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KME

Met de Shapes heeft Bailey
vijf bijzondere vormen
ontwikkeld die inspelen op
de sfeer en de trends in de
lichtmarkt momenteel.

TECTUBE®_cips heeft een gladde,
schone en droge binnenzijde.
Deze buis overtreft de eisen van
de EN 12735-1. Lees meer op
pagina 27.
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Dienstmededeling!
Geen
antwoorden
zonder
vragen
Op 4 maart loopt De Morgenster
binnen in de haven van
Amsterdam. De 20 jongeren
aan boord hebben zich de
afgelopen zes weken gebogen
over de vraag: ‘Hoe helpt
Technische Unie haar klanten bij
de energietransitie?’ Een vraag
waarop al heel veel antwoorden
gegeven zijn, maar bij lange na
nog niet genoeg.
We leveren veel diensten
waarmee we u werk uit handen
nemen. Daarover leest u
meer in het artikel hiernaast.
In ons Inspiratiecentrum
Duurzaamheid laten we u
de nieuwste technologische
ontwikkelingen en de meest
innovatieve oplossingen op het
gebied van duurzaamheid zien.
We organiseren warmtepompen pv-trainingen en in onze
webshop kunt u eenvoudig
duurzame producten en
alternatieven vinden.

Dat Technische Unie ruim 2 miljoen artikelen levert van
meer dan 700 leveranciers is voor onze meeste klanten
al lang geen nieuws meer. Dat we daarnaast heel veel
verschillende diensten verlenen waarmee onze klanten
hun werk sneller, beter, goedkoper en slimmer kunnen
uitvoeren, is daarentegen bij veel van onze afnemers
minder bekend. Om onze dienstverlening meer
bekendheid te geven, hebben we een aantal video’s
gemaakt die sinds 14 februari online staan.

Op de dienstenpagina op onze website
staan zestien diensten die we leveren
overzichtelijk voor u gepresenteerd.
De werking van de zeven - voor onze
klanten - belangrijkste diensten lichten
we toe in korte video’s die te bekijken
zijn via het Technische Unie Youtubekanaal. De diensten die u nu al kunt
bekijken zijn de 1-uursdienst, de
24/7-calamiteitenservice, Alles
onder 1 dak, Lichtplannen, Logistiek
op locatie, Nachtleveringen en
Thuiscomfort.
Alles onder 1 dak
Naar 4 verschillende adressen om uw
voorraad bij te vullen? Zonde van uw
tijd. Bij Technische Unie vindt u alles
wat u nodig heeft in één winkel; Alles
onder 1 dak. Dat is wel zo gemakkelijk.
Heeft u een keer iets niet bij de hand,
dan is er altijd wel een servicecentrum
van Technische Unie in de buurt waar
u het missende item kunt vinden.

Spoedjes en calamiteiten
Heeft u tussen 08.00 en 16.00 uur op
een doordeweekse dag onvoorzien
extra onderdelen nodig, dan belt u het
dichtstbijzijnde verkoopkantoor om
onze 1-Uursdienst in te schakelen.
Hebben we het artikel of een passend
alternatief op voorraad in het servicecentrum en bevindt u zich binnen een
straal van 30 km van het verkoopkantoor, dan wordt de bestelling binnen
een uur op uw werklocatie geleverd.
Natuurlijk kan er ook buiten kantoortijden een storing optreden of een
machine uitvallen. In dit soort noodgevallen kunt u met de 24/7-calamiteitenservice van Technische Unie artikelen
per koerier laten bezorgen. Technische
Unie staat altijd voor u klaar; midden in
de nacht, tijdens het weekend én op
feestdagen.

We doen al veel en we gaan nog
veel meer doen. Samen met u,
samen met onze leveranciers,
samen met onze partners. Om
antwoorden te krijgen moet je
vragen durven stellen, dus vraag
ik u: ‘Hoe kunnen wij u helpen bij
de energietransitie?’
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

Alles onder één dak.

24/7-calamiteitenservice.
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Nachtlevering.

Lichtplan.

Thuiscomfort.

Slimme leveringen
Wilt u ’s morgensvroeg niet wachten
op een reguliere levering of heeft u
geen tijd om zelf eerst naar een van onze
servicecentra te rijden? Dan zijn onze
nachtleveringen echt iets voor u. U plaatst
uw bestelling telefonisch (voor 17.00 uur)
of online (voor 17.30 uur) en wij leveren
uw bestelling voor 07.00 uur
in uw magazijn, serviceauto of op uw
projectadres als daar een beveiligingsmedewerker aanwezig is.

Lichtadvies en Thuiscomfort
Naast ons brede assortiment en de uitgekiende logistieke dienstverlening kunnen
onze klanten ons ook benaderen voor het
maken van lichtplannen. Elk verkoopkantoor heeft een eigen lichtspecialist
met actuele kennis van lichtoplossingen
en ontwikkelingen in de lichtmarkt.

Meer weten over onze uitgebreide
dienstverlening?
Op ons Youtube-kanaal kunt u de video’s
bekijken waarin precies wordt uitgelegd
hoe de bovenstaande zeven diensten
werken. Bent u benieuwd naar de overige
diensten die Technische Unie aanbiedt?
Ga dan naar onze website en kies Al onze
diensten in het Dienstenmenu of gebruik
de verkorte URL.

Uw spullen geleverd op de juiste
plaats op het afgesproken tijdstip;
dat is waar we goed in zijn. Om uw
materialen efficiënt te ontvangen,
voorraadkosten laag te houden en faalkosten te reduceren, maakt u gebruik
van logistiek op locatie. U kunt bij ons
terecht voor bouwplaatslogistiek én voor
fabriekslogistiek.

1-Uursdienst.

Bent u installateur en klant van
Technische Unie, dan kunt u zich
aanmelden bij Thuiscomfort, hét
consumentenplatform van Technische
Unie waar we de nieuwste oplossingen
op het gebied van duurzaam wonen,
smart home en langer zelfstandig wonen
laten zien. U blijft u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen en wordt gevonden
door klanten bij u in de buurt.

Leveren op locatie.

tu.nl/dienst
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Bescherm IT-omgeving op kantoor of in huis
Industrie

Voorkom uitval met
de juiste UPS
Het Nederlandse energienet is enorm
betrouwbaar, maar dat neemt niet weg
dat er nog geregeld storingen plaatsvinden. Datacenters, grote bedrijven en
andere stroom kritische omgevingen
worden bij zo’n storing beschermd door
hun UPS. Ook voor kleinere bedrijven
(en zelfs voor thuisgebruik!) bestaan

noodstroomoplossingen die er in het
geval van zo’n storing voor zorgen dat
alles blijft draaien.

4. Welke bouwvorm? Moet de UPS in een
datarack passen of los op uw bureau
staan?

Dat het van belang is belangrijke
apparaten goed te beschermen, is geen
hogere wiskunde. Maar het uitzoeken
van de juiste UPS voor uw situatie,
kan een lastige klus zijn. Want wat wil je
beschermen, hoe lang moet je apparatuur
blijven draaien als de stroom eenmaal
uitvalt en hoe moet die UPS er eigenlijk
uitzien?

Bekijk het hele portfolio op:
powerquality.eaton.com

1. Wat wil je beschermen? Uw PC of
netwerkverbinding bijvoorbeeld.
2. Welk vermogen hebben de apparaten?
Dit vermogen moet de UPS minimaal
aankunnen.
3. Welke runtime is nodig? Hoelang moet
je apparatuur minimaal blijven draaien?

Eaton’s RMQ

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

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

multi-color leds (RGB), die ervoor zorgen
dat machines en systemen een unieke en
hoogwaardige indruk achterlaten.
Het productportfolio bevat onder andere
drukknoppen en keuzeschakelaars, met
en zonder verlichting, signaallampen,
sleutelschakelaars, keuzeschakelaars,
joysticks, potentiometers.
www.eaton.nl/flatdesign
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Aquaberg Vloerputten
Sanitair

Voordelen van horizontaal
en verticaal verstelbare
vloerputten in uw project
De producten van Aquaberg staan bekend om hun uitermate hoge kwaliteit,
innovatieve vernuftigheden en inzetbaarheid binnen tal van branches. Want in
zowel huishoudens als in diverse zakelijke sectoren staan Aquaberg vloerputten
garant voor een bovengemiddeld aantal jaren zorgeloos gebruik.

Extra opties Aquaberg
vloerputten 146 x 146 mm
• Kant-en-klaar bezand
• Rvs bovenzijde door middel
van sierrand
• Membraanflens
• Vastgeschroefd rooster
• Rooster van RVS 316L kwaliteit

De montage van een vloerput komt nauw.
Zeker als de put in de vloer is gestort, dan
is het ideaal als de vloerput naderhand
nog af te stellen is. Daarom zijn veel
Aquaberg vloerputten zowel horizontaal
als verticaal verstelbaar. Dat maakt het
monteren gemakkelijker en efficiënter. Wij
vertellen u graag meer over de Aquaberg
Vloerputten.
Neem nu de Aquaberg Vloerputten met
afmeting 146 x 146 mm. Deze afvoerputten worden veel toegepast in grote
woningbouwprojecten, zowel nieuwbouw
als renovatieprojecten. De afmeting is
afgestemd op de veel gebruikte Mosa
tegels. Er is genoeg ruimte voor het

afdichtingsmateriaal, dit voorkomt
lekkage op lange termijn. Vooral in
duurzame projecten is dit een uitkomst.
De 146 x 146 mm vloerputten zijn
leverbaar met zij- en onderuitlaat. Om
de installatie nog sneller en efficiënter
te laten verlopen helpt Aquaberg de
installateur met duidelijke instructies
op de bovenzijde van de put. Door het
speciedeksel kan er ook geen vuil in de
put komen tijdens de bouw. Uiteraard kan
Aquaberg deze vloerputten ook kant-enklaar bezand leveren. Door te bezanden is
de hechting beter. Door dit door Aquaberg

te laten doen hoeft u alleen nog maar te
installeren.
De Aquaberg vloerputten 146 x 146 mm
zijn ook uitgerust met een innovatieve
reukafsluiter met handgreep. Dit is een
fijne bijkomstigheid voor de eindgebruiker.
De put is eenvoudig te reinigen. Als de
eindgebruiker de put goed schoon maakt
zal dit verstoppingen en problemen
voorkomen. Kortom Aquaberg vloerputten
146 x 146 mm zijn de juiste keuze voor
uw project. Wij adviseren u graag!
www.aquaberg.nl

Type
Put 146 x 146 mm z/u 50 mm
Put 146 x 146 mm o/u 50 mm
Put 146 x 146 mm z/u 50 mm flens + bezand
Put 146 x 146 mm o/u 50 mm flens + bezand

Art.nr.
2250 258
2250 261
8839 659
8839 701

BE-prijs
42,75
45,00
69,75
71,98
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Burgerhout: denken in oplossingen
Verwarming & Klimaat

EasySafe: de
nieuwe generatie
rookgasafvoersystemen
De technologische ontwikkelingen gaan snel. Ook op het gebied van de
rookgasafvoersystemen vinden nieuwe systemen hun weg naar de markt. En als
we het hebben over rookgas, dan vallen de woorden veiligheid en installatiegemak
gelijk. Eind vorig jaar introduceerde Burgerhout EasySafe tijdens de Installatie
Vakbeurs Hardenberg. Een revolutionair systeem waarbij het draait om veiligheid en
(installatie)gemak. Vanaf dit voorjaar leverbaar.

Links Vincent Clausen, Product
Manager en rechts Henk Bruining,
Regulation en Innovation Manager.

Bijzonder
Henk Bruining, Regulation en Innovation
Manager: ‘Met dit nieuwe systeem zet
Burgerhout een volgende stap. De
ontwikkeling van het systeem komt voort
uit vragen in de markt en de noodzaak
om naar manieren te zoeken waarbij de
risico’s geminimaliseerd worden. De
ontwikkeling van EasySafe heeft een tijd
geduurd, maar nu hebben we wel iets
bijzonders.’ Vincent Clausen, Product
Manager, valt zijn collega bij: ‘EasySafe
is de nieuwe generatie rookgasafvoersystemen. Veilig, gemakkelijk, betrouwbaar en duurzaam: een systeem dat alles
in zich heeft en waarmee we nog jaren
vooruit kunnen.’
EasySafe
Wat is EasySafe? EasySafe is een volledig
kunststof concentrisch 60/100 push-fit
rookgasafvoersysteem. We zetten de
kenmerken even op een rij. Veiligheid:
installatiegemak samen met de trekvaste
verbinding zorgt voor een hoog niveau
van veiligheid. Trekvastheid: de unieke

trekvaste verbinding (meer dan 450 N)
vergroot de veiligheid van het systeem
gedurende de levensduur maximaal.
Montagegemak: het EasySafe systeem
is in één keer in te korten. Tijdrovende
handelingen zoals demonteren en
vervolgens opnieuw monteren zijn niet
meer nodig. Beugelen: de nieuwe
EasySafe beugel is een nieuwe dimensie
in het zijwaarts fixerend beugelen.
Besparing: het systeem is kostenbesparend dankzij de innovatieve
constructie, het gemakkelijk op maat
maken, het slimme beugelen en de trekvastheid. Samengevat is EasySafe is een
van de meest veilige systemen op de
markt. Klaar voor de toekomst.
Installateur
We hadden het al even over de
kenmerken (lees: voordelen) van dit
rookgassysteem. De veiligheid en het
installatiegemak biedt de installateur veel

kansen. Hij bespaart tijd dankzij een
snelle opbouw en het snelle beugelen.
Allemaal leuk maar dan moeten installateurs ook bijgeschoold worden zodat ze
niet alleen technisch weten hoe het moet
maar ook hun klant kunnen vertellen
waarom dit een goed systeem is. Vincent
Clausen: ‘Het gaat om het ontzorgen van
de installateur: op welke manier kan hij
met kennis van zaken hoogwaardige
kwaliteit leveren. Wij ondersteunen hen
daarbij.’
Enthousiast
EasySafe werd eind 2018 geïntroduceerd
en goed ontvangen. Vincent Clausen:
‘We praten hier over een nieuwe generatie
rookgasafvoersystemen en daar hebben
we veel enthousiaste reacties op gehad.
Positief en lovend. En daar kunnen we
verder mee.’
Burgerhout.nl/easysafe
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Bailey Lights

Naast de Shades by Bailey Lights nu ook de Shapes by Bailey Lights!

Met deze collectie borduurt Bailey
voort op de ingeslagen weg waarbij zij,
als specialist in lichtbronnen voor de
professional, op decoratief vlak elke keer
de lat iets hoger legt. Met de Shapes
heeft Bailey vijf bijzondere vormen
ontwikkeld die inspelen op de sfeer en
de trends in de lichtmarkt momenteel.
Met een knipoog naar de horecamarkt
waar veel van de Bailey producten
worden toegepast, heten de verschillende
vormen Pinot, Bourbon, Chianti, Magnum
en Art-Deco. Vier van de vijf modellen
hebben de vorm van karakteristieke
flessen en karaffen. De Art-Deco is een
kunststuk op zich. Een aantal vormen zijn
als model beschermd als intellectueel
eigendom bij de betreffende Europese
instantie. Elke vorm voegt sfeer en
karakter toe en is derhalve meer dan
alleen een lichtbron.
Alle modellen zijn goudkleuring en drie
van de modellen verkrijgbaar met zwart
glas. De voet is E27 zodat er een mooie
combinatie kan worden gemaakt met de
vele lampvoeten (en snoeren) die Bailey
voert. De lichtkleur is 2.200K en de
lampen zijn dimbaar. Het verbruik is 4W
en de lumen opbrengst van 70-190 lm.

www.bailey.nl

for professionals

Verlichting

Shapes by Bailey Lights
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COMAP
Verwarming & Klimaat

COMAP stelt 3e generatie
MultiSkin-perskoppeling voor
Al meer dan twintig jaar is COMAP MultiSkin dé trendsetter op de Nederlandse
perskoppelingenmarkt. De bekende koppeling met de groene Visu Control ring
onderging begin dit jaar een volledige makeover, zonder afbreuk te doen aan de
eigenschappen die hem door de jaren heen hebben gekenmerkt. Vanaf nu is deze
nieuwe generatie perskoppelingen op voorraad bij Technische Unie!

