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VanLien

Nieuwe producten op
Light+Building.

Om de DALI-noodverlichting als
separaat systeem te monitoren,
biedt VanLien de mogelijkheid
de noodverlichtingsarmaturen te
verbinden met de DALI Control Unit.
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Hüppe

TKF

Vanaf heden biedt HÜPPE een
vast of beweegbaar segment,
voor het achteraf monteren
bij uw inloopdouche - de
ConnectPro.

Afgelopen periode heeft
TKF een groot assortiment
CPR gecertificeerde kabels
geïntroduceerd welke voldoen
aan de norm EN50575.
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System-2-System
Vakantieplannen of
vakantieplanning?
Bouwvak. De tijd dat de hele
bouwsector stilligt laten we zo
zoetjes aan achter ons. Ook
bij Technische Unie werken we
natuurlijk door. Wel met wat
minder mensen, maar zeker niet
minder hard. In september staan
we op de Installatievakbeurs,
nog geen week later nemen we
deel aan TIV Hardenberg en ook
de voorbereidingen voor de TU
Boot zijn alweer in volle gang.
Zeker in de vakantietijd staat of
valt alles met een doordachte
projectplanning.
Ook in de bouw is een
sluitende projectadministratie
en -planning van groot belang.
Door uw bedrijfsprocessen te
automatiseren met behulp
van ERP-software vergroot u
uw productiviteit. Wist u dat
de meeste ERP-oplossingen te
koppelen zijn aan de systemen
van Technische Unie?
System-2-System-koppelingen
noemen we dat. Handig, want
door ook uw bestelproces
te automatiseren kunt u nog
efficiënter werken. Met de
bouwvak voor de deur is dat
geen overbodige luxe.
Het klinkt als een cliché, maar
het gaat om opladen en
doorladen. Fijne zomer.
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

Calculeren en offreren, inkopen en materiaal beheren,
projectmanagement en relatiebeheer; ook bedrijven
in de bouw maken in toenemende mate gebruik
van ERP-software. Logisch, want een overzichtelijke
enterprise resource planning maakt een groot
verschil. Bedrijven die kiezen voor een ERP-systeem
kiezen voor efficiënter werken, een kleinere kans op
fouten, sluitende bestelprocessen en een eenvoudige
administratie.
De meerwaarde van ERP
‘Eigenlijk is het vreemd dat nog lang
niet alle bedrijven waar ik kom over
zijn gestapt op een ERP-systeem,’ zegt
Reguillio Nelom, Digital Commerce
Adviseur System-2-System bij
Technische Unie. ‘Zelfs voor zzp’ers
is er enorm veel te winnen door te
automatiseren.’ Reguillio is overtuigd
van de meerwaarde die ERP-software
heeft voor de klanten van Technische
Unie: ‘Ik begrijp best dat de stap voor
sommige ondernemers heel groot lijkt.
Daarom bieden mijn collega’s en ik
daarbij graag onze ondersteuning aan.

Syntess Atrium
Een van de aanbieders van
speciaal voor bouwbedrijven
ontwikkelde ERP-software is
Syntess. Syntess Atrium maakt
de dagelijkse praktijk inzichtelijk. Van calculatie tot en met
planning, van materieelbeheer
tot urenregistratie. Bovendien
slaat dit pakket de brug tussen
ERP en BIM.
Net als de S2S-koppeling met
Technische Unie wordt ook
Syntess Atrium ingesteld op uw
specifieke situatie. Met een
goed ERP-programma behoort
het werken met verschillende
soft warepakketten en
databases snel tot het
verleden. Zo maakt
u een eind aan het dubbel
invoeren van bonnen aan
het beheren van gegevensbestanden op verschillende
plekken.

Er zijn enorm veel programma’s met
enorm veel mogelijkheden waar zowel
zzp’ers en kleinere mkb’ers prima mee
uit de voeten kunnen. Veel van onze
klanten denken dat zo’n pakket een
grote investering is, maar dat valt
enorm mee. Tegenwoordig bestaan
de systemen uit verschillende modules
en koop je alleen de modules die je
nodig hebt.’
System-2-System met
Technische Unie
Bedrijven die werken met een ERPsysteem kunnen dat systeem koppelen
aan het systeem van Technische Unie.
‘Zo’n System-2-System-koppeling
(S2S-koppeling) levert nóg meer
voordelen op,’ aldus Regiullio.
‘Alle relevante artikel- en conditiebestanden met de bijbehorende nettoprijzen worden automatisch in het
ERP-pakket van de klant geüpload.
De OCI-koppeling maakt het mogelijk
om producten op te zoeken via onze
site en deze vervolgens te importeren
in het pakket, inclusief de aantallen en
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werkt voor iedereen
de actuele prijs. Orders die de klant
aanmaakt in het ERP-pakket, kunnen
direct vanuit het pakket doorgestuurd
worden naar Technische Unie in ICM- of
XML-formaat. De klant ontvangt een
digitale orderbevestiging die het ERPpakket vervolgens automatisch verwerkt.
Gemak dient de klant!’
Gratis op maat geprogrammeerd
De branche-eigen ERP-pakketten zijn
compatibel met de S2S-berichten van
Technische Unie. Reguillio: ‘We bieden
deze koppelingen al meer dan 25 jaar aan
en werken inmiddels met zo’n honderd
softwareleveranciers samen. Veel klanten
werken met een softwarepakket van
Syntess, ENK, Navision, Acto, AG&P
of SAP. Om ervoor te zorgen dat deze
klanten snel kunnen worden aangesloten,
standaardiseren wij de S2S-koppelingen
zo veel mogelijk.’ Wanneer een klant met
een branchevreemd ERP-pakket een
koppeling aanvraagt, brengt het ontwikkelteam van Technische Unie deze in
overleg met de klant tot stand. ‘Het
bedenken van slimme oplossingen is
onze kracht,’ vertelt Reguillio. ‘Gaat
het om het integreren van software, dan
bekijken we de opties voor een unieke
koppeling en uiteraard leren we de klant
hoe hij de koppeling kan gebruiken.’
Praktischer, efficiënter en
minder foutgevoelig
Mampaey Installatiebedrijven is een fullservice installatiebedrijf met ongeveer
150 medewerkers en bestaat uit
Mampaey service, Mampaey installatietechniek en Mampaey van Alphen.
Het bedrijf werkt met de S2S-koppeling

Leveren
Pakbon

Betalen
Facturen

sinds ze 4 jaar geleden overstapten op
Syntess Atrium. ‘Bij zo’n overstap bekijk
je opnieuw alle criteria waar zo’n stuk
software precies aan moet voldoen,’
vertelt Chris Kafoe, Projectleider bij
Mampaey Installatiebedrijven. ‘Tijdens
de gesprekken met Syntess hoorden we
dat we Syntess Atrium konden koppelen
aan de systemen van Technische Unie.
Daarmee zou het bestelproces een stuk
praktischer, efficiënter en minder foutgevoelig worden, dus hebben we die
koppeling geïmplementeerd.’ Ook aan
het implementeren van de S2S-koppeling
ging een aantal gesprekken vooraf.
Deze keer met de toenmalige Adviseur
e-Commerce van Technische Unie.

‘Samen met Technische Unie en
Syntess hebben we ervoor gezorgd
dat de S2S-koppeling past binnen het
systeem zoals wij dat voor ogen hebben,’
aldus Chris. ‘Technische Unie heeft
kosteloos het digitale proces ingericht
met inderdaad tijdwinst en een kleinere
foutmarge als resultaat.’
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Nu nog completer
Verwarming & Klimaat

Compacte Robot
verdeelunits
Alle ROBOT verdeelunits worden voortaan geleverd met een nieuwe Grundfos
UPM3 pomp én een handige mano-thermometer. Deze aanpassingen maken
uw installatiewerkzaamheden nog gemakkelijker en sneller!

ROBOT produceert compacte
verdeelunits van hoge kwaliteit
én biedt daarnaast alles aan
voor een complete installatie.
Denk hierbij aan calculaties,
legplannen, buis en bevestigingsmaterialen. Uw uitdagingen zijn
onze uitdagingen, wij doen
graag dat stapje extra!
ROBOT, made by real humans.

Nieuwe Grundfos UPM3 pomp
De energiezuinige Grundfos UPM3 pomp
is een AutoAdapt pomp (zonder display) en
heeft een lagere inbouwdiepte. Hierdoor
wordt elke ROBOT verdeelunit 25 mm
minder diep en is daardoor eenvoudiger
in omkastingen te plaatsen. De waaier is
speciaal door Grundfos aangepast zodat
deze passend is op het ROBOT composiet
pomphuis.

