (corrosieklasse C4) plaatmateriaal en een
verwarmingselement van RVS 304.
De luchtdichtheid van de behuizing
is getest volgens de Europese norm
NEN-EN 15727 en voldoet aan luchtdichtheidsklasse C.
Innovatieve regeling
Standaard zijn de elektrische
naverwarmers van Inatherm voorzien
van een unieke ingebouwde elektrische
flowbeveiliging. Deze schakelt het
verwarmingselement automatisch uit
wanneer er te weinig flow (lucht) wordt
gemeten. Op deze manier wordt de

verwarmer beschermd tegen oververhitting en wordt het element automatisch
uitgeschakeld. Op het moment dat er
weer voldoende flow wordt gemeten zal
de verwarmer automatisch zijn werking
hervatten. Er hoeft dus geen externe
flowmeter te worden geïnstalleerd
waardoor de verwarmer snel kan worden
ingebouwd en volledig autonoom werkt.
Verschillende uitvoeringen van de elektrische cv-kanaalverwarmers liggen
op voorraad bij Technische Unie.
Voor meer informatie kijk op:
www.inatherm.nl

Verwarming & Klimaat

Elektrische kanaalverwarmers voor iedere
‘all-electric’ oplossing
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Modlight Pro
Elektrotechniek

Eenduidige signaalweergave van
procesomstandigheden
De nieuwe signaalzuilen Modlight Pro overtuigen door hun bijzonder
intensieve lichtopbrengst.

De kleurelementen van de signaalzuilen worden met een bajonetaansluiting zonder gereedschap
handmatig met elkaar verbonden.

Modlight Pro in gebruik.

Een maximale bezettingsgraad van
machines en installaties is een belangrijke factor voor economisch succes.
Uitvaltijden moeten worden voorkomen.
Om snel te kunnen ingrijpen is het van
belang dat de procesomstandigheden
duidelijk in beeld worden gebracht.
Deze signalen moeten ook in omstandigheden waarin de medewerkers aan hoge
druk of stress worden blootgesteld intuïtief
te herkennen zijn. Het best beschikbare
hulpmiddel hierbij zijn signaalzuilen.
Deze maken gebruik van kleuren die
mensen met een bepaalde situatie associëren. Zoals rood er bij het voetgangerslicht voor waarschuwt niet de straat over
te steken, waarschuwt die kleur ook bij
machines voor een gevaarlijke situatie.

De nieuwe Murrelektronik-signaalzuilen
uit de serie Modlight Pro met een
diameter van 50 mm of 70 mm kunnen
naar individuele behoefte worden samengesteld uit maximaal vijf kleurelementen
(rood, groen, geel, blauw, transparant) en
worden ingezet voor signaalweergave van
procesomstandigheden volgens bijvoorbeeld de voorschriften van de veiligheidsnorm voor machines (IEC 60204-1).
Dankzij het toepassen van innovatieve
ledtechnologie, zijn de zuilen tijdens de
hele bedrijfsduur van een machine onderhoudsvrij. De kleurelementen worden met
een bajonetaansluiting zonder benodigd
gereedschap met elkaar verbonden, en
dat kan in zeer korte tijd. De praktische
insteekbare en onderhoudsvrije push-inaansluitklemmen zijn kleurgecodeerd

en komen overeen met de kleur van het
verlichtingselement. Dit vermindert de
kans op fouten tijdens de montage. Vaak
gebruikte kleurencombinaties van de
Modlight Pro zijn ook als compleet
gemonteerde signaalzuilen verkrijgbaar.
Voor de akoestische signaalweergave is
het mogelijk om een duidelijk hoorbare
buzzermodule (tot 90 dB) met vier tonen
naar keuze te installeren. De signaalzuilen
zijn verkrijgbaar met een stekkerbare
M12-aansluiting. Een bijzondere optie is
de magneetvoet, waarmee de zuil snel
kan worden gedemonteerd.
www.murrelektronik.nl
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Directe spoeling

Vandaag leeft de perceptie dat directe spoeling een beduidend grotere diameter van
de toevoerleidingen vereist. En omdat dit niet klopt, leggen we u graag de voordelen uit.

De belangrijkste bedenking bij toiletten
met reservoir is hun gevoeligheid voor
kalk en onzuiverheden, en de ophoping
ervan die de afdichting van het spoelsysteem aantast.
Afhankelijk van de kwaliteit en de hardheid
van het water kan er een lek optreden na
enkele maanden, of zelfs enkele weken
na de installatie. Doordat het mechanisme
is samengesteld uit kunststof onderdelen
verdragen reservoirs intensief gebruik
moeilijk. Doordat het druppelen van water
langs het keramiek zeer moeilijk is vast te
stellen, is het toilet met spoelbak vaak de
eerste sanitaire post waar waterverspilling
optreedt. Zo kan een onopgemerkt
stromen van water leiden tot een verlies
van maximaal 220 m3/jaar.
Bovendien kan de interventie voor een
lek op een inbouwreservoir tot tientallen
minuten duren. Het demonteren van of de
toegang tot het mechanisme is moeilijk op
deze modellen. En het vervangen van een
inbouwreservoir is onmogelijk zonder de
muur te breken.

De voordelen van directe spoeling
De DELABIE kraan met directe spoeling
is specifiek ontworpen om aan de hoge
eisen van publieke sanitaire ruimtes met
hoge bezoekfrequentie te voldoen. Het
mechanisme en de bediening zijn schokwerend en vandaalbestendig en hebben
een levensduur van minstens 500.000
handelingen. Door het hygiënische,
robuuste en doeltreffende ontwerp, wordt
het risico op lekken sterk verminderd.
Bij een systeem met directe spoeling
is er geen stilstaand water, geen kalkaanslag of vuilophoping, en kan er dus
geen bacteriegroei optreden.
Een ander aandachtspunt is de kracht van
de spoeling. Een toilet met reservoir werkt
volgens het principe van zwaartekracht.
Bij een systeem met directe spoeling
wordt de druk van het waternet gebruikt.
De spoelkracht garandeert efficiëntie
waardoor één enkele spoeling volstaat.
Met dit systeem zijn, indien nodig, opeenvolgende spoelingen mogelijk. Er is geen
wachttijd tot de spoelbak terug gevuld is.

En wat met de diameter?
In tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht kan een toilet met reservoir bij
renovatie vervangen worden door een
systeem met directe spoeling. Zeker
wanneer een technische ruimte toegankelijk is en er zich een waterkolom in de
directe omgeving bevindt, dienen in de
meeste gevallen enkel de finale aftakkingen vervangen te worden.
De technische specificaties voor directe
spoeling voorzien in een andere berekening dan bij toiletten met reservoir.
Deze wijzen uit dat de diameter voor
de leidingen in kwestie dicht aanleunt
bij deze voor toiletten met reservoir. De
duurtijd van een spoeling met reservoir is
namelijk vele malen langer dan bij een
directe spoeling (waarbij de spoeltijd
slechts enkele seconden bedraagt).
Vandaag biedt DELABIE een uitgebreid
assortiment toiletkranen met directe
spoeling aan, of het nu om zelfsluitende
of elektronische modellen gaat.
www.delabiebenelux.com

Sanitair

De oplossing voor publiek
sanitair
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Calenta Ace:
Verwarming & Klimaat

De cv-ketel voor luxe
wooncomfort
De nieuwe Remeha Calenta Ace is de opvolger van de Calenta. Het goede
vertrouwde is behouden en de feedback van onze klanten hebben wij gebruikt voor
een verbeterslag van de ketel. Naast een nieuwe toestelbesturing (eSmart Inside)
is de Calenta Ace nu ook voorzien van robuuste messing hydroblokken en een
warmtewisselaar die voorzien is van een oppervlaktebehandeling.

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

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

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

De WATTS TBE-EA (klasse 2) is voorzien van een geïntegreerde afsluiter met hendel en
borgingsoogjes om het toestel te kunnen verzegelen.
Deze eenheid kenmerkt zich door zijn
eenvoudige installatie en verificatie,
en door zijn korte inbouwlengte. Zijn
uitstekende prestaties vertalen zich in
een lage weerstand en lange levensduur.
Dit toestel is beschikbaar in 15-22-28
knel, ½”-¾”-1” binnendraad, ¾”-1”-1 ½”
buitendraad en met ¾”-1” wartelmoer.
Deze beveiliging is ontwikkeld conform
EN 1717 en is KIWA goedgekeurd.
Te installeren volgens Waterwerkblad 3.8.

De WATTS TBE-CA 2096 is beschikbaar
in 15 mm en 22 mm knel uitvoering.
Dit toestel kenmerkt zich door zijn
compacte uitvoering met korte inbouwlengte. De beveiliging is ontwikkeld
conform EN1717 en EN14367 (CAa) en
is KIWA goedgekeurd. Te installeren
volgens Waterwerkblad 3.8.

Sanitair

TBE-EA SERIE
Neem gerust contact op voor het plannen
van een training in Eerbeek of op locatie.
www.waterbeveiliging.nl

TBE-CA 2096
De WATTS TBE-CA 2096 is een middelzware beveiliging (klasse 3) en is voorzien
van een geïntegreerde zeef. Eenvoudige
toetsing van de klep is mogelijk dankzij
de meegeleverde kogelkraan met aftap
aan de intredezijde.