Betere hydraulische prestaties,
grotere betrouwbaarheid en een
fraaier design
Het aangepaste design van de nieuwe
MultiSkin koppelingen is het resultaat
van uitgebreid onderzoek door de R&Dafdeling van COMAP. Dat leverde betere
prestaties en een fraaier design op en
daarnaast biedt het nieuwe gamma diverse
aanvullende voordelen ten opzichte van
de voorgaande generatie én andere
systemen op de markt.
• Verbeterde hydraulische prestaties
De focus van de R&D-afdeling lag in het
bijzonder bij de binnendiameter van de
koppelingen, met als doelstelling een

verbetering van de hydraulische prestaties
en daarmee verlaging van drukverliezen.
Het resultaat is een tot 15% verbeterde
hydraulica hetgeen een directe daling van
het energieverbruik van verwarmingsinstallaties oplevert.
• Multiprofiel koppelingen
Het nieuwe MultiSkin kan niet alleen met
het vertrouwde TH-profiel worden geperst
maar nu ook met U-profiel persbekken.
• Visuele controlesystemen
De nieuwe MultiSkin perskoppelingen zijn

wederom gebaseerd op de gepatenteerde
Visu-Control® technologie waarmee de
correcte persing visueel kan worden
gecontroleerd. De Visu-Control® ring is
voortaan echter na persing afneembaar
voor een esthetischer resultaat bij
zichtbare netwerken.
• Zeer duurzame kunststof
perskoppelingen
Het design van de MultiSkin perskoppelingen in kunststof werd geperfectioneerd
om deze nog steviger en duurzamer te
maken. De toegevoegde verstevigingsribben leveren extra stijfheid op.
• Beschermdoppen
Alle nieuwe COMAP MultiSkin perskoppelingen zijn uitgerust met beschermdoppen
om de binnenzijde en O-ring tegen vuil
te beschermen en zorgen ervoor dat de
koppelingen niet beschadigd raken tijdens
het transport en de opslag op de bouwplaats.
De Nederlandse COMAP-vestiging
tot uw dienst
COMAP heeft sinds 1 januari vorig jaar
een eigen verkoopkantoor in Nederland.
Neem contact op met één van de medewerkers om uw vragen over de nieuwe
perskoppelingen voor te leggen of om
uw volgende project te bespreken.
www.comap.nl
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Rittal

In moeilijke omgevingsomstandigheden worden vaak schakelkasten
van roestvaststaal gebruikt.
Voor bijvoorbeeld de levensmiddelen- en
farmaceutische industrie, waar hygiëne
van essentieel belang is, worden schakelkasten van het niet-roestende roestvaststaal type 1.4301 gemaakt. De kwaliteit
van een stalen oppervlak speelt een
belangrijke rol bij de corrosiebesten-

digheid. Hoe gladder een oppervlak, des
te slechter deeltjes eraan hechten. Het
regelmatig reinigen van de oppervlakken
is een eenvoudig en praktische wijze om
corrosie tegen te gaan. De deeltjes die
vliegroest veroorzaken en resten van
aërosolen worden daardoor verwijderd
waardoor corrosie effectief wordt
voorkomen. Ook bestaand vliegroest
kan - met de juiste reinigingsmiddelen
- op die manier worden verwijderd.
Mocht zich toch corrosie voordoen,
omdat bijvoorbeeld de omgevingscondities te ongunstig zijn, kunnen de
roestvaststalen kasten worden gelakt
met transparante lak, zodat het roestvaststalen uiterlijk niet verandert.

Industrie

Aanbouwkast VX25 in rvs
bodemplaten van de standaard roestvaststalen aanbouwkast VX25 in de kastenbouw is uitgevoerd in roestvaststaal
1.4301 (AISI 304), evenals de gemonteerde 130° scharnieren en het slothuis.
Uiteraard zijjn ook de zijwanden, buitenkoppeling en sokkelsysteem VX in roestvaststaal beschikbaar.
www.rittal.nl

Het kastframe met één of twee frontdeuren, achterwand, dakplaat en gedeelde

Rookmelders in uw Smart Home

Met FireAngel haalt u een toekomstbestendige oplossing in huis. FireAngel
biedt melders die reeds voorzien zijn van
smart modules, maar heeft ook melders
die op een later tijdstip ge-upgrade
kunnen worden als de wensen veranderen. Dit kan middels het plaatsen of
verwisselen van een specifieke module
van ons eigen Wi-Safe 2 protocol of

andere protocollen zoals Z-Wave of
Zigbee, in de rookmelders SM-F-1EU
of hittemelders HM-F-1EU.
Upgraden met Wi-Safe 2
De Wi-Safe 2 module (artikelnummer:
W2-MODULE) wordt geplaatst in de
melder en zo profiteert de klant van
alle voordelen van Wi-Safe 2:

• Slimme draadloze en continue
communicatie tussen alle melders
• Naast rook-, hitte- en koolmonoxidemelders uitbreiden met speciale
FireAngel oplossingen als locatieschakelaar en hulpmiddelen voor
mensen die het ‘normale’ geluidssignaal niet goed horen
Integratie in andere Smart Home
oplossingen
Uw klant kan er ook voor kiezen om
in plaats van de Wi-Safe 2 module
een Z-Wave module (artikelnummer:
ZW-MODULE) of een ZigBee module
(binnenkort verkrijgbaar) te plaatsen.
Zo communiceert de melder op basis van
het al bestaande protocol in de woning.
www.hateha.nl

Consument

Smart Home Ready met
FireAngel
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Cox Geelen
Verwarming & Klimaat

Een flexibele rookgasrenovatie oplossing voor
elke situatie
Cox Geelen biedt u met de CoxDENS® PP Flex starter kits de perfecte combinatie
van eenvoud en veiligheid voor de renovatie van het rookgasafvoersysteem in de
schacht of schoorsteen. Het ontwerp garandeert een trekvaste verbinding.

Flex-parallel met schoorsteenkap.

Flex-parallel met kap voor grespot.

Flex-concentrisch met schoorsteenkap.

Grespot of schoorsteen
Het is een snelle én veilige oplossing
voor renovatie van rookgasafvoerkanalen
wanneer u gebruik wilt maken van het
bestaande rookgaskanaal met als
uitmonding een grespot of een gemetselde schoorsteen.

zijn er twee versies waarbij de keuze zit
in de diameter in de schacht, te weten
60 mm of 80 mm. De aansluiting naar de
cv-ketel is altijd 80/80 mm.
De concentrische aansluiting is altijd
Ø 60/100 mm naar de cv-ketel en
Ø 60 mm in de schoorsteen.

Met de aanschaf van zo’n pakket heeft u
in één keer alle onderdelen om een snelle
én veilige cv-installatie te realiseren.

Er zijn een 6-tal pakketten samengesteld.
Allemaal hebben ze een 12,5 meter lange
flexible PP pijp Ø 60 of 80 mm, maar het
belangrijke verschil zit hem in de kap,
geschikt voor grespot of schoorsteen, en
in de muur aansluitplaat voor parallelle
of concentrische aansluiting naar de
cv-ketel. Bij de parallelle aansluitplaat

Snel én veilig
Dit is een systeem waarbij een dubbele
trekvaste verbinding wordt gerealiseerd,
één aan de onderzijde van de schoorsteen bij de muur aansluitplaat en de
andere aan de bovenzijde van de
schoorsteen bij de uitmonding.
Het biedt dus een dubbele zekerheid.

Type starter kits
ECONEXT® grespotkap:
12,5 m Flex pijp Ø 80, aansluitplaat Ø 80/80-80 mm
12,5 m Flex pijp Ø 60, aansluitplaat Ø 80/80-60 mm
12,5 m Flex pijp Ø 60, aansluitplaat Ø 60/100-60 mm
ECONEXT® schoorsteenkap:
12,5 m Flex pijp Ø 80, aansluitplaat Ø 80/80-80 mm
12,5 m Flex pijp Ø 60, aansluitplaat Ø 80/80-60 mm
12,5 m Flex pijp Ø 60, aansluitplaat Ø 60/100-60 mm

Art.nr.

BE-prijs

4543 730
4543 758
4543 772

375,15
360,72
375,15

4543 737
6895 835
4543 779

375,15
360,72
375,15

Uit voorraad leverbaar
Deze pakketten zijn bij Technische Unie
uit voorraad leverbaar. Vraag uw vertegenwoordiger eventueel naar de mogelijkheden.
www.coxgeelen.com
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NIEUW: ACI-technologie
Elektrotechniek

Het hoogste niveau
van veiligheid
Altijd verzekerd van overspanningsbeveiliging met correcte dimensionering. De
nieuwe ACI Technologie - Advanced Circuit Interruption - verbetert de veiligheid
van uw elektrische systemen. De gecombineerde vonkbrug-schakelaar in de
Type-2 afleider DEHNguard ACI maakt voorzekeren overbodig: dit bespaart tijd,
ruimte, materiaal en voorkomt configuratiefouten.
De voordelen met ACI:
Veilig dimensioneren: maakt
fouten onmogelijk
Met ACI-afleiders voorkomt u de
configuratiefouten die in het verleden
gemaakt werden bij het kiezen en dimensioneren van een voorzekering. Dit
verhoogt de beschikbaarheid van uw
systeem.
De nieuwe gecombineerde vonkbrugschakelaar is direct in de afleider geïntegreerd en daar perfect op afgesteld.

Geen lekstroom: verleng de
levensduur van de afleider
De technologie in een ACIafleider zorgt ervoor dat er geen
lekstroom is. Dit voorkomt voortijdige
veroudering van de overspanningsafleiders en bespaart de tijd en de
kosten voor het voortijdig vervangen
van afleiders. ACI-afleiders vookomen
ook dat de isolatiebewaking per ongeluk
wordt uitgeschakeld en dragen bij aan
de beschikbaarheid van het systeem.

Verhoogde beschikbaarheid:
weerstand tegen tijdelijke overspanningen (TOV):
Tijdelijke overspanningen (bijvoorbeeld
doordat de nuldraad losgeraakt is) kunnen
conventionele apparaten vóór de overspanningsbeveiliging (blijvend) beschadigen. De nieuwe ACI-afleiders hebben
een veel betere weerstand tegen tijdelijke
overspanningen (TOV). Dit verhoogt de
beschikbaarheid van uw systeem en
voorkomt verspilling van tijd en geld aan
het repareren van onnodige schade.

Eenvoudiger te installeren:
verbindingsdoorsnede slechts
6 mm² Cu
Een geleiderdoorsnede van slechts
6 mm2 Cu is altijd voldoende. U bespaart
kostbare tijd die u in het verleden besteed
zou hebben aan het dimensioneren van
de doorsnedes. Slechts 6 mm2 Cu
betekent ook dat de installatie van de
SPD eenvoudiger wordt.

Energievoorziening in de
toekomst: voldoe nu aan de
eisen
De wereldwijde energievoorziening
bevindt zich in een overgangsperiode.
Bij duurzame energieopwekking gelden
andere parameters voor stroomnetten.
Op zichzelf staande netwerken en opslagsystemen veranderen de condities voor
kortsluitstromen of kortsluitvastheid. Met
ACI-technologie bent u goed voorbereid
op deze eisen van de toekomst.
https://www.dehn.nl/nl/
overspanningsbeveiliging-metaci-technologie

Type
DG S ACI 275 FM (952 100)
DEHNGUARD S SURGE ARRESTER TYPE 2
DEHNGUARD M SURGE ARRESTER TYPE 2
SURGE ARRESTER TYPE 2 DEHNGUARD M
DEHNGUARD M SURGE ARRESTER TYPE 2
DEHNGUARD M SURGE ARRESTER TYPE 2
DEHNGUARD M SURGE ARRESTER TYPE 2
SURGE ARRESTER TYPE 2 DEHNGUARD M
DEHNGUARD M SURGE ARRESTER TYPE 2
SURGE ARRESTER TYPE 2 SWITCH/SPARK GAP
SURGE ARRESTER TYPE 2 SWITCH/SPARK GAP
SURGE ARRESTER TYPE 2 VARISTOR-BASED
SURGE ARRESTER TYPE 2 N-PE SPARK-GAP

Art.nr.
7027 498
7027 505
7027 512
7027 519
7027 526
7027 533
7027 540
7027 547
7027 554
7027 477
7027 484
7027 470
7027 491

BE-prijs
130,90
138,70
205,00
208,20
194,40
370,90
458,90
482,50
440,10
101,50
109,40
101,50
82,40
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Van den Berg afvoerputten
Sanitair

Nieuw doucheputten
met waterdicht membraan
Van den Berg afvoerputten introduceert
twee nieuwe doucheputten met fabrieksgemonteerd waterdicht membraan.
Om problemen met lekkages te voorkomen
zijn deze nieuwe modellen afvoerputten
speciaal ontwikkeld. Te verkrijgen met
onder of zijuitlaat, de inbouwhoogte
bedraagt slechts 90 mm. De extra
openingen boven de flens zorgen er voor
dat het water van een eventuele lekkage
op de juiste manier afgevoerd kan worden.
De bovenrand is 360° draaibaar en in
hoogte verstelbaar voor gemakkelijke
installatie. Uiteraard is het puthuis van
deze putten standaard uitgevoerd met
zandhuid zoals u van ons gewend bent.
Meer informatie kunt u vinden op:
www.vandenbergafvoerputten.nl

Wouter Witzel
Verwarming & Klimaat

EVBS, de afsluiter
voor de industrie
Bedrijfszekerheid en lange levensduur
zijn van groot belang voor industriële
processen. Onderhoud gaat van correctief
naar preventief en fabriekstops worden
zorgvuldig gepland. Met de EVBS kan
Wouter Witzel een belangrijke rol spelen
in de optimalisatie van dit proces. Een
afsluiter geschikt voor de meest zware
omstandigheden.

Type
Art.nr.
EVBS met luchtmotor
DN50
5636 969
DN65
5636 976
DN80
5636 983
DN100
5636 990
DN125
5636 997
DN150
5637 004
DN200
5637 011

BE-prijs
508,57
526,93
537,95
594,86
659,12
861,08
1.259,50

De voordelen van de EVBS
• Een gegarandeerd lange levensduur
en een laag draaimoment doordat de
afdichting vastgevulkaniseerd is aan
het huis.
• Droge as constructie waardoor media
niet in contact komen met assen.
• Hoogwaardig rvs Duplex klepmateriaal
voor optimale corrosiebestendigheid.
• Leverbaar met een EPDM of NBR
afdichting.
• Voorzien van centreerogen voor een
eenvoudige montage.
• Te leveren met handbediening, lucht- of
elektromotor.
Standaard worden deze afsluiters
geleverd met een garantie van vijf jaar.
www.wouterwitzel.nl

Type
Art.nr.
Zijuitlaat
7018 230
Onder uitlaat is 7018 251

BE-prijs
48,71
48,71
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Electroproject

De economie trekt aan en de bevolking vergrijst. Daarmee stijgt de vraag naar kleine
kantoorruimtes en seniorenwoningen alsook de vraag naar kleinere, goedkopere
brandbeveiliging systemen. Stand- Alone rookschakelaars die per deur kunnen
worden geïnstalleerd zijn hiervoor de aangewezen oplossing. Gunstig geprijsd, snel en
eenvoudig te monteren en gemakkelijk te bedienen.
Hekatron Stand-Alone
rookschakelaar
lectroproject heeft een breed assortiment
aan centraal aangestuurde voedingen
voor deursturingssytemen in kantoren,
ziekenhuizen en bejaardentehuizen.
Sinds kort is hier de Hekatron StandAlone rookschakelaar/voeding type
FSZ met aanverwante artikelen aan
toegevoegd. Deze rookschakelaar leent
zich door zijn eenvoudige functionaliteit
en gunstige kostprijs uitstekend voor
toepassing in trappenhuizen, gedeelde
appartementsgebouwen en kleine
bedrijfs- en winkelpanden.

Eenvoudig monteren en bedienen
De rookschakelaars zijn eenvoudig per
deur/ruimte te monteren en bedienen. De
jaarlijkse controle van de rookmelders kan
ook gemakkelijk worden meegenomen in
de periodieke onderhoudswerkzaamheden van het gebouw.
Met de toevoeging van de Hekatron
Stand-Alone rookschakelaar biedt
Electroproject een zeer complete lijn aan
voedingen voor deursturings-sytemen.
Voor vragen kijk gerust op onze website
of bel 088-4849250 voor advies.

Productomschrijving
www.electroproject.nl

De FSZ is een voeding, stuurunit,
handmelder, alarmindicator en
resetdrukknop in één. De unit
wordt aangestuurd door optische
rook- en/of thermische differentiaal melders of door een externe
handmelder.