Pompen volledig uitwisselbaar
De nieuwe UPM3 pomp zal de Alpha2L &
Alpha2 AutoAdapt pompen vervangen.
Voorlopig zijn deze pompen nog wel als
vervangingsartikel leverbaar. Overigens
passen de ROBOT Grundfos pompen UPS,
Alpha2L, Alpha2 AutoAdapt en UPM3 allen
op hetzelfde pomphuis waardoor deze
één voor één uitwisselbaar zijn.

Handige mano-thermometer
Elke ROBOT verdeelunit wordt voortaan
uitgerust met een mano-thermometer in
de aanvoer, die onder andere de druk in
het vloerverwarmingssysteem aangeeft.
Het vullen van de installatie en het meten
van de druk, kan nu dus gelijktijdig en op
dezelfde locatie plaatsvinden.
Nieuwe handleiding
Bij elke ROBOT verdeelunit wordt een
nieuwe handleiding meegeleverd. Een
helder en overzichtelijk boekje met
informatie over installatie en onderhoud.
U kunt de handleiding uiteraard ook los
of digitaal bij ROBOT aanvragen.
www.robotclimate.com
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Assortiment sanitair accessoires uitgebreid
Sanitair

Haceka Aline aluminium
Decoreer uw badkamer met deze moderne sanitair accessoires.
De serie is onderscheidend in design
en materiaal. Gemaakt van lichtgewicht
en sterk aluminium in combinatie met
porselein wat het extra chique maakt. Op
deze accessoires zit tien jaar garantie.
De aluminium lijn verfraait de badkamer
door haar strakke lijn en zorgvuldig
gekozen kleuren. De keuze bestaat uit:
traditioneel glanzend chroom, industrieel
geborsteld zilver, modern grijs, archi-

tecten mat zwart en subtiel zacht goud.
De handdoekhouders, toiletrolhouders,
haakjes en planchetten zijn er allemaal
in deze kleuren. Bekers, zeepschaaltjes,
-dispensers en toiletborstelsets zijn
gecombineerd met hoogglans wit
keramiek onderdelen.

of verlijmen voor montage van de accessoires. De HangOn set biedt een goede
uitkomst in bijvoorbeeld huurwoningen
waar vaak niet geboord mag worden of
als er moeilijk te boren tegels op de muur
zitten.
www.haceka.com

De producten worden geleverd inclusief
schroeven en onze Haceka HangOn set.
Zo kan er gekozen worden tussen boren

Bailey Lights
for professionals

Met het uitgebreide assortiment decoratieve lichtbronnen en de accessoires van
Bailey worden momenteel de meest bijzondere combinaties gemaakt.
Om nog meer gehoor te geven aan
deze trend introduceert Bailey onder de
naam Shades by Bailey Lights, een serie
lampenkappen die eenvoudig met een
aantal lampvoeten gecombineerd kan

worden. De geëmailleerde ‘Enamel’
Shades combineren goed met de
porseleinen of retro lamphouders voor
een vintage effect. De metalen ‘Slim’
Shades passen perfect bij de aluminium
‘grid’ en ‘long’ serie. De weerkaatsing
van het licht van de Bailey lichtbronnen
in de kappen is werkelijk schitterend.
www.bailey.nl

Verlichting

Shades by Bailey Lights
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Siemens
Industrie

25 jaar SITOP
De Siemens SITOP voedingen bestaan 25 jaar! Al 25 jaar is SITOP het hart van
de automatisering waarbij de industrieën over de hele wereld betrouwbaar
worden gevoed. Ter gelegenheid van dit jubileum biedt Siemens exclusieve
jubileumpakketten aan met een eenmalige korting van 25%. Een van de
pakketten bevat de Siemens SITOP PSU8600.
De SITOP PSU8600 bevat een Ethernet/
PROFINET interface en vier parametreerbare uitgangen (spanning en
vermogen) welke individueel kunnen
worden gemonitord. PROFINET biedt
uitgebreide diagnostische- en onderhoud
informatie welke direct kunnen worden
geëvalueerd in SIMATIC S7 en gevisualiseerd in SIMATIC WinCC.
Daarnaast biedt de SITOP PSU8600
voeding van Siemens de mogelijkheid om
gebruik te maken van de open communicatie standaard OPC UA (Open Platform
Communications Unified Architecture).
De open interface voor horizontale en
verticale communicatie is gebaseerd op

het client-server principe en zorgt voor
snelle, fabrikantonafhankelijke gegevensuitwisseling tussen de SITOP voedingen
en industriële pc’s, automatiseringsapparatuur of applicaties van derden.
De integratie van de OPC UA-server in
de firmware van de SITOP voedingen
biedt uitgebreide mogelijkheden met
betrekking tot diagnosticeren en parametreren. De communicatie van het
controle niveau naar de Cloud is
platform onafhankelijk, dit maakt OPC
UA een belangrijk bouwsteen op de weg
naar een digitale productie omgeving.
Het jubileum pakket bestaat verder uit
de combinatie met een buffermodule

Vraag naar de jubileum
pakketten bij uw Technische Unie
verkoopkantoor.

waarmee u klaar bent voor industrie 4.0.
De buffermodule kan namelijk zonder
extra bedrading worden aangesloten op
de basis unit en zorgt voor het tijdelijk
overbruggen van stroomstoringen. Tevens
is het mogelijk om de energiegegevens
van ieder kanaal te verzamelen, op basis
van deze gegevens kunnen de uitgangen
in-/ of uitgeschakeld worden ten behoeve
van het energiebeheer.
De SITOP PSU8600 is de eerste voeding
die in staat is tot een integratie in het
netwerk. Hierdoor is het mogelijk om
waarschuwingen te geven bij dreigende
kritieke toestanden, wat uiteindelijk resulteert in een verbeterde beschikbaarheid
van de installatie.
www.siemens.com/sitop25
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Stelrad

Met de elektrische uitvoering van de Dahlia radiator treedt er een nieuw tijdperk aan.
Naast de traditionele hydraulische verwarming wordt er deze tijd ook gekeken naar
alternatieve energiebronnen. Met de Dahlia E speelt Stelrad hier direct op in.

Eenvoudig en ecologisch
verwarmen met elektrische
radiatoren
Een radiator die altijd paraat staat,
in elk seizoen… altijd handig in de
badkamer. Of u een handdoek wilt
drogen of opwarmen, of de kamertemperatuur extra aangenaam
maken, op de Dahlia E kunt u altijd
rekenen.
De Dahlia E, een slimme
warmtebron!
De Dahlia E is volledig programmeerbaar
en slaat zelfs af wanneer het raam open
staat, waardoor hij bijzonder energieefficiënt is. Zijn intelligente sturing maakt
dat hij moeiteloos voldoet aan de nieuwe
en strenge EcoDesign richtlijn, geldig
sinds januari 2018.
De Dahlia E is voorgevuld met
verwarmingsvloeistof en werkt
volledig plug & play. U hoeft enkel

de radiator op te hangen en elektriciteit
aan te sluiten om zorgeloos van de
warmte te genieten. Verder bevat de
gebruiksvriendelijke, programmeerbare
thermostaat onder andere een boostknop die uw handdoek verwarmt of
droogt in de kortst mogelijke tijd.
www.stelrad.eu

Belangrijkste voordelen
• Montage- en aansluitklaar
• Digitaal scherm met achtergrondverlichting
• Geïntegreerde
weekprogrammatie
• Open raam detectie
• Weergave energieverbruik
in kWh
• IR-ontvanger voor optionele
afstandsbediening
• Boost-knop
• Conform EcoDesign

Assortiment
Hoogte
775
1181
1181
1411
1411
1763
1763

Hoogte incl.
thermostaat
855
1261
1261
1491
1491
1843
1843

Lengte
585
495
585
495
585
495
585

Aantal
buizen
16
24
24
28
28
36
36

Afgifte
(Watt)
400
600
700
700
900
1000
1000

Art.nr.
5359153
5359160
5359167
5359174
5359181
5359188
5359195

BE-prijs
276,00
313,00
324,00
343,00
359,00
393,00
409,00

Verwarming & Klimaat

Stelrad gaat elektrisch!
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Gira
Elektrotechniek

Nieuwe producten op
Light+Building

Mobiel, flexibel en veilig:
eNet SMART HOME App
eNet is de gevestigde standaard in de
branche voor de draadloze besturing
van de gekoppelde gebouwentechniek
in woningen en huizen tot 120 m2. Het
systeem is ideaal voor modernisering,
maar is ook geschikt voor nieuwbouw.
eNet SMART HOME is een uitbreiding
van eNet: een omvangrijk, intuïtief
bedieningssysteem met een uitgebreid
productportfolio, met wand- en handzenders en talrijke opzetstukken voor
bediening.
In dit systeem is een centrale functie
weggelegd voor de eNet SMART HOME
App. Deze maakt de veilige toegang
op afstand onderweg mogelijk, maar
natuurlijk ook in het eigen huis. Gewoon
via de smartphone. Daarnaast kunnen de
gebruikers verschillende functies zelf
configureren, bijvoorbeeld de licht- en
jaloeziebesturing, de regeling van de
verwarming of tijdschakelklokken alsook
diverse als-dan-regels. De besturing
van eNet SMART HOME is echter ook
mogelijk via de vast geïnstalleerde Gira
G1, die daarmee als Gira eNet SMART
HOME Client fungeert.