LCS³

Legrand, specialist in elektrische en
digitale gebouweninfrastructuren, introduceert LCS3 een compleet assortiment
bekabelingsoplossingen. Met dit aanbod
in koper- en glasvezelsystemen beantwoordt Legrand aan de groei van datavolumes in gebouwen, aan de verveel-

voudiging van het aantal netwerken en
aan hogere netwerksnelheden.
LCS3 biedt netwerken meer prestaties,
schaalbaarheid en efficiëntie aan. Naast
een compleet aanbod in RJ45 connectoren van Category5e tot en met Category8
en nog betere glasvezel connectoren

(met een snelheid tot 100 Gbit/s), brengt
LCS3 modulariteit met panelen, die koper
en glasvezel kunnen combineren en die
het aantal connectiepunten in de kast
vergroot. Tegelijkertijd laten de nieuwe
serverracks een optimalisatie van energie
distributie toe met een nieuwe serie PDU’s.
De installatie en het onderhoud zijn
vereenvoudigd, dankzij de toolless
montage van de RJ45 connectoren en
het nieuwe vergrendelingsysteem van
de cassettes met automatische extractie.
LCS3 bevat talloze innovaties, zoals
modulaire cassettesystemen of de nieuwe
kabellasser voor glasvezel connectoren.
Alle koperverbindingen in het assortiment
zijn bovendien PoE+ gecertificeerd en
PoE++ ready.
www.legrandservices.nl

Elektrotechniek

Nieuwe generatie
bekabelingsoplossingen
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Complex Alphen a/d Rijn
Verwarming & Klimaat

Leegstaand kantoorgebouw
transformeert naar
appartementencomplex
In Alphen a/d Rijn wordt een leegstaand kantoorpand van de Rabobank verbouwd
tot appartementencomplex. Soler & Palau leverde voor elk van de 44 kleinschalige
appartementen de Energisava250 WTW-unit. Dit garandeert voor elke individuele
bewoner optimaal comfort.
Aan de rand van het centrum transformeert op dit moment Laan der
Continenten 160 van een voormalig
bankgebouw naar een modern appartementencomplex. Daar waar eerder de

bankdossiers hoog opgestapeld lagen,
ontstaan nu 44 moderne appartementen.
Voor projectontwikkelaar Duqer nu al een
geslaagd project. Ruim voor oplevering
is het pand al aangekocht door een
plaatselijke woningbouwvereniging.
Deze voorziet hiermee in het tekort aan
huurruimte voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens in de gemeente.
Duurzaam tweede leven
Voor operationeel manager Guus van
Elck van Indusa is dit project een goed
voorbeeld van hoe een leegstaand
kantoorpand een duurzaam tweede
leven krijgt. ‘Vanuit Indusa zijn we in dit
project verantwoordelijk voor de installatietechniek en werken we nauw samen
met aannemer Van Rhijn Bouw. In een
tijdbestek van ongeveer driekwart jaar
wordt dit hele project gerealiseerd en
komt de kracht van ons bedrijf goed tot
uitdrukking. Onze opdrachtgevers gunnen
ons grote projecten die we uitvoeren met
een relatief klein team. Dat maakt dat we
er dicht op zitten, de mensen kennen en
de kwaliteit kunnen bewaken. Wij willen
technisch toonaangevend zijn met de
menselijke maat. Niet zo gek eigenlijk
dat we graag met Soler & Palau werken,
want in hen herkennen we diezelfde
toegevoegde waarde’.
Bij haar berekeningen trok Indusa al
snel de conclusie dat een centraal luchtbehandelingssysteem voor dit project
niet werkt. In zo’n groot gebouw verschilt
het individuele gebruik van alle ruimtes
gedurende de dag te veel. Om alle
44 appartementen optimaal te kunnen
ventileren, werd daarom gekozen voor
individuele WTW-units. Guus daarover:
‘Uit het aanbod was de keuze voor de
offerte van Soler & Palau niet moeilijk.
Een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Links: Guus van Elck (Indusa Installaties)
en Stefan van de Meeberg (S&P).

Maar daarnaast speelde ook mee dat
Soler & Palau altijd snel handelt en
technisch inhoudelijk kan meedenken
en -adviseren’. De units werden geleverd
door verkoopkantoor Technische Unie
Deventer, alwaar klimaatspecialist Jos
Lemmerman zorgde voor just-in-time
levering op de bouw.
Bijzondere bouwvergadering
Bijzonder was de bouwvergadering,
waarin een besluit over aanschaf van
de WTW-units zou vallen. ‘Ik had een
demo-unit van Soler & Palau bij me en
die alvast aangezet. Tijdens de bouwvergadering was de knoop over de te
kiezen offerte al snel doorgehakt, maar
men wilde graag ook nog even het
geluidsniveau beoordelen. Het was leuk
om alle aanwezigen te kunnen melden dat
de WTW-unit al de hele bouwvergadering
aan had gestaan’, grijnst Guus.
www.solerpalau.nl
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Eaton

Eaton’s voorgeconfigureerde Go Wireless
pakketten maken de installatie van wandschakelaars die verlichting, zonwering,
ventilatie en verwarming aansturen
eenvoudiger, helpen u tijd te besparen
en geven u de mogelijkheid uw omzet te
verhogen.
Voor de installatie van Go Wireless
wandschakelaars hoeft u geen sleuven
te frezen of draden te trekken. Elk pakket
bevat een voorgeconfigureerde draadloze
schakelaar en actor. De actor wordt
geplaatst in een inbouwdoos of
centraaldoos. De draadloze schakelaar
kan overal geplaatst worden en bediend
worden vanaf elke mogelijke plek, zelfs
op een glazen wand. Deze is te gebruiken
in combinatie met de meeste 55 mm
afdekramen van de bekende merken
schakelmateriaal zodat deze altijd past
in het interieur van uw klant.

Uw klant kan zelfs tijdens de klus nog
veranderen van mening over de plaats
van een schakelaar omdat deze met een
kleine moeite kan worden verplaatst en
geïnstalleerd.
Eaton’s Go Wireless pakketten zijn
uitgerust om snel en eenvoudig de
meest voorkomende oplossingen te
realiseren:

• Wireless Switch All
• Wireless Dim All
• Wireless Shading
• Wireless Ventilation
• Wireless Second Switch
• Wireless Heating

Elektrotechniek

Bespaar tijd en rommel
met Go Wireless pakketten

www.eaton.nl/GoWireless

HÜPPE Black Edition douchewanden

Een strakke industriële badkamer is op dit moment de trend.
Geïnspireerd door de huidige industriële look.
Zwart heeft niet langer het donkere
duistere imago, maar heeft een krachtige,
elegante, luxe kleur met duidelijke lijnen
gereduceerd tot de essentie. Door puristische vormen te combineren met opvallende zwarttinten geeft u de doucheruimte
en uw hele badkamer een onvergetelijke
uitstraling.
Leg een statement in uw badkamer met
uw HÜPPE douche in deze exclusieve
Black Edition uitvoering. De scharnieren,

deurgrepen- knoppen en stabilisatiesteunen zijn uitgevoerd in mat zwart.
Hüppe levert deze zwarte uitvoering
voor de series Studio Paris/Berlin,

Design pure zwaaideuren/Walk-In en
Classics2 EasyEntry schuifdeuren.
www.hueppe.com

Sanitair

Badkamertrend: mat zwart
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Fluke
Gereedschap

Vijf dingen die u moet doen
alvorens de netvoedingskwaliteit te meten
1. Begrijp het probleem/de
symptomen
Alvorens elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden of eerste metingen van
de netvoedingskwaliteit uit te voeren, is
het aan te bevelen om u zelf een beeld te
verschaffen van wat er precies gebeurt,
met name als u werkt in een onbekende
omgeving. Als het om specifieke
machines gaat, kan een gesprek met de
operator van de apparatuur vaak inzicht
verschaffen in de mogelijke oorzaak van
een probleem.
2. Begrijp de omgeving
Indien beschikbaar, kunnen schematische voorstellingen van onschatbare
waarde zijn om te zien hoe alle belastingen worden gevoed. Soms laten de
schema’s zien dat er in een stroomkring

een gevoelige belasting aanwezig is die
apparatuur voedt waarvan bekend is dat
deze bepaalde soorten afwijkingen in
de netvoedingskwaliteit veroorzaakt.
Dergelijke schema’s helpen ook bij het
opstellen van een schema met daarop de
plaats waar het meetinstrument voor de
netvoedingskwaliteit het best kan worden
aangesloten en met vragen betreffende
de basisinstellingen, zoals het type
voeding en de nominale spanning.
3. Sluit het meetinstrument voor
de netvoedingskwaliteit aan
Sluit de spanningsmeetsnoeren aan op
het meetinstrument; let daarbij op dat
het label van elke connector overeenkomt
met het corresponderende label op het
instrument. Sluit de spanningsmeetsnoeren vervolgens aan op de stroomkring,