Specificaties
• Voedingspanning:
230Vac 50/60 Hz
• Uitgangsspanning: 24Vdc
• Uitgangsstroom: 400mA
• Alarmmelding: wisselcontact
• Beschermingsklasse: IP54
• Afmetingen (bxhxd):
46 x 146 x 60,5 mm
• Geschikt voor maximaal zes
rookmelders

Voorbeeld configuratie
1. Rookschakelaar voeding FSZ
2. Twee stuks optische
rookmelder ORS142
3. Twee stuks sokkel 143A plafond
montage
4. Eén stuks 24Vdc deurmagneet
wandmontage inclusief ankerplaat 200 N

Elektrotechniek

Stand-Alone rookschakelaar;
eenvoudig veilig bij brand
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One-stop watertechnologie
Verwarming & Klimaat

Water; daar moeten
we zuinig op zijn
Water lijkt de gewoonste zaak van de wereld. We gebruiken er dagelijks vele liters
van en het goede nieuws is dat in veel landen het waterverbruik per hoofd van de
bevolking stabiel is of zelfs wat terugloopt. Dat wordt mede veroorzaakt door zuiniger
huishoudelijke apparaten, slimme watersystemen en een steeds bewuster gebruik
van water. Er zijn zeker de afgelopen tijd al goede stappen gezet en die stappen
zullen we in de toekomst moeten blijven zetten.
Verantwoord naar de toekomst
Ontwikkelingen als de klimaatverandering
en de blijvende bevolkingsgroei, met name
in de steden, zullen, als we die stappen niet
zetten, leiden tot een mondiale toename
van de vraag naar water. Met water
tekorten als gevolg. Daar zien wij een grote
verantwoordelijkheid. Die pakken wij op
met het delen van onze kennis en het
ontwikkelen van innovatieve, energie- en
waterbesparende producten. Zo willen wij
er samen met architecten, projectontwikkelaars, gebouweigenaren en installateurs
voor zorgen dat ‘watergebruikers’ verantwoord, veilig en comfortabel kunnen blijven
genieten van dit onmisbare levensmiddel.
Want dat is het.
Een veilig transportsysteem
Veilig en schoon drinkwater is niet alleen
vanzelfsprekend, het is een verplichting.
De eigenaar van de installatie, van facility
manager tot en met huismeester, heeft
dan ook een grote verantwoordelijkheid.
Aan ons de taak om samen met u te realiseren dat die verantwoordelijkheid zo min
mogelijk zorgen oplevert.

Integrale aanpak: van bron tot
afgiftepunt
Daarom werken wij graag met u samen op
basis van een integrale aanpak. Onder het
motto ‘van bron tot afgiftepunt’ adviseren
wij u bij het ontwerp en komen wij met
slimme oplossingen voor alle onderdelen
van de installatie. Het voordeel daarvan
is dat u één aanspreekpunt heeft. De
mensen van Flamco kennen uw installatie
en blijven gedurende de gehele ‘lifecycle’
betrokken, wat tevens leidt tot een
langere levensduur van uw installatie.
One-stop oplossing
Dankzij onze brede ervaring in diverse
sectoren kunnen wij gericht met u aan
de slag als het gaat om het uitwisselen
van kennis en het aandragen van de
meest optimale oplossing. Als ‘one stop’
partner voor uw project bevordert dat de
efficiency, het gemak en de betrouwbaarheid.
Met de oplossingen voor
drinkwaterbeveiliging van Flamco
weet u dat het altijd goed zit.

Wat wij met u willen
realiseren:
• Lager energie- en waterverbruik
dankzij verbeterde prestaties
van het watersysteem
• Korte Installatietijd en lagere
‘total cost of ownership’
• Deskundig advies, ondersteuning bij de inbedrijfstelling
en service
• Optimale systeemprestaties
(conform specificatie), langere
levensduur
• Installatiebeheer zonder zorgen
• Voldoen aan alle wettelijke
eisen en voorschriften
• ‘In control’ zijn over uw
installatie
• Optimale veiligheid en comfort
voor uw ‘watergebruikers’

www.flamcogroup.com

17
Gira G1

De Gira G1 was al een echt multitalent op het gebied van besturing van
gebouwentechniek via KNX. In de tot nu toe omvangrijkste nieuwe release komt er een
voor de intelligente gebouwentechniek enorm belangrijke functie bij: de regeling van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Nieuw toegevoegd is nu de temperatuursensormodule, die direct op de
G1 wordt aangesloten. Hiermee kan
de ruimtetemperatuur nog exacter en
comfortabeler worden geregeld - in de
ruimte waarin het apparaat geïnstalleerd
is. Met de knop ‘tijdschakelklok’ kan deze
functie ook in de tijd gestuurd worden
uitgevoerd. Gekozen kan worden uit de
bedrijfsmodi ‘Comfort’, ‘Standby’, ‘Nacht’
en ook ‘Vorst-/warmtebeveiliging’. De
betreffende instelwaarden voor temperatuur kunnen daarbij afzonderlijk worden
aangepast.
Via de functie ‘Kamerthermostaat-neveneenheid’ kunnen de temperaturen in
verschillende ruimtes worden aangepast.
Door een centrale Gira G1 kunnen
maximaal 150 verwarmingscycli met
externe ruimtetemperatuurregelaars
bediend worden - net als met de Gira
KNX verwarmingsactuator 6-voudig
inclusief regelaars, in combinatie met de
Gira KNX tastsensor 3 Komfort voor

Verwarming, airconditioning en sauna
met één vinger bedienen - dat is nu
mogelijk met de compacte temperatuursensormodule voor de Gira G1.

temperatuurmeting in de betreffende
ruimte of met de Gira KNX tastsensor
3 Plus. Overigens: De Gira G1 zelf kan
ook als neveneenheid van een kamerthermostaat fungeren.
Met de huidige functie-uitbreiding van
de Gira G1 heeft de gebruiker nu ook
de airconditioning onder controle, als
deze over een KNX interface beschikt.
Gewenste ruimtetemperatuur, bedrijfsmodus, ventilatorstand, richting van de
luchtstroom - al deze functies kunnen met
de Gira G1 spelenderwijs worden vastgelegd. Bovendien kunnen maximaal vijf
favoriete instellingen worden opgeslagen.
Naast de uitgebreide HVAC-functie kan
de G1 echter nog meer - zoals videobeelden weergeven, bijvoorbeeld van
IP-camera’s. Zo kan te allen tijde worden
bekeken wat er zich in de tuin, bij de
garage, bij de voordeur of in het trappenhuis afspeelt. En er zijn ook twee
Komfort-functies bijgekomen: Met de

Color Picker kan de gewenste lichtkleur
van RGB-, RGBW- of TunableWhiteverlichting exact worden ingesteld en
worden geselecteerd via een kleurcirkel
of een schuifregelaar. De lichtsterkteregeling vindt plaats via de bekende
dimmerfunctie. Er kunnen maximaal
vijf kleuren worden opgeslagen en
direct worden opgeroepen.
Met deze release kan de elektrotechnische installateur zijn klanten nu een
waar multitalent voor gebouwbesturing
aanbieden. En laten we niet vergeten dat
in dit verband de Gira G1 bovendien als
puur huisstation in combinatie met het
Gira deurcommunicatiesysteem en als
HomeServer Client gebruikt kan worden.
Ook prettig: de nieuwe temperatuursensormodule kan snel en makkelijk worden
gemonteerd.
www.gira.nl/g1

Met de Gira G1 kunnen vanaf nu alle audiosystemen met een KNX interface
worden bestuurd.

Elektrotechniek

Diverse apparaten in één
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Dimplex
Verwarming & Klimaat

De Dimplex SmartRad
De SmartRad is de ideale radiator voor lage-temperatuur warmte-systemen. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan een lucht-water warmtepomp of aan een combinatie
met vloerverwarming. De SmartRad is zo ideaal, omdat deze al effectief is bij lage
watertemperaturen vanaf 35°C.

SmartRad met ingebouwde afvoer.

Door de ingebouwde speciale warmtewisselaar, 3-standen ventilator en slimme
elektronica wordt ook bij lage watertemperaturen razendsnel een hoge warmteoutput bereikt. Vanzelfsprekend wordt
hierdoor het rendement van een warmtepomp (COP) sterk verbeterd. Daarnaast
geeft de SmartRad in combinatie met
een (water)vloerverwarming snel een
hoge behagelijke kamertemperatuur.
Deze kamertemperatuur is bovendien
door de ingebouwde elektronica stabieler
en desgewenst programmeerbaar (optie).
Er zijn ook SmartRad uitvoeringen
verkrijgbaar met een extra ingebouwde
koelingfunctie. In combinatie met een
reverse warmtepomp in de zomer-

maanden de manier om de kamertemperaturen aangenaam te verlagen.
Naar keuze kunnen de linker-, rechteren/of achterzijde aan- en afvoeraansluitingen (allen 15 mm) worden gebruikt
en met de volt free relay kan een extern
systeem zoals een circulatiepomp voor
aan/uitschakeling zorgen. Leverbaar als
verwarming unit of als verwarming &
koelinguitvoering. Allen in verschillende
afmetingen, vermogens en met vlakke,
gladde witte moderne glazen voorzijde
(zwart uitvoering alleen op speciale
bestelling).
www.glendimplex.nl

Bedieningpaneel.
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Hirschmann Multimedia

Met de huidige INCA producten van Hirschmann Multimedia is het nu nóg eenvoudiger
om een Gigabit dataverbinding te realiseren over de bestaande coaxbekabeling.
Met de INCA 1G plug-in in combinatie
met de HMV 41 in home versterker,
realiseert u op eenvoudige wijze een
supersnelle Gigabit internetverbinding
over de (bestaande) coax bekabeling.
U klikt de INCA 1G plug-in (695020581)
aan de zijkant in uw HMV 41 versterker
en sluit uw internet router aan op de
plug-in. Vervolgens kunt u op elke coax
aansluiting een Gigabit internetverbinding
maken.

Type
INCA 1G plug-in (695020581)
INCA 1G plug-in set (695020582)
INCA 1G set (695020579)
INCA 1G (695020564)

Ook beschikbaar als complete set:
INCA 1G plug-in set (695020582).
U ontvangt dan zowel de HMV 41 in
home versterker als de INCA 1G plug-in.
Met de INCA 1G set (695020579) kunt
u ook zonder de HMV41 een Gigabit
internetverbinding realiseren, om zo
een oplossing te creëren voor een
datanetwerk in een coax installatie.

Elektrotechniek

INCA 1G

www.hirschmann-multimedia.com

Art.nr.
6816 924
6816 931
6460 806
6460 799

BE-prijs
57,80
136,26
107,40
57,80

NIEUW

Revolutionair droogbouwsysteem voor elektrische vloerverwarming.
Met een opbouwhoogte van slechts
12 mm (of 31 mm) is MAGNUM
Heatboard het dunste droogbouw
systeem in zijn soort. Het MAGNUM
Heatboard systeem heeft een contact
over de gehele vloer en biedt, in tegenstelling tot vergelijkbare producten,
zelfs in de bochten een maximale
warmteoverdracht.
De systeemplaten hebben een
afmeting van 788 x 594 mm (effectief:
775 x 580 mm) en worden geleverd
in een set van 11 platen (5 m2). De
nieuwe MAGNUM Heatboard Cable van
7 mm past precies in de voorgevormde
kabelgoten. MAGNUM Heatboard is
alleen toe te passen bij harde droge
vloersystemen (laminaat, hout en parket).
www.magnumheating.nl

Gereedschap

MAGNUM HeatBoard (E)
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Bedradingskanalen
Elektrotechniek

BA6|BA7: netjes en
betrouwbaar
De schakel- en verdeelinrichting die je samenstelt is uw visitekaartje.
Om de verdeler betrouwbaar en ordelijk te bedraden, biedt Hager
diverse bedradingskanalen, waaronder BA7 en BA6 van tehalit.

Het visitekaartje in de verdeler
Bedradingskanalen zorgen voor overzichtelijkheid en veiligheid in de verdeler. Hager
levert kanalen in diverse varianten, zodat
de stansing en bodemperforatie precies
aansluiten op uw behoefte. Twee
vertrouwde varianten zijn de bedradingskanalen tehalit.BA6 en tehalit.BA7. Voor
het bekabelen in of rond de verdeelborden bieden zij prima mogelijkheden.
Voor een niet te evenaren
montagecomfort
Het materiaal van BA6 en BA7 is hard
PVC in de kleur grijs RAL7030. De deksels
zijn zo ontwikkeld dat ze een uitstekende
grip hebben, ook bij een volledig (100%)
gevuld kanaal, maar toch gemakkelijk te
monteren en demonteren zijn.
De bodemperforatie van de BA6-kanalen
is uitgevoerd volgens DIN43659. De
BA7-perforatie is volgens EN50085. In
de tehalit.BA7 kanalen is vanaf 80 mm
breedte een derde perforatie aanwezig,

die voor bevestiging op draagsteunen
belangrijk is. Voor beide kanaaltypen
geldt, dat tien afmetingen ook in de kleur
blauw (RAL5015) verkrijgbaar zijn, voor
intrinsiek beveiligde stroomkringen.
Kanaal tehalit.BA7 werd doorontwikkeld
op basis van het BA6-kanaal en biedt
daarmee een aantal extra productvoordelen. De tehalit.BA6-kanalen hebben
echter een iets afwijkende maatvoering en
enkele extra afmetingen, waardoor deze
naar wens van de markt leverbaar blijven.
Extra voordelen bij tehalit.BA7
BA7 is zo ontwikkeld, dat u de zijpoorten
zonder gereedschap uit kunt breken,
waarbij een absoluut gladde ondergrond
overblijft (vanaf 40 x 40 mm). Dit zorgt voor
meer bedradingsruimte en voorkomt tevens
beschadiging van leidingen of persoonlijk
letsel bij het bedraden. Door een lichte
buigbeweging naar binnen of naar buiten
van de zijpoort, kan deze eenvoudig en
braamloos uitgebroken worden. De poorten
zijn standaard voorzien van een draadhouder. De volledige binnenruimte van het
kanaal blijft beschikbaar voor bedrading.
Bij richtingsveranderingen of T-splitsingen
in het paneel geeft dit veel comfort. Het
BA7-deksel heeft een strakke rand en is
standaard een ribbel aangebracht, waarop

je stickers voor codering altijd recht en
op dezelfde positie kunt aanbrengen.
Een nette en overzichtelijke verdeler is
het resultaat.
Universele clip
Een speciaal hulpstuk is de BA7-clip.
Deze clip kan op de poorten (bij kanalen
vanaf 40 mm breed) geklikt worden en
vervolgens kunnen coderingsstroken
op de clip bevestigd worden. De clip
is eenvoudig op de gewenste lengte
af te breken.
hager.nl/ba7

Voordelen in een oogopslag
• Goede dekselgrip, gemakkelijk
te monteren en demonteren
• Uitbreken lamellen zonder
gereedschap en zonder
bramen
• Ook in halogeenvrij kunststof
(HA7) met dezelfde voordelen
van BA7
• Aanpassingen in bodemperforatie mogelijk
• Blauwe kanalen (RAL5015)
standaard leverbaar
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Spirotech

Installateurs worden zich steeds bewuster van de invloed die de waterkwaliteit
heeft op de duurzaamheid van geleverde installaties. Een belangrijke oorzaak
van rendementsverliezen in verwarming- en koelinstallaties, met als gevolg meer
energieverbruik, is aanwezige lucht.
Achtergebleven na de ingebruikname
en deels ook de altijd in een vloeistof
aanwezige lucht. Om installateurs te
helpen rendementsverliezen bij klanten
te voorkomen en op te lossen, zijn de
SpiroVent Superior S400 en S600 auto-

matische vacuümontgassers opnieuw
ontwikkeld en zowel eenvoudiger te
installeren als te beheren.
De nieuwe SpiroVent Superior S400 en
S600-modellen hebben net als hun voor-

gangers een SmartSwitch, die continu
de hoeveelheid verwijderde gassen
meet. Als de gasconcentratie voldoende
is verlaagd, wordt het apparaat automatisch in ‘stand-by’ gezet, waardoor deze
minder energie verbruikt. Een belangrijke
verbetering voor installateurs van beide
nieuwe modellen is de mogelijk om ze op
afstand via het Internet te installeren en te
beheren. Dat kan via een LAN-aansluiting
of een optionele wifi-module, waardoor
het moderne ‘Internet of Things’ (IoT)
apparaten worden.
www.spirotech.nl

S400

S600

Verwarming & Klimaat

Spirotech introduceert
eenvoudig te installeren
vacuümontgassers
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JMV blijft innoveren
Elektrotechniek

Slim en snel installeren
Als vakman wil jij je installaties zo snel mogelijk realiseren met aandacht
voor kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Dat weet
bevestigingsspecialist JMV als geen ander en komt daarom continu met
nieuwe producten. Dit zijn de nieuwste innovaties:
JMV flexbuis-spijkerclip
Ken jij de flexbuis-spijkerclip van JMV al?
Dit nieuwe model spijkerclip voorkomt dat
voorbedrade flexbuizen onder spanning
gaan schuiven of doorhangen. De geïntegreerde, dubbele fixeerribben aan de
binnenkant voorkomen dat de flexbuis,
onder spanning, in lengterichting gaat
schuiven. Resultaat: een snellere installatietijd met een perfect resultaat! Ook
verkrijgbaar in de kleuren crème, naturel
en grijs en leverbaar in doos (100 stuks) of
in emmer voor de natte bouw (600 stuks).
JMV aircobeugel
Hoe vaak komt het niet voor dat je een
warmtewisselaar wilt installeren en
daarnaast ook nog een stuurstroom- of
voedingskabel moet plaatsen. Voorheen
had je wel vijf verschillende zadels nodig
om deze kabels te bevestigen. Met de
nieuwe aircobeugel van JMV kun je al
deze kabels nu met één beugel vastzetten. De voedingskabel kan zelfs
stekerbaar geïnstalleerd worden en
is snel en strak te monteren met een
slagplug. Met een draagkracht van
40 kg kan deze beugel alles aan.
JMV dakplaatprofielhanger
Gebruik jij regelmatig de JMV dakplaathangers voor bevestiging aan trapeziumvormige dakplaten? Check dan de nieuwe
duo-variant van JMV: een twee-in-één
dakplaatprofielhanger, geschikt voor
M8 én M10 draadeinden. De dakplaatprofielhanger is zo geconstrueerd dat de
dwarspen nooit uit de hanger kan vallen
maar altijd blijft haken achter de vergrendeling in de pen. Veiligheid voor alles!

