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ABB

Spirotech

Met de XION introduceert ABB
een nieuw robuust armatuur met
DTS-behuizing met tweeledige
functie: vluchtrouteverlichting én
-aanduiding.

Spirotech levert onder de merknamen
SpiroPress, SpiroTop, SpiroTrap en
SpiroVent wereldwijd een compleet
assortiment standaard oplossingen voor
elk type koel- en verwarmingsinstallatie.
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Nieuwe zoekmachine voor
iedereen live
Van zoeken
naar vinden
Digitaal winkelen; Nederland
heeft het omarmd. Uit onlangs
door het CBS gepubliceerde
cijfers blijkt zelfs dat we in de
Europese top vijf van online
shoppers staan. Afgelopen jaar
deed 79% van de Nederlanders
tussen de 19 en 79 jaar een of
meerdere online aankopen, een
verdubbeling ten opzichte van
tien jaar geleden.
In die tien jaar is er veel
veranderd. Het bestelproces is
vereenvoudigd. De levertijden
zijn verkort en ook het online
zoekgedrag van mensen is nu
anders. Als Technische Unie
willen we proactief bijdragen
aan het succes van onze
klanten, dus blijven we onze
processen continu verbeteren en
investeren we in ontwikkelingen
waarmee we het onze klanten
gemakkelijker maken.
De nieuwe zoekmachine die
we hebben gelanceerd, is hier
een goed voorbeeld van. De
technologie die hierachter zit is
zo slim, dat we het beter kunnen
hebben over een vindmachine!
Natuurlijk even wennen, maar
getest en doorontwikkeld met
velen van u als klankbord.
Op volle kracht vooruit op de
digitale snelweg!
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

De webshop van Technische Unie
omvat meer dan twee miljoen
producten. Bovendien verandert het
assortiment van dag tot dag. Om snel
het juiste product te kunnen vinden
in een dynamische webshop van die
omvang, is een goede zoekmachine
enorm belangrijk. Daarom hebben
we hard gewerkt aan het ontwikkelen
van een zoekmachine waarmee veel
intuïtiever naar artikelen kan worden
gezocht. De zoekmachine is gefaseerd
uitgerold en wordt sinds 30 oktober
door iedereen gebruikt.
‘We raken steeds meer gewend aan
de eenvoudige manier waarop je bij
webshops zoals Bol.com en Coolblue
naar artikelen zoekt,’ aldus Mineke
Vrijenhoek, Digital commerce specialist
bij Technische Unie. ‘Dat gemak willen
we onze klanten ook bieden en met
deze nieuwe zoekomgeving is dat zeker
gelukt.’
Verfijnen zoekopdracht
Het zoekveld is uitgerust met een
uitklapmenu. Tijdens het intikken
van een zoekterm laat dit menu categorieën zien waarmee de zoekopdracht
kan worden verfijnd. ‘Kies je voor een

categorie, dan zie je alleen de resultaten
die binnen die categorie vallen en kun
je dus veel specifieker zoeken,’ licht
Mineke toe. ‘De bezoeker kan ook
kiezen voor een van de suggesties
die onder de categorieën worden weergegeven om zo direct naar de juiste
zoekterm te gaan.’
Gesorteerd op relevantie
Een ander voordeel is dat de resultaten
nu standaard worden gesorteerd op
relevantie in plaats van op populariteit.
Mineke: ‘Zocht je met de oude zoekmachine naar een koelkast, dan was
het bovenste zoekresultaat een koelkastlampje. Nu vind je gewoon een
koelkast, tenzij je zelf aangeeft dat
het meest populaire artikel bovenaan
moet komen te staan.’
Leren en verbeteren
De nieuwe zoekomgeving werkt goed.
‘We zien nu al dat de gebruikers minder
zoekpogingen nodig hebben om een
product te vinden,’ beaamt Mineke. ‘We
leren van het zoekgedrag en passen op
basis daarvan het systeem continu aan.
Zo zorgen we ervoor dat het vinden van
producten in onze webshop alleen maar
eenvoudiger wordt.’

VOOR
WAARDEVOLLE
RELATIES

NU MET GRATIS
INPAKPAPIER
BIJ ELK CADEAU*
ACTIE LOOPT VANAF 5 NOV.

Relatiegeschenken? Die bestelt u
natuurlijk bij Technische Unie
Ga naar tu.nl/kado, maak een keuze
uit de speciaal voor u geselecteerde
artikelen en verras uw relaties en
familie met een passend geschenk.

