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Snel, slim en duurzaam
Het versnelt het installatieproces. Het verlaagt
arbeids- en faalkosten. Het verhoogt de kwaliteit van
het eindproduct. We hebben het over prefab. Een
belangrijke innovatie in de bouw- en installatiewereld
die door sommige installateurs al volledig is omarmd,
maar bij een grote groep bedrijven onbekend is en
daarom nog niet wordt toegepast.

Sneller,
slimmer en
beter
De druk is groot. In 2030 moeten
twee miljoen Nederlandse
huizen van het gas af zijn. In
2050 moeten alle bestaande
gebouwen energieneutraal
functioneren. Bovendien willen
we Nederland in datzelfde
jaar klimaatbestendig en
waterrobuust hebben ingericht.
Dat is nogal wat. Zeker wanneer
je bijna dagelijks wel iets
leest over de kwantitatieve
en kwalitatieve tekorten aan
personeel waar de bouw- en
installatiesector mee te kampen
heeft.
Er wordt door veel partijen
hard gezocht naar oplossingen.
Nederland gaat meer investeren
in goede scholing. We willen
mensen binnenhalen uit andere
sectoren. We scholen werklozen
om en we halen arbeidskrachten
uit het buitenland. Technische
Unie denkt ook mee. Samen met
onze leveranciers breiden we
continu ons aanbod aan prefab
installatiemateriaal uit. Zo helpen
we werk te vergemakkelijken
en te verlichten, bouwtijden te
versnellen en bovendien bouwen faalkosten terug te dringen.
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

De voordelen van prefab
Prefab installeren biedt naast een groot
stuk gemak een aantal belangrijke
voordelen:
• Er is minder kennis en capaciteit
op de bouwplaats nodig, want de
onderdelen worden geprefabriceerd
geleverd.
• Door voor prefab te kiezen is er meer
tijd nodig in de voorbereidende fase.
Deze tijd wordt in de uitvoeringsfase
ruimschoots teruggewonnen.
• Prefabs vergroten de veiligheid op
locatie. Omdat de assemblage op

voorhand in een meer gecontroleerde
omgeving heeft plaatsgevonden en
door het just-in-time-leveren ligt er
geen bulkvoorraad op de bouwplaats.
De werkplek is overzichtelijker en dus
veiliger.
• Het zorgt voor beduidend minder
restafval en verpakkingsmateriaal op
de bouwplaats.
• Prefab vergroot de betrouwbaarheid.
Faalkosten en de kans op beschadiging van individuele onderdelen zijn
lager, omdat de installatie in een stuk
op de bouwplaats wordt geleverd.
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bouwen met prefab
Standaardprefabs
Technische Unie levert een uitgebreid
assortiment standaardprefabs.
‘Inmiddels hebben we zo’n zestig
geassembleerde artikelen standaard in
het assortiment,’ vertelt Martijn Nijmeijer,
Projectmanager bij Technische Unie.
‘Hiervan zijn twintig totaaloplossingen
uit voorraad leverbaar.’ Prefab wordt
gebruikt voor grote projecten en bij
kleinere klussen. Martijn: ‘Wanneer
onderdelen prefab geleverd worden,
beperk je het verkeer op de bouwplaats
en heb je geen last van weersinvloeden.
Ook door het gebrek aan goed opgeleide
professionals zien we het aantal prefableveringen toenemen.’
Merkonafhankelijk maatwerk
Bij Technische Unie is veel van het
prefab stekerbaar schakelmateriaal uit
voorraad leverbaar. Logisch, want een
drievoudige prefab-wandcontactdoos is
binnen drie minuten te plaatsen, terwijl
dat bij eenzelfde wandcontactdoos met
conventionele bedrading al snel een half
uur kan kosten. Naast standaardoplossingen levert Technische Unie ook maatwerkoplossingen; merkonafhankelijk en
precies volgens de wens van de klant.
‘Dit doen we voor elektrotechnische en
werktuigbouwkundige projecten,’ vertelt
Louise Mulleman, Senior Sales Engineer
bij Ubel, onderdeel van Technische Unie.
‘Of er nu wordt gevraagd om een prefaboplossing voor schakelmateriaal of voor
klimaattechniek; Technische Unie
verzorgt het hele proces.’
Prefab voor E en W
Technische Unie levert prefaboplossingen voor E en W. Martijn: ‘Alle prefabs
worden vervaardigd in gespecialiseerde
fabrieken met een hoogwaardig machinepark. Voordat we uitleveren testen
we de producten visueel, elektrisch én
mechanisch getest.’ ‘Dat geldt ook voor
de maatwerkaanvragen die we vanuit de
werktuigbouwkundige kant krijgen,’ vult
Louise aan. ‘Veel van onze klanten weten
nog niet dat Ubel maatwerkprefabs
verzorgt voor appendages zoals skids,
verdelers en dbl’s (drogebuisleidingsystemen). Mede daarom hebben we
begin dit jaar een Experience Center
ingericht in het nieuwe Ubelpand. Hier
kunnen klanten op een efficiënte en
leuke manier kennismaken met alle
oplossingen die we bieden.’

Niets is onmogelijk
‘Bij Technische Unie willen we het onze
klanten zo gemakkelijk mogelijk maken,’
aldus Martijn. ‘We denken vanaf het
begin van het project mee tot aan de
oplevering en we hebben daarvoor alle
expertise in huis. Door in een vroeg
stadium betrokken te worden, kunnen
we écht totaaloplossingen bieden.
Oplossingen die onze klanten tijd, geld
en gedoe besparen. De standaard- en
maatwerk-prefabmogelijkheden zijn
daar een heel goed voorbeeld van.’
Interesse in prefab?
Wilt u meer weten over prefab, neem dan
contact op met onze prefabspecialisten.
Zij adviseren u graag over prefaboplossingen en denken met u mee over de
standaard- en maatwerkmogelijkheden
die prefab kan bieden voor uw project.
Gaat het om elektrotechniek, stuur dan

uw e-mail naar prefab@technischeunie.
com. Wilt u informatie over prefabopties
voor werktuigbouwkunde, e-mail dan
naar ubel@ubel.nl.
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Hollewanddoos HW252-F
Elektrotechniek

De installatiedoos die u
helpt de klus sneller te klaren
Projecten dienen tegenwoordig steeds sneller en tegen lagere kosten gerealiseerd te
worden. Maar u wilt ook geen concessies doen als het gaat om kwaliteit en veiligheid.
Geen probleem voor de hollewanddoos HW252-F.
met een (flex)buis van 16 mm, 19 mm en
20 mm. Ook komt er vanaf juni 2018 een
snoertuit beschikbaar voor stekerbaar
installeren, wat de installatie natuurlijk nog
makkelijker maakt.
Verder houdt de nieuwe metalen clip de
doos stevig op zijn plaats en bovendien
vlakker op de wand. Hierdoor kan schakelmateriaal strakker op de wand worden
gemonteerd, waaronder bijvoorbeeld ook
de Busch-Jaeger dubbele wandcontactdoos 20-02.

De installatiedozen van ABB zijn
ontwikkeld voor en door de installateur
en dat merk je. Zo installeert de nieuwe
HW252-F bijvoorbeeld sneller en gemakkelijker dan ooit. Niet alleen omdat het
een dubbele hollewanddoos is en u
kostbare tijd bespaart in vergelijking met
de montage van twee losse dozen. Maar
onder andere ook vanwege de innovatieve
Fix-Raps op alle vier de hoeken, zodat
deze toegepast kunnen worden bij diverse
plaatdikten.
Gereedschapsloos installeren
De Fix-Rap-trekbandjes zijn onlangs
geoptimaliseerd met behulp van de
technologie van het gerenommeerde
merk Ty-Rap®. Een kwestie van
aantrekken, buigen, afbreken en klaar.
Dit baanbrekende trekbandprincipe
maakt schroeven overbodig en installeren
zonder gereedschap mogelijk. Daardoor
wordt de installatietijd aanzienlijk verkort
en kunnen projecten sneller en tegen
lagere kosten gerealiseerd worden.
Nog meer installatiegemak
De nieuwste telg in het hollewanddozenassortiment kent echter nog veel meer

gebruiksgemak. Zo kunnen extra dozen
eenvoudig gekoppeld worden door het
modulaire concept met de verbeterde
koppeling. Is het prettiger werken dankzij
de grote lasruimte. En maakt de nieuwe
losse tuit het gemakkelijk om te werken

Overal op zijn plaats
De HW252-F voldoet aan de Nederlandse
Productnorm en is de ideale hollewanddoos voor nieuwbouw en renovatie, maar
vooral ook voor transformatiedoeleinden.
Projecten waarbij snelheid en kosteneffectiviteit belangrijk zijn, maar niet
mag worden ingeleverd op kwaliteit en
veiligheid.
go.abb/nl-hollewanddozen

7
Philips
Verlichting

Voor iedere buitenruimte
een oplossing
In de twee populaire led-amaturenreeksen van Philips, CoreLine en Ledinaire,
vinden veel installateurs hun dagelijkse oplossingen. Per juni 2018 bieden zij ook
voor iedere buitenruimte een oplossing.

Startpagina voor installateurs
Op philips.nl/installateur vindt
u talloze online-hulpmiddelen die
het eenvoudig maken om met
CoreLine led-armaturen te
werken. Maak een lichtplan in
1 minuut, bekijk een voorbeeldinstallatie of bereken de totale
eigendomskosten.

CoreLine armaturen zijn geschikt voor
één-op-één vervanging de huidige
armatuur en nieuwbouw projecten. Geen
nieuwe bedrading, geen nieuwe configuraties dus geen tijdsverspilling.
Producten uit de Philips Ledinaire
armaturen reeks zijn betrouwbaar,
betaalbaar en direct beschikbaar.

• Vervangt conventionele technologie van
70W tot 400W HID
• Energiebesparing van 60%
• Lange levensduur van 70.000 uur

Schijnwerpers
CoreLine Tempo
CoreLine Tempo is een bijzonder efficiënte
familie schijnwerpers en is ontworpen
voor één-op-één vervanging van conventionele technologie, waarbij dezelfde elektrische installatie en masten behouden
blijven. De armaturen kunnen toegepast
worden als algemene buitenverlichting
voor onder andere industrieterreinen,
parkeerterreinen, gevels, en billboards.
• Schijnwerper verkrijgbaar in drie
formaten (klein, medium en groot)

Ledinaire schijnwerper mini/maxi
Deze energiezuinige Ledinaire schijnwerpers voor buitengebruik, zijn geschikt
als één-op-één vervanging van conventionele Halogeen en HID-armaturen. Kies
uit verschillende uitvoeringen van 10W,
30W, 50W, 100W tot 200W. De schijnwerper mini is beschikbaar in een versie
met bewegingsmelder.
• Robuuste led-schijnwerper
• IP65/IK07 of IK08
• Symmetrische bundel
• Voorbekabeld (inclusief aansluitsnoer)

Straatverlichting
CoreLine Malaga
De Coreline Malaga is ontworpen om
aanrijroutes, opritten en parkeerterreinen
te verlichten. De armatuur is beschikbaar
in twee maten en vervangt conventionele
SON-T 50W, 70W, 100W en 150W-armaturen.
• Bespaart ten minste 50% ten opzichte
van armaturen met SON-lampen
• Buitengewoon lange levensduur van
100.000 uur
• Beschkbaar in twee maten:
360 x 197 x 78 mm (BRP101)
520 x 217 x 79 mm (BRP102)
• Eenvoudig te installeren dankzij voor
gemonteerde connector
• Hoekstuk accessoire voor paaltopmontage
philips.nl/installateur

CoreLine Tempo

Ledinaire

CoreLine Malaga
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Soler & Palau
Verwarming & Klimaat

Hoogwaardig systeem met
hoog rendement
Bij de Amsterdamse vestiging van Makro zijn de kantoorruimtes en de kantine onlangs
flink verbouwd. Ook de technische installaties werden bij die gelegenheid vernieuwd.
Soler & Palau leverde twee warmteterugwinningsunits (WTW) om het kantoorgedeelte
van de zelfbedieningsgroothandel van de juiste ventilatie te voorzien.
WKZ Installatietechniek - ervaren in onder
andere koeltechniek, klimaatbeheersing,
luchtbehandeling en gebouwbeheersystemen - bracht in opdracht van de
aannemer diverse nieuwe installaties aan
bij de Makro-vestiging. Waaronder een
hoogwaardig ventilatiesysteem in de
bedrijfskantine.
Hendrik Welleweerd is calculator en
tekenaar bij WKZ, dat gevestigd is in
Apeldoorn maar daarnaast over een
Amsterdamse vestiging beschikt. ‘Wij
hebben voor dit project in Amsterdam de
installatie van de ventilatiesystemen op
ons genomen,’ vertelt Hendrik. ‘Ik heb het

technisch ontwerp zelf uitgevoerd en de
calculatie gedaan. Uiteraard op basis
van de wensen van de opdrachtgever.
Normaal gesproken is een Makrovestiging alleen een grote vierkante
‘doos’, maar de vestiging in Amsterdam
beschikt naast de winkel over flink wat
kantoorruimte én een ruime kantine.
Voor deze ruimtes moest een ventilatieoplossing op maat komen.’
Altijd de juiste keuze
‘Onze tak van sport is totaalinstallatie
inclusief advies. Klanten hoeven dus geen
dure adviesbureaus in te huren,’ vervolgt
Hendrik. ‘We ontzorgen de klant van A tot

Z. Van ontwerp, engineering, plaatsing tot
service en onderhoud. Als totaalinstallateur hebben we vanzelfsprekend de
keuze uit verschillende leveranciers. Ons
uitgangspunt bij die keuze is dat we een
oplossing voor de klant willen bieden, niet
zozeer een merk verkopen. De producten
en diensten van leveranciers moeten
passen in die oplossing, niet andersom.
Vaak heeft de klant specifieke wensen,
bijvoorbeeld qua prijs en technische
vereisten.
Voor deze Makro-vestiging kwamen
we daardoor uit bij Soler & Palau, een
professionele partij in luchtbehandelings-
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systemen. Hun ventilatie-oplossing paste
het beste bij de situatie en de wensen van
de klant. We werken trouwens wel vaker
met Soler & Palau, want hun installaties
zijn beschikbaar in vele uitvoeringsopties.
Dan is er vaak wel een optie die past. Hun
systemen zijn kwalitatief goed en de prijs
is concurrerend. Daar komt bij dat WKZ
veel waarde hecht aan duurzaamheid
en energiebesparing. De toegepaste
WTW-units van Soler & Palau behalen
een rendement van 93 procent, dus dat
maakte het extra aantrekkelijk om met
hen in zee te gaan.’
Slimme warmterugwinning
Bij de Makro in Amsterdam werd gekozen
voor twee hoog rendement WTW-units uit
de CADB-serie van Soler & Palau. Berry
Brand van Soler & Palau vertelt: ‘De units
zijn geplaatst in buitenopstelling, op het
dak.

Verder is er gekozen voor luchtverdeling
door middel van luchtkanalen die
vertakken naar de diverse wervelroosters, geplaatst in het verlaagde plafond.
Het systeem zuigt continu lucht van
buiten naar binnen. De unit warmt deze
lucht op en zorgt ervoor dat de
verwarmde lucht via de inblaasopeningen in de ondergelegen ruimtes
terechtkomt. Tegelijkertijd stuurt het
systeem binnenlucht terug naar de
WTW-unit. Daar wordt de resterende
warmte uit de lucht getrokken en vervolgens via de afvoer naar buiten gestuurd.
Er is dus sprake van een constante
aanvoer van frisse buitenlucht en
constante afvoer van binnenlucht.
Daardoor is geen hulpenergie nodig voor
het verwarmen van de koudere buitenlucht. Deze techniek is op zich niet
nieuw, maar het hoge rendement - tot
wel 93 procent, gewaarborgd door de

EUROVENT tegenstroomwisselaar is dat wél. De units voldoen er bovendien ruimschoots mee aan zwaardere
ErP-wetgeving dit jaar, die een rendement van minimaal 73 procent vereist
net als een ‘vuil filter’ melding en een
laag opgenomen vermogen van de
ventilatoren.’
www.solerpalau.nl
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Dekking van brandblusapparatuur
Sanitair

Snelle berekening
Automatiseer de brandveiligheidsanalyse op basis van een BIM model in Revit®.
Saval Brandveiligheid Assistent™ automatiseert en analyseert de hoeveelheid
en locatie van de brandslanghaspels
en brandblussers in Autodesk Revit®.
Volledig gesynchroniseerd met de laatste

gebouwontwerpen, de daarbij behorende
plattegronden en Saval producten,
genereert de app automatisch visualisaties van de locatie en dekking van de
brandblusapparatuur.

De 2D en 3D visualisaties kunnen gemakkelijk worden geplaatst op een aparte
‘Revit sheet’ of ze kunnen worden opgeslagen als afbeeldingen. Zo kan snel en
gemakkelijk informatie worden verkregen
over de locatie en de dekking van alle
brandblusapparatuur in het gebouw.
Pluspunten van deze gratis plug-in
• Toont aantal en locatie van haspels,
blussers en brandcompartimenten
• Visualiseert het dekkingspercentage
• Gebaseerd op geldende normen en
wetgeving
Voor meer informatie neemt u contact op
met uw Technische Unie contactpersoon
of met Saval Brandbeveiliging.
www.saval.nl

Simply Compresso
Verwarming & Klimaat

Extreem compacte
plug & play installatie
Maak kennis met Simply Compresso, een
systeem voor precisie-drukbehoud met
compressoren voor verwarmings-, solaren koelwatersystemen. Uitermate geschikt
voor situaties waar extreme compactheid,
plug & play installatie en volledige drukregeling worden gevraagd.
Simply Compresso is de nieuwste
aanwinst in het IMI-Pneumatex gamma
Compresso Connect en bedoeld voor
installaties met een veiligheidsventiel van
3 bar en een verwarmingsvermogen tot
400kW en voor koelsystemen tot 600kW.
Het BrainCube Connect besturingspaneel
creëert meer verbindingsmogelijkheden,

Bekijk de video:
https://youtu.be/kCVwRyLl1qQ

communiceert met het GBS-systeem en
met andere BrainCubes. Tevens afstandsbesturing van het drukbehoudsysteem via
live-view monitoring.
Gebruiksvriendelijke bediening
• Robuust, verlicht, plat (TFT) aanraakkleurenscherm, diagonaal 3,5” (9 cm)
• Intuïtief en bedieningsvriendelijk menu
• Webgebaseerde interface met afstandsbediening en direct toezicht (live-view
monitoring)
• BrainCube Connect besturingspaneel in
de TecBox ingewerkt
Geavanceerde verbindingsmogelijkheden
• Gestandaardiseerde verbinding met BMS
• Afstandsbediende apparatuur
beschikbaar (RS485, Ethernet, USB)
• Besparing van tijd tijdens montage,
service en bediening van de eenheid

Gemakkelijke installatie
• Plug & play installatie en opstart
• In drie stappen bedrijfsklaar
Drukbehoud met modus ‘ECO-night’
• Zorgt dat de draaitijd van de compressor
tot het absolute minimum wordt herleid
www.imi-hydronic.com
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Gigaset Smart Home

Het slimme alarmsysteem van Gigaset richt zich op het onderwerp veiligheid en maakt
de woning niet alleen comfortabeler maar vooral ook veiliger. Sensoren en de smart
camera houden het gehele huis in de gaten en de gebruiker op de hoogte. Met de
eenvoudig te bedienen en gratis app voor iOS en Android is het huis altijd bij de hand
en wordt u altijd en overal geïnformeerd wat de status van uw huis is.
Gigaset ondervangt bijna 75% van de
totale schadelast in huis. Het verbond
van verzekeraars geeft de onderstaande
verdeling van oorzaken van schades weer.
Gigaset neemt de zorgen over en kan de
gebruiker altijd en overal informeren.
Met het Gigaset Smart Home Alarmsysteem is het ook mogelijk om Gigaset
sensoren met elkaar te laten samen-

Overig
Extreme Hagel

Storm

Brand

Hagel

combinatie met andere sensoren.
Voorbeeld: De beweginssensor registreert
beweging en de camera springt automatisch op opnemen.

werken in huis wat leidt tot veel gemak
en comfort. Ook is het eenvoudig om
een bekende toe te voegen in de app
waardoor zij ook een melding krijgen als
er iets gaande is in huis om direct actie te
ondernemen. Het alarmsysteem wordt in
drie verschillende boxen aangeboden.
Het starterspakket S met een deur-,
bewegingsensor en de sirene. De uitgebreidere M met 3x universal-, bewegingssensor en een sirene. In de L versie zit
naast de producten van de M ook een
HD-camera bijverpakt.

www.gigaset.com/nl_nl/smart-home

Een slim en veilig huis
met Gigaset Smart Home
Alarmsysteem
• Gemakkelijk te installeren en uit
te breiden
• Gratis cloudservice
• Simpel te bedienen
• Geschikt voor onder andere
Philips Hue en Google Home

Extreme Regen
Regen
Diefstal
Water

De compacte Gigaset HD smartcamera
is ook te gebruiken als losse stand-alone
camera in huis. Ten alle tijden controleren
wat er thuis gebeurd, ook te gebruiken in

1

Gigaset Alarm base
Basisstation: Verzamelt alle informatie en stuurt die naar de app.