Type
JMV SPYKERCLIP 16MM GRS DS100
JMV AIRCOBEUGEL BUISKLEM DS50
JMV RAPID RTB DAKPLTHNG M8/10

Art.nr.
6292 680
5343 179
5250 352

BE-prijs
14,38
74,00
6,43

Slim en snel installeren
Deze innovaties zijn praktische
aanvullingen op het Slim en Snel
installeren concept van Hemmink. Kijk
op www.slim-en-snel-installeren.nl hoe
jij je installaties sneller en eenvoudiger
kunt realiseren.
www.jmv.nl
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Kombi-TRV Honeywell Home

Installateurs die kiezen voor evohome in combinatie met waterzijdig
inregelen hebben twee streepjes voor. Eén voor meer wooncomfort
en één voor minder energieverbruik.
Installateurs die verwarmingsinstallaties
van hun klanten goed waterzijdig inregelen
zijn slim en winstgevend bezig. Uw werk
levert uw klanten een structurele en significante besparing op de stookkosten én
zij profiteren van een geavanceerd en
altijd en overal te bedienen verwarmingssysteem dat veel gemak, controle en
comfort geeft.

Kombi-TRV V2100

art.nr. 9763 122

Regel het nu in
Al langere tijd is Honeywell Home
bezig om waterzijdig inregelen onder
de aandacht te brengen. Niet alleen
bij installateurs maar ook de media en
zelfs de politiek tonen er in toenemende
mate belangstelling voor. Reden genoeg
om waterzijdig inregelen grondig ‘in te
regelen’ in uw dienstenpakket! Honeywell
Home biedt daarvoor gratis trainingen aan
op drie locaties in Nederland.
Doe het meteen met evohome
Waterzijdig inregelen van verwarmingssystemen is een must bij elke installatie
- en met evohome een gouden combinatie! Installateurs maken dan graag
gebruik van de Kombi-TRV: een
thermostatische radiatorafsluiter met
ingebouwde drukregelaar. Het is een
doeltreffende en robuuste oplossing die
snel en eenvoudig te monteren is. Voor
een optimale balans in de verwarmingsinstallatie hoeft u alleen de volumestroom
van de radiatoren in te stellen op de
Kombi-TRV’s.

korte tijd een waaier aan voordelen voor
hun klanten op het gebied van energiebesparing en comfort.
• Minder gasverbruik: door waterzijdig
in te regelen in woningen kan volgens
TNO om en nabij de 10% op stookkosten
bespaard worden. De Consumentenbond**
geeft aan dat met goed ingeregelde
cv-installatie al snel € 100,- bespaard kan
worden, voor oudere woningen kan dat
zelfs het dubbele zijn.
• Meer comfort: keuken al warm,
woonkamer blijft koud? Duurt het lang
voordat het hele huis op temperatuur is?
De radiatoren zijn dan niet goed op elkaar
afgesteld. Door waterzijdig in te regelen
levert u een aangenaam binnenklimaat op.
• Rust voor het oor: Klanten die klagen
over fluitende en ruisende leidingen
hebben zeer waarschijnlijk een slecht
ingeregelde cv-installatie in huis. Met
waterzijdige inregeling zijn hinderlijke
geluiden verleden tijd.
• Geen retourbezoek: Waterzijdig
inregelen is zowel voor de installateurs
als de klant een relatief kleine investering.
De klant bespaart energie en u ook: u
hoeft minder vaak aan te rijden om de
symptomen van slecht ingeregelde
installaties te verhelpen.
Volg de training
U kunt zich inschrijven voor de training
Waterzijdig inregelen en cv-optimalisatie
op de website van Honeywell Home:

Veel voordelen
Installateurs die de cv-installaties van hun
klanten correct waterzijdig inregelen én
evohome installeren, realiseren in relatief

* Bron: TNO

art.nr. 9763 094

**Bron: Consumentenbond

Verwarming & Klimaat

Waterzijdig inregelen
+ evohome = energie besparen
én meer comfort
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Stekerbaar installeren
Elektrotechniek

Schakelverdelers van
WIELAND steeds vaker
de gekozen oplossing
Er wordt steeds vaker gekozen voor de GST18® schakelverdelers van Wieland om
verlichting aan/uit te schakelen en/of stroom te verdelen. De schakelverdelers zijn
compact, fabrieksmatig geproduceerd, snel en eenvoudig te monteren en worden
geleverd met een handige montageplaat.
Stekerbaar schakelmateriaal
De prefab stekerbare schakelmaterialen
van alle A-merken sluiten perfect aan op
de stekerbare GST18® installaties van
Wieland via de handige Wieland GST18®
schakelverdelers met aan/uit; serie;
wissel; belet of sensorschakeling.
De schakelverdelers zijn onder andere
toe te passen in:
• Kantoren
• Woningen
• Hotels

Aan/uit schakelaar.

Onderhoudsvrij
De schakelverdelers van Wieland zijn
net als de rest van het Wieland GST18®
portfolio onderhoudsvrij. Dit betekent
dat de producten als dat noodzakelijk
is ook op niet toegankelijke plaatsen
gemonteerd mogen worden.

Wissel schakelaar.

www.isolectra.nl

Sensor schakelaar.

Type
Aan/uit schakelaar incl. montageplaat
Sensor schakelaar incl. montageplaat
Wissel schakelaar incl. montageplaat
Serie schakelaar incl. montageplaat

Serie schakelaar.

Art.nr.
9561 640
9561 647
9561 654
9561 661

BE-prijs
19,45
19,45
19,45
19,45
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Itho Daalderop

De warmtepomp is een essentieel onderdeel bij het verduurzamen. Itho Daalderop
biedt met de HP-S 55, HP-S 95 en HP-S 130 een hoogwaardige oplossing om
woningen duurzaam te verwarmen én te koelen met energie uit de buitenlucht.
De HP-S is zowel all-electric als hybride inzetbaar.

De voordelen op een rij
• Zeven jaar zekerheid door
zeven jaar garantie
• Een rendement tot 470%
• Zowel hybride als all-electric
inzetbaar
• Fluisterstille werking
• Besturing met Spider Klimaatthermostaat en Spider App

Zeven jaar zekerheid door
zeven jaar garantie
Itho Daalderop houdt zich al sinds
2002 bezig met het verduurzamen van
woningen door warmtepomptechnologie.
Door onze kennis en ervaring bieden we
een garantie op de HP-S van maar liefst
zeven jaar.
Aan alles gedacht
De HP-S benut energie uit de buitenlucht
voor het verwarmen én koelen van de
woning. Met een fluisterstille werking,
uitstekende prestaties en een prachtig
design is de HP-S dé oplossing voor
klanten die meer verwachten.

HP-S 55.

1

Slimme Spider Klimaatthermostaat
De HP-S wordt bediend met de meegeleverde Spider Klimaatthermostaat
en Spider App. Met Spider regel je
op afstand ook andere slimme Itho
Daalderop oplossingen in de woning,

HP-S 95.

zoals verwarming van afzonderlijke
ruimten (multizonering), ventilatie en
elektrische apparaten.
zakelijk.ithodaalderop.nl/hp-s

HP-S 130.

Verwarming & Klimaat

Nederland moet in een rap
tempo verduurzamen

26
Power Distribution Units
Elektrotechniek

Nieuwe generatie
intelligente PDU’s
De nieuwe generatie SmartZone™ G5
intelligente Power Distribution Units
(iPDUs) van PANDUIT worden ingezet
in datacenters en scannen continu op
overbelasting van elektrische circuits
en omgevingscondities die kritieke
IT-apparatuur in gevaar kunnen brengen.
Vandaag de dag worden wij geconfronteerd met een snelgroeiende hoeveelheid

dataverkeer en een vraag naar steeds
meer rekenkracht. De nieuwe generatie
Panduit G5 iPDU’s bieden u de
benodigde functionaliteit, accessoires
en ingebouwde intelligentie om u te
helpen het energieverbruik te verminderen, de capaciteit te vergroten en de
beschikbaarheid te maximaliseren.
www.panduit.com

Unieke kenmerken
• Garantieperiode van drie jaar welke is uit te breiden tot vijf jaar
• Unieke bestendigheid tegen hoge temperaturen tot 60°C
• Hoge aansluitingsdichtheid
• Geen werkonderbreking
• Realtime monitoring
• Plug & play omgevingssensoren
• Web-GUI toegankelijk vanaf meerdere apparaten

Facom
Gereedschap

Europees marktleider in
handgereedschap
Facom is het grootste merk van handgereedschap in Europa en wordt al
100 jaar gewaardeerd door professionals
in de automotive en industriële sector.
Een aantal producten worden ook op
de DIY markt voor het grote publiek
aangeboden.
Via zijn distributienet biedt Facom

een volledige reeks van meer dan
9.000 producten aan, zoals opbergsystemen (gereedschapswagens, kasten,
werkbanken, draagbare opbergsystemen
enzovoort), standaardgereedschap
(sleutels, schroevendraaiers, tangen,
hamers enzovoort) en gespecialiseerd
gereedschap (auto, elektriciteit, lucht-

vaart, …) om aan alle behoeften van
de vakman te voldoen.
Het merk Facom is al sinds 1918 actief
in de sector van handgereedschap
en staat bekend om zijn kwaliteit.
Dankzij zijn kennis van de markt en zijn
dagelijkse omgang met professionele
gebruikers kon Facom stevige,
vernieuwende, performante en veilige
producten aanbieden met een uitstekende
garantie voor de vervanging en reparatie
van de werktuigen.
Facom is het Premium-merk van de
afdeling IAR (Industrial and Automotive
repair) van de groep StanleyBlack&Decker,
dat zich toelegt op de productie en
verkoop van producten voor specialisten
in de automotive en industriële sector.
www.facom.nl
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KME

De KME-merkbuis voor de installatie van ACR-componenten evenals
het transport van industrie- en laboratoriumgassen.

TECTUBE®_cips heeft een gladde,
schone en droge binnenzijde. Deze buis
overtreft de eisen van de EN 12735-1
(naadloze koperen buizen voor de
koude-en airconditioningindustrie; buizen
voor leidingsystemen) evenals de ASTM
B280. Deze twee internationale richtlijnen
voor naadloze koperen buizen voor

koude- en aircondtioning waarborgen
dat de zuiverheid van de binnenzijde
van de buis binnen de maximaal toelaatbare grens van 38 mg/m2 blijft. Om de
zuiverheid van de binnenzijde tot op
het tijdstip van installatie te waarborgen
wordt elke buis aan beide zijdes voorzien
van een dop of eindkap.

Om de traceerbaarheid volgens de
EU richtlijn 97/23/E voor drukapparatuur
te garanderen wordt op elke buis de
productiedatum, de afmeting en
verdere relevante informatie gedrukt. De
TECTUBE®_cips koperen industriebuis is
verkrijbaar in lengtes/rol of pancakes.
www.kme.com/tectube

6279387
6279394
6279401
6279408
6279415
6279422

TECTUBE®_cips/med
TECTUBE®_cips/med
TECTUBE®_cips/med
TECTUBE®_cips/med
TECTUBE®_cips/med
TECTUBE®_cips/med

EN 13348
EN 13348
EN 13348
EN 13348
EN 13348
EN 13348

halfhard 12 x 1,0
hafhard 15 x 1,0
halfhard 18 x 1,0
halfhard 22 x 1,0
halfhard 28 x 1,0
halfhard 28 x 1,5

dagprijs
dagprijs
dagprijs
dagprijs
dagprijs
dagprijs

Tevens ook leverbaar: diverse inchmaten in de uitvoering halfhard.
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

(9,52)
(12,7)
(15,87)
(19,05)

dagprijs
dagprijs
dagprijs
dagprijs

Verwarming & Klimaat
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Crouzet
Elektrotechniek

Veelzijdige nieuwe range
tijdrelais
SYR-LINE
Syr-Line is de nieuwe range tijdrelais van
Crouzet en is gericht op betrouwbaarheid
en veelzijdigheid. De relais is ontwikkeld
voor de meest vereiste toepassingen door
innovatie op het gebied van design en
ontwikkeling.
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.

• Mono of multifunctie:
twaalf verschillende
functies
• Groot tijdbereik:
Van 0,5 s tot 240 uur
• Spanningsbereik
12-240V AC/DC
• Internationale
certificering: CULUS,
CE, ROHS EN CCC
www.crouzet.com

Kenmerken 17,5 mm analoge
tijdrelais
• Hoog schakelvermogen 1x 16A
• Dubbele uitgang van 2x 8A: één relais
direct in te schakelen en de andere tijd
vertraagd of de tijd van allebei vertraagd

NIEUW
Gereedschap

WD-40 Flexible Multispray
WD-40 bereikt het onbereikbare met hun nieuwe flexibele rietje die de gewenste vorm
behoudt, de moeilijkste plaatsen makkelijk bereikt en u dus veel tijd en geld zal besparen.
Vormbaar metalen rietje
Het flexibele rietje is ontwikkeld van
vormbaar metaal, en de unieke kwaliteiten
van het metaal maken het tegelijkertijd
bestand tegen slijtage en hitte.

WD-40 komt weer met een
nieuwe innovatie voor hun
Multi-Use Product. De komst van
de Smart Straw spuitkop gaf de
bus al de mogelijkheid om op
twee manieren te spuiten, maar
de komst van het nieuwe flexibele
metalen rietje die de gewenste
vorm behoudt helpt u om moeilijk
te bereiken plaatsen makkelijk te
bereiken en zal ervoor zorgen dat
u veel tijd en geld bespaart.

Behoudt de gewenste vorm
WD-40 Flexible heeft een uniek metalen
rietje. Naast dat het rietje in de gewenste
vorm gebogen kan worden om moeilijk
bereikbare plekken makkelijk te kunnen
bereiken, zal het rietje ook daadwerkelijk
in die gewenste vorm blijven staan.
Dezelfde formule
WD-40 blijft het gebruiksgemak van de bus
verbeteren zodat ze jullie zo goed mogelijk
kunnen ondersteunen tijdens het werk. De
formule zelf blijft natuurlijk ongewijzigd.
Smart Straw
De Smart Straw functionaliteit behoudt
de mogelijkheid om op twee manieren te
spuiten (breed of nauwkeurig).
Let op: ontkoppel de voeding van elektrische gereedschappen, apparatuur of

andere onder spanning
staande delen voordat
u gaat spuiten.
Bereikt Het
Onbereikbare!
www.wd40.nl
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LEDVANCE Damp Proof

De LED Damp Proof armaturen zijn ideale vervangers voor armaturen met traditionele
verlichtingstechnologieën en realiseren een energiebesparing tot 50%. Ze verdelen
een uniform licht met een brede uitstralingshoek en worden gekenmerkt door een
eenvoudige installatie en aansluiting zonder gereedschap.
LEDVANCE heeft het assortiment
verder uitgebreid met versies voor
lichtmanagement (DALI) of gebruik
in uitdagende omgevingen (Special).
LEDVANCE Damp Proof wordt geleverd
met een garantie van vijf jaar.
Damp Proof Compact IP65
LEDVANCE Damp Proof Compact
kenmerkt zich door een eenvoudige
installatie: een gereedschapsvrije
aansluiting met twist & lock mechanisme
voor een snelle en gemakkelijke montage.
Het vochtbestendige armatuur (IP65) in
een compact en aantrekkelijk ontwerp
heeft een hoge lichtstroom tot 6.700 lm
en een levensduur tot 50.000 uur.
Beschikbaar in 4.000K en 6.500K.
Doorvoerbedrading is voorgemonteerd.
Damp Proof DALI IP65
De Damp Proof DALI heeft een geïntegreerd DALI E-VSA, voor lichtmanagement
(DALI Pro of draadloze systemen zoals
DALI ECO BT). De ledmodule is geïntegreerd in de armatuurbehuizing.

Beschikbaar in 4.000K met een lichtstroom
tot 6.400 lm en een levensduur van 50.000
uur. Ideaal voor parkeergarages, opslagruimtes en stoffige ruimtes.

Damp Proof Compact IP65.

Damp Proof DALI IP65.

Damp Proof Special IP67.