Maximaal wooncomfort gemakkelijk
gemaakt: eNet SMART HOME
verwarmingsregeling met tado°.
De intelligente koppeling van eNet
SMART HOME met tado° maakt de
comfortabele besturing van radiatoren
en vloerverwarming mogelijk - met de
Gira eNet draadloze wandzender of
met de eNet SMART HOME App op
de Gira G1 of een smartphone.
Bijzondere kenmerken zijn de automatische herkenning van een open raam,
de ondersteuning van de weersverwachting en de plaatsonafhankelijke
besturing bij afwezigheid.
Geplande leverdatum tado°: 10/2018

Mobiel en veilig: Gira DCS mobiel
Onderweg of thuis in het wifi-netwerk:
met Gira DCS mobiel presenteert Gira
een nieuwe mobiele toegang tot de
deurcommunicatie. De functie is in de
al bekende DCS-IP-gateway voor iOS
en Android smartphones opgeslagen en
vormt daarmee een eigen portaaloplossing van Gira. Dankzij kenmerken
zoals Early Media of groepsgesprekken
komt u ook te weten wie voor uw deur

staat als u niet thuis bent. De eigen app
van Gira, DCS mobiel, is verkrijgbaar
voor iOS en Android. Overigens: ook als
de app niet geopend is, wordt bij een
inkomende oproep een melding gegeven
via Push Notification.
De communicatie is echter niet alleen
mobiel, maar ook versleuteld - via
Secure Data Access (SAD), dat ook
wordt gebruikt in de module voor
toegang op afstand Gira S1. In de
eerste versie, die op Light+Building
wordt getoond, worden beelden
tweemaal per seconde geactualiseerd.
Latere updates zullen meer functies
bevatten. Voor alle gebruikers die al
een DCS-IP-gateway gebruiken, zal
een updatebestand beschikbaar zijn.
Geplande leverdatum: 08/2018

www.gira.nl
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Stankoplossing voor het toilet
Sanitair

35% consumenten wil
voorgelicht worden
Met stank op het toilet hebben we dagelijks te maken; in een gemiddeld gezin
is de toiletdeur bijna 4 uur per week op slot. Uit consumentenonderzoek naar
vieze toiletgeuren, uitgevoerd door Blauw in opdracht van Geberit, blijkt dat 80%
zich ergert aan vieze toiletluchten en dat maar liefst 35% van de mensen graag
door de installateur of sanitairspecialist geïnformeerd had willen worden over een
oplossingen voor deze stank.
Vraagt u als installateur weleens aan uw
klanten naar de beleving van wc-geurtjes?
U zult versteld staan over het ongemak
en de vraag naar een oplossing. Voor
slechts een paar euro meer plaatst men
een Geberit DuoFresh inbouwreservoir
in plaats van een Geberit Duofix. Deze
verwijdert vieze geurtjes direct uit de
toiletpot, waardoor deze zich niet kunnen
verspreiden in de ruimte en het toilet fris
blijft ruiken.
Uit het consumentenonderzoek naar
toiletgeuren blijkt dat 80% van de ondervraagden zich ergert aan stank van de
voorganger. Het is daarmee een probleem
waar we ons dagelijks aan ergeren of
voor schamen. Des te belangrijker dat
de consument gewezen wordt op het
feit dat dit geen probleem meer hoeft te
zijn. Sterker nog: uit het onderzoek blijkt
dat consumenten van de installateur of
sanitairspecialist verwachten hierop
gewezen te worden.
De oplossing: Geberit DuoFresh
De oplossing voor toiletgeuren is het
DuoFresh toiletsysteem. Dit inbouwreservoir verwijdert, met één druk op de
knop van de bedieningsplaat Sigma40,
vieze luchtjes direct uit de toiletpot en
brengt deze lucht weer neutraal in de
ruimte middels een actief koolstoffilter.
Door het probleem direct bij de bron
aan te pakken, krijgen luchtjes geen
kans zich te verspreiden in de ruimte en
blijft de toiletruimte fris ruiken. Daarnaast
geeft dit innovatieve toiletsysteem heerlijk
fris water bij elke spoeling; achter de

Type
DuoFresh WC element
Bedieningsplaat Sigma 40 met afzuiging

De geurzuivering wordt geactiveerd
door de knop aan de bovenkant van
de Sigma40 bedieningsplaat in te
drukken. Hij schakelt na tien minuten
automatisch weer uit.

Om geen vieze geurtjes meer op
het toilet te hebben heeft u het
Geberit DuoFresh wc element nodig
(4564 134) en de Geberit bedieningsplaat Sigma40 (4716 890).

bedieningsplaat is onzichtbaar een
houder geïntegreerd waarin hygiënisch
een stortbakblokje geplaatst kan worden.

zo bewust gemaakt van deze oplossing.
Hier kunt u als vakspecialist ook op
inspelen of gebruik van maken.

Campagne ‘Stank hoeft niet te
stinken’
Ook dit jaar voert Geberit weer uitgebreid
campagne, zowel op radio, sociale media
en ook op beurzen. Consumenten worden

www.stankhoeftniettestinken.nl

Art.nr.
4564 134
4716 890

BE-prijs
364,68
543,92
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Neoperl
Sanitair

TECHLINE-aansluitslangen
TECHLINE-slangen van Neoperl bieden de mogelijkheid om uw flexibele aansluitslang in
de juiste lengte en met de nodige aansluitingen samen te stellen volgens uw wensen en dit zonder minimale bestelvolumes! Voor u dus helemaal op maat gemaakt.
Natuurlijk kan ook uit het TECHNLINEstandaardassortiment worden gekozen,
dit in de maat DN8 in lengtes van 30 cm
tot 200 cm (tot een lengte van 200 cm
zijn de slangen KIWA-gecertificeerd).
Het binnenmateriaal van de slang is
EPDM, waardoor de slang uiterst flexibel
is. De omvlechting van roestvrij staal AISI
304 voldoet aan hoge kwaliteitseisen. De
pershuls is eveneens van roestvrij staal
AISI 304 gemaakt, de watervoerende
delen zijn van blank messing en de
schroefverbindingen van vernikkeld
messing.

Bestand tegen glycol tot een maximale
concentratie van 30%.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met uw Technische Unie
verkoopkantoor of met de binnendienst
van Neoperl.
www.neoperl.ch

De slang is geschikt voor drinkwatertoepassingen. Niet geschikt voor olie-,
gas-, zuur- en persluchttoepassingen.