2

Gigaset Alarm door/window
Draadloze deur-/raamsensor: Registreert open en dichtgaan
van raam of deur en geeft alarm bij forceren.

3

Gigaset Alarm motion
Draadloze bewegingsmelder: Is er iemand in je woning?
Met motion weet je het meteen.

4

Gigaset Alarm watersensor
Watersensor: Waarschuwt je bij overstroming en meet de
temperatuur en luchtvochtigheidsgraad in huis.

5

Gigaset Alarm smoke
Rookmelder: Waarschuwt je bij rookontwikkeling.

6

Gigaset Alarm button
Instelbare button: Zonder smartphone controle over het
gigaset alarm.

7

Gigaset Alarm camera
Draadloze HD camera: Laat direct zien of thuis alles in orde is.

8

Gigaset Alarm sirene
Alarmsirene: Slaat alarm bij poging tot inbraak.

9

Gigaset Alarm plug
Schakelbaar stopcontact: De verlichting via je smartphone
bedienen vanaf waar ook ter wereld.

Gereedschap

Complete beveiligingsoplossing tegen inbraak,
brand- en waterschade.
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Crouzet
Industrie

‘Discover the most
Power Full Timers’
Over Syr-Line
De nieuwe range tijdrelais van Crouzet,
gericht op betrouwbaarheid en veelzijdigheid en ontwikkeld voor de meest
veeleisende toepassingen door innovatie
op het gebied van design en ontwikkeling.

• Hoog schakelvermogen 1x 16A
• Dubbele uitgang van 2x 8A:
één relais direct in te schakelen
en de andere tijdvertraagd of
allebei tijdvertraagd
• Mono of multifunctie: twaalf
verschillende funkties
• Groot tijdbereik: van 0,5 s tot
240 uur
• Spanningsbereik 12-240VAC/DC
• Internationale certificering:
CULUS, CE, ROHS EN CCC

Maak kennis met het nieuwe tijdrelais
van het Syr-Line-gamma: de 17,5
mm analoge tijdrelais, een nieuwe
range van zes timers met een hoog
schakelvermogen van 1x 16A en
dubbele uitgang van 2x 8A, met alle
klassieke functies.
Power in 17,5 mm
www.crouzet.com

Legrand
Elektrotechniek

Kent u het wereldwijd meest
toegepaste draadgootsysteem?
Cablofil is wereldwijd het meest voorgeschreven en toegepast draadgootsysteem
in industriële toepassingen. De Cablofil
draadgoten van Legrand zijn uitstekend
toe te passen voor specifieke industriële
toepassingen, zoals voeding- en genotmiddelenindustrie, chemische industrie,
waterzuivering, machine- en scheepsbouw.

Cablofil is wereldwijd het meest getest,
gecertificeerd draadgootsysteem en
voldoet aan de hoogste eisen. Het overtuigt
met de beste mechanische eigenschappen
en snelle installatiemogelijkheden. De
gepatenteerde Safe-T-Edge technologie
beschermt zowel de kabel, installateur
als de medewerkers in de fabriek.

De voordelen zijn
• Open structuur, geen vuil- en stofophoping, goede visuele inspectiemogelijkheid en eenvoudig te reinigen.
• Natuurlijke kabelventilatie.
• Standaard verkrijgbaar in elektrolytisch
verzinkt, thermisch verzinkt, RVS 304
en RVS 316.
• FAS-systeem met snelle schroefloze
bevestigingen, dat tijdwinst oplevert
omdat er geen schroefverbindingen zijn.
• Heavy Duty draadgoot: de eerste ter
wereld! Cablofil is tot 50% zwaarder
te belasten dan andere gangbare
draadgootsystemen. Dit betekent een
besparing op ondersteuning en dus
(tijd)winst.
• Flexibele montagemogelijkheden op
en rond machines.
www.legrandservices.nl
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Altivar Machine ATV340
Industrie

De heavy duty
frequentieregelaar voor
krachtige machineprestaties
Wat als u machines van nog betere kwaliteit zou kunnen bieden en
tegelijkertijd de levertijd en ontwerpkosten zou kunnen verlagen? Gelukkig
is er nu een frequentieregelaar die dit mogelijk maakt voor u. Dankzij een
vooruitstrevend applicatiebeheer en geavanceerde, eenvoudig te integreren
automatiseringsmogelijkheden is de Altivar Machine ATV340 de favoriete keuze
voor machinebouwers.
worden aangesloten op de meest
voorkomende communicatiebussen
door middel van een optiemodule.
Regelaars voorzien van standaard
Ethernet communicatie zijn beschikbaar
van 0,75kW tot 75kW.
Krachtige machineprestaties
Geoptimaliseerde snelheid bandbreedte
voor snelle acceleratie en vertraging en
standaard heavy duty, maakt deze
regelaar uitermate geschikt voor applicaties die een hoge overload nodig
hebben (180% gedurende 2 seconden
en 150% gedurende 60 seconden).
1 ms taakcyclus en high speed ethernet
connectiviteit zorgen er voor dat zeer
dynamische en betrouwbare machineprestaties kunnen worden bereikt.
De Altivar Machine ATV340 is een IP20
high-performance frequentieregelaar
voor 400V aangestuurde synchrone en
asynchrone motoren in open en closed
loop. Afhankelijk van klantvereisten zijn
er modulaire regelaars beschikbaar van
0,75kW tot 22kW. Deze regelaars kunnen

Vereenvoudigde machinebouw
Diverse I/O’s, een geïntegreerde
encoder aansluiting en compatibiliteit
met meerdere motortypen zorgen voor
flexibiliteit in ontwerp.
Kortere ontwerptijd
Volledige projectreplicatie is eenvoudig
met één knop, terwijl een bibliotheek met
geteste, gevalideerde en gedocumenteerde architecturen (TVDA) de ontwerpsnelheid verhoogt.

Packaging

Material Handling

Lagere machinekosten
Vereenvoudigd machineontwerp met
naadloze SoMachine-integratie, geïntegreerde functies zoals master/slave,
maximale automatiseringsflexibiliteit en
gebruikersvriendelijke inbedrijfstelling
leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen
tot 7%.
Uitgebreide veiligheidsfuncties
ATV340 biedt naast de standaard STO
SIL3 ook veiligheidsfuncties zoals: SS1,
SS2, SOS, SMS, SLS, GDL, SDI, SBC.
Hiervoor is een optionele safety module
beschikbaar.
Verhoogde beschikbaarheid
De ATV340 is geschikt voor omgevingen
met bedrijfstemperaturen tot 60°C.
Uitgebreide veiligheidsfuncties, Dual
poort Ethernet communicatie (op de
Ethernet uitvoeringen), een zeer gebruiksvriendelijke webserver, snelle apparaat
vervanging (FDR-functie) voor maximale
werking en klasse 3C3-gecoate PCB’s
bieden verbeterde duurzaamheid voor
zware omstandigheden.
www.schneider-electric.nl

Material Working

Hoisting
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Tzerra Ace
Verwarming & Klimaat

Voor maximale ontzorging
Vanaf de zomer 2018 introduceert Remeha de opvolger van de Tzerra Plus: de
Tzerra Ace. De Tzerra Ace is een kleine, compacte ketel en een doorontwikkeling
van de Tzerra Plus. Een doorontwikkeling die is voortgekomen uit ontwikkelingen
in de markt en ervaringen van onze installateurs.
De vertrouwde cv-ketel is voorzien van
een nieuwe toestelbesturing (eSmart
Inside) en van een uitgebreid lcd-display.
In dit display kan de status van de ketel
worden afgelezen maar het is ook
mogelijk om de belangrijkste parameters
via de ketel zelf aan te passen.
Automatisch (bij)vullen
De Tzerra Ace kan tevens uitgebreid
worden met een volautomatische (bij)
vulinrichting. Wanneer de installatie
gevuld moet worden of de waterdruk in
de cv-ketel tot een bepaald niveau daalt,
zorgt het intelligente eSmart Inside dat het
unieke, volautomatische (bij)vulsysteem
de installatie (bij)vult. Hierdoor hoeven de
eindgebruikers of installateurs dit zelf niet
meer te doen. Het (bij)vulsysteem vult de
installaties standaard tot 2 bar bij, waarna
de gebruiker via de ketel of eventueel
eTwist of via de eTwist app een melding
krijgt dat de installatie is bijgevuld. Desgewenst kunnen (eind)gebruikers ook kiezen
voor een semi-automatische instelling,
waarbij zij via de ketel, de eTwist of de
eTwist app eerst akkoord moeten geven,
voordat het bijvullen start.

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

Excentrische of Concentrische
aansluiting
De Tzerra Ace is zowel verkrijgbaar met
een excentrische als concentrische
aansluiting. In het laatste geval wordt de
rookgasafvoerleiding met verse lucht
omspoeld. Dit garandeert een veiligere
situatie voor de eindgebruikers. Daarnaast
heeft de eindgebruiker maar één leiding in
het zicht in plaats van twee. De installateur hoeft dus ook maar één leiding te
beugelen.
Verder is in de Tzerra Ace de manometer
vervangen door een waterdruksensor voor
een hogere betrouwbaarheid van de prestaties.

Kortom: een nieuwe ketel, maar toch zeer
vertrouwd voor de installateur.
www.remeha.nl
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Gira

Zwart. Wit. Fraai: schakelaarprogramma Gira Studio. Het nieuwe schakelaarprogramma Gira Studio legt een sterk accent op de wand. Hiermee interpreteert
Gira vormen en functies van de lichtschakelaar met het oog op actuele trends op
het gebied van de interieurvormgeving.

De opvallende vormgeving ontstaat
doordat ronde vormen met rechthoekige
worden gecombineerd. Hierbij ligt de
nadruk op het rechthoekige dat in het
ronde past en niet omgekeerd, zoals bij
het voetbal. Gira Studio is een bewust
design-statement.
Het nieuwe programma is geschikt
voor inbouw- en opbouwmontage. De
opbouwvariant is doelbewust vormgegeven als in het oog springend detail dat
op metselwerk, sierbeton en pleisterwerk
het beste tot zijn recht komt. De afdekramen zijn Glas zwart en Glas wit. In de
opbouwvariant is de behuizing van sterk
thermoplast alleen verkrijgbaar als
1-voudige versie, in zuiver wit glanzend
en zwart glanzend. Deze kunnen echter
aan eindeloos veel behuizingen worden
gekoppeld. In de inbouwvariant zijn
afdekramen 1- tot 3-voudig in zuiver wit
glanzend en zwart glanzend beschikbaar.
Ondanks zijn optische onafhankelijkheid
is Gira Studio een consequente verdere
ontwikkeling van het Gira System 55. De
meer dan 300 functies kunnen ook in het
nieuwe programma worden geïntegreerd.
Geplande leverdatum: 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

Gira DCS mobiel
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.
gira.nl/nieuw

Elektrotechniek

Nieuwe producten
op Light+Building

16
Bailey
Verlichting

Spiraled BottLed Slim

for professionals

Inmiddels heeft de Spiraled techniek
zich bewezen als uiterst sfeervolle en
energiezuinige lichtbron. De Spiraled
heeft de gloeilamp definitief naar de
achtergrond verwezen als sfeermaker.
Bailey vond dat het tijd was om nu te
gaan experimenteren met verschillende
kleuren glas. De BottLed Slim zijn
gemaakt van hetzelfde dikke glas als
flesjes of vazen. De vijf verschillende
kleuren geven elke keer een andere
uitstraling. Perfect als interieur detail
om bepaalde ruimtes op te leuken
en ook nog sfeervol te verlichten.
De kleur van het glas bepaalt het
aantal lumen. Met een levensduur
van 15.000 branduren en een verbruik
van 7W is het een duurzaam product.
www.bailey.nl

LAUFEN
Sanitair

LAUFEN brengt comfort,
hygiëne en welness
Elegante eenvoud voor een buitengewone douche-ervaring.
De douchevloeren van LAUFEN Solutions
kunnen in diverse maten geleverd worden
en bieden ongekende vrijheid bij het
vormgeven van badkamers.
LAUFEN vertaalt dit in de Solutions
Marbond douchevloeren: hygiënisch,
onderhoudsvriendelijk en een strak
design. Marbond LAUFEN douchevloeren
zijn van gegoten mineraal materiaal dat

niet alleen warmer maar ook zachter
aanvoelt dan traditionele materialen. De
douchevloeren zijn geschikt voor opbouw,
halve inbouw en gelijkvloers installatie.
De voordelen van Marbond:
• Voelt prettig en natuurlijk aan
• Het oppervlak is hygiënisch en makkelijk
schoon te maken

• Het gladde, antibacteriële oppervlak
neemt nauwelijks vuil op
• Leverbaar in de kleuren wit, zand en
dark grey
• Antislip
www.laufen.nl
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Van Leeuwen

Het assortiment buizen, fittingen en flenzen van Van Leeuwen wordt al bijna
100 jaar toegepast in de installatietechniek. Vanaf onze oprichting in 1924
was dat vooral voor de verwarming van tuinbouwkassen, maar al snel ook
in andere toepassingen zoals water- en gasleidingen en cv-installaties.
In de afgelopen tientallen jaren hebben
we onze producten steeds verbeterd en
hebben we een eigen merk cv-buizen
ontwikkeld, de LEBU cv-buis. Ook
hebben we gegroefde materialen voor
de HVAC markt aan ons assortiment
toegevoegd, voor de beheersing van
het klimaat in woningen en gebouwen.
Hierbij werken we vaak samen met Ubel.
Sinds een paar jaar heeft de aandacht voor
duurzaamheid gezorgd voor een kentering
in de installatiewereld en voor het ontstaan
van geheel nieuwe producten. Eén van
deze nieuwe producten is de warmtepomp.

Warmtepomp in plaats van
cv-ketels
De installatiemarkt investeert op dit
moment op grote schaal in kwaliteit,
duurzaamheid en innovatie. In de zoektocht naar nieuwe energiebronnen ontstaan
er nieuwe producten om deze energie
bruikbaar te maken. De warmtepomp
is zo’n nieuw product. Hiermee wordt
beschikbare aardwarmte opgepompt en
gebruikt voor verwarming en productie
van warm water voor gebouwen en
woningen. Recentelijk is er een advies
uitgebracht om vanaf 2021 geen nieuwe

cv-ketels meer te installeren. De ontwikkelingen gaan dus heel snel!
De kracht van samenwerking
Van Leeuwen en Technische Unie zijn
voorbereid op deze omslag en hebben
bij een aantal warmtepomp-projecten
al succesvol samengewerkt. Enkele
voorbeelden daarvan zijn het Olympisch
Stadion in Amsterdam, De Floriade in
Venlo en het kantoor van Goede Doelen
Loterijen in Amsterdam. Dat laatste
project betreft een al jaren leegstaand
en verwaarloosd pand, dat zal worden
omgebouwd tot een gebouw met het
hoogst haalbare duurzaamheidslabel
‘BREEAM Outstanding’.
Kennis en ervaring
Onze diepgaande kennis van buisproducten gecombineerd met bijna
100 jaar ervaring in de branche worden
gewaardeerd en erkend. Installateurs
van WKO systemen bellen Van Leeuwen
daarom vaak voor advies, bijvoorbeeld
over beschikbare materialen en aansluitmaten. De benodigde buizen, fittingen en
flenzen leveren we aan Technische Unie,
die ze op haar beurt op maat, op tijd en
aangevuld met andere materialen op het
project aanlevert.
www.vanleeuwen.com

Verwarming & Klimaat

Van Leeuwen, al bijna
een eeuw een begrip in
de installatiewereld
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AquaSound Audio
Gereedschap

Inbouw wifi-audio en
Bluetooth-audio
Onder de productlijn TimpleAudio brengt AquaSound diverse niet waterdichte
Wifi-Audio en Bluetooth-Audio producten op de markt. Deze producten zijn
eenvoudig integreerbaar in het hele huis. Actieve inbouw speakers, alsook
mini-versterkers (gecombineerd met inbouwspeakers). Het assortiment is
compact en divers, maar zeer veelzijdig.

WiFi Audio inbouwspeaker.

WiFi Audio Versterkerset.

WiFi Audio inbouwspeaker
Deze actieve inbouw speakerset
(SPK60Wifi) wordt via LAN of WLAN
eenvoudig in het thuisnetwerk opgenomen.
Via AirPlay kan er direct (zonder APP)
gestreamd worden naar deze speakerset.
Daarnaast ondersteunt deze set ook
DLNA. Middels de iOS en Android APP
kunnen diverse bekende APP’s, als
Spotify en TuneIN gestreamd worden.
U kunt meerdere wifi speakersets in
een huisnetwerk installeren om een
multi-room toepassing te verkrijgen.
WiFi Audio Versterkerset
Een actieve WiFi Mini-versterker (2x 20W),
gecombineerd met twee inbouwspeakers
maken een eenvoudig integreerbaar
product voor in elk verlaagd plafond.
De Mini-versterker kan zo door het
speakergat (uit het zicht) geplaatst
worden. De Mini-versterker wordt
(middels WLAN of LAN) in het thuisnetwerk opgenomen. AirPlay en DLNA
worden standaard ondersteunt. Voor
AirPlay is geen APP vereist en kan er
direct gestreamd worden, maar ook hier
is voor beide platforms (iOS en Android)
een APP beschikbaar.