Damp Proof Special IP67
De LEDVANCE Damp Proof Special is
ideaal geschikt voor gebruik in uitdagende
omgevingen. De behuizing van PMMA
met IK06 schokbestendigheid is beter
bestand tegen oliën en chemische
reinigingsmiddelen en vloeistoffen dan
behuizingen van polycarbonaat. Het
armatuur is bovendien bestand tegen
stoten en schokken tot 1 joule. Met
bescherming conform de normen
IP67 (DIN EN 60529) en IP69K
(ISO 20653:2013) is het armatuur ook
beschermd tegen stof, krachtige hete
waterstralen en tijdelijke onderdompeling.
www.benelux.ledvance.com

Verlichting

Uitgebreide range
van IP65/IP67 armaturen
van LEDVANCE
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CONTI+ kranen
Sanitair

Onze kranen zijn
gemakkelijk in onderhoud
CONTI+ kranen zijn ontworpen in nauwe samenwerking met installateurs om zo aan
hun noden te voldoen. Gekend voor zowel hun eenvoudige installatie en onderhoud,
als voor de nieuwste technologieën en modern design, bieden CONTI+ kranen een
uitstekende prestatie en voldoen zij aan alle drinkwater voorschriften.
Onderhoud was nog nooit
zo makkelijk
U hoeft niet de hele kraan te demonteren
of u onder de wasbak te begeven. De
meeste zaken betreffende onderhoud zijn
opgelost binnen twee minuten. 99% van
de problemen kunnen opgelost worden
met slechts drie inbussleutels. Alle sensor
instellingen kunnen ingesteld worden met
de hand, zonder afstandsbediening.
Vergeet het vervangen van
batterijen door extreem energie
efficiënte kranen:
• Standaard: tot vier jaar batterij
levensduur
• Solar: tot acht jaar batterij levensduur
• Turbine: tot acht jaar batterij levensduur
• Alle onderdelen zitten binnen in de
kraan: batterij, magneetklep, aandrijving,
et cetera.
De nieuwe standaard in
elektronische kranen
• Uitzonderlijk eenvoudige installatie.
• Geïntegreerde anti-verbranding en
thermische bescherming in alle kranen.
• Modulair systeem met dezelfde klep
voor alle kranen, urinoirs en douches.
• Robuust design voor publieke plaatsen.
Meer informatie
Gebruik de QR-code en
kom meer te weten over
onze elektronische
kranen op:
www.loggere.com

Ultra Expert

Ultra Public

Lino/Lumino

Maxx

iQ

GW20
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Titanex® made to survive
Industrie

TITANEX® nu leverbaar
via Technische Unie
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Robuust, flexibel en makkelijk
De TITANEX® soepele rubber kabels
bieden exceptionele prestaties voor een
probleemloos gebruik. Robuust en toch
flexibel. TITANEX® is bestand tegen de
zwaarste omstandigheden en blijft
makkelijk in gebruik.

kabel vaak zonder bescherming op de
grond ligt.

Ontdek de eigenschappen van
TITANEX® op:

Nieuwe verbeterde eigenschappen
Recent is TITANEX® nog verder doorontwikkeld om nog beter te presteren:
Hoe goed is TITANEX® echt?

nexans.nl/titanex

Intensief gebruik, extreme temperaturen
en de meeste chemicaliën vormen geen
probleem.

• NIEUW! 90°C maximale geleidertemperatuur
• 1kV In vaste en beschermde installaties
• Soepel klasse 5
• Robuustheid AG3
• Makkelijk te strippen
• Duurzame markering
• NIEUW! aderdoorsnede makkelijker
leesbaar
• Waterbestendig AD6
• Bestendig tegen chemicaliën
• Oliebestendig
• Bestendig tegen uv
• Vlamvertragend volgens C60332-1
• CPR-klasse Eca
• ROHS
• Toonaangevend sinds 1953
• Geproduceerd in Europa

Voor vele toepassingen
Het uitgebreide TITANEX®-pakket
bundelt de beste eigenschappen en
is hierdoor de ideale keuze voor alle
verplaatsbare en vaste installaties in
industriële omgevingen, zoals staalindustrie, machinebouw, bouwplaatsen,
kranen, mixers en generatoren.
TITANEX® is ook geschikt voor gebruik
in openbare ruimtes en bij evenementen
zoals muziekfestivals, sportevenementen,
markten, braderieën en kermissen maar
ook in theaters. Dus, overal waar de
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Dansani
Sanitair

Luna actiesets 2019
Natuurlijk is het fijn om een badmeubel helemaal naar wens van de klant
samen te stellen maar dat kost natuurlijk allemaal wel veel tijd.
Om het allemaal wat makkelijker en
eenvoudiger te maken heeft Dansani ook
in 2019 weer actiesets in het programma
waarbij het complete meubel al gedefinieerd is en met één artikelnummer
eenvoudig te bestellen.

Los van het bestelgemak zijn deze sets
ook nog eens aanzienlijk voordeliger
dan wanneer het meubel zelf zo samengesteld wordt. U bespaart al gauw
30-35% op de normale verkoopprijs.
Een meubelset bestaat uit een keramische wastafel, hoge wastafelonderkast
met twee laden, grepen en een spiegel of
spiegelkast. De sets zijn leverbaar in vier
moderne kleuren.

U heeft al een actieset van 60 cm voor
909,09 euro bruto.
www.dansani.nl

Wanneer u een meubel met spiegel neemt
dan krijgt u de nieuwste spiegel met lichtregeling. U kunt het licht dimmen, de
lichtkleur aanpassen en de verlichting
aan en uit schakelen met behulp van de
geïntegreerde bediening op de spiegel.
Met een spiegelkast bent u natuurlijk
verzekerd van extra bergruimte voor al
uw kleine spullen.

Nieuw! ACT CPR netwerkkabel op rol
Elektrotechniek

Voldoe aan de Europese
regelgeving met CPR kabel op rol
CPR (Construction Product Regulation) is
de Europese regelgeving die eenduidige
eisen stelt aan eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten
voldoen. Kabels die gebruikt worden bij
vaste installaties in gebouwen worden
beoordeeld op hun brandgedrag en vallen
daarom onder de CPR. Als de kabel aan
één zijde een connector of plug heeft
behoort het niet tot de vaste bekabeling
en is de CPR niet van toepassing.

Brandrisico
Laag
Middelgroot
Groot
Zeer groot

Classificatie kabel
Eca
Dca - s3, d2, a3
Cca - S1, d1, a1
B2ca - S1, d1, a1

De kabel wordt getest op de reactie
die de kabel geeft op brand, hierbij
wordt gelet op brandvoortplanting,
rookontwikkeling, warmteontwikkeling
en brandende, vallende deeltjes.
Sinds kort heeft Intronics CPR netwerkkabel op rol opgenomen in het assortiment. De kabels van ACT op rol hebben
een Eca klasse. Dit is voldoende voor
ruimtes met een laag brandrisico.
Neem voor meer informatie over CPR
regelgeving of de ACT CPR netwerkkabel
op rol contact op met Intronics, telefoon
+31 342 407040 of mail sales@intronics.nl
www.intronics.nl
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Thuis wilt u zich veilig voelen. U wilt er zeker van zijn dat uw kinderen en uw woning
beschermd zijn. Dankzij de nieuwe digitale videotoegangscontrole voor nieuwbouw
en renovatie is zo’n beveiliging nu ook mogelijk voor bestaande woningen.

Eigenschappen digitale video
intercom systeem, opbouw
• Bevestigingstoon bij een druk
op de beldrukknop
• Materiaal drukknoppen: metaal
met vergulde, onderhoudsvrije
contacten
• Energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
• 5 mm dikke, graveerbare en
vandaalbestendige naamplaat
in plexiglas
• Intern geheugen met uitwisselbare data via EEPROM
• Twee deursloten aansluitbaar
op bediening
• Controller met DIN-rail montage

Vervangt een gewone deurbel
Een gewone deurbel vervang je zonder
grote ingrepen dankzij de aansluitingsmogelijkheid op bestaande 2-draads
bekabeling. De camera heeft een hoge
resolutie van 720p. Het strakke en elegante
design van de metalen constructie past
naadloos bij elke woning.
Er kunnen maximaal vijf video binnenposten en twee video buitenposten op
één controller aangesloten worden. Configuratie verloopt soepel via de app of op
het touchscreen. De installatie is tevens
via de ingebouwde gateway op afstand te
bedienen. De gebruiksvriendelijke app is
beschikbaar voor zowel iOS als Android
en de integratie met Niko Home Control
volgt later dit jaar.

Controller
De DIN-rail controller is de centrale module
van elke 2-draads toegangscontroleinstallatie van Niko. Dankzij de controller
kunt u een of meer videobuitenposten
verbinden met een of meer touchscreens
en/of met internet zodat u ze kunt
gebruiken met de Niko access control
app. De module heeft een resetknop zodat
u alle verbonden apparaten opnieuw kunt
opstarten. Elke installatie moet één access
control module bevatten.
Video buitenpost
Deze compacte videobuitenpost is
uitgerust met een camera, microfoon

Type
Videobinnenpost voor 2-draadse toegangscontrolesystemen
Videobuitenpost, 2-draads, voor opbouw, 1 beldrukknop
Videokit, 2-draads, met controller en buitenpost, voor opbouw, 1 beldr
Videokit, 2-draads, met controller, buiten- en binnenpost, voor opbouw
DIN-rail controller voor videobuitenpost, 2-draads, met geïntegreerde
Vervangnaamplaat + verwijdertool voor 2-draads videobuitenpost met 1 b

en luidspreker. De infrarood leds van de
kleurencamera (720p resolutie) zorgen
voor een betere zichtbaarheid ‘s nachts.
U kunt de buitenpost personaliseren met
een naamplaatje. De onderhoudsvrije
drukknopcontacten garanderen een lange
levensduur. Het deurslot kan verbonden
worden met de videobuitenpost of met de
toegangscontrolemodule.
www.niko.eu

Art.nr.
7684 084
7684 490
7684 497
7684 504
7684 511
7684 518

BE-prijs
250,90
370,90
458,00
709,00
87,30
14,18

Elektrotechniek

Bepaal zelf wie je binnenlaat
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Radson
Verwarming & Klimaat

Een volledig aangepast
aanbod in projectradiatoren
Bij grote nieuwbouwprojecten wordt veel aandacht besteed aan een goede
isolatie, duurzame verwarmingsbronnen en lage temperatuur verwarming.
Vloerverwarming is dan meestal een evidente keuze als afgifte element. Toch
blijft in vele gevallen de nood aan ‘regelbare’ warmte bestaan: een flexibel
warmtelichaam dat snel kan (bij)verwarmen. Daarom focust Radson uitdrukkelijk
op de projectmarkt met een volledig aanbod voordelige projectradiatoren,
afgestemd op de specifieke behoeften van de projectbouw.
oppervlak, maar levert wel regelbare,
aangename warmte. Deze projectradiator
beschikt dan ook over een Hygiëne-certificaat omwille van de lage stofafgifte en
gemakkelijke reiniging.

Regelbare, aangename warmte in
een hygiënisch jasje
Een veel voorkomende noodzaak in
projectbouw is het creëren van een
hygiënische omgeving. Meer bepaald in
ziekenhuizen, verzorgingscentra, scholen,
kinderdagverblijven en zelfs in bepaalde
kantooromgevingen. Het waarborgen van
deze hygiëne-eisen kan een uitdaging
zijn, vooral in ruimtes die gedeeld worden
door veel gebruikers. De Hygienic projectradiator is speciaal ontworpen voor deze
situaties. Het is een paneelradiator met
een geprofileerde stalen voorplaat,
zonder boven-of zijbekleding, én zonder
convectielamellen. Dit minimaliseert het

Indien u een iets hogere warmteafgifte
wenst op eenzelfde oppervlak, kan u
kiezen voor de Standard projectradiator.
Ook deze paneelradiator voldoet aan de
eisen wat betreft hygiëne, maar is daarentegen wel voorzien van convectielamellen.
Beide projectradiatoren zijn binnenkort
ruim op voorraad bij Technische Unie en
meer dan 100 artikelen zijn direct uit stock
verkrijgbaar. Bovendien zijn alle Radson
radiatoren afgewerkt volgens het Epoxypolyester poederprincipe, wat een hoge
weerstand creëert tegen chemische
reinigingsproducten.
Ook voor de natte cel in de projectbouw
kan de installateur beroep doen op het
project assortiment van Radson. De
Banga is een voordelige badkamerradiator, geschikt voor vochtige omgevingen en eenvoudig te reinigen. Deze
radiator is ook beschikbaar in elektrische
uitvoering, Bagana E.
www.radson.com
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Een effectieve klimaatregeling van uw behuizing vermindert het risico op beschadiging
van componenten en minimaliseert uitval van machines. Het diagnosticeren en
stabiliseren van de juiste temperatuur en luchtvochtigheid is dan ook van vitaal belang
voor het beschermen van de levensduur van uw elektronische componenten en het
garanderen van de continuïteit van uw kritische processen.
Voorkom schade door
schommelingen in temperatuur en
vocht
Wanneer in de winter de temperatuur
daalt en de luchtvochtigheid toeneemt,
ontstaat er condens dat zich verzamelt op
uw bedienings- en, besturingspanelen en
op uw elektrische componenten. Wanneer
in de zomer de temperatuur stijgt, zijn uw
behuizingen en elektrische componenten
juist weer extra gevoelig voor warmte.
Aanhoudende condensatie in een elektrische behuizing kan roest en corrosie
veroorzaken en verhoogt het risico op
kortsluiting. De langdurige blootstelling
aan hitte van een elektrische behuizing
en elektronische componenten kan leiden
tot oververhitting, een lagere energieefficiëntie en een vermindering van
de levensduur. Besturingspanelen,
PLC’s, frequentieregelaars, schakelaars,
accu’s/batterijen en relais zijn allemaal
bijzonder gevoelig. Storingen door
hiervoor beschreven oorzaken vormen
dan ook een grote bedreiging voor
continu kritische toepassingen en kunnen
leiden tot kostbare reparaties, ongeplande
onderbrekingen door uitval van machines
of zelfs risico op verlies van apparatuur.

Klimaatregeling voor alle type
behuizingen
Met de ClimaSys-oplossingen voor
klimaatregeling bent u in staat om
de temperatuur en vochtigheid in uw
behuizingen te bewaken, te regelen en
in evenwicht te houden. De volledig
geïntegreerde ClimaSys productreeks
combineert intelligente diagnostische
tools en dataloggers met een uitgebreid
assortiment duurzame oplossingen voor
de klimaatregeling van uw behuizingen.
De ClimaSys Datalogger meet nauwkeurig
de werkelijke omgevingscondities, temperatuurontwikkeling, vochtigheids- en
dauwpuntniveaus binnen en buiten uw
behuizingen. De bijbehorende software
analyseert vervolgens deze gegevens en
stelt de meest efficiënte oplossingen voor
klimaatregeling voor.
Wanneer de ClimaSys-diagnostische
tools de optimale thermische oplossing

hebben bepaald, biedt Schneider Electric
een uitgebreid assortiment aan duurzame
oplossingen voor de totale klimaatregeling, zoals ventilatie, verwarming
en koeling. Zo blijft uw behuizing goed
geventileerd en op de juiste temperatuur
en voorkomt u eventuele schade aan uw
apparatuur.
De ClimaSys klimaatregelsystemen
kunnen worden afgestemd op elk type
behuizing. Zonder de juiste klimaatregeling kunnen temperatuurschommelingen en vocht uw behuizingen en
apparatuur beschadigen. Met de volledig
geïntegreerde ClimaSys-oplossingen
van Schneider Electric bent u hiertegen
beschermd. Ontdek hoe Schneider
Electric u hiermee kan helpen en vraag
een gratis sample, training of persoonlijk
advies aan.
www.schneider-electric.nl/climasys

Industrie

Verleng de levensduur
van componenten door
een goede klimaatregeling
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Megapress S
Sanitair

Ideale oplossing voor
stadsverwarming
Met Megapress S biedt Viega een nieuw programma fittingen die thermisch
te belasten zijn tot maximaal 140°C. Daarmee lenen deze nieuwe fittingen
zich onder meer voor stadsverwarming, industriële installaties en andere
toepassingen met hoge temperaturen.
Geschikt voor hogere
temperaturen
Het buisleidingsysteem Megapress is een
door installateurs gewaardeerd systeem
dat speciaal werd ontwikkeld voor het
persen van dikwandig stalen buizen van
bijvoorbeeld verwarmings-, koel- en
sprinklerinstallaties. Met het perssysteem
wordt het lassen overbodig waardoor niet
alleen veiliger wordt gewerkt maar ook
aanzienlijk kan worden bespaard op
arbeidsuren.
Die voordelen gelden nu ook voor installaties met hogere mediumtemperaturen.
Een kenmerkend voorbeeld daarvan zijn
de collectieve stadsverwarmingsinstallaties die nu met Megapress S vanaf het
gebouwinvoerpunt snel en veilig kunnen
worden geïnstalleerd. De Megapress
S-fittingen worden geleverd in de
afmetingen 3/8 inch tot en met 2 inch.
Naast het gebruik voor stadsverwarmingsaansluitingen kan Megapress S ook

worden toegepast in industriële installaties. Het FKM-afdichtelement van de
Megapress S-fittingen is bestand tegen
mediumtemperaturen tot en met 140°C.
De fittingen in de afmetingen 3/8 inch tot
en met 2 inch lenen zich voor drukken tot
en met 16 bar. Voor een duidelijke herkenbaarheid hebben de fittingen een witte
stip op de persaansluiting alsook de
markering ‘FKM’. Op die manier wordt
verkeerd gebruik van fittingen voorkomen.
Vertrouwde techniek - nieuwe
toepassing
De Megapress S-fittingen zijn vervaardigd
van ongelegeerd staal 1.0308 en zijn
voorzien van een zink-nikkelcoating. De
fittingen kunnen in combinatie met stalen
buizen in schroefdraad- én vlambuiskwaliteit worden toegepast. Het persen zelf
gaat eenvoudig met de bekende
Megapress persbekken en persringen met
zwenkbek. Net als andere Viega fittingen

Vanaf nu zijn de verwerkingsvoordelen van Megapress S ook in de diameters
van 3/8 inch tot en met 2 inch beschikbaar - ideaal voor bijvoorbeeld stadsverwarmingsinstallatie.

zijn ook de Megapress S-fittingen
voorzien van SC-Contur. Niet geperste
verbindingen vallen daardoor bij het
uitvoeren van de dichtheidsproef direct
op. Na het persen zijn de fittingen
betrouwbaar dicht en direct volledig te
belasten.
Van radiator- tot gasaansluiting
Met de introductie van Megapress S
biedt Viega nu een compleet programma
leidingsystemen voor dikwandig stalen
buizen. Naast het bekende Megapresssysteem in de maten inch 3/8 tot en
met 2 inch, omvat het programma
ook het Megapress S XL-systeem voor
XL-leidingen van 2 inch tot en met 4 inch
en het Megapress G-systeem dat speciaal
voor gastoepassingen werd ontwikkeld.
Viega.nl/Megapress

Met de introductie van Megapress S
biedt Viega nu een compleet
programma leidingsystemen voor
dikwandig stalen buizen.
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Het klimaatakkoord stimuleert kleine
bedrijven om op een efficiëntere manier
met energie om te gaan. Stoomt u ze
klaar voor een duurzame toekomst?