Kwaliteit
Verwarming & Klimaat

Made in Holland
Zoals u wellicht weet ontwikkelt en produceert Panflex al vele jaren in eigen huis
diverse flexibele oplossingen voor toepassingen in de luchttechniek.
Hiermee spelen we altijd in op de situatie
en de nieuwe technieken in de lucht en
klimaattechniek. Onder andere de Panflex
WTW demper die bestaat uit een gepatenteerde Non-Woven binnenslang, met
isolatie en een buitenhoes, heeft door zijn
specifieke eigenschappen en demping-

waarden een unieke positie in de markt.
Vanwege deze unieke eigenschappen
(dempingwaarde en Non-Woven) wordt hij
reeds vele jaren door alle vooraanstaande
WTW fabrikanten aanbevolen.
Ook de ‘eenvoudige’ aluminium laminaatslang is van een dusdanige kwaliteit dat u
hem niet onmiddellijk kapot trekt wanneer
u hem onder spanning brengt of uw duim
tegen de folie zet. Ook in de utiliteit
worden Panflex Luchtproducten veel
toegepast. Met name dan Panflex AF-1
demper met of zonder Non-Woven
binnendoek wordt ook hier weer
vanwege zijn specifieke montage en
geluiddempende eigenschappen veelvuldig voorgeschreven en gemonteerd.
Zo vindt u bijvoorbeeld Panflex geluiddempers op Schiphol of in het hoofd-

kantoor van ING. Met Non-Woven
binnenslang worden deze dempers
hoofdzakelijk toegepast in ziekenhuizen
omdat dit Non-Woven doek ervoor zorgt
dat er geen glasvezel partikels in het
luchtkanaal komen wat natuurlijk in een
dergelijke omgeving van groot belang is.
www.panflex.nl
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Producthighlights LEDVANCE
Verlichting

Onze highlights voor
kantoorverlichting
In ons kantoorsegment bieden we armaturen in een groot aantal verschillende
vormen, waaronder panelen, lijnen en inbouwspots, voor alle soorten ruimten.
Door de hoge comfortniveaus worden de ogen minder snel moe en is het
gemakkelijker om zich te concentreren.
Automatische verlichtingsbediening met
sensoren, DALI- en ZigBee connectiviteit
zorgt dat de armaturen branden waar en
wanneer dat nodig is. En het allerbeste is
dat onze producten zich zeer snel terugverdienen dankzij snelle installatie, lage
bedrijfskosten en minimaal onderhoud.
Nieuw in het assortiment zijn de volgende
armaturen.

LEDVANCE LINEAR INDIVILED
• UGR < 19
• Lijn- en paneeluitvoeringen
• Optisch systeem met speciale lens
en reflector voor elke led biedt een
uitstekende lichtverdeling
• Flexibele montageopties (plafond,
hangend en naadloze strips)
• Met direct (70%) en indirect (30%) licht

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT
• UGR < 19
• 3-in-1: keuze uit drie lichtkleuren
(3000K/4000K/5700K) via een
schakelaar bovenop het armatuur
• Gereedschapsvrije installatie met snelle
drukknopaansluiting
• Geschikt voor vochtige ruimten;
spatwaterbestendig (IP54)

LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT
• Lichtdistributie: 70% direct, 30%
indirect
• Geschikt voor werkplekken met
beeldschermen (UGR < 19)
• PMMA microprismastructuur voor
lage verblinding
• DALI en on/off-versies: uitstralingshoek
120° x 120°

LEDVANCE SMART OFFICE SENSOR
• PIR- (passief infrarood) en daglichtsensor met DALI- en ZigBee
3.0-interface
• Geschikt voor gecombineerde omgevingen met DALI en draadloze ZigBee,
voor geleidelijke draadloze updates van
bestaande installaties

www.benelux.ledvance.com

LEDVANCE SMART OFFICE SENSOR

LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT

LEDVANCE LINEAR INDIVILED

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT
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Samen sterk in:
Verwarming & Klimaat

Bescherming van ons
kostbare drinkwater
Water is een van onze belangrijkste levensbehoeften. Het is dan ook van
groot belang dat we de kwaliteit van ons drinkwater nu en ook in de toekomst
kunnen blijven garanderen.
We gebruiken en distribueren ons water
voor vele doeleinden, via een leidingnetwerk dat steeds complexer wordt. Op
dit leidingnetwerk is een groot diversiteit
aan gebruikers aangesloten. Voor drink-

waterinstallaties brengt dit aanzienlijke
verontreinigingsrisico’s met zich mee, dit
vraagt om innovatieve en waterdichte
beveiligingsoplossingen die aan de laatste
eisen voldoen. Bij Ubel en Watts Water

Technologies bent u hiervoor aan het
juiste adres.
Sinds 2017 hebben Ubel en Watts de
krachten gebundeld en als gezamenlijke
doelstelling ‘klanten en relaties voorzien
van innovaties op het gebied van drinkwaterbeveiliging, zowel op productniveau
als wet- en regelgeving’. Dit heeft geleid
tot een intensieve samenwerking op het
gebied van kennisoverdracht. Ook is de
‘Experience Room’ in Hengelo (OV) gerealiseerd, waar theoretische kennis direct in
de praktijk kan worden gebracht.
Watts Water Technologies is een toonaangevende producent van drinkwaterbeveiligingen en door middel van een continue
innovatie op haar assortiment een ‘one
stop shop’ voor al haar partners. Zo is
onlangs een volledige nieuwe lijn EA
terugstroombeveiligseenheden geïntroduceerd. Deze voldoen aan de hoogste
standaard en kunnen met compleet nieuw
design eenvoudig worden toegepast in
bestaande en nieuwe installaties. Met
name door het korte design en de lage
drukval kan de nieuwe serie Watts terugstroombeveiligingen EA (WTBE) binnen de
gestelde kaders van de NEN 1006
(algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties) geplaatst worden.
www.ubel.nl

Graag nodigen Ubel en Watts u
uit om een training Drinkwaterbeveiliging te volgen in de
‘Experience room’. Wij praten
u graag bij over wet- en regelgeving en de praktische
uitwerking van de controle
terugstroombeveiligingen.
Heeft u een vraag of wilt u meer
informatie? Neem dan contact
met ons op: ubel@ubel.nl
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Kabels medische omgeving

Installeren in een medische omgeving moet voldoen aan specifieke eisen en normen.
Elektrische veiligheid is uitermate belangrijk. Jobarco’s oplossingen: halogeenvrij en
CPR goedgekeurd in de klassen B2ca en Cca.
Stekerbaar CPR klasse B2ca
De Instalcare kabel van Jobarco is dé
kabeloplossing voor zorgtoepassingen.
Het aansluiten van voeding en PE
met slechts één kabel is een snel en
betrouwbaar alternatief voor de huidige
werkwijze. Samen met de aansluitkast,
DIN-rail en rijgklemmen vormt de kabel
het Instalcare-concept. Een concept
dat geheel voldoet aan de actuele NEN
en de hoogste CPR eisen.
Instalcare Standaard
De massieve Instalcare kabel die de
installateur zelf op maat maakt en
doorvoert in de standaard aansluitkast.
Instalcare Stekerbaar kan door het
plug & play concept eenvoudig worden
toegepast. Naast de aansluitkast met de
groepen wordt hier een geassembleerde
Instalcarekabel met soepele aders voor
geleverd. De kabel met de connector kan
op elke gewenste lengte vervaardigd
worden. Aansluiten is dan een kwestie
van het inpluggen van de connector. Het
aantal groepen in de aansluitkast wordt
afgestemd op de vereisten in het project.
Onze technische adviseurs stellen de
kasten op maat samen naar klantwens.
Instalcare is halogeenvrij en moeilijk
brandbaar en voldoet aan de klasse
B2ca in de eisen van de CPR.
Aansluitkabel
Kabels die toegepast worden in ziekenhuizen moeten brandveilig en milieuvriendelijk zijn. Jobarco’s stuurstroomkabels HH-JZ en HCH-JZ zijn halogeenvrij,
low smoke, moeilijk brandbaar en CPR
geclassificeerd. De HH-JZ is goedgekeurd
in de brandklasse Cca; de afgeschermde
HCH-JZ voldoet aan klasse B2ca.
Caresnoer
De Careflex kabelserie is ontwikkeld voor
de aansluiting van medische apparatuur.
Naast voedingsaders heeft dit type een
aparte, goed zichtbare aarddraad zoals

vereist in de NEN normering. De Careflex
valt buiten de CPR scope.
Caresnoeren zijn Careflexkabels met
aangegoten stekers in diverse afmetingen
voor het snel aansluiten van apparatuur.
Verkrijgbaar in 1, 3, 4 of 5 meter met

ringsteker en/of eurosteker in recht of
haakse uitvoering. Een kant-en-klare
oplossing voor het aansluiten van
medische apparatuur.
ww.jobarco.com

Elektrotechniek

Plug & play oplossing
voor zorgtoepassingen
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ABB Ty-Fast® Ag+®
Elektrotechniek

Antibacteriële kabelbinder
In ziekenhuizen, cleanrooms en laboratoria is hygiëne extra belangrijk. Daarom heeft
ABB de Ty-Fast® Ag+® ontwikkeld, de eerste antibacteriële kabelbinders in de branche.
Bepaalde branches zijn gevoelig voor
besmetting met bacteriën. Dat geldt
zeker voor de gezondheidszorg, de
farmaceutische sector en fabrikanten
van medische toestellen. Het is een hele
uitdaging om dergelijke locaties schoon
te houden, ook omdat er vaak wordt
gewerkt in warme en vochtige omstandig-

heden. Gewone kabelbinders zijn door
hun groeven een voedingsbodem voor
bacteriën en andere micro-organismen.
ABB heeft een oplossing gevonden voor
dit probleem.
De kracht van zilver
Ty-Fast® Ag+® antibacteriële kabelbinders zijn gemaakt van Nylon met een
component van antibacteriële zilverionen.
Dit voorkomt de groei van bacteriën en
schimmels. Onafhankelijke tests hebben
aangetoond dat veelvoorkomende
bacteriën op het oppervlak met maar
liefst 99,9% gereduceerd worden.
Al sinds het begin van de 20e eeuw is de
antibacteriële werking van zilver bekend.
Nu er steeds meer bacteriën resistent zijn
voor antibiotica, wordt zilver weer vaker
gebruikt als antibacterieel middel.