waarbij u opnieuw oplet op de labels van
de connectoren en op de fasen van de
stroomkring. Controleer of de krokodillenklem goed vastzit en dat de spanningsmeetsnoeren zodanig worden ondersteund
dat er geen snoer van de stroomkring
wordt losgetrokken.
4. Controleer de aansluitingen
Het verdient altijd aanbeveling om de
aansluitingen te controleren voordat u
begint met loggen. Met sommige meetinstrumenten voor de netvoedingskwaliteit, zoals de Fluke 1736 en 1738
Power Loggers, kunt u verbindingen
controleren via een intelligente controlefunctie. Met deze functie kunt u digitaal
bevestigen dat alles correct is aangesloten. Als er een fout is opgetreden,
kunt u kiezen voor het fysiek aanbrengen
van wijzigingen of u kunt gewoon op de
‘autocorrectie’-knop drukken zodat het
instrument intern de wijzigingen voor u
aanbrengt.
5. Begin met een ‘droogtest’
Voordat u een en ander afrondt, is het
raadzaam om de apparatuur een werkcyclus te laten uitvoeren om te controleren of de instellingen overeenkomen
met de verwachtingen. Het is beter om
wat langer te blijven om te bevestigen
dat alles goed meet dan dat u metingen
opnieuw moet uitvoeren vanwege
onvoldoende of onjuiste gegevens.
Bekijk voor meer informatie de
video op YouTube ‘Ontdek wat u kunt
doen met Fluke driefasen Power Loggers’
www.fluke.com
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evohome Wi-Fi van Honeywell

Al vijf jaar creëren installateurs met evohome Wi-Fi succesvol de perfecte zoneregeling.
Ook dit stookseizoen garandeert
Honeywell Home u en uw klanten de
overtreffende trap in comfort, controle
en energie-efficiëntie. evohome Wi-Fi is
toepasbaar op elke cv-installatie, van
aan/uit- tot OpenTherm-ketel en van
radiatoren en vloerverwarming tot stadsverwarming. evohome Wi-Fi is geheel
draadloos en eenvoudig te installeren.
Slimme zoneregeling voor
woningen en bedrijfspanden
Met evohome Wi-Fi is de temperatuur
voor elke woon- of werkruimte afzonderlijk te regelen. U kunt tot twaalf slimme

Type
ATP924G3010
ATP954M3020

Art.nr.
9763 094
9763 122

BE-prijs
562,00
562,00

verwarmingszones maken en bedienen,
zodat bijvoorbeeld alleen de woonkamer,
keuken of slaapkamer verwarmd worden.
Controle waar u het wilt
evohome Wi-Fi geeft altijd en overal volle
controle - thuis, op het werk of onderweg.
U regelt het via de Honeywell Home-app
of webbrowser, met de voice-assistenten
als Google home of Amazon echo of
gewoon op het bedienpaneel.

Verwarming & Klimaat

Betrouwbaar en gewild

Bespaar energie én geld
75% van de energie die een huishouden
verbruikt, gaat op aan verwarming en
warm water. evohome Wi-Fi verlaagt
energiekosten significant door alleen te
verwarmen waar en wanneer dat nodig is.
Meer weten over evohome? Kijk op:
homecomfort.resideo.com/nl

Verbindings- en bevestigingssystemen

Voor een eenvoudige en snelle montage
van (elektrotechnische) producten presenteert OBO BETTERMANN een uiterst divers
assortiment verbindings- en bevestigingssystemen. Van aansluitklemmen tot kabeldozen en van kabelklemmen tot buizen.
Stuk voor stuk eenvoudig te installeren.
Zo kunt u snel uw doel bereiken.

Magic zadel
De OBO Magic zadel type 2759 is
geschikt voor alle soorten lichte en
zware metrische isolatiebuizen
(16/19-20 mm) en voor de OBO QuickPipe. De centreermogelijkheid van de
beugel vereenvoudigt het bevestigen.
De halogeenvrije klik- en verstelbare
plug is geschikt voor een snelle montage
in betonwanden en metselwerk.
Quick-Pipe
Met de Quick-Pipe kunnen de meest
uiteenlopende kabels op een keurige
en veilige manier aan wanden en
plafonds worden aangebracht. De
deksel is eenvoudig te sluiten door
middel van een draaibeweging. Klik de
Quick-Pipe in de Magic zadels, leg het
snoer erin en draai de deksel dicht.
‘EN KLAAR.’

Elektrotechniek

Goed. Eenvoudig.
Betrouwbaar.

T60 Kabeldozen
De T-serie aansluitdozen van OBO zijn
uv-bestendig. Dankzij de aanwezige
doorstoten kunnen kabels en leidingen
gemakkelijk, zonder hulpmiddel direct
worden geïnstalleerd. Door middel van
de draaisluitingen op het deksel, kan
deze eenvoudig worden bevestigd en via
kwartslag geopend en gesloten worden.
Eenvoudiger kan bijna niet.
www.obo-bettermann.nl
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Geberit SuperTube: ruimtewinnend afvoersysteem
Sanitair

Gepatenteerde fittingen
geven er een nieuwe draai aan
Geberit SuperTube is hét innovatieve afvoersysteem voor hoogbouw.
Drie geavanceerde - en gepatenteerde - fittingen zorgen bij verdiepingsaansluitingen en bij de richtingverandering in de standleiding voor een
continue luchtkolom in de afvoerleiding.
Hierdoor is de installatie van een parallelle
omloop- of secundaire ontspanningsleiding niet langer nodig. Met het Geberit
SuperTube afvoersysteem is de leidingdiameter kleiner en kunnen er horizontale
verslepingen tot zes meter zonder afschot
worden geïnstalleerd. Dit levert meer vloeroppervlakte en een hogere plafondhoogte
op. Naast de besparing van ruimte wordt
er ook materiaal bespaart en is de planning
en installatie vereenvoudigd. Slim Bekeken!
Met het bestaande Sovent T-stuk is
Geberit er al in geslaagd een ruimtebesparende oplossing te bieden voor
hoogbouw door een veel hogere afvoer-

capaciteit in Ø 110 mogelijk te maken.
De Geberit SuperTube technologie
gaat nu een stap verder in dit concept.
Verandering van richting in de standleiding vereisten in het verleden altijd een
extra omloopleiding. Met de SuperTube
is ook deze omloopleiding overbodig.
Hoe het werkt
De Geberit SuperTube technologie is
gebaseerd op de perfecte wisselwerking
tussen vier systeemcomponenten. Drie
geavanceerde - en gepatenteerde fittingen in combinatie met de bewezen
Geberit PE afvoerleiding vormen samen
een innovatieve hydraulische oplossing.

Geberit PE Sovent T-stuk Ø 110
De geoptimaliseerde productgeometrie
van de Geberit PE Sovent T-stuk geleidt
het water naar de standleiding en brengt
het aan het draaien, waardoor het tegen
de buiswand wordt gedrukt. De ontstane
ringvormige stroming zorgt voor een
stabiele en continue luchtkolom aan de
binnenzijde. Dit levert een afvoercapaciteit
van 12 l/s op; maar liefst het 3-voudige
van een conventionele standleiding Ø 110.
Geberit PE BottomTurn bocht
Aangekomen bij de Geberit PE BottomTurn bocht zorgt een verandering van
richting ervoor, dat de watermuur breekt
en de ringvormige stroming een gelaagde
stroming wordt zonder de luchtkolom te
verstoren. Deze verandering vermindert
de impuls- verliezen aanzienlijk in vergelijking met conventionele oplossingen.
Geberit PE BackFlip bocht
De gedraaide Geberit PE BackFlip bocht
zorgt ervoor dat de gelaagde waterstroom
vervolgens weer gaat wervelen, waardoor
het water met een draaiende beweging in
een ringvormige stroming wordt afgevoerd
via de verticale leiding. De interne luchtkolom in de navolgende standleiding blijft
hierdoor intact.
Ruimtewinnende installatie
Geberit SuperTube wint ruimte in
elke richting. Doordat met een kleinere
diameter veel meer water afgevoerd
kan worden, zijn er aanzienlijk kleinere
schachten nodig. Bovendien is er ook
geen afschot meer nodig in de horizontale
versleping tot 6 meter lengte. Dit maakt
het bijvoorbeeld mogelijk om plafondophangingen bij een versleping zeer
dicht bij het betonnen plafond te plaatsen.
Geberit SuperTube creëert hierdoor méér
nuttige leefruimte.
www.geberit.nl
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Wouter Witzel

Levensduur en bedrijfszekerheid worden
steeds belangrijker binnen de installatiewereld. Met inmiddels vijftig jaar ervaring
en Nederlandse productie, past de EVBLS
van Wouter Witzel goed in dit plaatje.
Door de vast gevulkaniseerde voering
komen media nooit in contact met huis
en assen, zijn draaimomenten laag en
gegarandeerd over de complete levensduur én worden er geen montagefouten

Type
EVBLS DN50
EVBLS DN65
EVBLS DN80
EVBLS DN100
EVBLS DN125
EVBLS DN150
EVBLS DN200

Art.nr.
5637 095
5637 102
5637 109
5637 116
5637 123
5637 130
5637 137

BE-prijs
184,58
194,13
202,08
253,00
288,01
448,72
591,93

meer gemaakt. Het ontwerp van de
kleppen geeft een optimale doorstroom
in de leiding. De lange nek maakt het
mogelijk de afsluiter makkelijk te voorzien
van isolatie. Uniek zijn de mogelijkheden
deze afsluiter te gebruiken voor end of
line gebruik tot een druk van 10 bar.
Naast de standaard handbediening is
het mogelijk de afsluiter uit te rusten met
elektro- of luchtmotoren.