*Geldt alleen voor aankopen in het Service Centrum

BIJZONDERE
GESCHENKEN
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VSA
Verlichting

Inbouwspot Nova IP65
Met de nieuwe Nova serie presenteert Paulmann een nieuwe generatie
inbouwspots met een IP-bescherming van maar liefst IP65. Daardoor is
deze serie optimaal beschermd tegen het binnendringen van straalwater
en ideaal voor gebruik in vochtige ruimtes.

De Nova-inbouwspots met moderne
vormgeving passen in elke woonstijl. En
doordat ze kantelbaar zijn is een optimale

Geborsteld staal.

verlichting mogelijk. Ze zijn leverbaar in
de volgende varianten: geborsteld staal,
mat wit/chroom of mat wit en met een
GU10 fitting en een GU5.3 fitting. De
spots worden geleverd zonder lichtbron
maar zijn eenvoudig aan te brengen
zonder extra klemring.
www.paulmann.nl

Wit.

Wit/chroom.

Type
PAUL SPOTSCHW 1X35W ZWB IJZER
PAUL SPOTSCHW 1X35W ZWB WIT/AL
PAUL SPOTSCHW 1X35W ZWB ROND

Art.nr.
1170 381
1170 374
117 0388

BE-prijs
21,68
21,68
21,68

• Enkele lamp
• Met kantelbare spots voor een
optimale verlichting
• Eenvoudig aanbrengen zonder
klemring
• Fittingen voor GU10 en GU5,3
inbegrepen
• Maximaal 35W
• IP-bescherming: IP65 - straalwaterdicht
• Voor rechtstreekse 230V
-aansluiting
• Geschikt voor plafond montage
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ViClean-I 100

Met ViClean-I 100 heeft Villeroy & Boch een douche-wc ontwikkeld waarvan het
revolutionaire design telkens weer verrast. Want achter het verfrissend elegante uiterlijk
gaat - vrijwel onzichtbaar in het keramiek - een hoogwaardige douche-wc verborgen
die u perfecte hygiëne met zacht en schoon water biedt.

Uniek elegant design
• Elegante lijnen met doorlopend vlak
deksel
• Nauwkeurige afwerkingen en optimale
kwaliteit dankzij hoogwaardige materiaalcombinaties (Keramiek - Quaryl® Duroplast)

• Automatische reiniging van de
douchesproeier
• Spoelrandloos DirectFlush-technologie
met vuil- en waterafstotend CeramicPlus oppervlak
• De ringzitting kan eenvoudig worden
verwijderd voor reiniging

Gericht op het belangrijkste reiniging met warm water
• HarmonicWave douchetechnologie - de
combinatie van de oscillerende en voor
het eerst ook roterende beweging biedt
een bijzonder grondige en vitaliserende
reiniging. Een lady- en zitvlakdouche
biedt extra comfort
• Individuele instelling van de watertemperatuur, waterstraalsterkte en
positie van de douchesproeier
• Bijzonder eenvoudige bediening

Geoptimaliseerde handling en
efficiënt onderhoud
• Verpakking met geïntegreerde
montagehulp voor een snelle en
veilige installatie
• Intelligent onderhoudsconcept dankzij
de storingsdiagnose via de app en
eenvoudige toegang tot de technische
componenten via de afdekplaat
Kijk voor informatie over het product op:
Pro.villeroy-boch.com/vicleani100

Maximale hygiëne dankzij
eenvoudige reiniging
• InvisibleJet technologie; de
douchesproeier is optimaal in het
Quaryl-paneel geïntegreerd - hygiënisch
en eenvoudig te reinigen

Sanitair

Betoverende elegantie.
Aangenaam verfrissend.

8
Jobcom ATEX
Elektrotechniek

ATEX EX-d en EX-i kabels
In de ATEX-norm NEN-EN-IEC-60079-14:2014 zijn de eisen voor kabels
fors aangescherpt.
De bekabeling van apparatuur in zones
met explosiegevaar dient te voldoen aan
de voorwaarden gesteld in Annex E.1.
In een Ex-d omgeving is er risico op

transport van gas door de kabel. De
annex beschrijft de eisen voor gasdoorlaatbaarheid van kabel en de te volgen
testprocedure. Jobarco heeft hier speciaal
ontworpen testapparatuur voor in huis.
Voor elke geteste kabel is een ATEX
Certificaat op aanvraag verkrijgbaar.
Een groot deel van onze Kemaflex serie
KVCC Dca en KVCY Dca is getest en
goedgekeurd voor EX-d of EX-i toepassing.
Onze Jobcom ATEX serie is uitgebreid
met meer afmetingen en is verkrijgbaar
met een folie afscherming (RE-2X(st)Yv-fl)
of een staaldraadomvlechting (RE-2X(st)
YSWBY-fl) met een zwarte of blauwe
mantel. Deze speciaal ontworpen
instrumentatiekabels zijn voorzien van
een specifieke constructie die voldoet
aan de eisen voor gasdoorlaatbaarheid.