Bluetooth-Audio Miniset
Deze Mini-set omvat een compacte
Bluetooth (4.0) versterker met twee kleine
inbouw speakers (rond 120 mm). Ideaal
om snel een ruimte (wachtkamer, toilet
of keuken) van een Bluetooth audio
oplossing te voorzien. 20W vermogen
zorgt voor een prima geluidsweergave.
Bluetooth-Audio inbouw
speakerset
Een High-End audio oplossing voor de
grotere ruimtes. Koppel een mobiele
telefoon (middels Bluetooth) aan deze
actieve inbouw speakerset (SPK60BT).
Stream direct vanuit een mobiel Spotify,
TuneIn of elke andere dienst die de
gebruiker wenst. Snel en eenvoudig
geïnstalleerd.
Kijk voor meer informatie op:
www.aquasound.eu/nl/timple-audio

Bluetooth-Audio Miniset.

Type
SPK60wifi
TWA40-FR
TMN20 Easy-co
SPK60BT
Bluetooth-Audio inbouw speakerset.

Art.nr.
4835 728
4835 735
4835 714
4835 693

BE-prijs
329,00
299,00
119,00
289,00
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Drukschakelaars van SMC

De digitale SMC drukschakelaars met drie displays in één scherm geven u meer
en sneller informatie. De ZSE20/ISE20 meet nauwkeurig de persluchtdruk of andere
non-corrosieve gassen en is de ideale keuze voor operators die prijs stellen op een
compacte drukschakelaar met een eenvoudig af te lezen display en korte insteltijd.
De ZSE20/ISE20 is geschikt voor
veel toepassingen, waaronder het
meten van persluchtdruk, monitoring
van afwijkende drukwaarden in de
machinesector en bij de fabricage van
halfgeleiderproducten.
Operators profiteren van tijdsbesparing
en een duidelijke weergave via drie
displays in één scherm die tegelijkertijd
de gemeten en ingestelde waarde
kunnen weergeven. Nog meer tijdsbesparing is mogelijk met de optie van
drie instelmogelijkheden. U doorloopt
het instelmenu in drie stappen - vlot en

gedetailleerd. Een ander voordeel is
de opslag van de piek- en dalwaarden,
zelfs als de stroomtoevoer wordt onderbroken. Zo houdt u meer controle op
uw processen.

dankzij een drukaansluiting met kruisvormig filter die het risico van sensorschade door vreemde stoffen reduceert.
Dit verlengt de levensduur van het product.
www.smcpneumatics.nl

De ZSE20/ISE20 kan uitstekend worden
aangepast aan diverse omstandigheden.
De minimale vertragingstijd is 1,5 ms of
minder. Een vertragingstijd met opties
voor 20 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 2 s en
5 s is mogelijk.
Het ontwerp is compact en licht. De
ZSE20/ISE20 is ongekend duurzaam,

Industrie

Meer informatie én sneller
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Atlantic LED en Outdoor
Verlichting

Robuust, maar ook
heel vriendelijk!
De Eaton Atlantic LED en Outdoor zijn twee robuuste, IP65 ledarmaturen die speciaal
gemaakt zijn voor veeleisende omgevingen zoals industriële- of buitenomgevingen.
Deze slagvaste armaturen (IK10) zijn
voorzien van een aluminium behuizing,
wat hen duurzaam en robuust maakt.
Er is tot 80% minder energie nodig om
de ledarmaturen te laten branden en de
led hoeft niet vervangen te worden. Dit
scheelt aanzienlijk in de kosten.
Speciale lenscombinaties voor
Atlantic LED
Bij de Atlantic LED armaturen wordt
gebruik gemaakt van speciale lenscombinaties voor vluchtwegverlichting of
-signalering. Hierdoor ontstaat een grote
hoeveelheid licht die vergelijkbaar is met
conventionele verlichting. Pictogrammen
krijgen een heldere en gelijkmatige

uitlichting. Bij vluchtwegverlichting
ontstaat een grote tussenafstand
tussen de armaturen waardoor u minder
armaturen nodig heeft voor een project.
Outdoor en Outdoor Wall
Outdoor is speciaal voor buitentoepassingen ontworpen. Zo hebben ze een lichtsensor waardoor ze aan gaan zodra het
donker wordt. Een luchtkamer voorkomt
oververhitting in direct zonlicht. En er is een
hoge lichtopbrengst, voldoende batterijcapaciteit en de behuizing is waterdicht
en condensvrij, waardoor vocht geen
kans heeft.
www.eaton.nl/noodverlichting

Slimme renovatieput
Sanitair

Nooit meer hakken
Te lage vloerput? Aquaberg B.V. is specialist in waterafvoer
en bedacht iets slims voor renovatieputten.
Het probleem
Tegelzetters of installateurs van
sanitair leggen bij de renovatie van een
badkamer vaak een nieuwe tegelvloer
over de bestaande badkamervloer heen.
Appeltje eitje? Niet altijd, want als de
vloerput te laag komt te liggen, levert
dat praktische problemen op. Aquaberg
ontwikkelde een renovatieput in rvs en
ABS mét reukafsluiter, die u eenvoudig
over de bestaande vloerput heen plaatst.
Zo wordt het hoogteverschil op een
simpele manier teniet gedaan, zonder
te hakken of te breken!
Opgelost!
Aquaberg biedt een complete renovatieput met keuze uit reukafsluiters van
Ø 60 en Ø 76 millimeter. De kunststof
reukafsluiters zaagt u in een handomdraai

op de juiste hoogte af. Alle renovatieputten hebben een brede flens met
openingen, zodat de tegellijm optimaal
kan hechten.
Meer weten? Bekijk de korte instructievideo op www.aquaberg.nl/instructie.
www.aquaberg.nl

Type
Rvs 150 x 150 x 10 mm type RP15/179
Rvs 150 x 150 x 7 mm type RP15-7/179
ABS 146 x 146 x 7 mm type RP146K-7/179

Art.nr.
9329 250
9329 621
9648 420

BE-prijs
74,94
82,75
44,30

21
Hiled en viaFlex

In distributiecentra en productiehallen is goede vluchtrouteverlichting
onmisbaar. Het onderhoud en vervangen van batterijen kost echter
veel geld. Hiled vluchtrouteverlichting in combinatie met het viaFlex
centraal voedingssysteem biedt uitkomst.
Hiled vluchtrouteverlichting is ontworpen
met het oog op installatiegemak. Zelfs in
de hoogste en technisch meest uitdagende
industriële ruimtes. Zo kan Hiled met zijn
krachtige lichtbundel van 1.000 lumen de
grond verlichten, zelfs op een hoogte van
meer dan twaalf meter.
Overal op zijn plek
De Hiled-behuizing kan op verschillende
manieren worden bevestigd, waaronder
plafonds, muren, pilaren en kabelgoten.
En dankzij de stevige vleugels van de
optionele inbouwkit, kan de verlichting
zelfs verankerd worden in plafonds.
Deze veelzijdigheid, gecombineerd met
de krachtige verlichting en 360° rotatie,
betekent dat installateurs grote ruimtes
van licht kunnen voorzien met slechts
een minimaal aantal armaturen.
Werken op grote hoogtes
De enige uitdaging is dat onderhoud
aan armaturen op grote hoogtes nog
weleens lastig is. Het inhuren van
specifieke apparatuur hiertoe kost nu
eenmaal geld en mogelijk dienen zelfs
productieprocessen te worden stilgezet.
Precies daar komt viaFlex in beeld.
Een centraal voedingssysteem dat de

Hiled.

armaturen in geval van nood voedt
en ook nog eens heel eenvoudig op
één centrale plek te onderhouden is.
Daarmee biedt het systeem maximale
flexibiliteit in de bouw.

viaFlex.

Uitbreidbaar, veilig en betrouwbaar
Een andere pre is de toepassing van de
bedienings- en programmeringssoftware
viaFlex PRO. Deze zorgt voor intuïtieve
bediening en vereenvoudigde installatie
en inbedrijfname, maar vooral ook voor
extra flexibiliteit bij uitbreiding. Mooie
bijkomstigheid is bovendien dat door
de noodvoeding van de armaturen te
scheiden, de batterijen in het voedingssysteem niet bloot komen te staan aan
extreme temperaturen, zoals in distributiecentra en hallen wel regelmatig het
geval is. Dit verlengt de levensduur van
de batterijen en bevordert de betrouwbaarheid van de installatie.
Op deze manier vullen viaFlex en Hiled
elkaar optimaal aan, met als uitkomst
een veilige oplossing én besparing op
onderhoud in tijd en geld.
www.vanlien.nl

Verlichting

Ideaal voor grote ruimtes
met hoge plafonds
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50 jaar JUNG LS 990
Elektrotechniek

Tijdloos sinds 1968
LS 990 is de klassieker onder de vlakke schakelaars: al sinds 1968 op de
markt, inspireert hij 50 jaar later nog onverminderd met zijn tijdloze elegantie.
Met de esthetiek van zijn no nonsens vormgeving, het grote bediencomfort
door de grote wippen en zijn heldere uiterlijk overtuigt hij vandaag de dag
nog steeds architecten, installateurs en opdrachtgevers.
Een echte klassieker
Een ware klassieker is een product uit
een ander tijdperk, dat moeiteloos iedere
trend overstijgt. Een klassieker is perfect
vormgegeven. Zonder problemen en met
slechts een minimale wijziging past hij
zich aan aan nieuwe situaties en nieuwe
uitdagingen. Hij is universeel, tijdloos en
tot op heden onovertroffen.
De oorsprong
Om u te realiseren welk revolutionair
vormgevingsconcept aan het nieuwe
programma ten grondslag ligt, moet u
bedenken, hoe een schakelaar er destijds
gewoonlijk uitzag: de eigenlijke tuimelschakelaar was nauwelijks breder dan
een vinger en de grote afdekking
eromheen diende uitsluitend om de
wand of het behang te beschermen
tegen de hand van de gebruiker. Maar
JUNG wilde graag een schakelaar met
groot oppervlak, en vormgever Herbert W.
Richter heeft dit idee destijds perfect in
een ontwerp omgezet. LS 990 bouwt
verder voort op het tijdloze vierkant en
benut het beschikbare oppervlak volledig.

Echte materialen - echte kleuren
LS 990 is ondertussen leverbaar in talloze
kleuren, materialen en uitvoeringen. Voor
JUNG is echtheid van materialen
bijzonder belangrijk, of het nu gaat om
roestvrij staal, aluminium, messing of
goud - metaal is echt metaal!
www.jung.nl/50jaarLS

De toekomst
Onveranderd qua vorm, is hij net zo
tijdloos als flexibel en integreert hij in elk
interieurconcept. Al van het begin af aan
is LS 990 op de toekomst voorbereid en
geconstrueerd met het oog op verdere
ontwikkeling. Talloze bedienconcepten
kunnen hiermee gerealiseerd worden. Van
de klassieke schakelaar, via verlichtingsen temperatuurregeling, tot aan toepassingen in eNet SMART HOME en KNX
gebouwbeheertechniek. Al 50 jaar lang
is dit systeem technisch up-to-date.
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IDEAL STANDARD
Sanitair

Connect Air kranen:
diameter slechts 37 mm
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 zoals voor de andere producten uit
de Connect Air collectie zoals meubels,
wastafels en toiletten, 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.

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.

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 capaciteit
van deze cartouche is 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.

www.idealstandardnederland.nl

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
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DINUY
Elektrotechniek

KNX RF leddimmers
DINUY (draadloze) KNX RF leddimmers
zijn ideaal voor projecten waar (led)
verlichting professioneel gedimd moet
worden, maar waar de bedrading niet
kan worden aangepast. DINUY heeft
verschillende KNX RF leddimmers in haar
assortiment, onder andere voor 12V/24V
ledstrips en (led)armaturen met DALI.
DINUY KNX RF leddimmers kunnen
draadloos worden aangestuurd via
onder andere een afstandsbediening,
een drukknop in de wand en andere
KNX RF componenten. Meerdere DINUY
KNX RF componenten zijn eenvoudig aan
elkaar te koppelen, om zo een volledig
draadloos systeem te maken.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op
met uw Technische Unie verkoopkantoor
of Elpro.
www.elpro.nl

Type
CMC RE.KNX.DA1
DINU AB 5 KAN. 5 SCEN
CMC EM.KNX.002
CMC RE.KNX.RGB
DINU DIMMER 230V/100W INB KNX
DINU DIMMER PWM 12-48VDC/8A
DINU DIMMER PWM 12-48VDC/4A

Art.nr.
4180 633
3212 609
5799 655
4180 654
3212 637
3212 658
3212 665

BE-prijs
113,90
84,32
66,30
100,30
93,50
93,50
90,10

KEMPER CONTROL-PLUS
Sanitair

Snel en nauwkeurig meten
in waterzijdige installaties
De eisen aan drinkwater- en warm
tapwaterinstallaties zijn zeer hoog. De
optimale werking van de installatie moet
gemeten en aangetoond kunnen worden.
Belangrijke indicatoren zijn de temperaturen, volumestromen, stroomsnelheid en
systeemdruk die gemeten en vastgelegd
moeten worden. KEMPER heeft hiervoor
een hele serie producten in het assortiment: KEMPER CONTROL-PLUS. Deze
serie bestaat uit diverse druk-, flow- en
temperatuursensoren, een sensormeetmodule en een handmeetapparaat.
De CONTROL-PLUS flow- en temperatuursensor meet exact de volumestromen, stroomsnelheden en temperaturen in de drinkwaterinstallatie.
Middels het CONTROL-PLUS handmeetapparaat kunnen deze eenvoudig worden
afgelezen en kunnen de bedrijfsomstandigheden worden gedocumenteerd.

Via de USB-poort kunnen deze meetgegevens worden uitgelezen op een pc.
Optioneel is een sensormeetmodule
te verkrijgen. Als een sensor op een
ontoegankelijke plek zit, is deze via
de sensormeetmodule met het handmeetapparaat eenvoudig uit te lezen.
Door de CONTROL-PLUS flowen temperatuursensor met de Kemper
MULTI-FIX-PLUS inregelafsluiters te
combineren kunnen installaties snel en
effectief worden ingeregeld.
Het assortiment omvat ook sensoren
die rechtstreeks op het GBS aangesloten kunnen worden, bijvoorbeeld
de CONTROL-PLUS flow- en temperatuursensor figuur 138 6G. Kijk voor
meer informatie ook op:
www.kemper-appendages.nl

1

3

2

1. Sensormeetmodule (figuur 138 00 011)
2. CONTROL-PLUS handmeetapparaat
(figuur 138 00 002)
3. CONTROL-PLUS flow- en
tempratuursensor (figuur 138 4G)
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Snel en eenvoudig HVAC-projecten op maat

Met de Acvatix afsluiters en aandrijvingen van Siemens realiseert u snel en
eenvoudig hydraulische projecten op maat. Het Acvatix-portfolio, met onder meer
6-weg kogelkranen, combi-afsluiters, kegelafsluiters en smoorkleppen, combineert
optimaal gebruiksgemak met accurate regeling en energie-efficiëntie.

PICV’s.

PICV’s: Hydraulica gemakkelijk
gemaakt
Drukonafhankelijke combi-afsluiters
(PICV’s) voorkomen een te grote toevoer
naar verbruikers en hun onderlinge
hydraulische beïnvloeding. Dit verlaagt
het energieverbruik en dus ook de
energiekosten. Bovendien leidt de
exacte temperatuurregeling tot hoog
comfort voor gebruikers van het gebouw.
De universele volume- en grote drukverschil-bereiken zorgen voor een flexibele
engineering. Door hun eenvoudige
dimensionering, voorinstelling en de
vereenvoudigde hydraulische vereffening
zijn Acvatix-PICV’s snel en kostenefficiënt
in bedrijf te stellen. Ideaal om nieuwe,
energie-efficiënte HVAC-installaties te
realiseren en bestaande installaties uit te
breiden.
Kogelkranen: De juiste draai aan
uw flexibiliteit
Met kogelkranen realiseert u een
constante, nauwkeurige regeling in
gesloten circuits, zonder lekverliezen.
De Acvatix-kogelkranen zijn snel en
foutloos te installeren. Het kleine draaimoment, de geringe wrijving en de Kvsgradatie zorgen voor een hoge efficiëntie.

Kogelkranen.

De geïntegreerde afsluiter-karakteristiek
maakt de kogelkranen zeer resistent
tegen verontreiniging. U kunt kiezen uit
verschillende aandrijvingen en diverse
aansluitmogelijkheden met binnen- en
buitendraad koppelingen op de 6-weg
regelkogelkranen.

combineren. De 6-weg kogelkraan
verzorgt de omschakeling van verwarmen
naar koelen, terwijl de combi-afsluiter
zorgt voor de gewenste waterhoeveelheid.
Het geheel kan worden bestuurd door een
standaard applicatie in de RDG160KN
ruimteregelaar.

Toepassen in klimaatplafonds
Voor klimaatplafonds kunt u de 6-weg
kogelkraan en de combi-afsluiter

Handige Acvatix tools zijn te vinden op:

Toepassen in klimaatplafonds.

www.siemens.nl/sbt/hvac » tools

Verwarming & Klimaat

Maximale regelnauwkeurigheid met Acvatix
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Vision handige hulpjes
Elektrotechniek

Vision bestelhulp met
TU koopknop
Met de Vision bestelhulp-app kunt u eenvoudig een keuze maken uit ruim 650
gedefinieerde verdelers die snel leverbaar zijn via de elektrotechnische groothandel.
De app is voor iOS en Android (telefoon en tablet) gratis te downloaden.

Op hager.nl/vision vindt u alle
producten uit het Vision-productprogramma overzichtelijk weergegeven in
de e-catalogus. Geeft u de voorkeur
aan papier? Bestel dan een
exemplaar van de catalogus Energiedistributie deel 1 tot en met 125A of
het handige Vision en Vega pocket-

boekje in zakformaat. Ook aan de
eindgebruiker is gedacht: een boekje
met uitleg en hulp bij storingen is in
een houder op de verdeler bevestigd.
Als installateur kunt u in dit boekje uw
eigen contact gegevens achterlaten.
Alweer zo’n klein detail waarmee u het

verschil kunt maken. Uw (technische)
productvragen stelt u ook gemakkelijk
via WhatsApp.
Op hager.nl/contact staan alle
contactmogelijkheden op een rijtje.
www.hager.nl
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Itho Daalderop

Itho Daalderop komt als eerste leverancier met een compleet nieuwe generatie
elektrische boilers; de Smartboiler en de Green Energy Smartboiler. De basis voor
deze boilers is de technologie waarmee de boilers zelflerend wordt. Hierdoor leert
de boiler op basis van het verbruikspatroon van de gebruiker en past het moment
van opwarmen van het water daarop aan.
Het opwarmen wordt zodoende
uitgesteld, waardoor stilstandsverliezen
geminimaliseerd worden. Dit is een stuk
energiezuiniger. De energiebesparing
voor de Smartboiler loopt op tot 10% in
vergelijking met een normale elektrische
boiler.
De Green Energy Smartboiler gaat nog
één stap verder. Deze boiler (leverbaar
medio 2018) gebruikt de overcapaciteit
aan duurzame energie op het net om
tussentijds te verwarmen. En dit is nóg
energiezuiniger. Daarnaast is het energie-

verbruik online te monitoren. Dankzij
een speciale applicatie kan de gebruiker
bespaartips ontvangen en over diverse
andere functionaliteiten beschikken (zoals
in-/uitschakelen op afstand en timers
instellen). De Green Energy Smartboiler
bespaart hiermee tot 12% extra in vergelijking met een normale elektrische boiler.