De Ty-Fast® Ag+® antibacteriële kabelbinders voldoen
aan de eisen die gelden in
de branches waar deze
worden toegepast, zowel
op het vlak van gebruikte
materialen als temperatuursbestendigheid en brandbaarheidsclassificatie.
De antibacteriële werking
van de kabelbinders is bij
normale gebruiksomstandigheden twee jaar vanaf de
productiedatum.
www.abb.nl/lowvoltage

Euroboor
Gereedschap

Industrieel gereedschap
voor professioneel gebruik
Euroboor is sinds 1977 producent van
industriële draagbare gereedschappen
en gespecialiseerd in kernboortechniek.
Naast kernboormachines omvat het
productprogramma ook kernboren en
industriële gereedschappen zoals frees-,
zaag-, slijp- en hijstechniek. Met vijf

vestigingen over de wereld en een
lokaal dealernetwerk is Euroboor
wereldwijd actief betrokken in meer
dan 71 landen. Het productassortiment
is zelf ontworpen en geproduceerd met
de hoogste kwaliteitstandaarden - om
constant het beste resultaat te bereiken
wordt er enkel gebruik gemaakt van
A-klasse materialen en producten.
Continuïteit is een van de belangrijkste
factoren binnen de industrie, daarom
garandeert Euroboor voorraad,
uitstekende (after sales) service en
constante productontwikkeling.
Enkele innovatieve oplossingen op
het gebied van kernboormachines zijn;
EBM.360 die volledig gevoed wordt
door een batterij, AIR.52/3 op lucht,
zeer compacte ECO.36 en de lichtste
machine: ECO.30 (slechts 8,5 kg).
Het complete productprogramma van

de portable kernboormachines biedt een
oplossing om te boren van 12 mm tot en
met 200 mm diameter. Recentelijk is hier
onze TUBE.55-T voor pijp- en buismateriaal aan toegevoegd, de tweede machine
binnen de TUBE-serie naast de TUBE.30.
Met het productprogramma heeft
Euroboor een oplossing voor de maakindustrie, machinebouw, scheepsvaart,
transport/logistiek en voor onderhoud.
Het uitgebreide borenprogramma van
Euroboor garandeert bij machinegebruik
een optimaal resultaat. Zo is er voor
elk type materiaal een passende boor
variërend van HSS (ook als Stackboor),
HSS-Co & TCT (en TCT Rail). Naast de
verscheidenheid aan type boren bieden
wij ook een grote keuze, diameter
(200 mm) en snijlengtes (200 mm).
www.euroboor.nl
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Breed assortiment waskommen

Binnen utiliteitsgebouwen als kantoren, zorginstellingen, overheidsinstellingen, ziekenhuizen maar ook binnen hotels en andere openbare gebouwen, worden hoge
eisen gesteld aan sanitaire producten en in het bijzonder aan de waskom. Vanaf het
bestelproces tot aan het jarenlange gebruik, is gemak en kwaliteit van groots belang.
De waskom is binnen (semi) openbare
toiletruimten het visitekaartje. Deze
wordt door iedere bezoeker intensief
gebruikt en moet om die reden van hoge
kwaliteit zijn en bijzondere eigenschappen
bezitten om jarenlang gebruik te garanderen. Alape, premium waskommerk uit
Duitsland, produceert alle waskommen
en wastafels van geglazuurd staal.

kunnen deze verwerkt worden in elk
werkblad. Zijn er speciale wensen? Geen
probleem! Door de unieke eigenschappen
van staal is de waskom binnen het
productieproces continu veranderbaar.
Denk bijvoorbeeld aan individuele breedteafmetingen en op de millimeter nauwkeurige uitsnijdingen voor armaturen,
lotiondispensers of tissuehouders.

Geglazuurd staal: bijzondere
eigenschappen
Dit voor Alape karakteristieke materiaal is
licht van gewicht, harder dan graniet of
smaragd en kenmerkt zich door een hoge
slagvastheid. Bovendien is het gesloten,
niet poreuze oppervlak volledig hygiënisch - en daardoor makkelijk schoon te
maken -, duurzaam corrosiebestendig
en kleur-, kras- en slijtvast. Zelfs tegen
klimatologische invloeden en sterke ultraviolette straling is het briljant gekleurde
glazuur bestendig.

Gemakkelijk verkrijgbaar
Waskommen van Alape zijn via
Technische Unie snel en gemakkelijk
verkrijgbaar. Technische Unie houdt
een kernassortiment waskommen op
voorraad, waardoor er snel aan de installatie begonnen kan worden. Op de Alape
website - www.alape.nl - kan meer informatie ingewonnen worden over het hele
assortiment en kunnen er diverse technische gegevens gedownload worden
voor verdere verwerking in het totaalplan.

Uniek breed assortiment
Voor elk mogelijke toepassing biedt Alape
waskommen en wastafels binnen haar
brede, en daarmee uiterst unieke, assortiment. Zowel onderbouw, vlakke inbouw,
inbouw en opbouw waskommen worden
aangeboden in verschillende vormen,
groottes en afwerkingen. Bovendien

Vanwege de unieke eigenschappen, het
bijzonder brede assortiment waskommen
én de eenvoudige toepassing in projecten,
zijn geglazuurd stalen waskommen van
Alape de juiste keuze voor publieke
ruimtes.
www.alape.nl

Sanitair

Geglazuurd stalen
waskommen van Alape
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NIEUW
Verwarming & Klimaat

TA-STAD inregelafsluiter
De NIEUWE TA-STAD. Legendarische kwaliteit met verbeterde prestaties en
bedieningsgemak. IMI TA loopt al decennia lang voorop in oplossingen voor inregeling
en -regeling van HVAC-installaties. De baanbrekende TA-STAD inregelafsluiter is sinds
de introductie meer dan 60 jaar geleden de standaard voor nauwkeurig waterzijdig
inregelen van verwarmings- en koelsystemen - en nu is hij nóg beter.

Verbeterde functies
• Nieuw ergonomisch handwiel
• Compacter ontwerp
• Hogere nauwkeurigheid voor
instelling ‘laag-debiet’ installaties
• Veiliger, goed zichtbare beschermkap
• Hogere (PN25) drukklasse
• Nieuwe verpakking
• Aangepaste Kv-waardes
En, vanzelfsprekend, is hij nog steeds
verkrijgbaar in een uitgebreide range
maten en configuraties, met of zonder
aftap, waardoor hij geschikt is voor de
meeste types installaties, met smoothend en een uitvoering met tweemaal
buitendraad.

Up-dated technische support
De TA-Scope, HyTools en HySelect
databases zijn ook ge-update om de
nieuwe STAD te ondersteunen. Van
1 februari tot 1 juli 2018 zijn zowel de
‘oude’ als de nieuwe versie beschikbaar
in de TA-Scope, HyTools en HySelect
databases.

De noodzakelijke Revit plugin voor
gebruik in uw BIM omgeving, kunt u van
onze website downloaden, waar u ook
terecht kunt voor technische informatie,
productfoto’s et cetera.
www.imi-hydronic.com
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DALI Control Unit (DCU)

Doeltreffende monitoring van noodsystemen draagt bij aan optimale veiligheid. Geen
probleem voor DALI-noodverlichting van VanLien. Zeker niet met de nieuwe DALI Control
Unit, die het bedienen, testen en volgen van het systeem nog makkelijker maakt.