Verwarming & Klimaat

EVBLS, een duurzame
afsluiter voor de utiliteit

Deze afsluiters worden standaard
geleverd met een garantie van vijf jaar.
www.wouterwitzel.nl

Mobiele verdeling

Als idee op een werf geboren, ontwikkeld voor gebruik in de scheepsbouw,
geproduceerd voor gebruik overal, waar de ruimte beperkt en de
omstandigheden hard zijn - staat de EverBOX® Grip voor u klaar!
1. Grote grepen
Zijdelingse grepen bieden goede hanteringsmogelijkheden en werken gelijktijdig
als bescherming voor de eigenlijke verdelerbehuizing.
2. Beveiliging afgeschermd,
maar goed bereikbaar
De beveiligingen onder een transparante
klapdeksel zijn gemakkelijk toegankelijk.
3. Robuuste en slagvaste
behuizing
De PE-behuizing van de verdeler is uiterst
robuust en biedt zeer goede bescherming
en is extra beveiligd door de grepen als
buitenste stootbuffer.

4. Grepen in twee kleuren leverbaar
Alle EverBOX® Grip combinaties kunnen
naar keuze met rode of zwarte grepen
worden geleverd.

8. Aansluiting
De EverBOX® Grip
heeft een vaste kabel
van twee meter.

5. Beschermingsgraad
De EverBOX® Grip biedt de
beschermingsgraad IP44.

9. Afmetingen
530 x 370 x 320 mm.

6. Eenvoudige opslag
Dankzij de grepen kunnen tot vier
EverBOX® Grip verdelers op elkaar
gestapeld worden.
7. Contactdozen van bovenaf
bereikbaar
De contactdozen zijn van bovenaf goed
te bereiken.
www.hateha.nl

Elektrotechniek

MENNEKES EverBOX® Grip
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Door de bomen het bos zien in élk project?
Verwarming & Klimaat

Ontdek Duco’s totaaloplossingen op BouwBeurs 2019
Van 4 februari tot en met 8 februari 2019 is het weer zover. Dan vindt in de
Jaarbeurs de 2019-editie van BouwBeurs plaats. De tweejaarlijkse vakbeurs is
dé ontmoetingsplaats voor bouwend Nederland. Via toegewijde exposanten
informeert BouwBeurs 2019 over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het
vlak van energiezuinig bouwen en renoveren.
DucoBox Energy en DucoBox Eco twee
belangrijke wapens richting de toekomst.
Beide zijn te ontdekken tijdens de
BouwBeurs.’
Energiezuinigheid troef!
De productbenaming van de DucoBox
Energy is niet zomaar uit de lucht
gegrepen. ‘Door de unit standaard van
een geïntegreerde 2-zoneregeling met
vraagsturing op basis van CO2 en vocht
te voorzien, wordt een optimaal energetisch rendement bereikt’, verklaart
Dejonghe. ‘De dag- én nachtzone
worden immers via een ingebouwde
klep afzonderlijk aangestuurd, wat de
hoogste EPC-winst en een groen A+
energielabel met zich meebrengt. Deze
slimme vraagsturing zorgt voor maximale
akoestische prestaties die het toestel de
stilste in de markt maakt.’
Met de slagzin ‘Met Duco zie je door de
bomen het bos in élk project’ trekt de
ventilatiespecialist naar de Jaarbeurs.
In hal 8 op stand E072 zal u oog in oog
staan met Duco’s totaaloplossingen

DucoBox Eco: slimme ventilatiewarmtepomp

waarvan u ongetwijfeld de vruchten zult
plukken. Niet alleen u wordt er beter van,
maar ook uw binnenklimaat!
Kant-en-klare totaaloplossingen
‘Energiezuinigheid wordt in aanloop naar
2020 een steeds belangrijker gegeven’,
vertelt Hendrik Dejonghe, marketing
manager bij Duco. ‘Onze adviseurs zullen
tijdens BouwBeurs advies geven over
onze kant-en-klare oplossingen voor een
gezonde woning op maat van de huidige
én toekomstige energienormen. Daarvoor
ontwikkelde Duco vier slimme woonconcepten onder de noemer DUCO at HOME,
dit voor zowel renovatie, nieuwbouw,
actief wonen als passief wonen.’
‘Steeds meer zullen energiezuinige
woningen in ons straatbeeld verschijnen’,
gaat Dejonghe verder. ‘In de strijd tegen
de aanscherping van de energienormen
en het ‘BENG-wonen’ hebben wij met de

100% All-electric: Feit of fictie?
Gezonde, energie-efficiënte actieve
woningen zijn niet langer een utopie.
De verschillende uitvoeringen van de
DucoBox vormen een perfect match
met de woning van de toekomst. Bij
sommige uitspraken worden vraagtekens
gezet: een woning aan het gasnet
koppelen was vroeger geen optie, maar
een verplichting. ‘Vol gas voor gasloos’
is niet langer fictie. Tijdens Bouwbeurs
wordt hier met de DucoBox Eco een
concrete oplossing voor gepresenteerd.
De afgevoerde ventilatielucht van deze
ventilatiewarmtepomp met 2-zonesturing
wordt gebruikt als duurzame warmtebron
voor verwarming en warm tapwater
(A++ label). In combinatie met het allelectric pakket is de DucoBox Eco een
complete oplossing voor de energieneutrale woning van morgen.
www.duco.eu
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Paneelbouw

De ontwikkelingen op het gebied van
paneelbouw zorgen voor vele vernieuwingen. Dit is niet alleen voordelig voor
paneel- en machinebouwers, maar ook
voor de afnemers van de panelen.
Als het ontwerp, de productie en het
gebruik van panelen wordt verbeterd
kan een enorme efficiëntiewinst worden
gerealiseerd. Deze verbetering wordt
mogelijk gemaakt door de toepassing van
nieuwe producten, bedradingsmethoden en
technologieën. Omron voert diverse innovaties door in producten die in panelen

gebruikt worden, en in het bouwproces
van panelen met het concept van Value
Design voor panelen.
Downsizing
• Ruimte besparen
• Minder loze ruimte
• Meer geavanceerde besturingspanelen
• Verbeterde warmteafgifte
• Bestand tegen trillingen en geen
behoefte aan opnieuw aandraaien
• Minder bedradingswerk
Belangrijkste kenmerken van
Omrons Value Design
• Uniforme, gestandaardiseerde
afmetingen (hoogte en diepte)
• Zij-aan-zij-montage mogelijk bij een
omgevingstemperatuur van 55°C
• Aansluitklemmen met Push-In Plustechnologie

Elektrotechniek

Voordelen van Value Design
voor paneelbouwers

• Bedrading met aansluiting en
loskoppeling aan de voorzijde
• EPLAN-onderdeelgegevens beschikbaar
• Certificering voor UL en CSA
industrial.omron.nl/panelbuilding

Persoonlijke veiligheid
Gereedschap

Gasmonitor voor
koolmonoxide
Koolmonoxide is een giftig gas dat kan
ontstaan in een verbrandingsproces,
zoals bij een cv-installatie. Het gas
is reuk-, kleur- en smaakloos en kan
daardoor alleen met een gasmonitor
tijdig worden opgemerkt.
De Scott Protégé ZM CO en de Single
Gas Clip CO zijn zeer compacte en
lichtgewicht toestellen die gemakkelijk
en comfortabel op bedrijfskleding kunnen
worden gedragen. Hiermee wordt voortdurend de aanwezigheid van koolmonoxide in een (stook)ruimte gemeten
en wordt u bij een gevaarlijke concentratie
gewaarschuwd met lichtsignalen, vibratie
en een luid akoestisch signaal. U kan dan
direct passende maatregelen treffen.
Deze gasmonitoren zijn onderhoudsvrij
en 24 maanden continu werkzaam.
Na aanschaf schakelt u het toestel aan

Protégé ZM CO + Single Gas Clip CO

en draagt u het bij werkzaamheden
altijd bij u. Het toestel hoeft niet
opgeladen te worden en kan niet worden
uitgeschakeld. Na twee jaar gaat het
toestel uit en vervangt u het eenvoudig
weer voor een nieuwe.
euro-index.nl/gasdetectie
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Shrink-Kon® krimpkousen
Elektrotechniek