Het Klimaatakkoord heeft één doel: om
klimaatverandering tegen te gaan willen we
in Nederland in 2030 bijna de helft (49%)
minder broeikasgassen uitstoten dan we in
1990 deden. Om het Klimaatakkoord te
behalen moet de CO2-uitstoot verminderd
worden en zijn er afspraken gemaakt over
het stimuleren van duurzame energie en
energiebesparing (Energieakkoord 2013).
Onze industrie speelt een belangrijke rol in
het behalen van dit akkoord.

Hoe draagt u bij?
Door de gebruiker meer inzicht te geven
in het huidige energieverbruik, helpt u de
kleine ondernemer met energiebesparing.
U kunt dit doen door een slimme verdeler
te installeren. In slechts één uur kunt u
een bestaande verdeler al slim maken met
de totaaloplossing van Schneider Electric,
genaamd EcoStruxure Facility Expert
Small Business.

Binnen één uur een slimme
verdeler
De verdeler maakt u slim door twee
eenvoudige stappen te volgen:
1. U installeert eerst de Schneider Electric
PowerTag, ’s werelds kleinste energiemeter, op de automaat. Vervolgens
monteert u de PowerTag Link C, ofwel
de communicatiemodule, eenvoudig op
de DIN-rail.
2. Met de eSetup for Electrician app, kunt
u de verdeler van uw klant eenvoudig
instellen via uw mobiele telefoon.
De voordelen voor uw klant
Uw klant download de Facility Expert SB
app en heeft daarmee direct inzicht in het
energieverbruik. Dit geeft uw klant de
volgende voordelen:
• Beperking van het bedrijfsrisico, uw
klant wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd
als er iets mis is in de installatie, bijvoorbeeld een uitgevallen koelinstallatie.
• 24/7 inzicht in bedrijfsactiviteiten
• Verhoogde energie-efficientie
Meer weten? Ga naar:
www.schneider-electric.nl/
ecostuxure-sb

Elektrotechniek

Klaar voor de toekomst
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DigiSoft
Sanitair

Een kalkvrije woning?
Een nieuwe badkamer beschermen tegen kalkaanslag?
Met een DigiSoft Waterontharder haalt u een permanente oplossing in huis.
Bescherming van vakwerk
De complete lijn met waterontharders van
DigiSoft biedt in iedere situatie de beste
bescherming van uw vakwerk. Na de
installatie van een nieuwe badkamer blijft
uw werk langer vrij van kalkaanslag. U
verlengt de levensduur van het materiaal,
met bijbehorende onderhoudskosten.

Duurzame oplossing
Ook de rest van de woning profiteert
mee van de voordelen van zacht water.
U vermindert het gebruik van was- en
schoonmaakmiddelen, verlengt de
levensduur van apparatuur en reduceert
de energiekosten. Daarnaast verzorgt het
zachte water uw huid en haar.

Innovatie
Dankzij de ingebouwde zoutdetectiemodule in de nieuwe DS-1200 HE Plus
krijgt u een akoestisch signaal als het zout
in het reservoir bijgevuld moet worden.
Hierdoor wordt u op tijd gewaarschuwd
en blijft de waterontharder altijd optimaal
in werking.
Service
Na installatie van de waterontharder
neemt DigiSoft alle service- en onderhoudsvragen voor haar rekening.
U kunt zich volledig focussen op het
installatiewerk en wij zorgen voor een
uitstekende service.
www.disoft.nl

BOA-afsluiters
Verwarming & Klimaat

Veilig afsluiten en smoren
Meerdere vlinderafsluiters, klepafsluiters
en appendages uit de BOA-familie
(BOA-Compact, BOAX-S, BOA-Control
en BOA-SuperCompact) maken het
KSB totaalleveringsprogramma voor
de verwarmings-, klimaat- en luchtbehandelingstechniek compleet:
veilig, betrouwbaar en richtingbepalend in elk opzicht.
> Onze techniek. Uw succes.
Pompen • Afsluiters • Service
www.ksb.nl

Voordelen
• Lange levensduur
• Betere energie-efficiëntie
• Bedieningscomfort
• Universeel uitwisselbaar
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’s Werelds smalste
beveiligingen
In november 2018 lanceerde Siemens ’s werelds eerste 5SV1-aardlekautomaat
in één modulaire breedte. Deze biedt een complete bescherming tegen
overbelasting, kortsluiting én lekstromen. Gelijktijdig presenteerde Siemens de
5SV6-vlamboogbeveiliging (Arc Fault Detection Device - AFDD) met geïntegreerde
installatieautomaat in één modulaire breedte.
De 5SV1 is een aanvulling op de aardlekbeveiligingen in het Sentron-portfolio. De
automaat beveiligt personen, voorkomt
kabelschade door overbelasting of kortsluiting en voorkomt beschadiging van
elektrotechnische installaties in gebouwen,
infrastructuur en industrie. In tegenstelling
tot een elektronische aardlekautomaat
heeft de 5SV1 de techniek van een traditionele aardlekautomaat. Hij biedt hierdoor
ook veiligheid bij lagere spanningsniveaus
of bij een spanningsdip.
De 5SV1 neemt vijftig procent minder
ruimte in beslag dan conventionele aardlekautomaten. Hierdoor kan men meer

componenten in een verdeler plaatsen
en bestaande installaties uitbreiden met
nieuwe of extra veiligheidsfuncties,
zonder dat de verdeler groter wordt.
De 5SV1 kan gecombineerd worden met
een 5SM6 AFD-blok. Dit is een vlamboogbeveiliging. De 5SV1 beschermt hierdoor
personen en apparatuur tegen brand als
gevolg van vlambogen in slechts twee
modulaire breedten.
Siemens consolideert zijn leidende
positie voor de vlamboogbeveiligingstechnologie met een innovatief en geïntegreerd apparaat dat het kleinste AFDD in
de IEC markt is. Het intelligente apparaat

herkent vlambogen in elektrische kabels
en beschermt tegelijkertijd tegen overbelasting en kortsluiting. Bij overschrijding
van kritische waarden onderbreekt de
schakelaar de stroomkring en biedt zo
preventieve bescherming tegen brand.
Dankzij het smalle ontwerp maakt de
AFDD van het type 5SV6 een bijzonder
ruimtebesparende installatie mogelijk. Bij
nieuwe elektrische installaties betekent dit
een ruimtebesparing van vijftig procent
vergeleken met de installatie van twee
afzonderlijke componenten. Volgens de
internationale norm IEC 60364-4-42
worden AFDD’s in heel Europa sterk
aanbevolen als de erkende meest
geavanceerde technologie in bepaalde
toepassingsgebieden.
Met de AFDD 5SV6 introduceert Siemens
alweer de derde generatie preventieve
vlamboogbeveiligingen op de IEC-markt.
In tegenstelling tot installatieautomaten
en aardlekschakelaars detecteert het
apparaat vlambogen in zowel parallel
als serieel geschakelde circuits. AFDD’s
vergroten de veiligheid van personen en
goederen aanzienlijk.
Naast de nieuwe 5SV1-aardlekautomaat
en de 5SV6-vlamboogbeveiliging met
geïntegreerde installatieautomaat presenteert Siemens nieuwe doorverbindingskammen voor de compacte producten.
Er zijn 12MW (modulebreedte) vaste
lengte en 1.000 mm inkortbare opties met
het voordeel van snelle en eenvoudige
montage. Dankzij de smalle doorverbindingskammen is er meer bedradingsruimte tussen de DIN-railen. Met de
uniforme aansluiting worden deze met
de 5SV1, 5SV6 en de huidige installatieautomaat-5SY60 gebruikt.
www.siemens.nl/energieverdeling
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NORTON waterdichte led
Verlichting

Energiebesparende
lichtoplossingen met behoud
van kwaliteit en comfort
Norton is al 55 jaar gespecialiseerd in energiebesparende
lichtoplossingen met focus op kwaliteit en comfort voor
zowel nieuwbouw als renovatie.
Breed assortiment
Norton voert binnen het programma
een brede range waterdichte armaturen.
Iedere serie heeft specifieke technische
eigenschappen qua chemische bestendigheid, slagvastheid en lichttechniek.
Met huizen van polyester of polycarbonaat, kappen van acryl of polycarbonaat en een brede range aan
lumenpakketten en armatuurlengtes.
Plus vele opties zoals dim, nood en clips.
Norton heeft hiermee voor vrijwel ieder
toepassingsgebied een oplossing.
Dankzij het vertrouwde montagegemak
vervangt u snel en eenvoudig uw
traditionele tl-armatuur voor een
betrouwbaar waterdicht Norton led
armatuur. Bovendien bespaart u tot
wel 60% energie ten opzichte van T5
en T8 armaturen en met de dynamische
WDO-SV-RS zelfs tot 90%!
WDO breed toepasbaar
De WDO (IP66) is een optimale mix
van kwaliteit en lage investeringskosten.
De diffuse acrylglas kap is aan de
binnenzijde voorzien van lengteprisma
en staat daarmee garant voor uitstekend
en comfortabel licht. Dit waterdichte
armatuur is ook beschikbaar met een
diffuse slagvaste polycarbonaat kap
(WDO-SV) voor toepassing in bijvoorbeeld parkeergarages. Beide series
worden geleverd inclusief een wartel
(IP66) en set plafondbeugels voor klikmontage.

WDO / AXP LED / DVL

WDO-SV-RS: dynamische
verlichting
Dankzij de efficiënte leds en slimme
schakeling bespaart dit dynamische
armatuur tot 90% van de energiekosten ten
opzichte van conventionele armaturen. Met
een levensduur van meer dan 100.000 uur

Highlights Norton waterdichte
led armaturen
• Eén-op-één conventionele
armaturen vervangen
• Breed portfolio voor groot
aantal toepassingen
• Eenvoudige, snelle installatie
• Betrouwbaar, minimaal
onderhoud
• Zeer hoge lumen/Watt
• Tot 100.000 u L80/B10
• Voldoen aan EIA
• Uit voorraad leverbaar

L80/B10 wordt het onderhoud en de
vervanging van de WDO-SV-RS tot een
absoluut minimum beperkt. Het armatuur
voldoet bovendien aan de norm voor
Energie Investeringsaftrek (EIA).
AXP LED vertrouwd armatuur
Het succesvolle en breed toegepaste
AXP armatuur (IP65) nu ook voorzien van
volledig geïntegreerde led. De helder
gestructureerde acrylglaskap (parelstructuur) zorgt voor een uniforme lichtverdeling. De AXP LED is zeer geschikt
voor parkeergarages en vochtige ruimten.
DVL batten armatuur
Dit nieuwe IP66/IK08 armatuur heeft
een solide ‘sealed for life’ behuizing en
een zeer homogeen lichtbeeld. De DVL
voldoet aan de HACCP eisen en is
daarmee de ideale oplossing voor de
voedingsmiddelen industrie.
Voor een compleet overzicht waterdichte
Norton led armaturen kijk op de website:
www.norton.nl/waterdicht
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Mooi compact

Het reeds bekende en doordachte opbouwprogramma AP 600 is bijzonder geschikt
voor renovatie of nieuwbouw op ondergronden als beton, hout of metselwerk.

Alle componenten uit het AP 600
programma zijn vanaf nu leverbaar in
alpine wit en wit, inclusief de bodemplaten.
Onopvallende bodemplaat
Deze AP 600 vlamwerende bodemplaten
passen precies onder de opbouwcomponenten. Hierdoor wordt naast een veilige,
ook een onopvallende oplossing geboden
voor een installatie op brandbare ondergronden.
Complete sets in alpine wit & wit
Om uw bestelgemak te vergroten
en vergissingen bij het bestellen te

voorkomen zijn er nu van de meest
voorkomende artikelen in het wit en
alpine wit complete sets samengesteld.
Zo ontstaat één bestelnummer voor de

bodemplaat, het opbouwelement en het
K25 invoerstuk.
www.hateha.nl

Type
Wcd. AP600 wit 2-vdg. met R/A bundel
Wcd. AP600 a. wit 2-vdg. met R/A bundel
Wcd. AP600 wit met R/A bundel
Wcd. AP600 a. wit met R/A bundel
Combi serie AP600 wit met R/A bundel
Combi serie AP600 a. wit met R/A bundel
Combi wissel AP600 wit met R/A bundel
Combi wissel AP600 a. wit met R/A bundel

Art.nr.
6906 174
6906 181
6906 188
6906 195
6906 349
6906 391
6906 398
6906 405

BE-prijs
14,03
14,03
9,75
9,75
39,11
39,11
32,75
32,75

Elektrotechniek

JUNG AP 600:
nu als complete sets
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METZ CONNECT
Elektrotechniek

De juiste Patchkabel
bij de Toepassing!
We worden met de dag afhankelijker
van datacommunicatie-netwerken. Het
is daarbij belangrijk om de juiste componenten voor de juiste toepassing te
gebruiken.
We zien echter dat vaak op het laatste
moment nog even patchkoorden ingekocht
worden. Ja, ‘ingekocht’ want meestal is de
prijs belangrijker dan de kwaliteit. De markt
wordt echter overspoeld met patchkoorden
van matige kwaliteit.
Als we patchkabels van matige kwaliteit
toepassen betekent dit dat de gehele
verbinding op het niveau gaat functioneren
van de zwakste schakel, de patchkabel.

Hierom besteed METZ CONNECT zeer
veel aandacht aan de kwaliteit van haar
patchkoorden.
Het is niet voor niets dat deze koorden in
zeer grote aantallen via Technische Unie
verkocht worden. Veel Technische Unie
klanten hebben de weg gevonden!