Mono of Mono Plus bij de standaard
uitvoering en Mono Plus bij de Green
Energy variant. Dit is afhankelijk van het
beschikbare aansluitvermogen in de
woning. De universele beugel maakt
installatie snel en eenvoudig.

Uitvoeringen
De Smartboiler en Green Energy Smartboiler zijn beschikbaar in de volgende
varianten: 30, 50, 80,120 of 150 liter.
Er kan gekozen worden tussen het type

www.ithodaalderop.nl/smartboilers

Voor meer informatie kijk op:

Zelflerende boilers
voor comfort en
energiebesparing

Verwarming & Klimaat

Zelflerende boilers
voor meer comfort en
energiebesparing
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WAVIN
Verwarming & Klimaat

Wavin Sentio maakt
vloerverwarming inregelen
supermakkelijk
Wavin vloerverwarming is al enige tijd verkrijgbaar bij Technische Unie. In het algemeen
vergt het inregelen van vloerverwarming behoorlijk wat inspanningen. Dat is binnenkort
voorbij. Wavin introduceert Sentio: hét regelsysteem voor vloerverwarming met de
mogelijkheid om ook te koelen.
Innovatie met maximaal
installatiegemak
Bij het ontwerpen van Wavin Sentio zette
Wavin de installateur centraal en werd
de focus gelegd op slim en makkelijk
inregelen. Dit vertrekpunt leidde tot de
Sentio-productlijn, bestaande uit een
regelunit, uitbreidingsmodules, draadloze
en bedrade thermostaten, temperatuursensoren, een intuïtief lcd-touchscreen
en een app voor de eindgebruiker. Alle
Sentio artikelen binnen de lijn hebben
twee dingen gemeen: ze zijn eenvoudig
te installeren én uiterst comfortabel voor
de bewoner of gebruiker.
Connect. Set. GO.
De installatiemarkt verandert sneller dan
ooit tevoren. Bij elk nieuw systeem zijn
er wijzigingen rondom het inregelen van
vloerverwarming en -koeling. Lees: veel
inleeswerk voor u daadwerkelijk aan de
slag kunt. Wavin Sentio brengt hier verandering in en introduceert een gemakkelijk
3-stappenproces. Connect. Set. GO.
Kind kan de was doen
Neem bijvoorbeeld de Sentio-regelunit.
Deze ondersteunt tot acht thermostaten,
zestien thermomotoren en twee circulatiepompen, en is daarmee het centrale
zenuwstelsel van Sentio. Een hele mond

vol, maar de installatie? Die is een eitje.
De aansluitingen hebben dezelfde kleurcodering als de bedrading en zijn simpel
te plaatsen onder een hoek van 45°.
En hadden we al verteld over het lcdtouchscreen voor het inregelen van
het systeem? Na het aansluiten op de
regelunit, kunt u direct verder met het
inregelen met de vooraf ingestelde
profielen en klaar.
Klaar voor de toekomst
Ook ná installatie bewijst het systeem
z’n gebruiksgemak. We zeggen niet voor
niets ‘Connect. Set. Go’. Wavin Sentio

is na installatie volledig te besturen via
de Sentio app, waar en wanneer maar
gewenst is. Het is zelfs mogelijk een
dag- of weekplanning in te voeren.
Daarnaast is zoneregeling mogelijk,
waarbij ruimtes verschillend van elkaar
worden verwarmd of gekoeld. Dit is
energiebesparend én beter voor het
milieu. Kortom: met Wavin Sentio levert
u vloerverwarming die eenvoudig te
installeren is én uiterst comfortabel is
voor de gebruiker. Vloerverwarming
inregelen was nog nooit zo makkelijk.
Wavin Sentio is verkrijgbaar vanaf deze
zomer bij uw Technische Unie filiaal.
wavin.nl/sentio
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MENNEKES X-CONTACT
Industrie

De nieuwe generatie
contactbussen
Als specialist in contactmateriaal staat MENNEKES er wereldwijd om bekend de
standaard te zetten. In de afgelopen jaren heeft zij zich sterk gericht op de huidige
eisen van de elektromobiliteit en de automotive. De hierbij verworven knowhow heeft
zij kunnen gebruiken om een volledig nieuwe oplossing voor contactbussen voor
industrieel contactmateriaal te ontwikkelen: X-CONTACT!
Een heel nieuw principe
MENNEKES ontwikkelde contactbussen
met x-vormige sleuven. Daarnaast
heeft zij een volledig nieuw productieproces gebruikt dat ervoor zorgt dat de
X-CONTACT bus uitsluitend op basis van
zijn materiaaleigenschappen veert, zonder
dat er extra veerelementen nodig zijn.

Bestendig
Bij frequent steken en trekken zijn de
slijtageverschijnselen zeer gering. Zelfs
in zware omstandigheden. Verontreinigingen en oppervlakcorrosie worden er
bij het steken en trekken door de eigenschappen van de nieuwe bussen vanzelf
afgeschraapt.

Minder kracht nodig
Het speciale design zorgt voor een vermindering van de steek- en trekkrachten tot
50%. Zo kan het contactmateriaal ook
bij een stroomsterkte van 125A door één
persoon bediend worden.

Veilig
De vereenvoudiging van steken en
trekken zorgt ook voor meer veiligheid
in het gebruik. De profilering aan de
binnenwand zorgt samen met het verende
materiaal van de contactbussen voor een
betrouwbare en veilige verbinding.

wandcontactdozen en inbouwcontactdozen.

Koppelcontactstoppen

Voor contactmateriaal 63A en 125A
Deze standaard voert MENNEKES door
in haar contactmateriaal voor 125A en
63A. Dit geldt voor alle varianten van de
productgroepen: koppelcontactstoppen,

Voor het nieuwe contactmateriaal 63A en
125A geldt dus de vertrouwde MENNEKES
kwaliteit, met X-CONTACT inside!

Wandcontactdozen

Inbouwcontactdozen

Meer informatie of de voordelen zelf zien?
Ga dan naar www.x-contact.info/nl/.
Hier vindt u ook een korte film over de
voordelen van X-CONTACT.

www.hateha.nl
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Klemko
Elektrotechniek

Universeel led dimmen
op een presenteerblaadje
Om de overstap naar led nog laagdrempeliger en sneller te maken, heeft
Klemko een tweedraads dimmer
ontwikkeld waarmee vrijwel alle led
perfect kan worden gedimd.
De universele leddimmer van Lumiko
biedt een totaaloplossing voor het
dimmen van vrijwel alle soorten led
met een vermogen van 1-200W, met
een tweedraads aansluiting. Of er nu
retrofit of professionele ledverlichting
met driver wordt toegepast: een
nuldraad trekken is nu niet meer nodig.
Door de slimme software in de dimmer
leert het apparaat zich aan te passen
aan de led(s) waar hij op is aangesloten.
De D-PAF-200 (891042) dimt door
middel van fase afsnijding (tronic,

trailing edge, RC). Deze alleskunner
dimt niet alleen universeel, maar is ook
ok
af te werken met de meest gebruikte
afdekmaterialen van bekende merken..
Daarnaast is de dimmer uitgevoerd
met een traploze naregeling om de
onderzijde van het vermogen
tussen 5% en 30% in te stellen.
Ervaar het gemak en bespaar installatietieen uitzoektijd met de Lumiko D-PAF-200.
00.
www.klemko.nl

Type
KLEM UNI DIMMER 1-200W

Art.nr.
5358 711

BE-prijs
59,50

Eaton

Vernieuwd assortiment
xEnergy wandverdeelkasten
Eaton heeft een nieuw assortiment wandverdeelkasten xEnergy BP-O en BPM-O
plaatstalen verdeelkasten voor zowel
het EP- als het Profi+-inbouwsysteem.
De diepere en robuuste kasten vervangen
de EWS en EWP wandverdelers.
Hoge vulgraad en warmtedissipatie
De diepte van de xEnergy Basic BP-O
wandverdelers geven een groot koeloppervlak en hoge warmtedissipatie. In
combinatie met de brede 45 mm-sleuven
voor DIN-modulaire componenten zijn
daarmee hoge mechanisch én thermisch
vulgraden te realiseren. Dit is goed
zichtbaar bij het calculeren van de warmtehuishouding in verdelers. Ook voor
residentiële toepassingen en DIN-modulaire componenten zijn de xComfort BF
en EWK wandverdelers uitermate geschikt
en zijn toepasbaar voor applicaties die

moeten voldoen aan de IEC61439-3.
Intelligente Configuratiesoftware
Eaton biedt u gratis één gebruiksvriendelijke configuratiesoftware voor
alle xEnergy verdelers, inclusief Basic,
Light en Safety CI en aangevuld met
xComfort EWK. De software levert fraaie
tekeningen en voegt automatisch de

noodzakelijke onderdelen toe aan de
materiaal- en prijslijst. Het bevat een
uitgebreide bibliotheek met schakel- en
beveiligingscomponenten en eenvoudig
worden accessoires aan het ontwerp
toegevoegd. Download deze software
via www.eaton.nl/software.
www.eaton.nl/electrical
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Jaga

We verblijven ruim 70% van de tijd in huis en daarmee vervuilen we de lucht in huis.
Wist u dat het bakken van een spekpannenkoek bijvoorbeeld vijf keer zoveel
fijnstof veroorzaakt dan de norm voor
woningen is? Daar komt nog bij dat de
huizen van tegenwoordig zo goed geïsoleerd zijn dat er geen kiertje meer inzit
waar frisse lucht door kan komen. Door
al deze aandacht voor isolatie wordt
de kwaliteit van ons binnenklimaat er
niet beter op. Als we een ruimte niet
voldoende ventileren, ontstaat er een
slecht binnenklimaat en dat kan gezondheidsklachten veroorzaken.

gestuurde ventilatie. De aangevoerde
lucht komt rechtstreeks van buiten.
Er zijn dus geen luchttoevoerkanalen of
verlaagde plafonds nodig. Oxygen2 is
vraaggestuurd, meet automatisch CO2
en/of vocht en ventileert automatisch op
plaatsen en tijden waar en wanneer dat
nodig is.

Oorzaken

Luchten of ventileren?
Veel mensen denken dat luchten door het
openzetten van een raampje of een deur
voldoende is om een ruimte van frisse
lucht te voorzien. Maar er is een duidelijk
verschil tussen luchten en ventileren.
Goed ventileren = 24 uur ventileren!
Natuurlijk is de beste ventilatieoptlossing
het plaatsen van een mechanisch ventilatiesysteem, maar u kunt ook zelf in uw
eigen woning al veel doen om beter te
ventileren en het binnenklimaat frisser
en gezonder te maken. Jaga heeft een
infographic ontwikkeld met daarin tien
ventilatietips om uw woning zo goed
mogelijk te ventileren.
Jaga: dé ventilatiespecialist
Jaga biedt de ventilatieoplossing
Oxygen2 voor decentrale (dus in elke
ruimte afzonderlijk), mechanische vraag-

Gevolgen

Tien tips

Oxygen2 is als stand-alone ventilatie-unit
beschikbaar, voor verse lucht in iedere
ruimte. Naast stand-alone kan de Oxygen2
ook onzichtbaar worden ingebouwd binnen
een Jaga radiator. Zo is er maar één toestel
nodig voor ventilatie én verwarming.
www.jaga.nl

Verwarming & Klimaat

Jaga Oxygen2:
dé ventilatieoplossing
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RAUTITAN
Verwarming & Klimaat

Uniek en snel voor een
hygiënische drinkwaterinstallatie
Met de keuze van het leidingsysteem bepaalt u voor uw klanten voor tientallen jaren
hoe het drinkwater uit hun kraan komt. Eenmaal ingebouwd verdwijnen de buizen in
de wand of de vloer en daarmee uit het zicht. Daarom is het juist zo belangrijk om bij
de keuze van het leidingsysteem de toekomst in het vizier te houden. RAUTITAN biedt
een totaalpakket voor een veilig transport van drinkwater en overtuigt door haar snelle,
veilige en unieke verbindingstechniek.

Veiligheid zonder compromissen
RAUTITAN zorgt met PE-Xa buis, fitting
en schuifhuls voor een permanent dichte
verbinding. En dat zonder O-ring. De buis
fungeert zelf als dichtmiddel. De buis kan
hierdoor direct met druk worden belast.
Hygiënisch geoptimaliseerde
techniek
Het materiaal voor de hoogste eisen:
PE-Xa buizen staan voor een lange
levensduur, corrosiebestendigheid en een
eenvoudige verwerking. Door de gladde
ondergrond van de RAUTITAN buizen
wordt aanslag in de buis voorkomen.
Gering drukverlies:
Door de opwijdtechniek wordt de
vernauwing bij de verbinding tot een
minimum beperkt. Hierdoor ontstaat
er een zeer gering drukverlies en kan
bacterie(na)groei worden voorkomen.
In vergelijking met andere verbindingstechnieken heeft RAUTITAN bij de

1

1. Buis opwijden

verbinding een nagenoeg ongehinderde
doorstroming waardoor storende
stromingsgeluiden en temperatuurschommelingen worden voorkomen.
Geen dode ruimtes. Bevestigd door
het Fraunhofer Instituut:
De gegarandeerd dichte schuifhulsverbindingstechniek zonder O-ring zorgt
voor een kiemvrije verbinding. RAUTITAN
is daarom wetenschappelijk beoordeeld
als systeem zonder dode ruimtes.

2

2. Fitting insteken

Permanent dicht in slechts drie
stappen
Het ontbramen en kalibreren van de
buizen is overbodig. De professionele
RAUTOOL gereedschappen vergemakkelijken de installatie. Nog voor de druktest
geeft een eenvoudig visuele controle de
zekerheid van een optimaal uitgevoerde
verbinding.
www.rehau.nl

3

3. Schuifhuls aanschuiven
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INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA

Het complete behuizingssysteem van HaloX® biedt ruimte aan spots
en speakers in betonnen vloeren en wanden. Bij gietbouw, prefabbouw
en latere installatie. En zelfs optioneel bij zichtbeton. HaloX® is modulair en
flexibel in alle inbouwdiameters en inbouwdiepten.

Eenvoudige verwerking
U opent de gereedschapsloze combiinvoer voor 19, 20 en 25 mm buizen snel:
met één klik. En omdat u ‘m ook gewoon
kunt hergebruiken, zijn installatieaanpassingen of verkeerde aansluitingen zo
opgelost. Door de - optionele - drukvaste
tunnel plaatst u eenvoudig voorschakelapparaten en transformatoren. Daarbij is
een minimale ingreep in de constructie
nodig: uitsparingen in de wapening ter
hoogte van de tunnel zijn overbodig. Dat
maakt het werk een stuk sneller. En dat is
nou precies installeren volgens Attema.

Vormvast
HaloX® is een compacte en vormvaste
inbouwbehuizing met een veilige inbouwruimte. De gegolfde buitenkant zorgt
ervoor dat de warmte optimaal via het
beton wordt afgevoerd én geeft stabiliteit.
Ook bij extreme belasting. Voor de
afwerking kunt u kiezen uit ronde,
vierkante of universele frontelementen.

Alle Kaiserproducten gewoon bij
Attema
HaloX® is een product van Kaiser. Nu
Attema in 2017 door de Kaiser Group is
overgenomen, zijn alle Kaiser-producten
voortaan gewoon via Attema verkrijgbaar.
Wel zo gemakkelijk.
Dat is installeren volgens Attema.
www.attema.com/halox

Meer weten? Kijk op de website of neem contact met ons op.

Elektrotechniek

De nieuwe HaloX®inbouwbehuizing voor
betonnen vloeren en wanden
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ONEFLOW®
Sanitair

Efficiënte kalkpreventie
Kalkaanslag kan leidingen en kranen verstoppen, de kwaliteit van het water aantasten
en de levensduur van elektrische toestellen sterk verminderen. OneFlow® is hiervoor
de ideale oplossing: het is de meest efficiënte en milieuvriendelijke technologie om
kalkaanslag te voorkomen.
OneFlow® wordt beschouwd als een
volwaardig alternatief voor de traditionele
waterverzachters, maar dit systeem
behoeft geen toevoeging van zout of
chemicaliën. Om die reden wordt ook
geen afvalwater gegenereerd en vergt het
toestel slechts een minimum aan onderhoud (enkel het 2-jaarlijks vervangen van
het patroon). Daarenboven is OneFlow®
energiebesparend want de werking is
volledig autonoom: er is geen elektriciteitsvoorziening nodig. Het systeem is
ook zeer compact en erg eenvoudig te
installeren. En aangezien bij OneFlow® alle
noodzakelijke mineralen zoals calcium en
magnesium in het water behouden blijven,
blijft het water zuiver en gezond!

Hoe werkt OneFlow®?
OneFlow® gebruikt een innovatieve
technologie (Template Assisted
Crystallization, TAC) die de kwaliteit
van het leidingwater verbetert door de
kalk te neutraliseren.
De technologie trekt calcium- en
magnesiummineralen in hard water
aan en zet deze om in microscopische
kristallen. Deze zachte inerte kristallen
spoelen gewoon met het water mee en
zetten zich dus niet vast op het oppervlak.
Kalkaanslag is dus uitgesloten en
leidingen, verwarmingselementen,
kranen… blijven kalkvrij.

Uitvoeringen en toepassingen
OneFlow® is beschikbaar in huishoudelijke
versie (22 of 38 l/min), maar ook in grotere
uitvoeringen voor publieke of commerciële installaties zoals scholen, hotels,
zwembaden et cetera (60 of 75 l/min).
OneFlow® + (38 l/min) beschikt ook over
een geïntegreerde koolstoffilter (20 μ) die
sedimenten en onaangename geuren uit
het water filtert.
Wenst u meer informatie over OneFlow®?
Neem gerust een kijkje op:
www.watts-oneflow.nl
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Vasco

Minder energie, meer comfort: met Vasco Climate Control, een nieuwe app
voor iOS en Android, snoeien gezinnen in hun energiefactuur door radiatoren,
vloerverwarming en ventilatie zo efficiënt mogelijk aan te sturen. Geschikt voor
zowel nieuwe als bestaande installaties.
‘radiatoren op de markt’. Zo wordt elke
radiator in een mum van tijd smart en
kunnen verwarmingszones afgebakend
worden voor een intelligente zoneregeling.
• Vloerverwarming: bij vloerverwarming
gebeurt de regeling via een zonesturing
die de verschillende verwarmingscircuits
aanstuurt. Via digitale kamerthermostaten
of sensoren wordt elke zone automatisch
afgeregeld. Standaard onderscheidt het
systeem vijf zones, maar met behulp van
de uitbreidingsmodule kunnen tot acht
zones ingeregeld worden.
• Ventilatie: ook het aansturen van de
ventilatie gebeurt via de Vasco Gateway.
Belangrijk: Vasco Climate Control werkt
ook met elke productgroep afzonderlijk.