De Jobcom ATEX kabels zijn uitermate
geschikt voor toepassing in EX-d en EX-i
omgevingen.
Op onze site www.atexkabels.nl leest
u alles over de mogelijkheden en vindt
u een uitgebreid overzicht van alle
geschikte kabels.
www.atexkabels.nl

Galerij- en portiekarmaturen
Verlichting

NIEUW: NORTON PGX
Galerij- en portiekverlichting van Norton draagt bij aan een gevoel van veiligheid en
zorgt voor een vertrouwd en warm welkom.
Speciaal ontwerp
Norton breidt haar ledassortiment galerijen portiekarmaturen uit met de PGX. Een
eigentijds minimalistisch ontwerp met een
fraai diffuus lichtbeeld. Spatwaterdicht
(IP54) en onderhoudsvrij (sealed for life).
Eenvoudige, solide montage met de
bijgeleverde montageplaat.

Highlights PGX
• Galerij- en portiekarmatuur
• Egale verlichting
• Hoog rendement
• High level / low level
• Slagvast polycarbonaat / IP54
• Onderhoudsvrije behuizing
(sealed for life)

Dankzij de mooie vormgeving en
technische specificaties is de PGX zeer
geschikt om toe te passen bij nieuwbouwprojecten, maar het armatuur is ook een
prima vervanger voor TL/PL armaturen
bij renovatie.
De geïntegreerde driver kan bij installatie
ingesteld worden op high level (3,5W) of
low level (< 1W). Hierdoor is een nog
grotere besparing mogelijk. Door
toepassing van de high efficiency
leds wordt een zeer egaal
lichtbeeld verkregen. In de
high level stand wordt
een hoog algemeen
lichtniveau gerealiseerd
en in de low level stand
is er sprake van optimale
oriëntatieverlichting.

De PGX zorgt voor een drastische verlaging
van de energie- en onderhoudskosten.
www.norton.nl/pgx
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Quinta Ace

Kent u de Remeha Quinta Ace wandketel voor de utiliteit al? In dit wandtoestel van nog
geen halve kubieke meter schuilt een vermogen tot maar liefst 160kW. Behalve compact
en krachtig kenmerkt de Quinta Ace zich door zijn intelligentie en zuinigheid. Het toestel
is zowel los als in cascade-opstellingen leverbaar. Bovendien volledig voorbereid voor
communicatie en beheer op afstand. Door de lage uitstoot aan stikstofoxiden voldoet
de Quinta Ace aan de MIA/VAMIL eisen.
eSmart inside
De Quinta Ace is voorzien van eSmart
inside en is volledig voorbereid voor
beheer en bewaking op afstand. Zo is
hij in staat om zelf preventieve serviceberichten te geven. Via de Smart Service
Tool, in combinatie met de Smart Service
App, kan de installateur ook ter plekke

eenvoudig via zijn smartphone of tablet
met het toestel communiceren en alle
informatie uitlezen of instellen. Bij deze
ketel hoeft de installateur tijdens de
installatie de frontmantel niet meer te
verwijderen Alle externe aansluittechniek,
waaronder de elektrische, bevindt zich
buiten het toestel.