Eenvoudig in gebruik én
doeltreffende elektrische isolatie
De krimpmaterialen van ABB om kabels te isoleren en te beschermen zijn.
Ruim assortiment
ABB biedt met Shrink-Kon® een ruim
assortiment krimpkousen om kabels mee
te isoleren, te fixeren en te beschermen.
In zowel dun-, middel- als dikwandige
uitvoering. Kies voor een standaard
uitvoering, voor krimpkousen met lijmlaag
voor een uitstekende waterdichtheid,
transparante krimpkousen voor sterkstroom en dataconnectoren of halogeenvrije en vuurvertragende versies. Geschikt
voor laagspanningstoepassingen waarbij
flexibiliteit, snelkrimpend en niet-smeltend
belangrijk zijn.
Shrink-Kon® Dunwandige
krimpkousen
Deze producten zijn gemaakt van vernet
polyolefine en daardoor uitermate geschikt
om ongeïsoleerde kabelschoenen,
connectoren en doorverbindingen te
isoleren. Deze producten zijn beschikbaar
in lengtestukken van 1,22 m of op rol.
De krimpkous werkt daarnaast als een

vorm van trekontlasting en zijn goed te
gebruiken in kabelbomen.
De dunwandige krimpkousen zijn
beschikbaar in krimpverhouding van 2:1,
3:1 en 4:1 wel of niet voorzien van een
lijmlaag voor een uitstekende waterdichtheid. Voor specifieke toepassingen
op sterkstroom en dataconnectoren zijn
er transparante, halogeenvrije en vuurvertragende krimpkousen beschikbaar.
Shrink-Kon® Middelwandige
krimpkous
Deze krimpkousen zijn flexibeler dan
dikwandige krimpkousen en bieden een
uitstekende weerstand tegen schuren en
stoten. De Middelwandige krimpkous
wordt vaak gebruikt voor het herstellen
van de buitenmantel van de kabel en bij
in lijn verbindingen (verbindingsmoffen).
Doordat al deze krimpkousen zijn
uitgerust met een lijmlaag zorgt dit voor
een uitstekende waterdichtheid.
Shrink-Kon® Dikwandige krimpkous
De dikwandige krimpkousen worden vaak
gebruikt bij in lijn verbindingen voor het
isoleren en beschermen van de buitenmantel. Alle Dikwandige krimpkousen
zijn voorzien van een lijmlaag en bieden
daarmee een verzekerde waterdichtheid.
Gemaakt van op temperatuur gestabiliseerd vernet polyolefine kunnen deze
warmtekrimpisolatoren toegepast worden
op staal, aluminium, koper, standaard
plastic en elastomerisch isolatiemateriaal.

Shrink-Kon® krimpkousen
• Eenvoudig te gebruiken
• Krimpen door het aanwenden
van een warmtebron
• Er zijn dik-, middel- en dunwandige producten beschikbaar

In het dikwandige gamma beschikt ABB
ook over voorgevormde eindkappen en
aftakmoffen voorzien van een lijmlaag.
www.abb.com
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Robot

Robot Vloerverwarming produceert verdeelunits van hoge kwaliteit én
biedt daarnaast alles aan voor een complete vloerverwarmingsinstallatie.
Denk hierbij aan warmteverliesberekeningen, verlegplannen, buis,
naregelingen en bevestigingsmateriaal.
Robot Verdeelunits
Robot heeft een breed assortiment
verdelers zodat u voor elke situatie een
passende Robot verdeler kunt selecteren
voor uw klant. Omdat we alleen het beste
voor onze klanten willen, produceren wij
als Nederlandse onderneming dan ook
alles gewoon in Nederland.

Legplan woonhuis.

Robot Vloerverwarming heeft de volgende
verdeelunits in het assortiment: Standaard
verdeelunit, Optimum Flow, LTV, LT, LT-C
en de stadsverwarmingsverdeler.
Robot projecten
Naast de compacte verdelers van
Robot levert Technische Unie het
volledige pakket aan Robot producten
uit voorraad, denk aan de buis, naregelingen, bevestigingsmateriaal et cetera.
Daarnaast is het mogelijk om Robot
legplannen aan te vragen bij Technische
Unie of zelfs het hele project uit te
besteden, inclusief montage, via Ubel.
Deze samenwerking maakt dat Robot
samen met Technische Unie inmiddels
een sterke positie heeft bemachtigd op
de projectmarkt.
Nieuw, verpakking met boormal
Robot heeft weer iets nieuws! Dit keer
zit de ontwikkeling niet in de verdeler
zelf maar in de verpakking. De nieuwe
verdeler verpakking is steviger en voorzien
van handvatten. De verdeler is gefixeerd
in de doos onder andere door de bodem-

plaat. Elke verpakking wordt voorzien van
een sticker met de productinformatie en
barcode. Daarnaast is de look-and-feel
van de verpakking sterk verbeterd en blijft
deze stevige verpakking langer mooi.
Wanneer de bodemplaat uit de verpakking
wordt genomen is op de achterzijde een
handige boormal te vinden. Montage was
al gemakkelijk met de Robot verdelers
omdat deze in 1 stuk geleverd worden
en zo opgehangen kunnen worden. Het
wordt nu nog gemakkelijker; plaats
de boormal tegen de wand, teken de
ophangpunten af en boor direct de gaten.
www.robotclimate.com

Handige boormal.

Verwarming & Klimaat

Vloerverwarmingsprojecten

32
Panflex
Verwarming & Klimaat

Meer lucht met Panflex
Panflex, al jaren marktleider in flexibele rookgasafvoersystemen, maar wij doen meer!
Al meer dan tien jaar geleden zijn wij
begonnen met het maken van flexibele
slangen ten behoeve van de lucht- en
ventilatie industrie. Hier moet u denken
aan flexibele geïsoleerde, ongeïsoleerde
slangen en dempers. De vraag stijgt enorm,
vandaar dat wij dit artikel aangrijpen om
het extra onder de aandacht te brengen.

Om beter inzicht te geven in onze
verschillende producten hebben wij op
de Installatie Vakbeurs in Hardenberg
onze nieuwe en gemakkelijke snel
selectiekaart geïntroduceerd, om zo
kort en bondig weer te geven waar
uw slang uit opgebouwd en geschikt
voor is.

Op onze eigen locatie in Ede produceren
wij alle diameters slangen op vijftien
verschillende productie lijnen. Hierdoor
is het ook mogelijk om voor u een
product speciaal op maat te maken.

www.panflex.nl

Onze lucht snel selectiekaart kunt u heel makkelijk in uw bezit krijgen door
contact op te nemen met uw Technische Unie verkoopkantoor.

Kijk voor de volledige selectiekaart op
www.panflex.nl.

Isolectra
Elektrotechniek

Isolectra introduceert
WIELAND LED Splitter
Voordelen
• 2 x 0,75 mm²
• Snelle montage
• Per stuk leverbaar

De Wieland LED splitter is speciaal
gemaakt om een al dan niet dubbel
geïsoleerde leddriver of ledarmatuur
eenvoudig aan te sluiten op een Wieland
GST18i3® installatie. Met de Wieland
LED splitter kun je de voeding van de
GST18i3® installatie meteen doorkop-

pelen. De aderuiteinden van de Wieland
LED splitter zijn ultrasoon verdicht voor
een snelle montage.

Type
Wieland LED splitter 2 x 0,75 mm² Eca LSOH
Wieland LED splitter 3 x 1 mm² Eca LSOH

Art.nr.
7101 369
7101 376

BE-prijs
9,40
9,98

Op aanvraag zijn er ook uitvoeringen verkrijgbaar met de aderdiameter 2*1,5 mm² en 3*0,75 mm²

Specs
Het van de T-splitter afgaande
(vergrendelde) Wieland GST18i3® snoer
naar het armatuur bestaat uit een
LSOH 2 x 0,75 mm2, lengte 0,30 cm.
Ook verkrijgbaar in een LSOH 3 x 1 mm2,
lengte 30 cm.
www.isolectra.nl
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Verwarm groener met Quinn

Paneelradiatoren van Quinn beschikken over een hoge warmteafgifte en een
lage waterinhoud. Het unieke ontwerp van ons 25 mm waterkanaal vormt
de grondslag voor deze eigenschappen. In de praktijk vertaalt zich dit naar
lagere energiekosten voor huurders of huiseigenaars.
De efficiëntie van onze radiatoren is
al meermaals bewezen. Met een certificaat van zowel het Nederlandse BCRG
(met recht op EPC voordeel) als het Britse
EST, weet u dat de radiator doet wat hij
moet doen: zorgen voor ongeëvenaarde
prestaties.
Elke paneelradiator van Quinn is
geproduceerd met 1.2 mm dik staal van
de hoogste standaard en wordt getest op
13 bar werkdruk. Zo is de operationele
werkdruk van 10 bar gegarandeerd.
Dankzij ons waterkanaal van de derde
generatie zijn de prestaties van onze
paneelradiator weergaloos. Hij beschikt
over meer convectielamellen en smallere
waterkanalen dan eender welke concurrent.
Om een lang verhaal kort te maken: onze
radiator behaalt de hoogste afgifte en
verwarmt tegelijkertijd het minste water.
Onze derde generatie radiator geeft
18% meer warmte dan een radiator van
dezelfde afmetingen bij de concurrentie.