Type
Patchkoord Cat.6A S/FTP LSHF(LSOH) Grijs 2 m

Art.nr.
3739 877

BE-prijs
7,14

Kijk voor het volledige assortiment op www.technischeunie.nl

Vooral de Cat.6A S/FTP RJ45 patchkoorden, leverbaar in diverse kleuren,
worden veel toegepast in Nederland.
Deze zijn natuurlijk ook als maatwerk
leverbaar.
Kijk ook eens naar het speciale Cat.6
Ultraflex 500 patchkoord. Dit zeer flexibele
4x2xAWG 26/7 PIMF patchkoord heeft een
minimale buigradius van maar 10 mm.
www.metz-connect.com

Tridonic LLE-FLEX
Verlichting

Flexibele 24V ledstrip
De Tridonic LLE-FLEX is een zeer efficiënte flexibele 24V ledstrip,
verkrijgbaar als IP20 en IP67 uitvoering.
De IP20 uitvoering is slechts 8 mm breed,
de IP67 uitvoering is 12 mm breed.
De LLE-FLEX is beschikbaar met een
lichtopbrengst van 600 lm, 1.200 lm,
1.800 lm en 2.500 lm per meter, in lichtkleur 2.700K, 3.000K, 4.000K en 6.500K
(CRI 80 en CRI 90).
De Tridonic LLE-FLEX kan worden
ingekort en is eenvoudig te monteren
dankzij zelfklevend tape aan de achterzijde. De levensduur van gemiddeld
50.000 branduren en de garantietermijn
van vijf jaar garanderen een duurzame
oplossing voor vele jaren.
Bijpassende Tridonic leddrivers
Voor de ideale systeemoplossing zijn
bijpassende Tridonic 24V leddrivers

beschikbaar, onder andere dimbaar door
middel van DALI, DSI en SwitchDIM. Deze
drivers zijn beschikbaar in uitvoeringen
van 35W tot en met 180W, waardoor
vrijwel elke gewenste lengte LLE-FLEX
kan worden aangesloten.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact
op met uw Technische Unie
verkoopkantoor.
www.tridonic.com
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Stelrad

Naast de traditionele verwarming wordt er deze tijd ook gekeken naar alternatieve
energiebronnen. Met de Dahlia E speelt Stelrad hier direct op in. De Dahlia E is nu in
alle uitvoeringen op voorraad bij Technische Unie en dus zeer snel leverbaar.
Eenvoudig en ecologisch
verwarmen met elektrische
radiatoren
Een radiator die altijd paraat staat,
in elk seizoen… altijd handig in de
badkamer. Of u een handdoek wil
voorverwarmen of de kamertemperatuur extra aangenaam maken, op
de Dahlia E kunt u altijd rekenen.
De Dahlia E, een slimme
warmtebron!
De Dahlia E is volledig programmeerbaar
en slaat zelfs af wanneer het raam open
staat, waardoor hij bijzonder energieefficiënt is. Zijn intelligente sturing maakt
dat hij moeiteloos voldoet aan de nieuwe
en strenge EcoDesign richtlijn, geldig
sinds januari 2018.
De Dahlia E is voorgevuld met
verwarmingsvloeistof en werkt
volledig plug & play. U hoeft enkel
de radiator op te hangen en elektriciteit
aan te sluiten om zorgeloos van de
warmte te genieten. Verder bevat de
gebruiksvriendelijke, programmeerbare
thermostaat onder andere een boostknop die uw handdoek of badkamer
verwarmt in de kortst mogelijke tijd.
www.stelrad.eu

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

Assortiment
Hoogte

Hoogte incl.
Lengte Aantal
Afgifte
thermostaat
buizen
(Watt)
775
855
585
16
400
1181
1261
495
24
600
1181
1261
585
24
700
1411
1491
495
28
700
1411
1491
585
28
900
1763
1843
495
36
1000
1763
1843
585
36
1000
IR afstandsbediening met wandhouder (T5001)

Art.nr.
5359 153
5359 160
5359 167
5359 174
5359 181
5359 188
5359 195
7137 559

BE-prijs
286,00
325,00
336,00
356,00
372,00
408,00
424,00
30,10
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Dahlia E op voorraad!
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Sylvania lanceert Pixer
Verlichting

Kantoorverlichting die
gezien mag worden
Pixer is de nieuwe reeks innovatieve verlichtingsarmaturen voor het Smart Office,
die hoge prestaties levert in een praktisch modulair ontwerp. Op de recente
2018 Lux awards in Londen won Pixer de categorie ‘Interior Luminaire of the Year’!
Pixer heeft deze bekroning te danken aan
het innovatieve karakter van het product.
Pixer is namelijk een verlichtingsoplossing
met individuele lichtmodules die zowel
vlak in het frame als verlaagd onder het
plafond gepositioneerd kunnen worden.
Pixer wordt aangeboden in module
600 x 600 en 1200 x 300, in High
Efficiency of High Output versies, met
een Unified Glare Rating (UGR) < 19 en
een lichtopbrengst tot 150 lm/W. Hierdoor
is Pixer een zeer efficiënte en esthetische
oplossing, die een sfeer in kantoorruimtes
brengt waar het prettig werken en
vertoeven is.
Richard Turner, General Manager EMEA
Verticals Business Unit van Sylvania, zegt:
‘Het moderne kantoor is een heel belangrijke plek en het is cruciaal dat organisaties iedere vierkante meter benutten.
Daarbij kan betere verlichting het comfort
voor de medewerkers vergroten, zodat
zij zich prettiger voelen en een hogere
productiviteit laten zien. Verlichting,
koeling en ventilatie zijn goed voor zestig
procent van het elektriciteitsverbruik in
kantoren. Daarom zijn energie-efficiënte,
slimme verlichtingsoplossingen een must.’
Onze nieuwe Pixer-reeks voor kantoorverlichting is DALI-dimbaar en wordt
eveneens aangeboden in nooduitvoeringen met een autonomie van
drie uur. Standaard is Pixer echter
ook beschikbaar met het intelligente,
autonome en zelflerende lichtsturingssysteem SylSmart Connected Building
of SylSmart Standalone Room, dat
verlichtingsbeheer mogelijk maakt via
een gebruiksvriendelijke app. Automatische aan/uit-functionaliteit en
instellingen zijn met de app te beheren,
zodat een optimale sfeer op de werkplek
mogelijk is. Dankzij de beide SylSmart
opties kunnen bedrijven hun verlichting
gemakkelijk beheren en zo flinke energiebesparingen realiseren dankzij fijnmazige

controle over ieder armatuur, op basis van
gebruik, beschikbaarheid en natuurlijk
daglicht. De oplossingen bieden een flinke
energiebesparing waardoor een energieverbruik van minder van 4W per vierkante
meter in gebouwen mogelijk is.

Pixer biedt een modulaire architectuur
die gemakkelijk aanpasbaar is. Het biedt
zakelijke gebruikers meer flexibiliteit in
zowel ontwerp als controle.
www.sylvania-lighting.com
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HL2024

Stel: je staat lekker te douchen, totdat je plotseling het water een paar graden warmer
of kouder voelt worden. We kennen het allemaal: opgeschrikt worden door hinderlijke
temperatuurschommelingen tijdens het douchen. Behalve dat ze oncomfortabel zijn,
kunnen ze zelfs leiden tot gevaarlijke valpartijen. Met de HL2024 drukonafhankelijke
volumestroombegrenzer behoren temperatuurschommelingen tot het verleden.
Drukschommelingen ≠
temperatuurschommelingen
In een (grote) installatie treden continu
drukschommelingen op in de koud- en
warmwaterleiding. Dit resulteert in een
variërende volumestroom koud en warm
water die de mengkraan ingaat. Zelfs
thermostatische mengkranen kunnen
in de praktijk de uitstroomtemperatuur
niet volledig constant houden. Met
HL2024 drukonafhankelijke volumestroombegrenzers in de inlaten van
de mengkraan wordt de uitstroomtemperatuur veel constanter, doordat
drukschommelingen in de installatie
nauwelijks nog invloed hebben op
de ingaande volumestroom van de
mengkraan. De (thermostatische)
mengkraan kan dan optimaal functioneren.
Hoe werkt HL2024?
HL2024 bevat een hydraulische restrictie
die zich automatisch snel en nauwkeurig
aanpast aan fluctuaties in zowel toenemende als afnemende dynamische druk.
Vanaf 150/200kPa blijft de volumestroom
binnen nauwe grenzen (≥ 2%) gelijk aan
de nominale waarde.

HL2024 is uniek Kiwa gecertificeerd
voor drukonafhankelijkheid (BRL K635)
en voldoet aan de wettelijke eisen voor
materiaalgebruik (Kiwa Water Mark).

De uitstroomtemperatuur van de mengkraan wordt dan niet meer beïnvloed
door drukwisselingen in de installatie.
De gebruiker ervaart een comfortabele
douche waarbij, naast een constante
temperatuur, ook de volumestroom
constant is. Kortom, comfortabel, waterbesparend en op elk punt in de installatie
gelijk.

Meer informatie
Wilt u meer weten over HL2024
producten en toepassingen? Kijk
dan op www.hl2024.nl. Hier zijn onder
andere de water- en energiebesparende
toepassing van de HL2024 Shower en
HL2024 Tap opgenomen. Regelmatig
worden kennisbijeenkomsten georganiseerd.
www.ubel.nl
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Douchen zonder
temperatuurschommelingen
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Digitaal - Bluetooth - Intelligent
Verlichting

Via bluetooth koppelbare
buitenverlichting met sensor
Een strak design gecombineerd met
de modernste sensortechnologie. De
ontwerpers van STEINEL zijn er in
geslaagd om een compleet nieuwe
verlichtingslijn te ontwikkelen die voldoet
aan de hoogste eisen; de L 800 serie.
Het complete serie L830, L835, L840
LED iHF en de GL 80 LED iHF is uitgerust

Type
Steinel Sensor Buitenlamp
L 830 LED iHF antraciet
L 830 LED iHF zilver
L 835 LED iHF antraciet
L 835 LED iHF zilver
L 840 LED iHF antraciet
L 840 LED iHF zilver
GL 80 LED IHF antraciet
GL 80 LED IHF zilver

met een onzichtbare 160° iHF-sensor met
vijf meter reikwijdte, die alleen reageert op
menselijke bewegingen. Dit in combinatie
met basislichtfunctie, soft-lightstartfunctie, vier uur permanente verlichting,
meeloop- en groeperingsfunctie,
draadloze verbinding via Bluetooth en
individuele instellingen via de (gratis)

Art.nr.
5327 450
5327 457
5327 464
5327 471
5327 478
5327 485
5327 100
5327 107

STEINEL app maken deze serie erg
compleet. Alle varianten zijn leverbaar
in antraciet of zilver.
www.steinel.nl

BE-prijs
160,40
160,40
160,40
160,40
160,40
160,40
183,40
183,40

Compact, aantrekkelijk en betrouwbaar
Industrie

Nieuwe stopknoppen en
noodstopknoppen uit de Serie 84
De intuïtieve stopknoppen en noodstopknoppen uit de Serie 84 zijn bijzonder
geschikt voor mobiele en compacte
besturingsunits die een geringe inbouwdiepte vereisen en waarbij de hoogte
van de voorzijde van het paneel en
ergonomische styling belangrijke
ontwerpcriteria zijn.

Veelvoorkomende toepassingen
• Industriële apparatuur en apparatuur
voor procesautomatisering
• Machines, met name in mobiele
besturingsunits
• Robotsystemen
• Materiaaltransport en hijs- en liftapparatuur
• Medische apparatuur
Deze schakelaars kunnen rechtstreeks op
de machine of in een mobiele besturingsunit worden geïnstalleerd. Ze beschermen
mens en machine tegen letsel en schade.
De drukknoppen zijn voorzien van
ledverlichting die extra statusinformatie
biedt en het makkelijker maakt om de
drukknop te vinden, zelfs in omstandigheden met weinig omgevingslicht. Het
robuuste mono-blockontwerp en de
verschillende aansluitmogelijkheden,

Voordelen
• Robuust mono-block met een
foolproof en fail-safe ontwerp
• Zeer geringe inbouwdiepte
• Aantrekkelijk, modern design,
beschermingsklasse IP65/67
• Betrouwbare en lange
levensduur
• Duidelijk zichtbare verlichting

maken eenvoudige montage mogelijk
in moderne besturingssystemen voor
veiligheid.
www.eao.nl
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Vaillant

AuroPOWER bestaat uit een volledig gamma om een compleet, efficiënt en toekomstbestendig PV-systeem samen te stellen voor een groot scala aan mogelijkheden. Het
systeem kent namelijk een sterke compatibiliteit van de componenten, zowel onderling
als met andere Vaillant-producten. Met vooraf geconfigureerde sets is ook aan
installatiecomfort gedacht, zowel voor het systeem zelf als voor de draagconstructie
en een uitgebreid ondersteuningspakket. Het auroPOWER systeem is vanaf heden
beschikbaar bij de groothandel.
Drie panelen met verschillende
accenten
Het compacte en veelzijdige fotovoltaïsche systeem auroPOWER biedt
de keuze tussen drie fotovoltaïsche
monokristallijne panelen. Zo is er een
paneel van 300Wattpiek dat zelfs aan
de meest veeleisende esthetische
wensen voldoet, maar ook het paneel
van 305Wattpiek dat het accent legt op
maximale efficiëntie. Qua prijs-kwaliteitverhouding springt het paneel met een
capaciteit van 290Wattpiek er bovenuit.
Samenstelling op maat of vooraf
geconfigureerde montagesets
Met auroPOWER biedt Vaillant installateurs een totaaloplossing met standaard
componenten die zich eenvoudig laten
installeren op schuine en platte daken.
Om een systeem te bouwen, kan de
installateur kiezen voor samenstelling
op maat of één van de vooraf geconfigureerde montagesets gebruiken.

Hoogst mogelijke efficiëntie
De omvormer weegt niet meer dan tien
kilo en één persoon kan deze makkelijk
alleen monteren. Een zo hoog mogelijke
efficiëntie staat centraal: een rendement
tot 98,7 procent is mogelijk. Het is
bovendien mogelijk om het systeem
zonder laptop- of internetconnectie op
te starten. Het geïntegreerde feed-in
managementsysteem zorgt voor zowel
statische als dynamische vermogensbegrenzing. Optioneel zijn accessoires
beschikbaar die communicatie toelaten
met de signaalontvanger voor rimpelspanning van het nutsbedrijf. Een energiemeter is eveneens optioneel. Deze legt
binnen het systeem het verbruik vast,
om zo rest-energie te bufferen via een
warmtepomp.
Uitgebreid ondersteuningspakket

De draagconstructie om de fotovoltaïsche
componenten op te monteren, is modulair
ontwikkeld. Deze leent zich voor montage

van systemen op zowel hellende als platte
daken. Naast intuïtieve planningstools,
gaat de ondersteunende dienstverlening
bij deze producten nog een stuk verder.
Zo neemt Vaillant de volledige berekening
van de planningsinformatie voor zijn
rekening via de Technisch Project
Adviseurs van Vaillant.
www.vailant.nl/pvpanelen
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Een compleet systeem
PV-panelen van Vaillant
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Paffoni
Sanitair

Paffoni introduceert
nieuwe inbouwset
Wat vroeger al luxe was, een douchethermostaat opbouw met een glijstang
set is nu de trend van alles inbouw.
Paffoni introduceert nu de nieuwe
inbouwset de KITLIQBOX016CRPX4VAL.
Deze set bestaat uit de volgende items:
• Inbouw box, minimale inbouwdiepte van
6,5 cm en maximaal 9 cm.
• Afwerkset, twee wegdouchethermostaat
Light geheel vervaardigd uit metalen
onderdelen met een dunne luxe afwerkplaat.
• Muur aansluitbuis met lengte van 40 cm.
• Metalen hoofdouche met een doorsnede van 23 cm met een debiet
begrenzer van 9 liter per minuut.
• Handdouche set, bestaande uit een
ronde metalen aansluitbocht met
metalen handdouche en PVC slang
zilverkleurig van 150 cm.

Mepac
Elektrotechniek

Dat schiet op: de KBS
Installeren met Mepac gaat sneller en simpeler dan ooit.
Daarvoor kijken wij niet alleen naar het
product zelf, maar ook naar de behoeften
van de installateur en eindgebruiker om
tot de meest efficiënte oplossingen te
komen. Mepac denkt met u mee!
Stofvrije schietbare klembeugel
(KBS)
De klembeugel was 35 jaar geleden het
eerste product van Mepac. Om installateurs sneller te helpen werken, heeft ons
ontwikkelteam een nieuwe klembeugel
ontwikkeld: de KBS.