Zelfstandig of in cascade
Naast alle slimmigheden, is de Quinta Ace
ook gewoon erg goed in wat het hoort
te doen: verwarmen. Met een maximaal
vermogen van maar liefst 160kW kan een
breed scala aan utiliteitsgebouwen op een
energiezuinige manier worden verwarmd.
Als zelfstandig toestel of met meerdere
ketels in een cascade-opstelling, vrijstaand of aan de wand. Door het hoge
vermogen van de Quinta Ace kan met
minder ketels het benodigde vermogen
worden bereikt, waardoor nog compactere
installaties kunnen worden gerealiseerd.
Op de website van Remeha vindt u de
nieuwe cascadeselectietool die u advies
geeft over de passende oplossing voor
uw behoefte.
Belastingvoordeel via MIA/Vamil
Door de lage uitstoot aan stikstofoxiden
voldoet de Quinta Ace aan de MIA/Vamil
eisen. Hierdoor komen ondernemers in
aanmerking voor een flink belastingvoordeel. De MIA regeling geeft de
mogelijkheid om 27% van de investering
voor een Quinta Ace installatie, af te
trekken van de fiscale winst. Via de Vamil
regeling kunnen ondernemers bovendien
75% van de investering afschrijven op
een willekeurig moment, hetgeen rente
en liquiditeitsvoordeel kan opleveren.
Een echte Quinta
Ondanks z’n hoge vermogen is de
Quinta Ace voorzien van een gietaluminium monoblok als warmtewisselaar.
Bovendien is ook de Quinta Ace voorzien
van de inmiddels vermaarde led binnenverlichting, evenals een terugslagklep
voor rookgaszijdige overdruk cascade.
www.remeha.nl

Verwarming & Klimaat

De machtigste ketel
voor aan de wand
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SMC
Industrie

SMC vacuüm pad
past zich aan en houdt grip
De echte uitdaging van vacuümapplicaties gaat veel verder dan vacuümgeneratie en
het daadwerkelijke grijpen. De snelheid, massatraagheid en ideale kracht moeten ook
berekend zijn. Hierin maakt SMC het verschil. Met onze ervaring in pneumatiek bieden
wij u niet alleen een groot assortiment oplossingen, zoals actuatoren en ventielen, maar
ook experts die u adviseren tijdens het selectieproces. Daarbij zijn we bovendien kritisch
op het energieverbruik om uw bedrijfskosten zo gunstig mogelijk te houden.
Eén van de innovaties in ons vacuümprogramma is de ZP3P vacuüm pad.
Deze heeft een optimaal absorptievermogen en gaat zorgvuldig om met
producten die kunnen vervormen. De
zuignap van de ZP3P-serie heeft een
flexibele afdichtingsmantel van silicoon
rubber. Het materiaal is dun en zacht en
past zichzelf gemakkelijk aan bij ieder
werkstuk. Tegelijkertijd is de grip nauwkeurig en krachtig, zodat ook eventuele
lekkages worden beperkt.
Deze zuignap is ideaal voor dunne
werkstukken die tijdens absorptie
kunnen vervormen. De vlakke vorm

van de vacuümpad, met een centrale
aanslag, zorgt dat het product niet wordt
aangetast of beschadigd. Kreukels in
dunne materialen, zoals vinyl en folie,
worden voorkomen.
De zuignap voldoet aan de FDA
21CFR§177.2600 elutietest. Door de
blauwe kleur is de zuignap gemakkelijk
te herkennen tijdens contaminatieinspecties. Daardoor is deze ideaal voor
gebruik in de voedingsmiddelen- en
medische sector.
De ZP3P is geschikt voor uiteenlopende
toepassingen, zoals in folie verpakken,

stapelen op pallets, bedrukken en etiketteren. Gebruikers kunnen kiezen uit zeven
typen adapters, plus de bufferoptie.
Bekijk de video op het YouTube kanaal
van SMC Nederland of de vacuümoplossingen op de website.
www.smcpneumatics.nl
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Design en maatwerk

De Kinerock douchebak is volledig aanpasbaar waardoor de douchebak passend kan
worden gemaakt voor elke badkamer. De instaphoogte van deze douchebak is slechts
3 cm tot 4 cm. Volledige inbouw is mogelijk en dat maakt Kinerock uitermate geschikt
voor het creëren van een inloopdouche.
Volledig aanpasbaar en
onderhoudsvriendelijk
Kinerock douchebakken zijn vervaardigd
van Biolex: een mineraal composiet
opgebouwd uit verschillende lagen
mineraal en acrylhars. Dankzij deze
dichtheid kan Kinerock volledig op maat
worden gezaagd en ter plaatse passend
worden gemaakt voor elke badkamerinrichting. Het meegeleverde afvoerrooster
is uitneembaar waardoor de douchebak
moeiteloos schoongehouden kan worden.
Stijlvol en tijdloos design
De toplaag van de douchebak is voorzien
van een gekleurde gelcoating met natuursteenstructuur. Deze gelcoating is zeer
kras- en schokbestendig. Kinerock
douchebakken worden geleverd inclusief
extra-vlak afvoerputje met afvoerrooster
van gelakt rvs in dezelfde kleur als de
douchebak. De douchebakken zijn
verkrijgbaar in zes verschillende
natuurtinten.
Veilig en toegankelijk
Kinerock is niet alleen esthetisch, maar
ook veilig voor de gebruiker dankzij de
steenstructuur die zorgt voor een natuurlijke antislip. Door deze antislip wordt het
risico van uitglijden aanzienlijk verminderd.
Dankzij de lage instaphoogte van slechts
3 cm tot 4 cm is Kinerock zeer toegankelijk en sluit volledig aan bij de huidige
badkamertrends.
www.kinedo.info