Eén handige app voor radiatoren,
vloerverwarming én ventilatie. Met de
intuïtieve Climate Control van Vasco is
het volledige binnenklimaat van woningen
en gebouwen vanop afstand regelbaar.
Dankzij de efficiënte regeltechnologie is
het mogelijk om nieuwe en bestaande
verwarmingssystemen nog energiezuiniger
te laten werken zonder aan comfort in te
boeten. Vasco Climate Control houdt dan
ook niet alleen rekening met de lokale
weersomstandigheden, maar ook met
eerdere metingen en instellingen van de
gebruikers. Resultaat: een comfortabel
en energiezuinig binnenklimaat op maat!
De technologie is cloud-gebaseerd, zodat
de gebruiker altijd en overal kan inloggen
om zijn binnenklimaat te controleren of bij
te sturen.
Eén app voor het volledige
binnenklimaat
Voortaan controleert de eindgebruiker zijn
radiatoren, vloerverwarming en ventilatie
met één gebruiksvriendelijke interface.
Het enige wat hij daarvoor nodig heeft,

is de Vasco Gateway om de koppeling
te maken met het internet. De rest van
de installatie kan naar wens opgebouwd
worden met verschillende modules per
productgroep:
• Radiatoren: om radiatoren aan te sturen
via de app heeft Vasco een aangepaste
digitale thermostaatknop (RF) ontwikkeld
die compatibel is met nagenoeg alle

Leefpatronen
Dankzij de Vasco-app, kan de klimaatregeling in huis zoveel mogelijk afgestemd
worden op het gewenste leefpatroon van
de gebruikers. Het systeem bevat vier
standaardscenario’s (opstaan, niet thuis,
thuis, slapen), maar kan naar wens en
intuïtief uitgebreid worden met persoonlijke scenario’s.
www.vasco.eu

Verwarming & Klimaat

Vasco Climate Control:
meer comfort, minder energie
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De aansluiting in één keer goed
Elektrotechniek

Aansluitgereedschap
voor glasvezelconnectoren
Het NIEUWE draagbare OptiCam™ 2
aansluitgereedschap van PANDUIT levert
stapsgewijze visuele begeleiding en
berekening van het verlies (insertion loss
value). Zo wordt gegarandeerd dat de
aanwezige glasvezel en de vezeltip al
voor het klemmen correct zijn uitgelijnd.
Hierdoor kunnen ook minder ervaren
technici probleemloos glasvezel aansluiten.
Lcd-scherm
Begeleidt de gebruiker bij het aansluitproces met eenvoudige stapsgewijze
instructies en visuele indicaties. Geeft al
voor het klemmen aan of de aanwezige
glasvezel en de vezeltip correct zijn
uitgelijnd.
Berekening van verlies
De OptiCam™ 2 tool gaat verder dan
geslaagd/niet geslaagd en geeft een

berekening van het verlies, zodat installateurs er zeker van zijn dat de aansluiting
correct werd uitgevoerd.
Smartphone-app voor Apple- en
Android-toestellen
Vereenvoudigt het documentatieproces:
de naam van het project en de monteur
kunnen worden ingevoerd, samen met
opeenvolgende connectornummering,
datum- en tijdstempels en verlieswaarden.
Gegevens kunnen na opslag worden
geëxporteerd via e-mail.
Ergonomisch, symmetrisch
ontwerp
Een eenvoudig en overzichtelijk ontwerp
zodat gebruikers niet hoeven te
onthouden welke knop, toets of hendel
als volgende moet worden gebruikt. Een
symmetrisch ontwerp gecombineerd met

een zelfuitlijnende, omkeerbare connectorhouder voor links- en rechtshandige
aansluiting. Het gereedschap kan in de
hand gehouden worden of op een tafel
geplaatst worden. Houders en patchkabels hebben een kleurmarkering voor
eenvoudige installatie. Een draaibare arm
vereenvoudigt het plaatsen en verwijderen
van connectoren.
www.panduit.com

Uit het Berdal assortiment
Gereedschap

FENTO 200 Pro
De FENTO 200 Pro ondersteunt en
beschermt de knie en het onderbeen
tijdens het knielen.
Het principe van de FENTO kniebeschermer is eenvoudig: comfort door

Kenmerken
• 100% Comfort
• Duurzaam en zeer slijtvast
• Inlay vervangbaar
• Mede ontworpen door medisch
specialisten
• Voorkomt knie- en rugklachten
door drukverdeling
• Perfecte pasvorm
• Elastieken band knelt niet in
knieholte
• Binnenzijde ademend
• Lichtgewicht: 250 gram
• Flexibel en 100% waterdicht
• Aanbevolen door arbo-artsen
en fysiotherapeuten

natuurlijke drukverdeling. Een vochtabsorberende inlay ondersteunt het
onderbeen en brengt de gebruiker tot
de juiste lichaamshouding. Daarnaast
biedt de kniebeschermer veel zitcomfort
en voorkomt het werkelijk knie- en
rugklachten. De buitenlaag is gemaakt
van slijtvast EVA, wat zich kenmerkt door
flexibiliteit en waterdichtheid.

de FENTO kniebeschermer een feit.
‘We merkten dat er behoefte was aan een
kniebeschermer die ergonomisch goed in
elkaar zit’, aldus fysiotherapeut Geert Kaal
die samen met zeilmaker René van Rijn
de kniebeschermer ontwikkeld heeft. ‘Het
heeft ons tevens een innovatieprijs opgeleverd’. Alle kniebeschermers van FENTO
zijn CE gecertificeerd: CE DIN EN 14404.

De FENTO 200 Pro is met zijn 250 gram
vederlicht en daardoor comfortabel in
zowel zithouding als tijdens het lopen.
Na jaren van ontwikkeling en testen is

Let’s protect together!
www.berdal.com
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De revolutie van de schroevendraaier

Stelt u zich eens voor, een schroevendraaier waarmee u dubbel zo snel
kunt werken en die het tijdrovende en intensieve schroeven uit handen
neemt, maar die u wel met gevoel de schroef laat vastdraaien. Te mooi
om waar te zijn? Echt niet.

Veilig installeren van zekering
automaten met de Wiha speedE® en
easyTorque moment adapter.

Ook precisie werkzaamheden in de
industriële sector zijn geen probleem
voor de speedE®.

Geen beschadigingen aan materialen:
de speedE® stopt automatisch met
ondersteunen bij bereiken van 0,4 Nm.

Wiha introduceert de speedE®, de
eerste 1000V VDE E-schroevendraaier.
Een elektrische schroefhulp die de efficiency van de professional op comfortabele wijze merkbaar verbeterd. De
geïntegreerde elektromotor ondersteunt
de gebruiker bij het in- en uitdraaien van
schroeven en stopt automatisch bij het
bereiken van een moment van 0,4 Nm
zodat materialen niet worden beschadigd.
Vervolgens kan de gebruiker handmatig
en met volledige controle de schroef
verder aandraaien tot een moment van
8,0 Nm. Op deze wijze kan de speedE®
ook als volwaardige schroevendraaier
worden gebruikt.

Doordat de speedE® het continu overpakken van de schroevendraaier tot het
verleden laat behoren en daarnaast ook
nog ergonomisch is vormgegeven, wordt
de speedE® aanbevolen door artsen en
fysiotherapeuten van de AGR.

De Wiha speedE® wordt aangeboden in
drie sets, waarin naast de elektrische
schroevendraaier, twee accu’s, een
acculader, een duurzame Sortimo
L-BOXX voor het veilig transporteren en
al naar gelang de variant, een relevante
selectie VDE slimBits en VDE easyTorque
momentadapters zitten.

De speedE® is volledig compatibel
met het Wiha VDE slimBit-systeem en
de Wiha VDE easyTorque momentadapters, waardoor de speedE® zeer
breed inzetbaar is, schroeven feilloos
aandraait op het gewenste moment en
zonder gevaar kan worden ingezet bij
werkzaamheden onder spanning.

De speedE® verenigt de hoogste
standaarden aan kwaliteit, ergonomie
en functionaliteit tot een revolutionaire
doorbraak waar Wiha bijzonder trots
op is.
www.wiha.com/nl

• Vast ingesteld moment
• Nauwkeurigheid 10%
• 100% compatibel met Wiha slimBit systeem

Met geïntegreerde led-lamp voor werkzaamheden in het donker.

Er is een ruim assortiment slimBits leverbaar waardoor

Sneller, efficiënter, gecontroleerder: speedE® is een klein wonder

diepgelegen schroeven moeiteloos bereikt kunnen worden.

aan voordelen, waarvan iedereen in zijn dagelijkse werk profiteert.

Gereedschap

Efficiënter en veiliger
schroeven met WIHA speedE®
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Pakkingbusloze tapwatercirculatiepomp
Verwarming & Klimaat

Wilo-Yonos MAXO-Z:
nieuwe standaard in
efficiëntie en bedrijfsgemak
Voor een hygiënisch veilige en constant betrouwbare drinkwatercirculatie heeft Wilo
een nieuwe efficiënte drinkwaterpomp, de Wilo-Yonos MAXO-Z, geïntroduceerd.

Drinkwater dat (nagenoeg) stilstaat
in leidingsecties vormt een risico op
verontreiniging door legionellabacteriën.
In bedrijfsgebouwen worden daarom
steeds hogere eisen gesteld aan pompen.
Deze moeten garanderen dat drinkwater
wordt geleverd op een hygiënisch niveau
in de vereiste hoeveelheden en met de
vereiste temperaturen. De nieuwe WiloYonos MAXO-Z geeft die garantie.

Hoog-efficiënte technologie
Met de pakkingbusloze tapwatercirculatiepomp kunnen klanten zelfs
in huishoudelijke warmwatercirculatie
profiteren van de voordelen van hoogefficiënte technologie. Aangezien warmwatercirculatiepompen tot 24 uur per dag
in werking zijn (bij voorbeeld in ziekenhuizen en hotels) kunnen grote energiebesparingen worden bereikt.

Een led-display op de Yonos MAXO-Z
circulatiepomp geeft informatie over de
pershoogte, snelheidstrap en mogelijke
fouten. Om drukverlies in de leiding
zoveel mogelijk te voorkomen kan de
vereiste/berekende druk worden ingesteld
met behulp van de pershoogte (dp-c). De
instelling is hierdoor veel nauwkeuriger.
Vereenvoudigde installatie en
onderhoud
Eveneens nieuw is de duidelijke weergave
van foutcodes. Elke fout kan onmiddellijk
worden herkend waardoor de hoeveelheid
servicewerk in geval van een storing
vermindert.
Het compacte ontwerp van de pomp en
de Wilo-Connector vergemakkelijken de
elektrische aansluiting en bieden vereenvoudigde en flexibelere installatie op
locatie. De kabel wordt direct aan de
Connector bevestigd en pas daarna in
de pomp gestoken. Dat zorgt voor
verbetering van zowel de bedienbaarheid
als het installatiegemak.
www.wilo.nl

Met de Wilo-Yonos MAXO-Z introduceert Wilo een nieuwe, efficiënte circulatiepomp die met name voor warmwatercirculatie in gebouwen veel energiebesparingsmogelijkheden biedt.
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Waterleidingsprinkler

In woonomgevingen is door het gebruik van moderne meubelen een brand al snel
uitslaand. Dertig jaar geleden had je 17 minuten om te vluchten; nu zijn dat nog maar
drie minuten. Dat komt vooral door meer brandbare materialen. Op het gebied van
brandbeveiliging loopt VSH voorop en ontwikkelt innovatieve concepten.

Of het nu gaat om reguliere sprinklerinstallaties, leidingen die ingestort moeten
worden, brandslanghaspels of speciale
hoge druk toepassingen, de systemen van
VSH excelleren in de meest uitlopende
situaties en doorstaan moeiteloos alle
internationale kwaliteits- en veiligheidseisen.
Uniek systeem Waterleidingsprinkler
Enkele jaren terug hebben BAM Bouw
en Techniek, SIRON en VSH gezamenlijk
de waterleidingsprinkler ontwikkeld.
Deze unieke sprinkler is prijstechnisch
interessant, eenvoudig te installeren,
mooi weg te werken in het interieur, maar
geldt bovenal als de betrouwbaarste
oplossing.
Het ontwerp van de sprinkler is op ieder
waterleidingnetwerk aan te sluiten en is

voor zowel een hybride als een gesloten
systeem geschikt. Dit maakt de waterleidingsprinklerinstallatie uniek. Bij een
beginnende brand springt de glazen bulb
kapot en verspreidt het water zich over
de brandhaard, waardoor de vluchttijd
verlengd wordt.
Kwetsbare groepen
Vooral voor mensen die minder mobiel
zijn, zoals ouderen en mensen met een
verstandelijke of geestelijke beperking,
is die extra vluchttijd zeer belangrijk.
Daarnaast activeren alleen de sprinklers
bij de brand, zodat waterschade zoveel
mogelijk blijft beperkt. Alles bij elkaar
geeft dit systeem verminderde kans op
lichamelijk letsel en materiële schade,
tegen lagere installatiekosten. De waterleidingsprinkler is naast nieuwbouw ook
zeer geschikt voor renovatie.

VSH XPress
VSH biedt een compleet pakket fittingen
en buizen voor waterleidingsprinkler:
VSH XPress RVS leidingsysteem voor
het standaard ‘zichtwerk’ en VSH XPress
Sprinkler ML voor instorten in beton.
Beide systemen hebben alle noodzakelijke brandtesten succesvol doorstaan.
Het VSH XPress-systeem is voorzien van
diverse controles, zoals bijvoorbeeld de
Leak Before Pressed-functie, waardoor
fouten tot een minimum beperkt worden.
Meer informatie over de waterleidingsprinkler en andere toepassingen die
VSH binnen brandbeveiliging biedt is te
vinden op:
www.waterleidingsprinkler.nl
www.vsh.nl/wls

Sanitair

Verleng vluchttijd met
innovatief brandbeveiligingssysteem van VSH

40
REHAU
Elektrotechniek

De unieke kunststof wandgoot
SIGNA BASE blijft u inspireren
SIGNA BASE in de revolutionaire kunststof wandgoot van REHAU. Een goot met een
tijdloos design: strak en rechtlijnig. Dit is uniek voor een kunststof wandgoot en een
waar alternatief voor de traditionele stalen wandgootsystemen. De goot is voorzien
van een gepatenteerde HDF-sealing. Hierdoor is de toplaag krasvaster, slagvaster,
minder statisch en vuilafstotender in vergelijking met bestaande conventionele
kunststof wandgootsystemen.
te koppelen met behulp van de insteekcontacten aan beide zijdes van de wandcontactdozen, zo creëert u dus snel een
meervoudige wandcontactdoos. Het
bijleggen en aansluiten van extra kabels
is met de SIGNA IN wandcontactdozen
verleden tijd.

Om u te blijven inspireren is de SIGNA
BASE familie uitgebreid met diverse functionele, moderne en slimme oplossingen.
REHAU SIGNA IN wandcontactdozen met Wieland GST 18 snoeren
SIGNA IN wandcontactdozen zijn nu
ook standaard leverbaar met de bekende
Wieland GST 18 snoeren. De wandcontactdozen kunnen zo nog sneller
en eenvoudiger gekoppeld worden.
Bovendien blijft het mogelijk om de
SIGNA IN wandcontactdozen onderling

SIGNA IN met Wieland GST 18 snoeren.

Eenvoudig en snel: draagplaat
voor keystone jacks én multimedia
Standaard keystone jacks kunnen snel en
eenvoudig in de wandgoot ingebouwd
worden en sluiten perfect aan op de
uniforme en strakke SIGNA BASE
uitstraling. De SIGNA BASE draagplaten
kunnen met de meest gangbare keystone
jacks afgemonteerd worden. Er zijn nu ook
diverse multimedia die toegepast kunnen
worden in de universele draagplaat.
Een overzicht van de actuele keystone
modules en multimedia die in de
SIGNA BASE draagplaten kunnen
worden gemonteerd vindt u onder:
www.rehau.nl/keystones

projecten afgerond, vaak in een industriële omgeving of in ruimtes waar een
zogenaamde ‘beton look’ werd uitgevoerd. De lichtgrijze wandgoot in combinatie met antraciet schakelmateriaal
sluit perfect op elkaar aan.
Chique in antraciet: SIGNA IN
wandcontactdozen en draagplaat
voor keystone jacks
Perfect op elkaar afgestemd. De antraciet
grijze (RAL 7016) SIGNA IN wandcontactdozen en draagplaat voor keystone
jacks vormen een moderne en elegante
combinatie met de grijze SIGNA BASE
wandgoot en de SIGNA STYLE wandgoot
uit aluminium.
www.rehau.nl

Wij brengen kleur in het spel met
de grijze SIGNA BASE wandgoot
Naast de zuiver witte en crème witte
wandgoot is er nu ook een lichtgrijze
variant (RAL 7035) beschikbaar van de
unieke kunststof wandgoot SIGNA BASE.
In een korte tijd zijn er al diverse

Wandgoot SIGNA BASE lichtgrijs.

Draagplaa.

SIGNA IN schakelmateriaal in antraciet.
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ATAG Zonlichtsystemen

De zon geeft dagelijks energie en speelt een belangrijke rol bij het duurzamer maken van
de woning. De zon is goed voor het milieu en zorgt daarnaast voor een besparing op
de energierekening dankzij het ‘gratis’ warme water dat met een zonlichtsysteem wordt
verkregen. Met als resultaat een besparing tot 60% op het gasverbruik voor warm water.