Type
Art.nr.
BE-prijs
Schietbare klembeugel 16/19 mm
Transparant
4190 083
44,50
Creme
4190 097
44,50
Grijs
7652 072
44,50

De KBS past op de neus van de meest
gebruikte merken schiethamers. Door de
KBS direct vast te schieten in plaats van
met een plug te bevestigen werkt u als
installateur stofvrij en bent u klaar voor de
nieuwe norm in stofvrij werken. Optioneel
kunt u ervoor kiezen om de klembeugel te
bevestigen met een schroef, de montage
en de bevestiging van zowel een 16 mm
als 19 mm buis maakt de KBS zeer
flexibel.
Al onze klembeugels en spijkerclips zijn
halogeenvrij en hebben het KEMAkeurmerk.
Kijk op onze website www.mepac.nl voor
meer informatie of neem contact op met
uw Technische Unie vestiging.
www.mepac.nl

Ervaar het genot om onder deze set te
douchen en het gemak van onderhoud
door het gebruik van metalen en chromen
onderdelen.
Douchen zoals in een hotel met een
product van Paffoni is natuurlijk top
kwaliteit met een geweldige luxe
uitstraling.
Bruto ex prijs € 783,00 (binnenkort op
voorraad bij Technische Unie).
www.paffoni.it
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Systeem voor dikwandige buis

VSH PowerPress is een compleet pressleidingsysteem voor een veelvoud aan
toepassingen met dikwandige buizen. Het assortiment bestaat uit DW-profiel
pressfittingen en appendages in de afmetingen ½” tot en met 2”. Installatietijden
worden beduidend verkort en een schone werkomgeving gegarandeerd.
Veilig en snel
VSH PowerPress is geschikt voor
perslucht-, verwarmings- en koelinstallaties. Duidelijke herkenning van materiaal
en afmeting zorgen voor duidelijkheid op
de werkvloer. Door een korte radius van
de bochten is een compacte en ruimtebesparende installatie mogelijk.
Met VSH PowerPress installeert u tot
80% sneller dan lassen en solderen,
daarnaast zijn er geen hittebronnen
nodig of andere zware en mogelijk
gevaarlijke gereedschappen. Hierdoor
is VSH PowerPress een ideale oplossing
voor herstelwerkzaamheden of renovatieprojecten, omdat de situatie ter plekke
minimaal verstoord wordt.
Eenvoudig en schoon
Vergeleken met andere ‘koude’
verbindingstechnieken is VSH PowerPress een zeer gebruiksvriendelijke
oplossing. Met VSH PowerPress hoeft

u geen complexe klemtechnieken te
gebruiken of tijdrovende voorbereidingsen droogtijden in acht te nemen - de
installatie verloopt sneller en schoner.
Dubbele veiligheid
Bij het VSH PowerPress systeem
wordt de kwaliteit van de verbinding
voornamelijk bepaald door het gereedschap en niet door de installateur.
Daardoor wordt het risico op installatiefouten aanzienlijk beperkt. Alle fittingen
zijn uitgerust met de Leak Before
Pressed-functie (LBP), die het risico op
installatiefouten verder beperkt. De LBPfunctie zorgt ervoor, dat niet gepresste
fittingen lekken tijdens de eerste druktest.
De installateur kan onmiddellijk vaststellen
welke fitting hij vergeten heeft te pressen.
Daarnaast zijn alle fittingen uitgerust met
Visu-Control®. Na het pressen breekt de
Visu-Control®-ring los van de fitting,
waardoor direct zichtbaar is welke fitting

is verpresst. Achteraf reeds gepresste
fittingen markeren is daardoor niet nodig,
wat tijd bespaart.
Flexibel
Het systeem kan eenvoudig met andere
merken persgereedschap geïnstalleerd
worden. Tevens is VSH PowerPress
naadloos te combineren met andere
productlijnen, zoals VSH XPress, VSH
SudoPress en VSH Shurjoint. Tenslotte
is het systeem BIM ready.
www.vsh.nl/powerpress

Verwarming & Klimaat

VSH PowerPress,
wereldwijd het meest complete
dikwandige press-systeem
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REACT 2 - optimaal voorbereid op de toekomst
Elektrotechniek

Omvormer uitbreidbaar
met batterij
Zelf opgewekte zonne-energie opslaan en zelf weer gebruiken wordt steeds
belangrijker omdat het stroomnet alle pieken niet overal aankan. Naar verwachting
stopt ook per 2021 de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen. Daarvoor in
de plaats komt een terugleververgoeding. En die verschilt op een paar belangrijke
punten van de huidige saldering.

• Zonnestroom die zelf opwekt én gelijk
ook weer verbruikt wordt, is ‘gratis’.
Men hoeft dan immers geen elektriciteit
van het net te kopen.
• Men mag niet meer de totalen van een
heel jaar tegen elkaar wegstrepen.
Wanneer men elektriciteit van het net
afneemt, betaalt men de volledige prijs.
• De vergoeding voor de elektriciteit die
men aan het net terug levert, is in de
nieuwe regeling lager. Hoe hoog de
vergoeding precies wordt, is nog niet
bekend.
Gelukkig is er de REACT 2; een eenfasige
omvormer van 5 kW of 3,6 kW. Deze is
eenvoudig uitbreidbaar met een hoog-

waardige 4 kWh-Lithium-ionbatterij.
Dankzij het modulaire ontwerp kan hij
bovendien eenvoudig worden uitgebreid
naar 8 kWh of 12 kWh opslagcapaciteit.
De batterij slaat het teveel aan ongebruikte
energie gedurende de dag op, om deze
vervolgens met behulp van de ingebouwde
belastingmanager te gebruiken tijdens
perioden met hogere energiebehoeften.
Daarnaast is hij te koppelen aan het
Busch-free@home®-domoticasysteem
voor nog meer inzicht in en controle op
verbruik. Dat alles maakt de REACT 2 de
ideale investering voor de toekomst.
www.abb.com/react

51
Kinedo

De Kinesurf Zaagbaar is volledig, langs vier zijden op maat zaagbaar.
De Kinesurf Zaagbaar douchebak is
vervaardigd uit Biocryl (antibacterieel
met een lichte antisliptextuur) en Biotec

• Extra vlakke douchebak,
zaagbaar van Biocryl en Biotec
• Volledig aanpasbaar: via vier
zijden zaagbaar op maat
• Extra vlak afvoerputje 360°
draaibaar (25 l/min)
• Verstevigd rvs afvoerrooster in
wit Briocryl in zelfde kleur als
douchebak
• Met stelpoten voor een totale
hoogte van 10 à 15 cm
• Onderzijde douchebak is vlak
(met uitzondering van de
afvoer): geringe inbouwhoogte
• PN6/PN24

Sanitair

Mooie probleemoplosser
(hoogwaardig polymeer met thermischeen geluidsisolatie). Door z’n lichte gewicht
is deze douchebak eenvoudig en snel te
installeren. Het glasvezelframe van de
Kinesurf Zaagbaar is volledig - langs vier
zijden - op maat te zagen. Een echte
probleemoplosser voor moeilijke ruimtes.
De vlakke vormgeving (4 cm hoog) zorgt
voor drempelloze toegang. Optioneel
leverbaar met stelpoten voor 10-15 cm
extra hoogte en met een (PN24) antislipbehandeling voor nóg meer grip.
Met zijn tijdloze design-uitstraling is dit
een echte eyecatcher in de badkamer
van nu. Zestien standaard afmetingen uit
voorraad leverbaar in standaard acryl- of
antislip-uitvoering, met het rvs afvoerrooster in de kleur van de douchebak.
www.kinedo.nl

KEOR SP

Niets is zo vervelend als het wifi-netwerk
niet werkt door een stroomstoring. Of je
betalingstransactie aan de kassa in de
supermarkt of in de online webshop
mislukt om dezelfde reden. Met de Keor
SP behoort dit tot het verleden.

Deze UPS is perfect voor IT-toepassingen
thuis, maar ook in kantoren en voor
kassasystemen. Een geïntegreerde AVR
(Automatic Voltage Regulator) zorgt er
voor dat de spanning altijd op de goede
hoogte blijft. De Keor SP is een ‘Line

interactive’ UPS en geeft daardoor
complete bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en het wegvallen
van spanning.
Legrand heeft versies conform de Duitse
en de IEC-standaard in het assortiment.
Binnen deze versies worden vijf types
aangeboden (600VA, 800VA, 1.000VA,
1.500VA en 2.000VA). Een innovatieve
led-strip geeft in groen, oranje en rood
geeft aan wat de actuele status van de
UPS is. Via de aanwezige USB-communicatiepoort kan de UPS bovendien op
afstand beheerd worden.
Kijk voor meer informatie op:
www.legrand.nl

Elektrotechniek

UPS systeem voor
eindgebruiker

52
Nieuwe modellen Wilo-Stratos MAXO
Verwarming & Klimaat

Digitale revolutie gaat door
Het programma van de eerste echte ‘smart’ pomp ter wereld, de Wilo-Stratos
MAXO, is belangrijk uitgebreid. Daarmee komen de hoge energie-efficiëntie
en gebruiksvriendelijkheid van deze hoogrendement-pomp van Wilo voor
een nog groter aantal toepassingen beschikbaar.
Naast de bestaande enkelpompuitvoeringen zijn nu nog eens tien modellen
aan het programma toegevoegd. Deze
worden geleverd in de maten DN32 tot
en met DN100. Ook de dubbelpompuitvoering, de Wilo-Stratos MAXO-D,
is uitgebreid met negen modellen in de
maten DN25 tot en met DN50. Daarnaast
wordt ook één model toegevoegd aan de
speciale uitvoering voor warmtapwaterringleidingen, de Wilo-Stratos MAXO-Z,
die nu leverbaar is in tien modellen.
De nieuwste uitvoering van Wilo-Stratos
MAXO is uitgevoerd met Smart Gateway.
Deze omvat de nieuwste communicatieinterfaces, zoals Bluetooth, voor directe
verbinding met mobiele eindapparaten en
het direct opnemen van pompen in een
netwerk via Wilo Net voor multipompbesturing. De Wilo-Stratos MAXO onderscheidt zich daarmee op connectiviteit en
kan eenvoudig aan de verschillende eisen

binnen projecten worden aangepast.
Met analoge, digitale, Bluetooth- én
standaardinterface voor connectiviteit
tussen Wilo-producten is de Stratos
MAXO één van de beste ‘connected’
pompen op de markt. Het gebruik
hiervan wordt nog verder vereenvoudigd
door de nieuwe Wilo-Smart Connect app
die de connectiviteit van de pomp terugbrengt tot een simpele handeling op
smartphone of tablet.
Configuratie in een handomdraai
De configuratie van de Wilo-Stratos
MAXO verloopt eenvoudig en snel via de
Set-up Guide. Met innovatieve, energieefficiëntiefuncties, zoals ‘Multi-Flow
Adaption’ en ‘No-Flow Stop’ en een
EEI van ≤ 0,17 biedt de pomp ook de
hoogste systeemefficiëntie op de markt.
Uitgebreide besturingsfuncties ondersteunen daarbij een zeer energie-efficiënt
bedrijf. De nieuwe pompmodule is

duidelijk, ruim bemeten en kan zo worden
aangesloten. De geoptimaliseerde WiloConnector wordt apart bekabeld, ingestoken en voedt vervolgens de pomp.
Flexibel regelen
Met nieuwe regelmethoden staat de WiloStratos MAXO garant voor een flexibele
aanpassing aan alle toepassingen - door
het instellen van een constante, gewenste
temperatuur of constante ΔT is het bedrijf
van de pomp en het overall-systeem zelfs
nog efficiënter. De Stratos MAXO-Z voor
warmtapwater ringleidingen leent zich
daarnaast uitstekend voor specifieke
hygiëne-vereisten: de pomp herkent
automatisch of een thermisch desinfectieprogramma wordt uitgevoerd en draagt bij
aan het reinigen van de leidingen door het
vermogen te maximaliseren.
www.wilo.nl

Het programma Wilo-Stratos MAXO-pompen omvat ook
de dubbelpomp-uitvoering Wilo Stratos MAXO-D.
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Watts

Ongeëvenaarde flexibiliteit met een levenslang constante isolatiekwaliteit.
Ideaal voor alle toepassingen met hernieuwbare energie.

koud drinkwater, koelingswater, afvalwater
en andere vloeistoffen.
De Microflex leidingen zijn bijgevolg uiterst
geschikt voor gebruik in verwarmings-,
koelings- en sanitaire toepassingen, en
dit zowel in lokale als stadsverwarmingsnetwerken (WKK-installaties) en bij toepassingen met hernieuwbare energie zoals
geothermische warmtepompen, hout- en
pelletketels of biomassa-installaties.

Bij transport van (drink)water is het van
essentieel belang dat het water vrij van
gifstoffen en verontreinigende elementen
aan de consument wordt geleverd. Hierbij
is een belangrijke rol weggelegd voor het
leidingsysteem waarin het water wordt
vervoerd. Microflex voldoet aan deze
vereisten met zijn kwalitatief en uitgebreid
assortiment.
De uiterst flexibele voorgeïsoleerde PE-Xa
buizen zijn vervaardigd uit kruisvernet
polyethyleen en zijn ideaal voor het transporteren van verwarmingswater, warm en

Microflex PE-Xa buizen van Watts
worden vervaardigd zonder het gebruik
van schadelijke chloorfluorkoolstoffen
(CFK’s). De leidingen zelf zijn ook vrij van
schadelijke stoffen en daarom volledig
voedselveilig. Bovendien beschikken
ze over een ‘zuurstofscherm’ volgens
DIN 4726: hierdoor kan er van buitenaf
geen lucht in de leidingen terechtkomen.
De unieke dubbele buitenmantel van de
buizen fungeert als een ‘gesloten kamer’.
Dankzij de PE-HD buitenmantel genieten
de binnenleidingen van extra bescherming
en wordt de buis voorzien van een hoge
weerstand tegen inslagen en druk.
Het kruisvernette PE-X-isolatieschuim
tussen de mediumbuis en de behuizing
biedt superieure isolerende eigenschappen.
Het isolatiemateriaal is bestand tegen
veroudering en heeft hierdoor een
bijzonder lange levensduur. Tenslotte zijn
de Microflex leidingen ook corrosievrij en

hebben ze een hoge resistentie tegen
externe invloeden zoals micro-organismen
of temperatuurschommelingen.
Het aansluiten van de leidingen is erg
eenvoudig dankzij een modulair systeem
van verbindingen waarvoor geen gekwalificeerde lassers of speciale gereedschappen nodig zijn. Bovendien hebben
ze een laag gewicht (tussen 0,65 kg/m
en 6,5 kg/m, afhankelijk van de diameter),
wat de installatie ook sterk vereenvoudigt.
Watts biedt alle uitvoeringen van het Microflex leidingsysteem (uno-, duo- en quadro)
steeds uit voorraad aan en dit op maat
versneden of op volle rollen van 100 m.
Met Microflex biedt Watts een complete,
energiebesparende en milieuvriendelijke
oplossing voor elk netwerk van geïsoleerde leidingsystemen.
Meer informatie over Microflex is online
beschikbaar op:
www.wattswater.nl

Sanitair

Microflex voorgeïsoleerde
leidingsystemen
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LUXORliving inbouwactoren
Elektrotechniek

Breidt het LUXORliving Smart
Home-systeem verder uit
Theben breidt het LUXORliving Smart
Home-systeem uit met een comfortabele
oplossing voor de eenvoudige montage in
montage- en inbouwdozen. De nieuwe
inbouwactoren zorgen voor een slimme
inbouwoplossing. Dankzij de voedingsspanning via busspanning is een extra
voedingsspanning niet nodig.
LUXORliving is begin 2018 tijdens
de beurs Light & Building groots
gepresenteerd en vanaf dat moment
ook in Nederland onder de aandacht

gebracht bij de installatiebranche. De
ervaring tot nu toe is dat installerend
Nederland erg positief reageert op
de laagdrempelige instap, de zeer
eenvoudige configuratie en de intuïtieve
app voor de consument. Welke overigens
per muisklik automatisch wordt gegenereerd. Vooral de toekomstbestendige
investering, omdat het systeem volledig
KNX gebaseerd is, wordt erg goed
ontvangen. Voor een relatief lage basisprijs is het denkbaar dat iedere woning als

een Smart Home kan worden opgeleverd.
‘Smart-Home moet voor iedereen
toegankelijk en toepasbaar worden. Met
de uitbreiding van de inbouwactoren is er
een comfortabele oplossing gecreëerd die
eenvoudig te monteren is’.
Meer informatie over LUXORliving kunt
u vinden op:
www.luxorliving.nl

Novamix MT53 Value
Verwarming & Klimaat

Taconova Mengautomaten
Met de Novamix mengautomaten kan het water naar
de kraan eenvoudig voorgemengd worden.

Specificaties
• Maximum temperatuur: 90°C
• Debiet: 5-25 l/min
• Druk: 0,5-10 bar
• Voorzien van keerkleppen
• Geschikt voor perstang:
BE,B,TH,R,H,F en U

Knelaansluiting 15 mm
20-50°C
35-70°C

art.nr. 7551 049
art.nr. 7550 923

Het warme water wordt terug geregeld
naar een comfortabele en veilige temperatuur. Dit voorkomt verbranding bij het
tappunt. Voor nog meer aansluitgemak
is de Novamix Value nu ook verkrijgbaar
met 15 mm knel aansluitingen en diverse
persaansluitingen.
Door de koppelingen met losse
aansluitmoeren zijn de mengautomaten
gemakkelijk en snel uit te bouwen voor
onderhoud of controle van de keerkleppen.

Persaansluiting 16x2
20-50°C
35-70°C

art.nr. 7551 063
art.nr. 7550 937

Persaansluiting 20x2

De mengautomaten zijn verkrijgbaar
in diverse temperatuur bereiken en
daardoor breed toepasbaar.

20-50°C
35-70°C

www.protherm.nl

art.nr. 7551 077
art.nr. 7550 944
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Volg ook de
C2A expeditie online via
de social media-kanalen
van Clean2Actarctica en
Technische Unie.

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

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

september 2019

Building Holland
9 t/m 11 april
RAI Amsterdam,
stand 11.013
www.buildingholland.nl

Installatie Vakbeurs
Hardenberg
10, 11, 12 september
Evenementenhal Hardenberg
hardenberg.evenementenhal.nl

Maintenance NEXT
9 t/m 11 april
Rotterdam Ahoy, stand 5.100
www.maintenancenext.nl
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