Om de DALI-noodverlichting als
separaat systeem te monitoren, biedt
VanLien namelijk de mogelijkheid de
noodverlichtingsarmaturen te verbinden
met een gebruiksvriendelijk touchpanel:
de DALI Control Unit. Hiermee kunnen
gebruikers automatische functie- en duurtesten programmeren, controleren en
bewaken en deze op gewenste tijden
laten uitvoeren. Dit voor in totaal 128
armaturen, maar eenvoudig uit te breiden
met extra touchpanels. Testresultaten en
logs kunnen vervolgens worden overgebracht naar een Excel-bestand via
LAN en daar worden afgedrukt of opgeslagen voor latere raadpleging.
Gebruikersgemak
Het besturingssysteem begeleidt de
systeemgebruiker scherm voor scherm.
Zo worden na initialisatie de DALI-armaturen weergeven op het scherm, inclusief
een lijst met adressen. Aan elk armatuur
kan vervolgens een naam gegeven

worden voor eenvoudige lokalisatie.
Storingen worden bovendien duidelijk
weergegeven op het startscherm en het
touchpanel beschikt daarnaast over een
ethernetpoort. Hiermee kan een spreadsheet worden gedownload die de status
van de armaturen toont.

Met dat alles biedt de DALI Control Unit
ononderbroken functionaliteit dus. Voor
gegarandeerde veiligheid.
www.vanlien.nl

Voordelen en kenmerken
• 24/7 inzicht in de status van de noodverlichtingsinstallatie
• Vrij te plannen en kalendergestuurde functie- en autonomietesten
• Functie- en autonomietesten kunnen worden ingesteld volgens de lokale
voorschriften
• Eenvoudig schakelen van permanente en geschakelde armaturen
• 7 inch full-colour touchpanel met slimme grafische interface voor
bediening
• Gemakkelijke systeemgestuurde DALI-adressering en -groepering
• Individuele aanduiding van groepen en apparaten
• Onderhoud altijd aantoonbaar door automatische logboekfunctie
• Eenvoudig downloaden van testrapporten naar een pc
• Eenvoudig te groeperen en installeren

Verlichting

Productiever werken en
meer veiligheid
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W1 schakelmateriaal
Elektrotechniek

Waterdicht, functioneel
met een fraai design
De waterdichte schakelmateriaalserie Berker W.1 is extreem robuust, fraai vormgegeven
en montagevriendelijk. Uitgevoerd in beschermingsgraad IP55 met een breed aanbod
van functies is Berker W.1 favoriet om toe te passen in woningbouw, utiliteit, industrie en
elke andere situatie waar het aankomt op superieure kwaliteit.

Beschermingsgraad IP55
De behuizing is zo ontworpen dat
deze ongeacht het jaargetijde optimaal
beschermd is tegen weer en wind. De
hoge beschermingsgraad beschermt
tegen stofvorming in de behuizing en
zorgt voor perfecte afwatering van waterstralen vanuit elke hoek.
Veelzijdig door zijn vele functies
en mogelijkheden
Bijna alles is mogelijk met de techniekdelen
van de serie Berker W.1. Het W.1-aanbod
is uitgerust met praktische en speciale
functies, zoals sleutelschakeling, signaalverlichting, noodschakeling, antenne-,
netwerk,- en luidsprekeraansluitingen.
De verscheidenheid aan functies en de
eenvoud waarmee deze kunnen worden
gecombineerd in meervoudige combinaties maakt het toepassingsgebied
enorm veelzijdig.

Type
Hager Berker W1 wandcontactdoos

Met de veelgebruikte opbouwbehuizing
worden de schakelaars en contactdozen
eenvoudig bovenop de wand gemonteerd. Daarnaast is er de mogelijkheid
voor inbouw montage. Hiervoor is de
speciale inbouwadapter ontwikkeld, in
1-, 2- en 3-voudige uitvoering. Op deze
manier kan er gecombineerd worden met
in- en opbouw, waarbij het geheel dezelfde
‘look & feel’ heeft en altijd kwaliteit
uitstraalt.
Fraai design past in iedere
omgeving
Het Berker W.1-portfolio kent twee
kleuren: een volledig polarwitte uitvoering
en een combinatie van staalgrijs met een
lichtgrijs accent. De staalgrijze uitvoering,
met haar robuuste uitstraling zal in veel
gevallen perfect opgaan in de omgeving.
De polarwitte uitvoering bewijst zichzelf
op het balkon en het terras.

Art.nr.
9093 457

BE-prijs
€ 11,90

Compleet of modulair:
alles is mogelijk
Of u nu het liefst complete producten
inclusief behuizing wilt, of toch liever
zelf een samenstelling maakt: beide
is mogelijk. Het complete W.1-pakket
is zowel samengesteld als modulair
(losse behuizing en losse techniekdelen)
te bestellen.
Voor meer informatie en voor meer series
van Berker schakelmateriaal, kijk op:
www.hager.nl/berker
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Viega
Sanitair

Tijd besparen en veiliger
werken met Megapress S XL
Nog maar net geïntroduceerd en de eerste projecten met het Megapress S XLperssysteem van Viega rollen van de band. Projecten die in het teken staan
van besparingen dankzij de hoge verwerkingssnelheid. Neem de renovatie
van een school in Bilthoven waar de installatietijd kon worden teruggebracht
van een week naar een halfuur.
gebruikt. Elke fitting wordt met twee
persingen vastgezet. De 32 persingen
die dus nodig zijn, nemen met
Megapress S XL en de Pressgun-Booster
niet meer dan 30 minuten in beslag.
Als je dat vergelijkt met lassen of fitten
dat - inclusief voorbereidingen - al snel
een week vergt, dan is de rekensom snel
gemaakt. De besparingen die met het
persen van dikwandige XL-buizen zijn
enorm.’

in de maten van 3/8 inch tot en met 4
inch. Voor het persen van de XL-buisleidingen levert de Pressgun-Press
Booster van Viega de benodigde kracht.
Deze wordt op een Viega persmachine
geplaatst waarna een betrouwbare
verbinding in een handomdraai een feit
is. De vast geïntegreerde zwenkbek is
afgestemd op de speciaal ontwikkelde
Megapress XL-persringen.
viega.nl/Megapress

Viega Megapress is het perssysteem
van Viega voor dikwandig stalen buisleidingen. Geschikt voor buisleidingen

Van 5 dagen naar 30 minuten
Dat lukte met Megapress S XL uitstekend.
Erwin Dorland: ‘Voor het leidingwerk
hebben we 16 Megapress S XL-fittingen

Viega heeft het programma
persfittingen voor dikwandig stalen
buizen tot en met 4 inch uitgebreid
met Megapress S XL.

Megapress S XL werkt snel en gemakkelijk en alhoewel de Pressgun Press-Booster
er fors uitziet, is deze zeer monteursvriendelijk.

Foto’s: Viega

Sneller werken
Het betreffende renovatieproject werd
uitgevoerd door Blokzijl TCL installatietechniek dat voor de eerste keer kennismaakte met Megapress S XL. Projectleider
Erwin Dorland hierover: ‘Als onderdeel van
de renovatie moest ook het leidingwerk
worden uitgebreid en deels vervangen.’
Daartoe behoorde ook het leidingwerk
voor de warmtepomp voor verwarming en
koeling van de school waarvan de DN100leidingen voor een groot deel over het dak
lopen. ‘Ik had al gehoord dat het systeem
Megapress S XL er aan zat te komen, dus
daar hebben we bij de planning van het
project gelijk rekening mee kunnen
houden. Het buiten werken is immers altijd
lastig. Hoe minder tijd je daaraan hoeft te
besteden, hoe beter het is.’
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Nieuw HÜPPE ConnectPro
Sanitair

Heeft u last van spatwater
bij uw huidige inloopdouche?
De inloopdouche is nog steeds een trend in de badkamer.
Valt het het u achteraf tegen ivm te veel
spatwater? Of heeft u toch liever een
gesloten situatie, omdat de warme lucht
nu niet lang genoeg in het douchegedeelte blijft?
Vanaf heden biedt HÜPPE een vast of
beweegbaar segment, voor het achteraf
monteren bij uw inloopdouche. U kunt
ook kiezen voor een gehele douche
afsluiting door het toepassen van een
complete deur, waardoor uw douchegenot alleen maar zal vergroten. Een
groot voordeel is dat de ConnectPro
ook toepasbaar is voor andere merken.
U geeft aan HÜPPE door wat de hoogte
van uw product is, de dikte van het glas
en de kleur van het profiel/scharnier.