U kunt dus een kleinere radiator kiezen
om dezelfde kamer te verwarmen. Kiest
u een kleinere radiator of vervangt u
liever de huidige met een van dezelfde
afmetingen? U bespaart energie en geld
in beide gevallen.
Eén van de belangrijkste aspecten van
onze woning is het behaaglijk warme
gevoel. Onze radiator is uiterst dynamisch.
Hij beschikt over de kortste reactietijd
op de markt. In combinatie met de hoge
warmteafgifte is uw kamer dus sneller
warm en hoeft u geen uren op voorhand
beginnen te verwarmen.
Wist u trouwens dat wij over dé radiator
bij uitstek voor hernieuwbare energie
beschikken? Onze radiator heeft de
hoogste warmteafgifte op de markt
- zelfs in lage temperatuur regimes.
Dit maakt van hem de ideale match
voor lage temperatuurverwarming en
hernieuwbare energie zoals warmtepompen. Met minder water per kW

V.l.n.r.: Quinn Sensa, Quattro, Ligna & Compla.

en meer Watt per kg staal hoeft u niet
tevreden te zijn met minder warmte
wanneer u ervoor kiest om uw woning te
verwarmen met hernieuwbare energie.
Bovendien mag u dankzij het hoge
rendement van onze radiatoren rekenen
op een behoorlijk EPC-voordeel bij
plaatsing ervan.
Kortom, een Quinn radiator is de ultieme
combinatie tussen efficiëntie enerzijds en
uw portemonnee anderzijds.
Ontdek waarom onze radiatoren zo milieu
vriendelijk zijn in onze ‘Verwarm groener’
brochure. Vraag een exemplaar via
Technische Unie of neem een kijkje op
onze website.
www.quinn-informatie.nl
www.quinn-radiators.com
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Gira System 3000
Elektrotechniek

Jaloezie en licht in één
Afgelopen jaar waren installateurs en klanten al erg enthousiast over de
Gira System 3000 jaloeziebesturing. Op Light+Building presenteerde Gira
de uitbreiding van dit systeem met de functie licht. De clou daarbij is dat
het niet zomaar een uitbreiding is, maar een consequente integratie van
de besturingsfunctie van de systemen licht en jaloezie.
Daarom passen de basiselementen voor
de licht- en jaloeziebesturing niet alleen
bij alle systeemopzetstukken, maar de
opzetstukken herkennen ook zelfstandig
of ze op een licht- of een jaloeziebasiselement zijn aangebracht. Hun functie
wordt dan automatisch aangepast. Zo is
een universeel en overzichtelijk systeem
ontstaan met weinig componenten, maar
veel functies.
De producten van het Gira System 3000
onderscheiden zich door een intuïtieve

bediening en eenvoudige markering van
de toetsen. Tot nu toe omvatte het assortiment van de Gira System 3000 jaloeziebesturing de opzetstukken voor bediening
Standard en Memory alsook de jaloezieklok met display. Nieuw zijn de Gira System
3000 jaloezie- en schakelklok Bluetooth,
het Gira System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Standard, het Gira
System 3000 opzetstuk bewegingsmelder
2,20 m Komfort Bluetooth en het Gira
System 3000 aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk Bluetooth.
Bluetooth maakt naast de handmatige
of automatische besturing van functies
de programmering en bediening via de
Gira App mogelijk: met de smartphone
of tablet comfortabel vanaf de bank,
zonder speciale programmeertools of
een netwerk. Dat is ideaal voor gebruikers
die van wooncomfort houden.
Door de Gira licht- en jaloeziebesturing te
integreren in de nieuwe installatiemodule
System 3000 stelt Gira een compact en
overzichtelijk assortiment voor de belangrijkste besturingsopdrachten in de elektrotechnische installatie ter beschikking. Het
consequente meervoudige gebruik van de
systeemopzetstukken voor de systemen
licht en jaloezie gaat gepaard met een
aanzienlijke vermindering van het aantal
systeemcomponenten. Voor elektrotechnisch installateurs en de handel betekent
dat minder componenten, meer overzichtelijkheid en minder vereiste opslagruimte.
www.gira.nl
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Wilo

Met de Wilo-Stratos MAXO introduceert Wilo de eerste echte ‘smart’ pomp
ter wereld. Deze nieuwe hoogrendement-pomp vormt de nieuwe standaard
op het gebied van energie-efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid.
De Wilo-Stratos MAXO is uitgevoerd met
‘Groene-Knop-Technologie’ die bewezen
functies combineert met geheel nieuwe.
De nieuwe pomp wordt geleverd in enkelpompuitvoering (24 modellen van DN25
tot en met DN65), dubbelpompuitvoering
(12 van DN32 tot en met DN65) en een
aparte uitvoering voor warmtapwater-ringleidingen. Deze laatste variant, de WiloStratos MAXO-Z, is beschikbaar in negen
modellen.
De Wilo-Stratos MAXO onderscheidt zich
op connectiviteit en kan eenvoudig aan
de verschillende eisen binnen projecten
worden aangepast. Met analoge, digitale,
Bluetooth- én standaardinterface voor
connectiviteit tussen Wilo-producten
is de Stratos MAXO één van de beste
‘connected’ pompen op de markt.
Naadloze integratie in de wereld van
gebouwbeheersystemen is mogelijk met
CIF-modules. Bediening en besturing
van de pomp zijn via een maatwerk-app
mogelijk. De app leest de pompgegevens
uit en maakt zo bijvoorbeeld systeemoptimalisatie mogelijk.

systeemefficiëntie op de markt. Uitgebreide besturingsfuncties ondersteunen
daarbij een zeer energie-efficiënt bedrijf.
De nieuwe pompmodule is duidelijk, ruim
bemeten en kan zo worden aangesloten.
De geoptimaliseerde Wilo-Connector
wordt apart bekabeld, ingestoken en
voedt vervolgens de pomp.
Regelmethoden
Met nieuwe regelmethoden staat de WiloStratos MAXO garant voor een flexibele
aanpassing aan alle toepassingen - door

het instellen van een constante, gewenste
temperatuur of constante ΔT is het bedrijf
van de pomp en het overall-systeem zelfs
nog efficiënter. De Stratos MAXO-Z voor
warmtapwater ringleidingen leent zich
daarnaast uitstekend voor specifieke
hygiëne-vereisten: de pomp herkent
automatisch of een thermisch desinfectieprogramma wordt uitgevoerd en draagt bij
aan het reinigen van de leidingen door het
vermogen te maximaliseren.
www.wilo.nl

Eenvoudige en snelle configuratie
De configuratie van de Wilo-Stratos
MAXO verloopt eenvoudig en snel via de
Set-up Guide. Met innovatieve, energieefficiëntiefuncties, zoals ‘Multi-Flow
Adaption’ en ‘No-Flow Stop’ en een EEI
van ≤ 0,17 biedt de pomp ook de hoogste

Wilo-Stratos MAXO, de eerste echte ‘smart’ pomp ter wereld, onderscheidt zich
op connectiviteit, energie-efficiëntie en innovatieve regelfuncties.
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Stap in de wereld van
digitale pomptechnologie
met Wilo-Stratos MAXO
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Metaloterm
Verwarming & Klimaat

Rookkanaal voor
pelletkachels
Deskundige installatie
De pelletkachel wint ook in Nederland
snel terrein. Moderne verbrandingstechnieken zorgen voor een hoog rendement
en minimale uitstoot. En de aanschaf
wordt nog eens extra aantrekkelijk
gemaakt door de investeringssubsidie
duurzame energie (ISDE). Om in
aanmerking te komen voor deze subsidie
dient de kachel wel geïnstalleerd te

worden door een deskundig installateur
die de installatie opbouwt conform het
Bouwbesluit en de aangewezen normen,
iets wat wij ook voor de rookgasafvoer
met klem adviseren! Want optimaal
genieten van een goedwerkende pelletkachel kan alleen als ook de rookgasafvoer voldoet aan de gestelde eisen.
Hoe dit precies werkt?
T450 kwalificatie rookkanaal
De wetgeving ziet pellet kachels als
kachels voor vaste brandstoffen
(de pellets zijn immers gemaakt van
geperst hout), waardoor het rookkanaal
minimaal moet voldoen aan de T450
norm. Hiervoor moet het langdurig getest
zijn op een hoge temperatuur belasting
van 550°C en een kortstondige belasting
van 1.000°C (schoorsteenbrand). Alleen
als het rookkanaal deze testen goed

doorstaat, mag de T450 kwalificatie
gevoerd worden.
Metaloterm MF
Metaloterm MF heeft deze T450 en zelfs
een T600 kwalificatie en met name Ø 100
is bij uitstek geschikt voor pellet kachels.
Het systeem wordt al vele jaren in heel
Europa toegepast en het brede assortiment biedt voor iedere inbouwsituatie
wel een oplossing. Als aansluitleiding
kan bovendien Metaloterm ME gebruikt
worden, dit sluit naadloos op elkaar aan.
Wil je meer informatie over de Metaloterm
systemen, kijk dan op onze website
www.metaloterm.com of neem contact
op met een Technische Unie vestiging in
uw buurt.
www.metaloterm.com

Alfen Eve Mini
Elektrotechniek

Bewezen betrouwbaar
Eve mini
De Eve Mini biedt slimme technologie
in een zeer kleine moderne behuizing.
De Eve Mini wordt geleverd met geïntegreerde GPRS/Ethernet connectiviteit.
De socket versie heeft tevens een
kleuren scherm. Heb u behoefte aan
meerdere aansluitingen, kies dan voor
de Eve (twee sockets)
SIM-lock vrije laadstations
Als enige in de markt, zijn de Alfen laadstations SIM-lock vrij. Dit houdt in dat u
een vrije keuze heeft voor een dienstverlener voor het verrekenen van stroom
of beheer van laadstations.
Voor iedere elektrische auto
De Alfen laadpalen zijn geschikt voor
en getest met iedere elektrische auto.
Dit betekent dat u altijd thuis, op kantoor
of in het openbare terrein zorgeloos kunt
opladen met welk elektrisch voertuig
dan ook.