Duurzame energie binnen het bereik van
iedereen is mogelijk met een zonlichtsysteem waarbij in de verwarming en
warmwater voorziening van woningen
gebruik gemaakt wordt van gratis zonneenergie. Ook bewust omgaan met energiebronnen, een bijdrage leveren aan het
milieu en een aanzienlijke besparing op
het gasverbruik is mogelijk met een
zonlichtsysteem.
De warmteopbrengst is hoog, de plaatsingsmogelijkheden zijn bijna onbeperkt
en de investering is relatief laag, dankzij
de bijdrage van de overheid die het
gebruik van zonne-energie stimuleert door
het geven van de zogenaamde ISDEsubsidie. Gebaseerd op de energieopbrengst van het systeem levert dit een
bijdrage op van € 569,- tot wel € 2.316,Daarnaast bieden individuele gemeenten
ook extra subsidiemogelijkheden aan.
ATAG kent twee zonlichtsystemen
1. De zonneboiler voor warmwater in drie
typen: Econorm, CBSolar en CB Hottop
2. De zonneboilercombi voor cv én warm
water in twee typen: Q-Solar en ALEC
1. De zonneboilers zijn goed te combineren
met cv-ketels uit de ATAG i en Q-serie.
Leverbaar in 120, 200 en 300 liter voorraadvat, waarbij de keuze afhangt van de

comfortwensen. Daarnaast zijn liggende
en staande boilervaten beschikbaar. De
cv-ketel zorgt voor de eventuele naverwarming van het tapwater tot 60°C. Een
besparing op energie op warm water van
60% is mogelijk.
2. Q-Solar en ALEC zijn zogenaamde
hybride cv-ketels waarin een zonneboiler
is geïntegreerd. Voor warm water met
hoge tapwaterprestaties, maar ook voor
woningverwarming wordt primair zonneenergie gebruikt. Een besparing tot 500 m2
gas behoort tot de mogelijkheden.
Beide zonneboilercombi’s zijn zeer
geschikt voor Laag Temperatuurverwarming. Dankzij de verwarming via
de zon en de ‘lage’ afgiftetemperatuurr
verwarmt de cv-ketel nog maar weinig na.
Beide systemen zijn geschikt voor
toepassing en bestaande woningen en
nieuwbouw, waarbij ALEC ook goed toe
te passen is in passiefhuistoepassingen.
NIEUW: SolarcollectorII 1,6 m²
Het ATAG assortiment 1,6 m2 zonnecollectoren is gewijzigd. De belangrijkste
verschillen hebben te maken met
afmetingen en installatiegemak.
Vanuit de PV-filosofie ontwikkeld is het
formaat en ook de kleur gelijk aan de
meest voorkomende PV-panelen. Met

een dikte van 40 mm, full black kleurstelling en zeer hoge opbrengst is de
SolarcollectorII toepasbaar in duurzame
energieconcepten. Condensvorming
behoort tot het verleden en de nieuwe
collectoren worden gemonteerd op
hetzelfde frame als de PV-panelen,
waarbij de montage in alle posities kan
gebeuren.
Gereedschap is overbodig dankzij de
flexibele aansluitslangen. Installatiegemak
en tijdbesparing, naast een fraai zonnedak,
zorgen ervoor dat de nieuwe collectoren
een welkome aanvulling zijn in het ATAG
duurzame productassortiment. Het nieuwe
assortiment vervangt het bestaande assortiment volledig.
www.atag.nl

Verwarming & Klimaat

Gebruik maken van gratis
zonne-energie, voor
verwarming en warm water
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Energie-efficiënt, semi-automatisch en fluisterstil
Verwarming & Klimaat

DucoBox Energy zet
nieuwe standaard voor ventilatie
in woning van de toekomst
Soms denken we wel eens dat de grens is bereikt: dit is het, verder gaat het niet meer.
Wie dacht dat ook ventilatieoplossingen uitontwikkeld waren, komt echter bedrogen uit.
Amper vier jaar na het succesvolle debuut van de DucoBox Silent en DucoBox Focus
opent Duco met een wereldprimeur de deur naar de toekomst van ventilatie. Tijdens
VSK bleven de bewonderende oh’s en ah’s dan ook niet uit.
In aanloop naar 2020 wordt energiezuinigheid een steeds belangrijker
gegeven en zullen de zeer energiezuinige
passiefwoningen steeds vaker in ons
straatbeeld verschijnen. In de strijd tegen
de aanscherping van de energienormen
kan de nieuwe DucoBox Energy een
belangrijk wapen vormen. Met alle
technologie die is vervat in deze ventilatiebox, wordt Duco meteen aangezien
als voorloper in de markt van vraaggestuurde balansventilatie met warmteterugwinning. Het is dan ook de combinatie
van drie specifieke kenmerken die de
DucoBox Energy zo uniek maakt.
Door de unit standaard van een geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing
op basis van CO2, vocht en tijd te

voorzien, wordt een optimaal energetisch
rendement bereikt. 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. Hiermee bewijst
Duco opnieuw zijn groene inspanningen
tegen de opwarming van de aarde, en
dit zonder de binnenluchtkwaliteit uit het
oog te verliezen. De semi-automatische
inregeling, gestoeld op de principes van
inregeling op constante druk, biedt
immers steeds een 100%-garantie op
een kwalitatief eindresultaat en vertaalt
zich in een besparing voor de installateur
van 50% op de inregeltijd. Ook aan het
akoestische comfort voor de bewoner
is gedacht. Onafhankelijke tests tonen
namelijk aan dat het geluidsvermogen

aan de toevoerzijde zo laag is (55 dB bij
325 m3/u) dat de DucoBox Energy als de
stilste WTW-unit van Europa kan worden
beschouwd.
Als Europees ventilatiespecialist wil
Duco met deze ontwikkeling geen nieuwe
weg inslaan, maar totaaloplossingen
aanbieden voor de residentiële en utiliteitsbouw, steeds met de mens als
centrale uitgangspunt.
Benieuwd naar meer? Bekijk de
geanimeerde productvideo op Duco’s
YouTube-kanaal en ontdek de tien
voordelen van de DucoBox Energy
van dichtbij!
www.duco-installateur.nl
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Famostar

In Hoogeveen is in 2017 met project ‘De Kaap’ een zorgcomplex, twee koop/huur
complexen en een parkeergarage opgeleverd. Een van de bijzondere kenmerken
was, dat het project volledig in BIM werd gemoduleerd. Linde Kroon elektrotechniek
B.V. installeerde de complexe elektrotechnische installatie, waaronder de
noodverlichtingsarmaturen van Famostar.

Volledig BIM gemoduleerd
Door alle partijen is in 3D samengewerkt
bij het ontwerpen van de gebouwen in
BIM, waarbij Trebbe Groep als aannemer
de regie in de werkvoorbereiding had.
Hierdoor werkt elk bedrijf met dezelfde
informatie, wat er voor zorgt dat
problemen eerder aan het licht komen.
WVG Ontwikkeling was opdrachtgever en
directievoerder van dit omvangrijke project
en heeft in het voortraject extra geïnvesteerd om de betrokken adviseurs in BIM te
laten werken. Dit met als doelstelling - om
in het ontwerptraject - de problemen voor
de uitvoering in beeld te krijgen, waardoor
deze tijdig en nog relatief eenvoudig aan
te passen zijn. Wilco de Lange, projectleider bij Linde Kroon, is enthousiast over
BIM: ‘Omdat veel partijen waar wij mee
samenwerken BIM gebruiken, werkt het
voor ons perfect.’

Noodverlichting en BIM
De projectie met daarin alle noodverlichtingsarmaturen, is door Linde
Kroon als basis gebruikt voor BIM.
‘Doordat Famostar van al haar producten
REVIT bestanden heeft, ging dit vrij
eenvoudig’, aldus Wilco de Lange.
Tegelijkertijd brengt dit ook uitdagingen
met zich mee. Wilco de Lange: ‘Het
kan nog wel eens voorkomen dat in de
praktijk dingen anders gaan dan als op
de BIM tekening staat aangegeven.’
Bij woonzorgcentrum Jannes van der
Sleedenhuis De Kaap (onderdeel van
zorgcoöperatie NNCZ) was dit bijvoorbeeld een luchtkanaal. Deze is op een
andere plek gemonteerd, waardoor er te
weinig ruimte was voor vluchtwegaanduiding S-Sense. Toen is ter plaatste
besloten om dit armatuur te wisselen
voor vluchtwegaanduiding Go! inbouw.

CELO, Go! en Pro toegepast in
‘De Kaap’
In het woonzorgcomplex zijn de productfamilies CELO voor vluchtwegverlichting
en Go! voor vluchtwegaanduiding
toegepast. Beide productfamilies dragen
bij aan een rustige omgeving door het
strakke design en hun onopvallendheid.
Daarnaast is het installatiegemak een
groot voordeel. Wilco de Lange: ‘Onze
monteurs zijn erg enthousiast over de
snelheid waarmee CELO armaturen te
monteren zijn.’ In de parkeergarage is
Pro vluchtwegaanduiding gebruikt. De
slagvaste constructie van hoogwaardig
kunststof en de speciale accu met een
groot temperatuurbereik maken Pro
uitermate geschikt voor parkeergarages.
www.famostar.nl

Verlichting

Famostars noodverlichting
in het grootste project van
het Noorden
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Unilift KP pompen
Verwarming & Klimaat

Dompelbare
drainagepompen
Unilift KP pompen zijn dompelbare drainagepompen voor zowel tijdelijke
als permanente vrijstaande installatie. Ze kunnen worden gebruikt voor
het pompen van drainagewater of grijs afvalwater. Ze zijn ook geschikt
voor installatie in verzameltanks.
De Unilift KP is een eentraps drainagepomp met halfopen waaier, ontworpen
voor het verpompen van drainagewater
of grijs afvalwater. Alle Unilift KP pompen
kunnen worden geleverd met of zonder
niveauschakelaar. De varianten zijn
aangeduid als A, AV of M, voor automatisch of handbediening. De Unilift KP-AV
variant voor nauwe putten wordt geleverd
met keerklep voor installatie aan de
perszijde. De zeef is op het pomphuis
vastgeclipt.

dichte stekker die in een contact wordt
gestoken op de hermetisch afgedichte
statorbehuizing. De motor is een één- of
driefase synchrone ‘canned motor’ met
vloeistof gevulde rotorkamer en watergesmeerde lagers.

De Unilift KP: eentraps, dompelbaar,
rvs drainagepomp in robuuste uitvoering
met naar boven wijzende perspoort
bovenop de pomp. De buitenste
behuizing is vervaardigd uit één stuk.
De voedingskabel en de kabel van de
niveauschakelaar zijn beide aangesloten
op een enkele, gevulcaniseerde water-

De motor is voorzien van automatische
overbelastingsbeveiliging welke de motor
uitschakelt in geval van overbelasting.
Wanneer de motor is afgekoeld tot een
normale temperatuur, dan zal de motor
automatisch opnieuw starten.

De motor wordt gekoeld door de
verpompte vloeistof die er omheen
stroomt.
• Beschermingsklasse: IP68
• Isolatieklasse: F

nl.grundfos.com

Toepassingen
De Grundfos Unilift KP pompen zijn
bedoeld voor het verpompen van:
• Water en regenwater in de
tuinbouw
• Water uit rivieren en meren
• Regenwater, drainagewater en
water van overstromingen
• Water voor vullen/legen
van containers, vijvers, tanks,
et cetera
• Afvalwater van douches,
wasmachines en wastafels
onder rioolniveau
• Zwembadwater
• Sloot drainagewater
• Grondwater (verlaging)
• Effluent uit woningen uit septic
en behandelingsystemen
• Effluent van viaducten, onderdoorgangen, et cetera
• Drainagewater uit sprinklersystemen van garages
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Geberit AquaClean Tuma

De in 2017 geïntroduceerde douchewc Geberit AquaClean Tuma Comfort is een ranke
alleskunner voor elk huis. Door het elegante design en de gestroomlijnde vorm van
deze douchewc kunnen ook kleine badkamers comfortabel worden ingericht en in
een handomdraai worden omgetoverd tot een wellness-oase: de ideale oplossing voor
iedereen die de voordelen van het reinigen met water wil ervaren, zonder zijn badkamer
of toilet volledig te hoeven verbouwen. De Geberit AquaClean Tuma is vanaf april 2018
ook verkrijgbaar in een Classic uitvoering.

Classic versus Comfort
Nieuw is dat de jongste douchewc
van Geberit verkrijgbaar is in twee
uitvoeringen: Classic en Comfort. De
AquaClean Tuma Classic biedt alle
basiseigenschappen van een douchewc,
inclusief WhirlSpray-douchetechnologie
en de spoelrandloze Rimfree® toiletpot.
De uitvoering Comfort heeft extra

comfortfuncties, waardoor het reinigen
met water een ware wellnessbeleving
wordt, die gemakkelijk via een afstandsbediening geregeld kan worden. Deze
extra comfortfuncties zijn een aparte
ladydouche, verwarmde toiletzitting,
een föhn en geïntegreerde geurafzuiging.
Voor beide modellen bestaat bovendien
een afstandsbedienings-app.
Compleet systeem en losse
toiletzitting
De Geberit AquaClean Tuma is in Classic
en Comfort uitvoering verkrijgbaar als
compleet toiletsysteem én als losse
toiletzitting. Deze opbouweenheid kan
eenvoudig op verschillende bestaande
wc-modellen worden geplaatst en
beschikt over dezelfde functionaliteiten
als het complete systeem. Vooral voor
huurders, die willen genieten van een

schoon en fris gevoel, is de nieuwe
opbouweenheid een ideale, snel
realiseerbare en flexibele oplossing.
AquaClean-app
Met de AquaClean-app kan de gebruiker
de AquaClean Tuma douchewc eenvoudig
via een smartphone bedienen. Zo kunnen
persoonlijke instellingen worden opgeslagen en overal mee naar toe worden
genomen. Via de app kan de positie van
de douchearm, de sterkte van de straal,
de watertemperatuur en de puls van de
douche worden ingesteld. Deze handige
afstandsbedienings-app is er nu ook voor
Geberit AquaClean Tuma Classic.
www.geberit-aquaclean.nl/tuma

Sanitair

Voor elke badkamer
een passende oplossing
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Jobarco industrie series
Elektrotechniek

Krachtige industrie kabel
Hoge eisen voor bekabeling is een gemeenschappelijke factor in heavy duty
industrietakken. Jobarco heeft voor elke tak kabelseries met unieke eigenschappen.
Purflex - Robuuste kabels voor zware
industriële omgevingsfactoren
Olie, zuur en chemicaliën tasten kabels
in zware industriële omgevingen aan. De
PUR-TPE serie heeft een polyurethaan
mantel die bestand is tegen deze
invloeden. Uniek aan de PUR-TPE is de
extra soepele aderopbouw en de tpe adersiolatie wat zorgt voor een supersoepele
kabel met een geringe buitendiameter.
Flexellent - Ecolab® kabel voor
Food & Beverage
Strenge hygiëne-eisen vragen om
robuuste kabels. Gemaakt van materiaal
dat bestand is tegen schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën. De
Flexellent SAN en SAN-C voldoen aan
dit criterium door de constructie met
hoogwaardig Santoprene compound.

Deze grondstof heeft een uitstekende
bestendigheid tegen dierlijke vetten,
chloor, oplosmiddelen en schoonmaakmiddelen. Een bijkomend pluspunt is
het temperatuurbereik: -40°C tot en
met +110°C. De Flexellent is gekeurd
door Ecolab®.
Speciaalkabel - custom made kabel
Jobarco is specialist op het gebied
van op maat gemaakte kabels. Met het
aanvullende pakket wartels, connectoren
en kabelschoenen kunnen alle kabels
ook geassembleerd aangeleverd worden.
www.jobarco.com

Ecolectric boiler met flexfunctionaliteit
Verwarming & Klimaat

Slimmer verwarmen door
gebruik duurzame energie
De Ecolectric is de benaming voor de nieuwe elektrische
boiler van Inventum.
De Ecolectric heeft zes instelmogelijkheden en beschikt over een SMART
regeling; hij is zelflerend. Op basis van
het gebruikspatroon van de gebruiker
wordt het opwarmmoment van de boiler
aangepast.
Met de ingebouwde flexfunctionaliteit
wordt een slimmer verwarmingsproces

uitgevoerd. De flexfunctionaliteit zorgt
ervoor dat de boiler in te schakelen is
bij onbalans op het elektriciteitsnet.
Waar de ouderwetse boilers alleen
’s nachts opwarmen, en dus overdag
leeg kunnen raken, houdt de Ecolectric
boiler de toestand in het vat in de gaten
en warmt deze tussendoor op. Door de
flexfunctionaliteit is het mogelijk om de
boiler tussentijds op te verwarmen door
de overcapaciteit aan zonne- en windenergie in te zetten. Duurzame energie
gaat niet meer verloren, maar wordt
optimaal ingezet.
www.inventum.com
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VIEGA

Ronde vormen en contouren zijn momenteel trendsettend voor het badkamerinterieur.
Viega vertaalde deze trend naar de Visign for More 105 wc-bedieningsplaten. De
combinatie met het Viega Eco Plus voorwandelement leidt tot een unieke drie-eenheid:
fraai design, hoogwaardige techniek én optimaal installatiecomfort. Daarmee heeft de
installateur alle ingrediënten in handen om zich te onderscheiden. Bovendien is de wcbedieningsplaat verkrijgbaar in een comfortabele contactloze uitvoering.
Het element is tegelijkertijd de ‘beeldtaal’
waarmee de spoeling wordt aangegeven:
het grote rechtervlak voor een volledige
spoeling, het kleinere linkervlak voor een
waterbesparende deelspoeling.
De bedieningsplaat onderscheidt zich
verder door de hoogwaardige materialen
glas en aluminium die de nieuwe vormgeving benadrukken. De glasuitvoering
is verkrijgbaar in wit/verkeerswit of
parsol/zwart; de aluminiumvariant in
verchroomde of edelmat uitvoering met
praktische anti-vingerafdruk-afwerking.
De materialen staan garant voor een
lange levensduur en de beste hygiënische
omstandigheden in het dagelijks gebruik.

Om de bijzondere dieptewerking te
behouden en om de typerende groene
verkleuring bij de witte (glas)uitvoeringen
te voorkomen, maakt Viega gebruik van
een speciaal witglas dat slechts 6 mm dik
is. Deze geraffineerde afwerking van het
bedieningsplaatontwerp wordt benadrukt
door de gesatineerde uitvoering van gleuf
en de glaszijkant.
Ideale combinatie
De Visign for More 105 laat zich
uitstekend combineren met het Viega
Eco Plus-voorwandelement. Het voorwandsysteem van Viega blinkt uit in
kwaliteit maar ook op het gebied van
slimme techniek, minimale montagetijd

De Visign for More 105 bedieningsplaat van Viega speelt in op de
huidige soft-edge trend. Als blijk van
waardering voor de onderscheidende
vormgeving werd de bedieningsplaat
bekroond met meerdere internationaal
gerenommeerde prijzen.

en installatiekosten. Daar profiteert de
installateur in de dagelijkse praktijk
van. Het element van Viega kent tal van
slimme innovaties zoals zelfremmende en
uittrekbare voetsteunen en een handige
uitlijnhulp. Ook wordt een module
geleverd met slechts 8 cm diep reservoir.
Deze oplossing is ruimtebesparend en
leent zich dan ook uitstekend voor renovatieprojecten.
Flexibele keramiekhoogte
In openbare gebouwen of zorginstellingen
is vaak een hogere keramiekhoogte voor
mindervaliden wenselijk. Standaard voorwandelementen dienen dan verhoogd
te worden wat vaak een tijdrovende en
precieze klus is. Juist dan is de Viega
Eco Plus de ideale oplossing; het
keramiek kan op 430 mm, 450 mm,
470 mm en 490 mm hoogte worden
bevestigd. De wc-afvoeraansluiting is
trapsgewijs in diepte te verstellen.
Flexibele keramiek hoogte tijdens
montage op 430 mm, 450 mm,
470 mm en 490 mm. Ideaal voor
zorginstellingen.

viega.nl/Voorwandtechniek

Sanitair

Trendsettende bedieningsplaat Visign for More 105
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DRL E-Comfort
Verwarming & Klimaat

Claudia BLOW
razendsnel warm
DRL E-Comfort Claudia BLOW elektrische radiatoren uit het programma van
DRL E-Comfort vormen de basis voor een nieuwe generatie comfortabele en
energiebesparende radiatoren.
EcoDesign ERP 2018
De Claudia BLOW elektrische radiatoren
voldoen ruimschoots aan de nieuwe
Europese EcoDesign ERP 2018 regelgeving. De EcoDesign ERP 2018 richtlijn
is bedoeld om het energieverbruik van
elektrische apparaten te verminderen.
Per 1 januari 2018 mogen alleen nog
elektrische radiatoren geproduceerd
worden die aan deze strenge Europese
normen voldoen.
Specificaties
De Claudia BLOW EcoDesign radiatoren
zijn leverbaar in de hoogtematen 826 mm,
1.258 mm, 1.474 mm en 1.870 mm en
in de breedtemaat 500 mm, variërend in
de vermogens van 1.500W tot en met
2.000W. Standaard leverbaar in de RAL
kleur 9016, op aanvraag of in één van de
80 Cordivari kleuren.
De Claudia BLOW is gebruiksklaar en na
de eenvoudige montage geniet u binnen
een paar minuten van het warme gevoel
die deze handdoekradiator verspreid.
Uit voorraad leverbaar
Het complete DRL E-Comfort Claudia
BLOW programma is bij Technische Unie
uit voorraad leverbaar. Wilt u meer weten
over de Claudia BLOW of het DRL
E-Comfort Concept? Kijk dan op
www.drl-products.nl of informeer bij
uw Technische Unie vertegenwoordiger
naar de mogelijkheden.
Uw badkamer is voortaan razendsnel
behaaglijk warm. De Claudia EcoDesign
BLOW radiator uitgevoerd met verwarmingsweerstand en geïntegreerde Fan
Heater van 1.000W, is een klassieke en
tijdloze 100% elektrische handdoekradiator. De Claudia BLOW is voorzien
van een nauwkeurige elektronische
temperatuurregeling, dag-nacht weekklok
programma, open Window sensor en
Boost functie.
Optioneel is de draadloze RF klokthermostaat leverbaar (4457 308).

www.drl-products.nl

Type
Art.nr.
RF thermostaat 4457 308

BE-prijs
155,00
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NIKO
Elektrotechniek

Integratie van systemen
met Niko Home Control
Niko maakt het slimme huis weer een stuk intelligenter door de
integratie van nieuwe partnerships in Niko Home Control. Daarnaast
kreeg het huisautomatiseringssysteem een upgrade, waardoor de
programmeringstijd gehalveerd is.