www.hueppe.com

Nieuw

HÜPPE handdoekhouder
voor uw inloopdouche
Universele handdoekhouder mooi in uw wand te integreren.
Voordelen
• Optioneel te bestellen bij uw inloopdouche, zijwand of uw 1-delige
badwand
• Ook nadien aan te brengen met lijm
• In vijf kleuren leverbaar.
• Geschikt voor 6 mm en 8 mm glas.
• Eenvoudig in te korten, standaard
600 mm.
• Positie zelf te bepalen.
• Schroefbare uitvoering: in glanzend
chroom of als Black Edition.
www.hueppe.com
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Grundfos SOLOLIFT2

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 vijf 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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Eerste hulp bij wateroverlast
Sanitair

FLUTBOX: voor huis en tuin
Met de FLUTBOX van Pentair Jung Pumpen bent u altijd
goed voorbereid op eventuele wateroverlast.
Met een FLUTBOX kiest u voor een
stressvrije ontwatering van uw kelder of
kruipruimte. In een handomdraai heeft u
het waterniveau weer onder controle.
Plaats de box op de vloer, sluit de bijgeleverde brandweerslang en de elektriciteit
aan en u kunt meteen beginnen om het
water naar buiten te pompen.
Flexibel inzetbaar
Ook zonder wateroverlast is de pomp
prima te gebruiken voor bijvoorbeeld het
leegpompen van een vijver of zwembad.
De pomp kan snel en eenvoudig uit de box
verwijderd worden en vervolgens flexibel

Type
PNTJ FLUTBOX MET POMP U5KS

ingezet worden. De FLUTBOX is een
handige hulp in en om het huis en de tuin.
Inhoud FLUTBOX
In de FLUTBOX vindt u:
• U5KS ontwateringspomp
• Brandweerslang met c-koppeling
(12,5 meter)
• Transportbox met geïntegreerde pompbeugel voor een veilige positionering
van de pomp
• Vlotter die zorgt dat het water tot een zo
laag mogelijk niveau wordt weggepompt

U5KS vuilwaterdompelpomp, inclusief
vlotterarm, fixeringsring en c-koppeling.

www.jung-pumpen.nl

Art.nr.
9210 955

BE-prijs
462,00

Transportbox met geïntegreerde
pompbeugel voor een veilige positionering van de pomp en brandweerslang met c-koppeling (12,5 m).

FireAngel introduceert:
Consument

Dé nieuwe projectmelder
FireAngel biedt een compleet pakket aan rook-, hitte- en koolmonoxidemelders,
zowel batterijgevoed als 230V.
Nieuw is de SW-1EUT rookmelder. Deze
melder is speciaal ontworpen voor de
projectenmarkt. De melder is geschikt
voor aansluiting op het 230V net en is
voorzien van een 9V back-up batterij. De
rookmelder is voorzien van de nieuwste

optische technologie waardoor ook
smeulende, langzaam ontwikkelende
branden snel worden gedetecteerd.
Nul op de meter (NOM) woningen
De SW1-EUT is volledig geschikt voor
NOM woningen. Hierop zijn het robuuste
ontwerp en de specificaties speciaal
afgestemd.
Veiligheid
De melder blijft dankzij de 9V back-up
batterij altijd actief. De melder kan niet
zonder deze back-up batterij gemonteerd
worden, waardoor de veiligheid gewaarborgd blijft.
Koppelbaar
De SW-1EUT kan eenvoudig gekoppeld
worden met andere rook-, hitte-, en

koolmonoxidemelders uit de W-serie
van FireAngel, tot een maximum van
twaalf stuks.
www.hateha.nl

Type
SW1-EUT

Art.nr.
3775 242

BE-prijs
27,89
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ZentaSol Plus

De ZentaSOL Plus heeft een verbetert boilervat. Het energie-efficiëntieklasse
label gaat hierdoor van label E naar label B. Het totale systeem, inclusief
zonnecollectoren gaat hierdoor van A+ naar A++.
Betrouwbaarheid &
onderhoudsvrij!
Het ZentaSOL Plus boilervat is beter
geïsoleerd, maar verder is de boiler
nagenoeg identiek aan de ZentaSOL
Upgrade. Met dit zonneboilersysteem
zet de consument nog altijd een overtuigende stap naar rendabele duurzame
energie in huis. Dit door een hoge
opbrengst (GJ) bij een lage investering.
Efficiënter & aantrekkelijk
Het efficiënte terugloopsysteem van
de ZentaSOL Plus is ongekend simpel
samen te stellen met de lichtgewicht
collectoren en het kunststof boilervat.
Net zo gemakkelijk te installeren.

Voordelen ZentaSOL Plus
• Drukloos watergevuld
terugloopsysteem
• Hoogwaardig 110 liter kunststof
boilervat
• Voorgemonteerd lichtgewicht
kunststof tank (22 kg) voor
eenvoudige plaatsing
• Lichtgewicht en stijlvolle
collectoren (32 kg)
• Horizontale en verticale
uitvoering DB200 collectoren
• Hoge opbrengst; 3,4 GJ/jaar bij
één collector en 4,4 GJ/jaar bij
twee collectoren
• Hygiënisch en veilig: minimale
voorraad sanitair warmwater
• Glycolvrij

Betrouwbaar en onderhoudsarm, maar
nu met een hoger energieefficiëntieklasse
label. Uiteraard behoudt u de garantie
van vijf jaar op de zonneboiler en de
collectoren. Eenvoudiger én aantrekkelijker kan het niet.
www.remeha.nl/zon
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Haal nóg meer energie
uit de zon!
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IDEAL STANDARD
Sanitair

Connect Air kranen: extreem
duurzaam en slank design
Ideal Standard maakt de collectie Connect Air nog completer. En hoe: met de Connect
Air kranen lanceert Ideal Standard het uiterste van functionaliteit én elegantie. Door
het unieke en ultra dunne design, een diameter van slechts 37 mm, en de FirmaFlow®
cartouche zet Ideal Standard haar innovatie traditie voort.

Net als de meubels en het keramiek
uit de collectie Connect Air geldt ook
voor de kranen dat deze in verschillende
uitvoeringen verkrijgbaar zijn waarin
luchtig design met soft-edge randen de
boventoon speelt. Hoge of lage kranen,
met de hendelgreep bovenop, aan de
zijkant of zelfs naast de kraan aan de
wand gemonteerd: het is allemaal
mogelijk. Hierdoor vindt u bij Ideal
Standard ongetwijfeld voor iedere
ruimte de perfecte, stijlvolle kraan.
500.000 hendel bewegingen
De Connect Air kranen zijn uitgerust met
de innovatieve FirmaFlow® cartouche.
Dankzij de vernieuwde technologie
gaan de kranen langer mee. De minimale
capaciteit van dit binnenwerk bedraagt

namelijk 500.000 bewegingen en is
hiermee bijna tweemaal zo hoog als
de industriële standaard van 300.000.
Juist dit duurzame aspect zorgt ervoor
dat de kranen ook dé oplossing zijn
voor sanitaire voorzieningen in openbare
ruimtes zoals horeca of kantoren.
30% installatie tijd besparing
Connect Air kranen worden geïnstalleerd
met behulp van de EASY FIX onderbevestigingsmethode. Een enkele
roestvrijstalen bout, gecombineerd met
een speciale afdichting en een antislip
metalen klem, bevestigt en centreert de
mengkraan automatisch. Dit vermindert
de installatietijd met 30% en zorgt zo
voor een snelle, eenvoudige en kostenefficiënte installatie.
Download de brochure op:

Type
A7010AA Wastafel kraan zonder waste
A7012AA Wastafelmengkraan groot met waste
A7023AA Wastafelmengkraan verhoogd met greep
A7027AA Verhoogde wastafel mengkraan zonder waste

Art.nr.
3492 799
3492 806
3492 827
3492 841

BE-prijs
159,00
179,00
257,00
229,00

www.idealstandardnederland.nl
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PVS-100/120-TL

De juiste omvormer met groot vermogen is van essentieel belang voor een
optimaal rendement uit zonne-energie. Maar naast maximale prestaties ben
je als installateur ook op zoek naar betrouwbaarheid en installatiegemak.
De PVS-100/120-TL heeft dat alles in zich.
De PVS-100/120-TL is ABB’s driefasige
stringomvormer met groot vermogen
tot 120kW. Hij is zowel geschikt voor
grondgemonteerde gedecentraliseerde
PV-systemen als voor grote commerciële

daktoepassingen en biedt een snelle
‘return on investment’. Met maar liefst
zes MPPT’s wordt de energieopbrengst
geoptimaliseerd, zelfs in schaduwrijke
situaties.