Bewezen betrouwbaar
De producten van Alfen zijn getest door
vooraanstaande automerken en gekeurd
door onafhankelijke instanties. De laadstations zijn hierdoor als enige in
Nederland DEKRA (voorheen KEMA),
CE en Z.E. Ready gecertificeerd.

Zeer kleine moderne behuizing
• Laadvermogen 3,7kW tot en met 22kW
• Stopcontact of vaste kabel van 5 m
of 8 m
• Montage aan de wand of losstaand met
optionele montagepaal
• Dynamisch loadbalancen mogelijk door
samenwerking met slimme meter
• Statusindicatie met led of full colour
display
• Display configureerbaar in verschillende
talen
• Standaard energiemeter voor het
verrekenen van stroom
• Aanmelden met laadpas
• Plug & charge
• Europese A-kwaliteit: een solide en
hoogwaardig product
www.alfen.com
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Hét alternatief voor lassen

VSH Shurjoint is een hoogwaardig groefleidingsysteem waarmee u, ten opzichte van
lassen en fitten, tot wel 70% installatietijd bespaart. Een mooie toevoeging aan het
‘integrated piping systems’ assortiment van VSH, dat nu een volledig geïntegreerd
systeem van 6 mm tot 104” beslaat.

Veel voordelen ten opzichte van
lassen
Bij de aanleg van leidingsystemen met
grotere diameters wordt traditiegetrouw
nog veel gelast. Maar voor laswerk op
bouwplaatsen zijn vergunningen nodig
en het is niet zonder gevaar. Het is een
arbeidsintensief proces dat door speciaal
getrainde, steeds schaarser wordende

lasspecialisten wordt uitgevoerd, vaak
ook in lastige situaties en omstandigheden. Daarbij is de kwaliteit van een
lasverbinding sterk afhankelijk van
persoonlijke skills en de situatie op de
bouwplaats.
Met de groeftechniek van VSH Shurjoint
is veel eenvoudiger een verbinding te
maken. Het is minder arbeidsintensief,
veiliger, schoner en levert een consistente
kwaliteit van de verbinding. En het allerbelangrijkste: omdat het veel sneller werkt
- ten opzichte van lassen en fitten - is met
VSH Shurjoint tot wel 70% installatietijd te
besparen en dat scheelt weer flink in de
kosten.
VSH engineering
Al vanaf de engineeringsfase stelt
VSH haar expertise en ervaring ter
beschikking. Technische ondersteuning
met 3D-ontwerpen, kostenvergelijkingen
en analyse van de thermische beweging

behoren tot de opties. Om het werken
met VSH Shurjoint makkelijker te maken
geeft VSH, waar nodig, ook praktische
(on-site) trainingen aan installatiemonteurs.
Naadloze aansluiting
press-systemen
VSH Shurjoint is geschikt voor een
groot aantal toepassingen, waaronder
verwarming, koeling, perslucht, sprinkler
en droge blusleidingen. Het assortiment
telt meer dan 600 individuele producten,
waaronder koppelingen, fittingen, flenzen,
afsluiters en aanboorzadels.
Met een groef-/press-overgangskoppeling
kan eenvoudig de verbinding worden
gemaakt naar bekende VSH presssystemen, zoals VSH XPress en VSH
PowerPress. Net als de press-systemen
van VSH is VSH Shurjoint volledig BIM
ready.
www.vsh.nl/shurjoint
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Sneller en veiliger installeren
met VSH Shurjoint
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De ultieme douche ervaring!
Sanitair

hansgrohe brengt
wederom een baanbrekende
innovatie: PowderRain!
Vanuit een onbegrensde passie voor water, topkwaliteit en de allermooiste
doucheproducten, werd PowderRain ontwikkeld. Een stille en 6x zo fijne douchestraal,
die het lichaam omhult als een warme cocon. Met deze douchestraal garandeert
hansgrohe een uniek en ultiem gevoel van ontspanning.

tijdens uw dagelijkse doucheritueel was
nog nooit zo eenvoudig.
Volgens hansgrohe zou elke douchebeurt een totaalervaring voor alle
zintuigen moeten zijn. Met PowderRain
zet hansgrohe een nieuwe stap in het
creëren van hét ultieme ontspanningsmoment.
Krachtig & Zacht
De hansgrohe PowderRain technologie
verfijnt de douchestraal zes keer,
waardoor duizenden minuscule waterparels ontstaan. Hierdoor ervaart u een
hele volle, maar ook zachte douchestraal
die het lichaam als een warme cocon
omhult. PowderRain is overigens niet
alleen zacht, maar ook effectief. De vele
volle druppels wassen zeep grondig weg
en spoelen shampoo effectief uit.
Opmerkelijk stil
De experts in het hansgrohe douchelaboratorium zijn er eveneens in geslaagd
om PowderRain tot 20% stiller te maken*,
tot fluisterniveau. Compleet ontspannen

Spat nauwelijks
De waterstraal van PowderRain is
dusdanig ontwikkeld, dat hij tijdens het
douchen nauwelijks spat. Een spatarme
douchestraal betekent een warmer gevoel
op uw huid, maar ook minder kalkvlekken
en minder schoonmaken. Dat is fijn in
elke badkamer en een groot voordeel bij
inloopdouches.
Efficiënter gebruik van warmte en
water
Bent u milieubewust? Bij PowderRain is
het waterverbruik gereduceerd. Hierdoor
bespaart u tijdens het douchen tot maar
liefst 20% water en energie.
PowderRain douches
De PowderRain douchestraal is geïntegreerd in negen verschillende hansgrohe
douchesystemen, waaronder een stijlvolle showerpipe, complete douchesets
en losse hand- en hoofddouches. Bij
de handdouches is de PowderRain

douchestraal opgenomen in combinatie
met twee andere douchestralen,
namelijk: de krachtige regenstraal Rain
en de intensieve massagestraal WhirlAir.
Dé favoriet van iedereen
De PowderRain douchestraal is een
echte alleskunner. De douchestraal is
heerlijk zacht en toch krachtig, en geeft
u een ultiem wellness gevoel. Om tot
deze douchestraalperfectie te komen is
dan ook uitvoerig en langdurig onderzoek
gedaan in het lab. Wat hansgrohe betreft
is dit waarschijnlijk de beste douche ooit,
die u moet ervaren!
Reeds een nieuwe douche geïnstalleerd?
Niet getreurd! De PowderRain handdouche heeft een standaard aansluiting
waarmee u deze eenvoudig op uw huidige
doucheslang bevestigt. Zo kan iedereen
genieten van PowderRain.
www.hansgrohe.nl/powderrain

* Ten opzichte van normale douchestralen
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Siemens

De regelaars van de nieuwe SINAMICS
G120X-serie zijn speciaal geschikt
voor gebruik in pomp- en ventilatortoepassingen in de water- en afvalwaterindustrie, gebouwentechniek maar ook
voor industriële omgevingen. Met een
vermogensbereik van 0,75kW tot 630kW
kan SINAMICS G120X met elke motor

worden gebruikt, echter de hoogste
energie-efficiëntie wordt behaald met
de synchrone reluctantiemotoren van
Siemens.

• SINAMICS G120X is klaar voor
digitalisering en kan direct worden
gekoppeld aan de cloud met
SINAMICS Connect 300.

De specialist in infrastructurele
toepassingen:
• Motorkabellengtes tot 150 m zijn te
bereiken zonder dat hiervoor een
uitgangssmoorspoel benodigd is.
• De geïntegreerde veiligheidsfuncties
zijn gecertificeerd voor SIL3.
• De SINAMICS G120X frequentieregelaar is geoptimaliseerd voor
pompen en ventilatoren.
• Bediening van asynchrone en
synchrone motoren in het vermogensbereik van 0,75kW tot 630kW.
• Stabiel functioneren onder alle netwerk
omstandigheden dankzij de geïntegreerde DC-link reactor.