Integratie is noodzaak voor
huisautomatisering
Een slim huis wordt pas echt intelligent
als alle verschillende systemen met elkaar
communiceren. Niko Home Control is voor
installateurs een gemakkelijk te installeren
en rendabele huisautomatisering die het
toelaat om van elk huis een geconnecteerde woning te maken.
Voor zo een systeem is het belangrijk om
sterke integratie partners te hebben, dit
verhoogt de acceptatie. Niko is daarom
continu op zoek naar sterke en betrouwbare partners en ontwikkelt samen met
hen kwalitatieve koppelingen die het
leven elke dag verbeteren.
Geluid, HUE lampen, ramen en
zonwering: regel alles vanuit uw
stoel
Geluid, HUE lampen, ramen en zonwering:
regel alles vanuit uw stoel Niko heeft recent
de integratie met merken zoals Bose,
Sonos, HUE en Velux tot stand gebracht.
Nu kan de klant zijn audio devices, HUE
lampen* en zonwering vanuit zijn stoel
bijregelen met de standaard Niko Home
Control app of het touchscreen van de
NHC installatie. Belt er iemand aan? De
NHC installatie past het volume van de
installatie automatisch aan. De integraties
werken in NHC II installaties met software
versie 2.1 of hoger.

Voicecontrol
Voicecontrol is een van de opties die
een systeem nog makkelijker te bedienen
maakt. Op dit moment wordt de integratie
van Alexa, Apple Home Kit en Google
Home onderzocht.
NHC sneller geprogrammeerd
De programmeer software van Niko Home
Control is volledig opnieuw geschreven
voor de lancering van Niko Home Control
II. Het systeem heeft een veel groter
installatiegemak. De klant krijgt een nog
slimmere oplossing, die ook nog eens
vijftig procent sneller geprogrammeerd is.
Het configuratiesysteem is eenvoudiger,
duidelijker en intuïtiever. Basisacties
installeert u in drie kliks, complexere
acties zijn tot 75 procent sneller gepro-

grammeerd, dankzij een uitgebreide
wizard. Door het handige drag & dropsysteem voegt u de acties heel gemakkelijk toe aan een locatie. Tevens is nu
ook de astroklok aan de software toegevoegd zodat bijstellen van bijvoorbeeld
de simulatie regeling verleden tijd is.
Ook na de installatie is het systeem
makkelijk aanpasbaar. Zo hoeft de eindgebruiker niet voor de kleinste aanpassing
bij een installateur aan te kloppen. Dankzij
eenvoudige procedures kan de klant
eenvoudig software-upgrades downloaden en zelf installeren. Niko Home
Control is zo volledig future proof.
www.niko.eu
* vanaf najaar 2018

Type
NHC audio button met led, crème
NHC audio button met led, wit
NHC audio button met led, diverse kleuren
* exclusief afwerkset

Art.nr.
1838 216
1838 552

BE-prijs*
54,33
54,33
op aanvraag
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Eltako Tipp-Funk® met MiniSafe
Elektrotechniek

Gemakkelijk en comfortabel
bedienen vanuit uw luie stoel
met uw mobiele telefoon
Eltako Tipp-Funk® is het instap domotica programma van Eltako dat al enkele jaren
succesvol op de markt is. Met de nieuwe MiniSafe is het nu ook mogelijk om vanuit
uw luie stoel met uw mobiele telefoon alles gemakkelijk te bedienen.
ook mogelijk om uw installatie met uw
mobiele telefoon te bedienen. De MiniSafe
is een compacte krachtige miniserver die
ideaal is voor woningen. De MiniSafe kan
maximaal 128 actoren aansturen en een
onbeperkt aantal sensoren verwerken.
Het installeren van de MiniSafe en het
inleren van de actoren en sensoren
gebeurt in vijf eenvoudige stappen.
1. Sluit de MiniSafe aan op de voeding
en uw router (voeding en netwerkkabel
zijn meegeleverd)
2. Download de gratis GFA 4 App vanuit
uw appstore
3. Maak een profiel aan in de app
4. Leer de actoren en sensoren in
(dit kan eenvoudig door met uw mobiel
de QR-code op het product te scannen
of het product te selecteren in de lijst
van de app)
5. Verbind de sensoren met de actoren
via de app
Eenvoudiger kan het niet.

®

Eltako Tipp-Funk staat bekent als
het instap domotica programma van
Eltako. Met dit programma kunt u op een
eenvoudige, betrouwbare en betaalbare
manier meer comfort in uw huis creëren.

®

Met de Tipp-Funk techniek is het kinderlijk
eenvoudig om sensoren (zenders) in
actoren (ontvangers) in te leren en zo een
complete domotica-installatie te maken.
Met de komst van de MiniSafe is het nu

Het Tipp-Funk® programma
Het Tipp-Funk® programma van Eltako
bevat een groot aantal sensoren zoals
pulsdrukkers (wandzenders), afstandsbedieningen, raam/deurcontacten,
sensoren voor temperatuur, hitte, luchtvochtigheid, rook, beweging en licht.
Samen met de MiniSafe, de inbouwactoren en tussenstekeractoren voor
schakelen, dimmen en zonnewering en
de thermostaten en regelventielen voor
uw radiatoren kunt u uw huis geheel
bedienen via uw mobiele telefoon.
Eltako Tipp-Funk® en de MiniSafe zijn
de ideale oplossing voor nieuwbouw
en renovatie: gemakkelijk, eenvoudig,
betrouwbaar en betaalbaar.
www.eltako.nl
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Stelrad
Verwarming & Klimaat

Dubbel slim met de Gilia
De Gilia van Stelrad is meer dan ooit dé beste keuze voor uw badkamer
of keuken als u net wat meer wilt.

Gilia Single

De Gilia is namelijk, bovenop de reeds
bestaande maten, vanaf nu eveneens
beschikbaar in twee versies van 900 mm
breed en drie versies van 1.495 mm
hoog en dit zowel in de Single als Double
uitvoering. Al onze Gilia modellen hebben
zowel een zij- als middenaansluiting en
zijn verkrijgbaar in meer dan 200 verschillende kleuren!
Door deze toegevoegde lengtes en
breedtes biedt de Gilia nu nog meer
mogelijkheden, mede door de zeer hoge
afgiftes tot maar liefst 2.768W voor de
Gilia Double L900 H2013. Als u hierbij

Gilia Single

Gilia Double

Voordelen Gilia
• Keuze uit 28 verschillende maten
• Hoogste afgiftes in de markt tot
2.768W
• Zeer gunstige prijszetting
• Superieure afwerking
• Geleverd met alle montagematerialen en design
ontluchtings- en blindstop

Bouwhoogte
1.199 mm
1.495 mm
1.791 mm
2.013 mm

Wij zijn overtuigd van de kwaliteiten die
de Gilia te bieden heeft en zijn er zeker
van dat u er even enthousiast over zal
zijn!
www.stelrad.eu

500 mm

Bouwlengte
600 mm
750 mm

900 mm

675W
832W
986W
1.099W

794W
976W
1.158W
1.294W

972W
1.192W
1.415W
1.586W

1.673W
1.878W

500 mm

Bouwlengte
600 mm
750 mm

900 mm

963W
1.179W
1.402W
1.576W

1.154W
1.408W
1.670W
1.874W

2.475W
2.768W

Gilia Double
Bouwhoogte
1.199 mm
1.495 mm
1.791 mm
2.013 mm

nog eens de zeer scherpe prijszetting in
acht neemt van onze Gilia range zal u
kunnen concluderen dat de Gilia, en dan
vooral de Gilia Double, de hoogste warmteafgifte biedt voor een gunstige prijs.
Maakt u gerust zelf de vergelijking en u
zal versteld staan.

1.441W
1.751W
2.073W
2.321W
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Het nieuwe multitalent voor de installatie

Met de ESY-Pen presenteert ESYLUX een handig alles-in-één-apparaat voor
eenvoudige inbedrijfstelling, afstandsbediening, lichtmeting en projectbeheer.
Zijn Bluetooth-functionaliteit maakt communicatie tussen mobiele apparatuur
en de intelligente automatiserings- en verlichtingsoplossingen van ESYLUX
mogelijk, onafhankelijk van fysieke interfaces. Daarmee vervangt de ESY-Pen
ook de afstandsbediening Mobil-PDi/MDi Universal.
In combinatie met de app wordt de
ESY-Pen een mobiele projectbeheerder.
Configuraties van hele projecten kunnen
via de app worden opgeslagen en later
weer worden opgevraagd - voor maximaal
64 ruimtes per etage. Dit zorgt niet alleen
voor een beter overzicht, het maakt
ook een eenvoudige overdracht van
opgeslagen parameters naar gelijksoortige producten of ruimtes mogelijk
via cloning. Bovendien kan het projectbestand bijvoorbeeld als lastenboek
worden gebruikt. Hiervoor kan een
projectbestand als pdf-bestand worden
geëxporteerd.

Bron: LDprod/Shutterstock.com/ESYLUX

Brugfunctie voor eenvoudige
configuratie en projectbeheer
Door zijn brugfunctie maakt de ESY-Pen
directe communicatie tussen mobiele
apparatuur, aanwezigheidssensoren
en lichtsystemen van ESYLUX mogelijk.
Hierdoor kunnen geïnstalleerde apparaten
eenvoudig en handig via de ESY-app
worden geconfigureerd en in bedrijf
worden genomen. Door de siliconenpunt
van de ESY-Pen is deze tevens geschikt
als invoerpen voor de touchscreens van
smartphones en tablets.

De ESY-Pen maakt eenvoudige inbedrijfstelling en projectbeheer mogelijk.

Lichtmeting direct op de werkplek en
handige bediening op afstand.

Geïntegreerde lichtsensor voor
optimaal meten en regelen
De geïntegreerde lichtsensor van de
ESY-Pen heeft twee functies. Enerzijds
maakt hij het gebruik van een afzonderlijke luxmeter bij de inbedrijfstelling
overbodig. En daarnaast zorgt hij tijdens
bedrijf zelf voor een bijzonder nauwkeurige lichtmeting en -regeling. Als
tafelapparaat in het laadstation op het
werkvlak meet hij precies daar het licht
waar dat bepalend is voor de visuele taak.

De resultaten worden door de ESY-Pen
direct naar de aanwezigheidssensor of
het lichtsysteem gestuurd, waarna deze
de verlichtingssterkte aan de huidige
lichtsituatie aanpast. Voor de lichtplanning
betekent dit een hoge mate van betrouwbaarheid, de eindgebruiker profiteert van
de geoptimaliseerde regeling.
Eenvoudige afstandsbediening
op de werkplek
Bovendien kan de gebruiker de ESY-Pen
via drie knoppen op de behuizing in
het laadstation als eenvoudige afstandsbediening gebruiken. Afhankelijk van het
aangestuurde sensortype kan het licht met
de pen worden in- of uitgeschakeld en
gedimd. Bij de ESYLUX ELC-verlichtingsoplossingen met het energie-efficiënte
Human Centric Lighting van SymbiLogic
kan ook de lichtkleur naar wens worden
gewijzigd. Bij apparaten met vooraf
ingestelde scènes kunnen deze ook
eenvoudig met één druk op de knop
worden opgeroepen.
www.esylux.nl/esy-pen

Bron: LDprod/Shutterstock.com/ESYLUX

Bluetooth-functionaliteit
De bediening van apparaten op afstand
via een app en Bluetooth is tegenwoordig
op veel plaatsen al de norm. Bij de intelligente automatiserings- en verlichtingsoplossingen van ESYLUX wordt dit nu
ook werkelijkheid met de ESY-Pen.

Bron: KieferPix/Shutterstock.com/ESYLUX

Elektrotechniek

De ESY-Pen van ESYLUX
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MAKITA

Er komt een steeds grotere diversiteit aan accumachines in het Makita
assortiment. Machines op accu die voorheen ondenkbaar waren zijn
nu technisch wel mogelijk. Dat is vooral te danken aan de enorme
sprong in de ontwikkeling van de motor.
De nieuwe generatie koolborstelloze
motoren zijn technisch zo goed dat de
accumachines gelijkwaardig presteren
aan de 230V machines. Steeds meer
gebruikers kiezen dan ook voor een accumachine in plaats van een 230V machine.
En dat stopt niet bij een boor-/schroefmachine of slagschroevendraaier. Accu
haakse slijpers, boorhamers en zaagmachines zijn tegenwoordig net zo
vanzelfsprekend.
Omdat stofvrij werken verplicht is, moet
u een stofzuiger gebruiken bij het zagen,
schaven, slijpen en frezen in hout, steen
en beton en boren in steen en beton. Een
aantal jaar geleden betekende het dat u
een accumachine moest aansluiten op
een 230V stofzuiger. Sinds een paar jaar
zijn er accustofzuigers in ons assortiment
gekomen en kunt u dus volledig snoerloos
werken. Op de stofzuigerslang na dan.
Maar u dient dan wel eerst de stofzuiger

handmatig in te schakelen voordat u
de machine inschakelt. Bij een 230V
combinatie gaat dat automatisch door
de machine op de automatiek van de
stofzuiger aan te sluiten. Daar gaat nu
bij accumachines verandering in komen
dankzij Bluetooth®.
AWS
AWS staat voor Auto-start Wireless
System ofwel draadloos automatisch
starten. In feite werkt de techniek heel
simpel. U voorziet een machine van
een Bluetooth®-zender en kiest een stofzuiger met een Bluetooth®-ontvanger.
U verbindt deze met elkaar en telkens
wanneer u de machine inschakelt, start
de stofzuiger automatisch. Zo vergeet u
nooit om de stofzuiger in te schakelen en
hebt u altijd een stofvrije werking.

De 2x18V stofzuiger met AWS. Links ziet
u het Bluetooth® -logo met daarnaast
de knop om de stofzuiger draadloos
met de machine te verbinden.

www.makita.nl
Een 230V stofzuiger voorzien van een
startautomatiek. U sluit de machine aan
op het stopcontact van de stofzuiger
en als u de machine inschakelt, start de
stofzuiger automatisch.

De AWS-zender plaatst u in de machine.

Een 2x18V accustofzuiger voorzien
van een Bluetooth® -ontvanger en een
2x18V accu-invalcirkelzaag voorzien
van een Bluetooth® -zender. Als u deze
verbonden hebt, start de stofzuiger
automatisch.

Gereedschap

Volledig snoerloos en
automatisch stofvrij werken
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Deurintercom nog simpeler
Elektrotechniek

Comelit Visto:
Enjoy the smart life
Dat appartementencomplexen zijn uitgerust met een deurintercomsysteem
is normaal. Een bezoeker belt aan en zonder naar beneden te lopen kunt u
de portiekdeur openen. Gemak dient de mens.

Eengezinswoningen hebben doorgaans
geen deurintercomsysteem. Niet nodig,
vinden we in Nederland. Comelit heeft
toch een slimme deurbel ontwikkeld,
speciaal voor laagbouw. Gemakkelijk
te installeren en de huidige installatie
hoeft vaak niet vervangen te worden. De
Visto past gewoon op de plek waar de
huidige beldrukker hangt en de bestaande
bedrading kan opnieuw gebruikt worden.
De zomer komt er aan! Dat betekent dat
we weer zo veel mogelijk buiten willen
zijn. Met uw smartphone is het mogelijk
de oproepen vanaf Visto te beantwoorden
zonder naar de voordeur te lopen.
Via uw wifi-netwerk maakt de Comelit
Visto direct na aanbellen contact met uw
smartphone en/of tablet. Of u nu in de
achtertuin zit of bij de buren, het maakt
de Visto niet uit! Voor de Visto is het
even gemakkelijk om een oproep naar

uw smartphone te sturen wanneer u
door de supermarkt loopt, in een pretpark
bent of zelf als u op vakantie bent in het
buitenland.

Reeds leverbaar voor Thuiscomfort installateurs en via Technische Unie vanaf
september 2018. Voor meer informatie
vraag uw Technische Unie vestiging.

Niet iedereen is welkom in uw woning.
Daarom doet u niet voor iedereen de deur
open. Maar dat pakketje dat vanmiddag
wordt bezorgd is wel erg belangrijk. Tijd
om het op te halen bij het postkantoor
heeft u niet. Door de bewegingsdetector
in de Visto weet u wanneer de pakketbezorger langs komt en is het mogelijk
via de Visto te communiceren. U kunt
simpelweg vragen of het pakketje kan
worden bezorgd bij de buren. ’s Avonds
bij thuiskomst haalt u het pakketje zelf
op, wel zo gemakkelijk en veilig.

www.comelit.nl

De Comelit Visto is een slimme videodeurbel, die het leven simpeler en veiliger
maakt.
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Producthighlights LEDVANCE

Ons portfolio voor het industriesegment bestaat uit een enorme selectie led producten
die zijn ontwikkeld om aan sectorspecifieke voorschriften te voldoen en zijn precies
afgestemd op de vereisten van de relevante werkomgeving, inclusief uiterst robuuste led
armaturen, ontwikkeld voor de veeleisende wereld van industriële productie.
Producten voor automatische verlichtingsbediening met sensoren, DALI en
ZigBee connectiviteit verbeteren de efficiëntie. LEDVANCE presenteert hieronder
enkele van haar nieuwe producten voor
dit segment.

• Reflector leverbaar om uitstralingshoek
te verkleinen
• Optionele extra’s met aanwezigheidsen daglichtsensoren
• Constante lichtopbrengst gedurende
de levensduur van het armatuur (CLO)

LEDVANCE High Bay DALI
• DALI armatuur met zeer hoog lichtrendement tot 140 lm/W

LEDVANCE TruSys®
• Dit complete armatuur kan eenvoudig
in de stroomrail op zijn plaats worden
geklikt
• Veel verschillende versies - met brede
of smalle bundel, muurstraler, schapverlichting, DALI, dimbaar
• Lichtlijn tot 150 meter per aansluiting
mogelijk
LEDVANCE Damp Proof Special
• IP67 armatuur met hoog lichtrendement
tot 150 lm/W

LEDVANCE High Bay DALI.