Snel en simpel te monteren
Daarnaast blinkt de PVS-100/120-TL
uit in installatiegemak. Zo creëren de
horizontale en verticale montagemogelijkheid extra flexibiliteit. De deksels zijn
bovendien uitgerust met scharnieren en
snel te openen vergrendelingen. Dit
verkleint het risico op beschadiging van
het chassis en de interieuronderdelen bij
het inbedrijfstellen en bij onderhoud. Door
de toepassing van twee separate delen
- van maximaal 70 kg - kan hij door slechts
twee personen worden gemonteerd.
De PVS-100/120-TL is via het ABB
Ability™-cloudplatform verbonden
en biedt toegang tot geavanceerde
bewakings- en besturingsfuncties via
laptop en mobiele apparaten.
www.abb.nl/lowvoltage
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Stringomvormer voor
vermogens tot 120kW

28
Philips
Verlichting

Philips CoreLine
wand- en plafondarmatuur

• Tot 70% energiebesparing in vergelijking
met armaturen met PLC-lampen
• Directe vervanger voor traditionele aan
de wand gemonteerde armaturen
• Complete reeks omvat alle toepassingseisen in één product (lichtniveaus, IP65,
IK08, gecertificeerde noodverlichting,
ingebouwde regelaars)
CoreLine LED armaturen zijn stijlvolle en
energiebesparende armaturen, ontworpen
voor één-op-één vervanging van uw
huidige ledarmatuur. Haal de oude
armatuur eruit en plaats de nieuwe
CoreLine LED armatuur erin. Zo simpel
is het. Geen dure, nieuwe bedrading,
geen nieuwe plafondconfiguraties en
geen tijdsverspilling. Of je nu gaat
renoveren of nieuw gaat bouwen, de
ledarmaturen in het CoreLine portfolio
bieden voor elke ruimte een oplossing.
Nieuw
De nieuwe CoreLine Wand- en plafondarmatuur is bijzonder geschikt voor het
vervangen van traditionele wandarmaturen met compacte fluorescentielampen.
De betrouwbare CoreLine LED-technologie in dit armatuur maakt een energiebesparing mogelijk tot wel 70%. Daarbij
zijn er verschillende versies verkrijgbaar,
variërend in lichtstroom, kleur en formaat.
Het neutrale design is bestand tegen
water (IP65) en vandalisme (IK10).
Het armatuur is optioneel dimbaar en
beschikbaar met ingebouwde noodverlichting en/ of beweging- en daglicht-

sensor. Het Philips CoreLine Wand- en
plafondarmatuur is veelzijdig en daardoor
toepasbaar in: hallen, trappenhuizen,
badkamers, nooduitgangen, parkeergarages en als veiligheidsverlichting voor
buiten.
Op www.philips.nl/installateur vind je
talloze online-hulpmiddelen die het
eenvoudig maken om met CoreLine
ledarmaturen te werken.
www.philips.nl/installateur

Kenmerken
• Drie lumenpakketten voor
vervanging van aan de wand
gemonteerde armaturen met
1x 18W/2x 18W/2x 26W PL-C
• Standaard water- en vandalismebestendig
• Matte diffuser verzekert
homogeen lichteffect en visueel
comfort
• Optioneel dimbaar
• Optioneel noodverlichting
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Uitgebreid assortiment CPR

Afgelopen periode heeft TKF een groot assortiment CPR gecertificeerde kabels
geïntroduceerd welke voldoen aan de norm EN50575. Naast de reeds beschikbare
installatiekabels in de klassen Dca, Cca en B2ca zijn er verschillende brandklassen
beschikbaar voor uiteenlopende toepassingen. Het CPR assortiment wordt steeds
verder uitgebreid om optimaal te voldoen aan de wensen uit de markt.
Vernieuwd assortiment
stuurstroomkabels
TKF heeft een compleet nieuw assortiment stuurstroomkabels geïntroduceerd,
dat beschikbaar is in diverse CPR brandklassen. Van de VMvLo, een flexibele
stuurstroom kabel met KEMA keur en
verhoogde oliebestendigheid in klasse
Dca tot de HCH-JZ/OZ een soepele,
afgeschermde aansluitkabel in halogeenvrije uitvoering in de hoogste brandklasse
B2ca voor toepassing in industrie, machinebouw en meet- regel- en besturingsinstallaties.
Datakabels
Het portfolio datakabels is uitgebreid met
datakabels in de hoogste brandklasse.
Het assortiment is beschikbaar voor
verschillende toepassingen van Cat.5E U/
UTP in brandklasse Eca tot Cat.7 S/FTP
in brandklasse B2ca voor bijvoorbeeld
toepassing in ziekenhuizen of in bouwwerken waar hoge eisen worden gesteld
aan brandveiligheid.
Installatiedraad beschikbaar in
B2ca
Na de introductie van de ZD H07Z1-U
Eca, is dit kabeltype nu ook uit voorraad
leverbaar in B2ca (in de standaard installatiekleuren). ZD H07Z1-U B2ca is
toepasbaar in vast aangelegde en
beschermde situaties. Als bedrading in
toestellen, schakelkasten, bedieningspanelen of in buis- of plintsystemen is dit
kabeltype een uitstekende keuze.
Daarnaast is de ZDH07Z1-R nu
beschikbaar in zowel de brandklasse Cca
als B2ca.
www.tkf.nl/producten
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CPR 2.0. Assortiment
CPR gecertificeerde kabels
van TKF
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Nest Hello
Verwarming & Klimaat

Laat je klanten weten
wie er voor de deur staat
Dit is de Nest Hello videodeurbel. Hij combineert het gemak van een videodeurbel met
de beeldkwaliteit en de intelligentie van een Nest Cam. De Nest Hello, die is ontworpen
voor de voordeur, levert zelfs ’s nachts HD-video en heldere, haarscherpe beelden. Alles
zien wat er voor de deur gebeurt: mensen van top tot teen of pakketjes op de grond. En
met dag en nacht live streamen altijd even checken wat er thuis gebeurt. Of loop terug
in de drie uur geschiedenis met momentopnamen om te zien wat er is gebeurd.
Weet wie er voor de deur staat
De deurbel is het eerste waar bezoekers
naar op zoek gaan. De Nest Hello is niet
te missen. De lichtring kan knipperen als
er iemand aankomt, zodat bezoekers
meteen zien waar de deurbel hangt. En
als ze aanbellen, is de Nest Hello altijd
vriendelijk.
De Nest-app laat zien wie er voor de
deur staat en kan een gesprek beginnen.
Dankzij de echo- en ruisonderdrukking zijn
bezoekers goed te verstaan, zelfs als het
lawaaierig is op straat. Geen tijd om de
deur open te doen? Kies dan in de app
snel een vooraf opgenomen reactie, zoals
‘een ogenblikje, we komen eraan’. Als de
baby slaapt of de hond eindelijk stil is, kan
met Stiltetijd de bel in de Nest-app worden
uitgeschakeld. Je klanten ontvangen dan
nog wel gewoon meldingen.
En omdat de Nest Hello bedraad is,
streamt hij dag en nacht en kunnen je
klanten altijd even checken wat er thuis
gebeurt. Of ze kunnen teruglopen in
de drie uur geschiedenis met momentopnamen om te zien wat er is gebeurd.
Met een abonnement op Nest Aware kan
hij je klanten laten weten of de camera
een bekende of een onbekende heeft
opgemerkt. De camera laat alles haarscherp zien: mensen van top tot teen
of een pakketje op de grond.
Je klanten horen alles luid en duidelijk,
dankzij Praten en luisteren in HD.
Nest.com

Type
Art.nr.
Nest Hello video
deurbel
5322 795

BE-prijs
230,60
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Volg ook de
C2A expeditie online via
de social media-kanalen
van Clean2Actarctica en
Technische Unie.
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Bijna jarig? Vraag geen kado
maar een donatie.
Binnenkort een feestje en wil je die dag extra
bijzonder maken? Vier dan je verjaardag voor
KWF. Vraag je gasten om donaties en lever
een bijdrage aan de ﬁnanciering van kankeronderzoek, preventie en ondersteuning van
mensen met kanker.
Met jouw feestje komt de dag dichterbij dat
niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

Kijk op kadoneren.nl