Simpel, betrouwbaar en efficiënt
De SINAMICS G120X-serie biedt een
uitstekend bedieningsgemak, en is
eenvoudig in gebruik te nemen met
behulp van de SINAMICS Smart Access
Module en het IOP-2 bedieningspaneel.
SINAMICS G120X-regelaars voldoen aan
de eisen van alle relevante EU-energiebesparingsnormen, en bieden een efficiëntieniveau van meer dan 98 procent.

Elektrotechniek

Nieuwe SINAMICS G120X
frequentieregelaar

www.siemens.nl/sinamics

Efficiënt - Snel - Eenvoudig

In de huidige maatschappij waar alles
draait om efficiëntie en kostenbesparing
heeft Sensor- en verlichtingsfabrikant
STEINEL besloten om als optie GST aan
te bieden bij een 6-tal sensoren. Bij de
uitvoering van grote projecten kan een
GST-aansluiting grote besparingen
opleveren en de kans op fouten enorm
verkleinen.
Vijf jaar garantie.
www.steinel.nl

Verlichting

STEINEL sensoren voorzien
van GST-aansluiting
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HRU ECO 300 DUO Zone
Verwarming & Klimaat

Eenvoudig vraaggestuurd
ventileren in 2 zones
De nieuwe HRU ECO 300 DUO Zone zorgt ervoor dat er afzonderlijk in twee
zones (woon- en slaapzone) vraaggestuurd geventileerd kan worden op basis
van CO²-metingen. In de woonkamer en de hoofdslaapkamer wordt een RFT
CO²-sensor geplaatst die draadloos communiceert met de zoneklep waardoor
ventileren op zoneniveau mogelijk wordt.
De montage van de zonekleppen is zeer
installatievriendelijk en kan eenvoudig
direct op de HRU ECO 300 DUO Zone als
elders in het luchttoevoerkanaal naar de
woning worden geplaatst.
Beste prijs/EPC-bijdrage
De combinatie van het hoge rendement
van de HRU ECO 300, de zonekleppen
en de RFT CO2-sensoren in de woonen slaapzone geven een van de meest
gunstige EPC-bijdrage op dit moment,
zo blijkt uit de invoer in Uniec en E-norm.
Bovendien is het met de HRU ECO 300
DUO Zone in veel gevallen mogelijk om
de 70% regeling toe te passen op basis
van gelijktijdigheid.
De zeer lage EPC-bijdrage, de prestaties,
installatie- en servicevriendelijke eigenschappen van de WTW-unit zorgen voor
een unieke combinatie. Met de continue
aanscherpingen van de EPC in nieuwbouw
is de HRU ECO DUO Zone een onmisbaar
onderdeel in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Kenmerken HRU ECO 300
DUO Zone

Handig verpakt
Itho Daalderop heeft de verpakking van
de HRU ECO 300 en de HRU ECO 300
DUO Zone aangepast. Alle benodigdheden voor de HRU ECO 300 DUO Zone
zijn in een geïntegreerde doos bovenin
de unit overzichtelijk meeverpakt.
De HRU ECO 300 DUO Zone bestaat,
naast de HRU ECO 300, uit de volgende
onderdelen:
• Twee zonekleppen
• Twee RFT CO2-sensoren
• Eén RFT-Auto bediening voor in de
badkamer
• Vier extra afdichtringen
• Vier extra adapters

Voor installatie in het luchttoevoerkanaal
zijn extra afdichtringen en adapters
bijgevoegd.
zakelijk.ithodaalderop.nl/
producten/ventilatie-hele-huis/
ventilatie-met-wtw/hru-eco-300

• Capaciteit 300 m/³ bij 100 Pa
• Van de afgevoerde lucht
wordt tot 97% van de warmte
hergebruikt
• De meest installatie- en
servicevriendelijke WTW-unit
met unieke aansluitmogelijkheden (onder andere achter
het knieschot of aan het
plafond)
• Eenvoudige montage van de
zonekleppen direct op de unit
of in het luchttoevoerkanaal
naar de woning
• Afzonderlijk vraaggestuurd
ventileren in twee zones

41
Ewent

Nooit meer op zoek naar een stopcontact
onder het bureau, draden die onoverzichtelijk door elkaar raken of een aparte
oplader voor USB-apparaten nodig. Sluit
drie elektrische apparaten en drie USBapparaten tegelijk aan met de kubusvormige stekkerdoos van Ewent (EW3938).
De stopcontacten zijn uitgerust met
kinderbeveiliging, dus de stekkerdoos
kan makkelijk op een bureau geplaatst
worden, thuis of op het werk.

Samen leveren de USB-poorten 2.4A en
zijn uitgerust met bescherming tegen te
hoge stroom en kortsluiting. Met de aan/
uit schakelaar voorkomt u sluipgebruik
door alle stopcontacten en USB-poorten
in één keer aan of uit te zetten.

Producteigenschappen
• Drie stopcontacten en drie
USB-poorten
• Aan/uit schakelaar
• Bescherming tegen te hoge
stroom en kortsluiting
• Lange kabel: lengte 1,5 m
• Stopcontacten met kinderbeveiliging
• Inclusief kleefpad voor het
stevig plaatsen op een bureau
• Ruimtebesparend ontwerp: alle
stopcontacten en USB-poorten
zijn benaderbaar

Elektrotechniek

Stijlvolle, kubusvormige
stekkerdoos

Meer informatie over de Ewent
stekkerdoos vindt u op:
www.ewent-online.com

Ubel introduceert de Kronos fitting
Verwarming & Klimaat

Supersnel monteren op
dikwandig stalen leidingen
De praktijk leert dat er bij renovaties of
reparaties snel en eenvoudig gewerkt
moet kunnen worden. Ook wanneer de
dikwandige leiding slecht te bereiken is
waardoor draadsnijden, lassen of persen
geen optie is. Ubel biedt hiervoor de
oplossing.
Overgangsfitting Kronos voor
dikwandig stalen leiding
• Geen speciaal gereedschap nodig
• Voor cv, koeling en gas (DVGW-keur)
• Tot 90°C inzetbaar bij cv
• Verkrijgbaar in:
- Knel x buitendraad (puntstuk)
- Knel x binnendraad (schroefbus)
- Knel x knel (koppeling)
• Diameterrange van 3/8” tot en met 2”
www.ubel.nl

Maatvoering

Puntstukken

Schroefbussen

Koppelingen

3/8” DN10
1/2” DN15
3/4” DN20
1” DN25
1.1/4” DN32
1.1/2” DN40
2” DN50

7573770
7573784
7573791
7573798
7573805
7573812
7573826

7573714
7573721
7573735
7573742
7573749
7573756
7573763

7573833
7573840
7573847
7573854
7573861
7573875
7573882
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Koopman
Verlichting

Haal meer uit je verlichting
met Interlight Play®
Met de Play® armaturen van Interlight wordt lichtsturing eenvoudig.

De technologie is in een uitgebreide
selectie armaturen geïntegreerd, voor
iedere toepassing is een slimme
oplossing beschikbaar. De kracht is
eenvoud: Iedereen kan de verlichting
met de afstandsbediening optimaliseren
en op ieder gewenst moment aanpassen.

De Play® armaturen zijn voorzien van een
dipswitch driver en worden geleverd met
afstandsbediening. Met behulp van de
dipswitches kun je de armaturen eenvoudig
groeperen (maximaal zes groepen). Met
de afstandsbediening is het mogelijk
om de armaturen te dimmen, de lichtkleur

aan te passen en persoonlijke instellingen
vast te leggen. Zo schakel je bijvoorbeeld
eenvoudig tussen sfeer- en werkverlichting
in een restaurant of pas je je etalage aan
aan het seizoen.
www.koopman.nu
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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

| = deelname (of organisatie) Technische Unie en/of Ubel
Hoewel aan de samenstelling van de agenda de uiterste zorg
is besteed, kunnen geen rechten worden ontleend aan
mogelijke onjuistheden.
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De in Technoscoop geplaatste afbeeldingen zijn bedoeld
als oriëntatie en derhalve niet bindend. De vermelde prijzen
zijn te allen tijde vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig.
Prijswijzigingen en veranderingen in uitvoering zijn derhalve
voorbehouden. Technische Unie heeft de grootst mogelijke
aandacht besteed aan de juistheid van de informatie in
deze Technoscoop, fouten zijn echter niet volledig uit te
sluiten. Gehele of gedeeltelijke overname van deze artikelen
is slechts mogelijk met toestemming van de redactie. Voor
kennisgeving van de Algemene Leveringsvoorwaarden van
Technische Unie B.V. verwijzen wij u naar onze website.

Meewerken

aan Technoscoop?

Laat uw mening weten over Technoscoop
zodat we hem nóg beter kunnen maken.
Al meer dan 65 jaar valt Technoscoop op de deurmat van de
installateur. We willen u met dit magazine informeren én inspireren. Daarom horen we graag van u wat u belangrijk vindt in
Technoscoop, en wat er beter kan. Als vaste abonnee weet
u wat u wilt. Dit is het moment om ons dit te laten weten! Zo
kunnen wij u blijven inspireren bij het installeren.
Scan de QR-code of ga naar tu.nl/mening en help Technoscoop
vernieuwen. De enquête duurt maximaal 4 minuten.