LEDVANCE TruSys®.

LEDVANCE Damp Proof Special.

SubstiTUBE® T8 Advanced EM
Connected UO Gen2.

• Voor hygiënegevoelige omgevingen
zoals grote keukens, stallen en voedselproductie
• Externe aansluiting met doorvoerbedrading, hoeft daarom niet te
worden geopend
• PMMA met roestvrijstalen eindkappen
SubstiTUBE ® T8 Advanced EM
Connected UO Gen2
• Led buis en sensor aangesloten met
de nieuwe ZigBee 3.0 standaard
• Nu met master/slave-concept voor
bediening van meerdere ingangsgebieden via bewegingssensoren
• Draadloos, geen gateway of app nodig,
eenvoudige aansluiting op automatisch
verlichtingssysteem
benelux.ledvance.com

Verlichting

Light+building: highlights
LEDVANCE voor de industrie
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Beacon Muse Tune
Verlichting

De innovatieve nieuwe
railspot van Sylvania stimuleert
de creativiteit
Musea zijn continu op zoek naar innovatie op het vlak van verlichting, vooral omdat
hun behoeften zo divers zijn; van het verlichten van grote, opvallende beelden tot het
benadrukken van gedetailleerde artefacten en historische curiositeiten.
Om aan die behoeften te voldoen,
zet Sylvania de nieuwe standaard in
museale verlichting met zijn nieuwste
innovatie de hybride Beacon Muse
Tune. Deze verstelbare, aanpasbare
en flexibele railspot is een combinatie
van de bekroonde Beacon Muse- en
Beacon Tune-spots. Hij verenigt de
beste kenmerken van beide, en voegt
hier de innovatieve SylSmart-technologie
voor lichtregeling aan toe.
De Beacon-reeks is welbekend in de
museumsector. Ze heeft niet alleen
meerdere awards op haar naam staan,
en wordt wereldwijd door de meest
prestigieuze musea en high-end winkels
gebruikt. Doordat deze nieuwe reeks ook
geschikt is voor draadloze lichtregeling, is
het product klaar voor de moderne wereld
van geconnecteerde verlichting.
Het belangrijkste kenmerk van de Beacon
Muse Tune is zijn aanpasbaarheid. Hij
creëert verschillende effecten door de
combinatie van een aanpasbare kleurtemperatuur en een regelbare stralingshoek. Het afstemmen van kleur kan
manueel of draadloos via een smartphone
met de SylSmart-applicatie. Met de
manuele scherpstelring kan de gebruiker
de stralingshoek aanpassen van een

smalle 10° lichtbundel naar een brede 40°
lichtbundel. Dat maakt de Beacon Muse
Tune volledig flexibel en ideaal voor het
uitlichten van kunstwerken. De Beacon
Muse Tune-basismodellen hebben twee
geïntegreerde potentiometers, waardoor
gebruikers handmatig de kleurtemperatuur bepalen en de spot dimmen.
Beacon Muse Tune wordt ook aangeboden met de innovatieve SylSmarttechnologie, waardoor het dimmen en
het instellen van de kleurtemperatuur via
een app op de smartphone kan worden
geregeld. SylSmart is een draadloze,
kostenefficiënte en flexibele bedieningsoplossing die snel en efficiënt in te stellen
is, zonder dat hiervoor complexe
bedieningshardware nodig is.
De Beacon Muse Tune kleurtuningfunctie
maakt het mogelijk de kleurtemperatuur
traploos te wijzigen van 4300K (koud wit)

tot 2100K (warm wit), om elke tentoonstelling of expositieruimte perfect te
verlichten. De Beacon Muse Tune heeft
een lange levensduur van maar liefst
70.000 uur (L70B50). De spot is betrouwbaar en efficiënt, en met zijn flexibiliteit
en diversiteit is het dé oplossing voor
alle display-toepassingen. Bovendien
leidt de Beacon Muse Tune door zijn
discrete design niet de aandacht van de
kunstvoorwerpen af.
www.sylvania-lighting.com

57
De Nbox van Nexans

De Nbox van Nexans maakt werken met kabel eenvoudiger, makkelijker en voordeliger.
De verpakking is uitgevoerd in speciaal extra stevig waterbestendig karton, gemakkelijk
bij werkzaamheden in een vochtige omgeving of bij slecht weer.

Handig en innovatief
Het innovatieve afrolsysteem voorkomt
spiraalvorming en kluwen, ontkrullen van
de kabel is niet langer nodig. Hierdoor kan
de kabel moeiteloos afgerold en sneller
geïnstalleerd worden.
Dankzij de meteraanduiding kan de
kabel eenvoudig op de juiste lengte
worden afgesneden. De meteraanduiding
telt af: afhankelijk van het type kabel van
100 meter of 80 meter naar 0 meter,
zodat u in één oogopslag kunt zien
hoeveel kabel er nog in de Nbox zit.
Door de meteraanduiding kan bovendien
het verbruik nauwkeurig worden bijgehouden, voor een vlot voorraadbeheer
en juiste facturering.
Geld en tijd besparen
De Nbox van Nexans heeft een praktisch
formaat: het product is moeiteloos te
verplaatsen en gemakkelijk te stapelen in
bestelwagen en magazijn. Omdat minder
restlengtes overblijven is de Nbox van
Nexans voordelig in gebruik. Bovendien
zorgt het systeem voor tijdwinst tijdens
de installatie omdat nog efficiënter wordt
gewerkt.
www.nexans.nl/nbox

Kenmerken
• Gemakkelijk: meteraanduiding op de kabel, aflopend van bijvoorbeeld
100 naar 0 meter
• Comfortabel: geen spiraalvorming
• Eenvoudig: het afrolsysteem vereenvoudigt het plaatsen van de kabel
• Praktisch: efficiënt op te bergen in de bestelwagen en in het magazijn
• Mobiel: moeiteloos te dragen dankzij de twee handvatten
• Winst: minder restlengtes
• Voordelig: tijdwinst tijdens de installatie
• Vochtbestendig: zowel binnen als buiten bestand tegen water en vocht

Type
NEXA YMVK DCA 3G2,5 NBOX RI100
NEXA YMVK DCA 5G2,5 NBOX RI80

Art.nr.
4398 570
4398 801

BE-prijs
362,78
468,70

Elektrotechniek

Tijdwinst en gemak dankzij
innovatief afrolsysteem

58
Henco
Verwarming & Klimaat

‘We make your life easy!’
Klinkt het u bekend in de oren? Afgerolde buis die moeilijk terug kaarsrecht gemaakt
kan worden, weinig houvast bij kleine stukjes voor kalibratie, et cetera. Henco maakt het
leven van de installateur gemakkelijker dankzij de volgende gereedschappen.
• Voorkomt meedraaien van de buis
tijdens kalibratie
• Geïnspireerd op het model van de
klassieke notenkraker
• Geanodiseerd aluminium in Henco blauw
• Licht gewicht tool
• Geschikt voor buisdiameters 16-20-26-32

Buizenrechter - art. PS-16.

Buizenrechter
Bij het afrollen is de Henco buis niet altijd
recht. Dan gaat u handmatig de buis
rechten. Of toch zo goed als mogelijk.
Maar dat behoort nu tot het verleden met
de Henco buizenrechter. Dit brengt
volgende voordelen met zich mee:
• Vereenvoudigt de installatie en
vermindert arbeid
• Gemakkelijk in gebruik
• Minder gebruik van materialen
• Versnelt het proces voor een verhoogde
efficiëntie en lagere werkingskosten
• Professionelere afwerking
Griptang voor buis
Nadat de Henco buis haaks is afgesneden, dient de buis eerst nog gekalibreerd te worden voor verdere verwerking.
Maar wat als het stukje buis best wel kort
is? Niet altijd handig om voldoende grip
uit te oefenen voor een goede kalibratie.
Maar daar heeft Henco wat op gevonden:
de Henco griptang. Dankzij de volgende
kenmerken wordt kalibreren een fluitje van
een cent:
• Altijd voldoende grip bij kalibratie op
korte buiseinden

PK-sleutel
Hoewel deze al een tijdje op de markt is,
hoort deze perfect thuis in het rijtje van
tools die u het leven vergemakkelijken bij
de installatie van de Henco producten.
Met deze sleutel realiseert u nog een
snellere montage van de Henco draadfittingen.
• Lichtgewicht ratelsleutel
• Grip over de gehele contour van de
fitting
• Kunststof fitting blijft onbeschadigd,
ook bij extreem aandraaimoment
• Werkt zowel in linkse als rechtse draaibeweging
• Maximale krachtoverbrenging
• Maataanduiding van de fitting op het
handvat
• Greep in verchroomd staal
• Sleutelbekken in geanodiseerd
aluminium
• Positionering van de sleutelbekken laat
toe om te grijpen op reeds gemonteerde
fittings (rondom buis zonder te moeten
snijden)
• Leverbaar in drie maten (½”-¾”-1”) in
handige opbergkoffer
BM-buigijzer
De Henco buigijzers hebben een metamorfose ondergaan. Hierdoor ogen ze
niet alleen heel stijlvol, ze zijn uitermate

PK-sleutel ½” - art. PK-TOOL04
PK-sleutel ¾” - art. PK-TOOL05
PK-sleutel 1” - art. PK-TOOL06

praktisch om mee te werken dankzij de
volgende eigenschappen:
• Zelfde prijs, verbeterde kwaliteit
• Geanodiseerd aluminium in Henco blauw
• Gegraveerde hoekaanduiding op het
buigsegment
• Handige opberging door kliksluiting
• Buigarm steeds correct op buissegment
door verschillende as-maat links en
rechts
• Eenvoudig vrijmaken van de buis na
buigen dankzij verbeterde buizenclip
• Gegarandeerd de kortst mogelijke
buisradius per diameter
• Buigbereik van 0° tot 180°
• Beschikbaar In diameter 16, 20 en 26
www.henco.be

Buigijzer:
art. BM-16.

art. BM-20.

Griptang - art. PH-1632.

art. BM-26.
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DALI LINK - Starterset

Gebaseerd op de DALISYS technologie introduceert B.E.G. een DALI lichtbesturingssysteem voor een single room. Met drie componenten wordt een gebruiksvriendelijk
verlichtingssysteem gerealiseerd - met een smartphone snel en gemakkelijk via
Bluetooth te adresseren.
Deze DALI LINK starterset bevat alle
onderdelen die u nodig heeft voor automatisering van uw DALI armaturen.
Een super platte multisensor PD11
detecteert betrouwbaar de helderheid en
bewegingen in de ruimte en maakt het
mogelijk om de verlichting intelligent te
sturen. De innovatieve drukknop wordt
niet alleen gebruikt voor de bediening
van de verlichting, maar is ook een
interface met een geïntegreerde
Bluetooth-gateway. Hierdoor is het
systeem ook via smartphone of tablet
te bedienen.
Maximaal vijfentwintig DALI armaturen en
zes controle apparaten (multimaster- of
drukknop interface) kunnen worden
aangesloten op de DALILINK voeding.
Het aantal deelnemers kan worden
verdubbeld door toepassing van een extra
DALILINK voeding.
www.beg-luxomat.nl

Voordelen DALI LINK in een
klein kantoor
• Starterset - complete set in één
doos
• Met uw smartphone de
verlichting bedienen
• Uit te breiden met een extra
DALILINK voeding
• Ideaal om achteraf in te
bouwen
• Ondersteunt DALI 1 en DALI 2
verlichting
• Gratis Bluetooth app met twee
functies: ‘scene controle voor
eindklant’ en ‘programmeertool
voor installateurs’
Type
B.E.G. Starterset
DALI LINK

Art.nr.
4806 076

BE-prijs
349,00

Elektrotechniek

Intelligente en economische
DALI oplossing van B.E.G.
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Samen maak je het verschil
Elektrotechniek

Leadership at work
Van generatie op generatie is Draka al een begrip in de installatietechniek. U kunt
er niet omheen. Vele mooie herinneringen om trots op te zijn. Herinneringen waar
één ding centraal staat. Op Draka kunt u altijd rekenen. Draka kent haar klanten en
heeft sinds 1910 nooit uit het oog verloren waar het allemaal om gaat. Het voldoen
én overtreffen van verwachtingen. Gisteren. Vandaag. En morgen. Draka gelooft in
leidershap. Niet alleen dat van zichzelf, maar ook dat van u. Leadership at work.
This is what we are. Every day.

Uitmuntend product,
ongeëvenaarde service
Is het u ook opgevallen hoe makkelijk
Draka kabels te verwerken zijn?
Hoe dit komt? Bij Draka werken vak
experts iedere dag aan het creëren
van een uitmuntend product. Velen
kennen ze zelfs bij naam. De één meer
zichtbaar dan de ander, maar allemaal
staan ze klaar om uw vragen te beantwoorden. Of het nu gaat om CPR
training van een van de zeven Regio
Managers, of een telefoontje van de
adviseurs om te helpen bij de juiste
kabelberekening. Kwaliteit gaat bij
Draka verder dan enkel een uitmuntend
product. ongeëvenaarde service, dat is
waar Draka voor staat.

Energie door wisselwerking
Als marktleider in de kabelindustrie neemt
Draka kennisdeling heel serieus. Het is een
belangrijk instrument om de kwaliteit te
verbeteren en beter in te spelen op de
wensen van morgen. Of het nu gaat om het
delen van de nieuwe basis prijslijst of de
actieve online aanwezigheid op de verschillende social media kanalen. Draka loopt
voorop om alle betrokkenen op de hoogte
te brengen van de belangrijkste kabelontwikkelingen. Maar er wordt ook geluisterd.
Wat wordt er verwacht van duurzaamheid?
Aan welke eisen moet een kabel vandaag
voldoen? Draka organiseert door het jaar
heen diverse stakeholder bijeenkomsten,
enquêtes en één op één gesprekken om
dit soort onderwerpen te bespreken.

Verantwoordelijkheid nemen
Uit onderzoek is gebleken dat er een
sterke behoefte is naar een mobiele app
die helpt om de juiste kabelselectie te
maken, waardoor u maximaal kunt
besparen. Zowel in tijd, geld als energie.
Draka speelt in op deze vraag en lanceert
dit jaar de Cable App. De app biedt
naast de mogelijkheid om de juiste
kabelberekening uit te voeren ook een
Eco advies. Dit advies laat de meest
duurzame keuze zien. Het is snel en
gemakkelijk te gebruiken. Een must-have
voor iedereen die zich bezig houdt met
kabelberekeningen. De Cable App is nu
gratis te downloaden. Over ongeëvenaarde service gesproken.
www.draka.nl/cable-app
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GROHE
Sanitair

100% Control met
GROHE SmartControl
GROHE heeft met de doucheserie SmartControl een nieuwe dimensie toegevoegd
aan comfortabel douchen, zeker na de uitbreiding met de inbouwmogelijkheden.

Start/Stop & Volume: drukken en
draaien
Met de innovatieve GROHE SmartControl
technologie selecteert u de straal, van
hoofd- of handdouche, waar uw voorkeur
naar uitgaat en past u naar wens de
waterstroom aan. De bediening is
eenvoudig en gemakkelijk voor het hele
gezin, zelfs voor de kinderen. Dat is slim!
Gewoon een knop indrukken voor de
juiste straalkeuze en dan draaien voor het

volume. De 360 mm grote hoofddouche
met uitgebreide keuze aan stralen zorgt
voor lichaam breed douchegenot.
Temperatuur
De GROHE Turbostat® technologie vormt
de kern van dit douchesysteem. De ongeevenaarde gevoeligheid van het thermoelement zorgt ervoor dat het water in een
fractie van een seconde de juiste temperatuur bereikt en de hele douche lang
constant blijft. GROHE SafeStop zorgt
een veilige blokkering bij 38°C, zodat ook
kinderen veilig kunnen douchen.
SmartControl met inbouw Rapido
Smartbox
De Rapido Smartbox biedt een scala
van nagenoeg onbeperkte en ruimtebesparende mogelijkheden bij het
ontwerpen van een doucheruimte. Dit
inbouwdeel is slechts 75 mm diep en
heeft drie uitgangen.
De muurplaat van het opbouwdeel
is slechts 100 mm diep en de totale
diepte voor de wand wordt nooit meer
dan 43 mm. Voor de Rapido Smartbox

zijn opbouwdelen beschikbaar om de
kraan naar eigen voorkeur als mengkraan
of als thermostaat uit te voeren. De minimalistische, ruimtebesparende opbouwdelen zijn met vierkante en ronde plaat
verkrijgbaar in het chroom en als thermostaat opbouwdeel ook in Moonwhite
(glas). Desgewenst kan deze plaat na
installatie zes graden versteld worden
mocht dit nodig zijn. Evenals SmartControl opbouw wordt ook de inbouwvariant via knoppen bediend. Indrukken
om de straal naar keuze te activeren en
draaien voor het volume.
www.grohepro.nl

62
Danfoss
Verwarming & Klimaat

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

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

Groter bereik en meer zekerheid
met bi-directionele draadloze
communicatie
Het Danfoss Link™ systeem is voorzien
van een mesh-netwerk technologie.
Elke component van het Danfoss Link™
systeem kan commando’s zenden en
ontvangen (bi-directionele communicatie).
Alle componenten die op 230V netspanning
zijn aangesloten hebben een versterker
functie.
Kijk voor meer informatie over het
Danfoss Link™ systeem op:
link.danfoss.nl
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Agenda
september 2018

oktober 2018

november 2018

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

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

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

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

| = deelname (of organisatie) Technische Unie en/of Ubel
Hoewel aan de samenstelling van de agenda de uiterste zorg
is besteed, kunnen geen rechten worden ontleend aan
mogelijke onjuistheden.
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Deze Technoscoop is een uitgave van Technische Unie B.V.
Bovenkerkerweg 10-12, Postbus 900, 1180 AX Amstelveen
Redactie
Afdeling Communicatie, (020) 545 04 21
technoscoop@technischeunie.com
Jaargang 66, juni 2018
Oplage: 65.900

Meer informatie: www.technischeunie.nl

De in Technoscoop geplaatste afbeeldingen zijn bedoeld
als oriëntatie en derhalve niet bindend. De vermelde prijzen
zijn te allen tijde vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig.
Prijswijzigingen en veranderingen in uitvoering zijn derhalve
voorbehouden. Technische Unie heeft de grootst mogelijke
aandacht besteed aan de juistheid van de informatie in
deze Technoscoop, fouten zijn echter niet volledig uit te
sluiten. Gehele of gedeeltelijke overname van deze artikelen
is slechts mogelijk met toestemming van de redactie. Voor
kennisgeving van de Algemene Leveringsvoorwaarden van
Technische Unie B.V. verwijzen wij u naar onze website.

Het is tot -30 °C op Antarctica, extreme weersomstandigheden.
Met een wagen gemaakt van afvalplastic bereiken we de Zuidpool,
voortgedreven door zonne-energie. De schoonste expeditie ooit!
Dát is Clean2Antartica.
Wij gaan het avontuur aan en steunen samen met onze ketenpartners
deze zware expeditie. Dit gaat niet alleen om het avontuur, maar om een
reis naar een groenere en schonere wereld. Hierbij staat technologie,
innovatie, logistiek én het opleiden van een volgende generatie centraal.
Samen staan we aan de start van een circulaire economie!
Doet u mee? Kijk op technischeunie.nl voor onze duurzame oplossingen.