Sanitair

Kinerock douchebak
zaagbaar op maat
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Inatherm
Verwarming & Klimaat

De voordelen van
EC-kanaalventilatoren
Inatherm is al jaren de officiële leverancier van het zeer uitgebreide assortiment
Östberg kanaalventilatoren. Het gaat om het grootste assortiment kanaalventilatoren
van Nederland. Naast ventilatoren met ronde en rechthoekige aansluitingen, bevat
het programma geluidgedempte boxventilatoren, EC-kanaalventilatoren en een breed
assortiment toebehoren. Veel typen kanaalventilatoren zijn ruim op voorraad en dus
snel leverbaar. Vanwege de voordelen van EC-motoren en de bijbehorende regelaars
kiest men steeds vaker voor onze EC-kanaalventilatoren.
eenvoudig regelbaar. De range is geschikt
voor luchthoeveelheden van 0 tot ruim
19.000 m3/h. Vanzelfsprekend voldoen
alle ventilatoren aan de ErP-richtlijnen.

AC- en EC-motoren
Naast de kanaalventilatoren met
AC-motor bevat het assortiment van
Inatherm ook een complete serie ventilatoren voorzien van EC-gelijkstroommotoren. Deze EC-kanaalventilatoren
verlagen het energiegebruik en zijn

Duurzaam en energiezuinig
Energiebesparing en duurzaamheid zijn
belangrijke thema’s binnen de ventilatiewereld. Een toename in het gebruik
van ventilatoren met EC-techniek of
‘electronic commutation’ is daarvan
een logisch gevolg. Deze ventilatoren
beschikken over een geïntegreerde elektronische regeling en in tegenstelling tot
conventionele AC-wisselstroommotoren,
is er bij de EC-gelijkstroomtechniek geen
sprake van slipverliezen. Hierdoor zijn de
EC-motoren veel efficiënter en energiezuiniger. De energiebesparing kan,
wanneer er sprake is van een toeren-

regeling, oplopen tot maar liefst 60%!
Uiteraard zijn alle kanaalventilatoren met
EC-techniek voorzien van de energiezuinige, achterovergebogen schoepen.
Het hogere rendement betekent
bovendien niet alleen efficiënter gebruik
van energie, maar ook minder warmteverliezen, wat leidt tot minder slijtage
en een langere levensduur.
EC-motoren: eenvoudig
toerenregelbaar
Aangezien er tegenwoordig vaak op basis
van behoefte geventileerd wordt (Demand
Controlled Ventilation), is toerenregelbaarheid van groot belang. Standaard zijn
de EC-ventilatoren voorzien van een
instelpotentiometer en zijn ze bijvoorbeeld
ook eenvoudig middels een extern 0-10Vsignaal via een gebouwbeheersysteem of
CO2-regelaar aan te sturen. Hierdoor zijn
de EC-ventilatoren altijd afgestemd op de
gevraagde luchthoeveelheid. Daarnaast is
de gewenste luchthoeveelheid veel nauwkeuriger in te stellen met een traploze
toerenregelaar dan met een traditionele
standenschakelaar.
Meer informatie
Wilt u meer weten over ons ruime aanbod
kanaalventilatoren, de bijbehorende
regelaars of de voordelen van EC-kanaalventilatoren? Kijk dan op:
www.inatherm.nl

Voordelen van EC-motoren
• Energiebesparing tot 60%
• Langere levensduur
• Lager geluidsniveau
• Eenvoudig toerenregelbaar
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Sneller, veiliger én groter

Meer doen in minder tijd? Dat kan met de Viega perstechniek. Een techniek die
zich voortdurend verder ontwikkelt want Viega beseft dat uw installatietijd steeds
kostbaarder wordt. Neem het Megapress-systeem - op zich al een revolutie. Hiervan
is met Megapress S XL een XL-uitvoering beschikbaar waarmee ook dikwandig
stalen buizen in 2½, 3 en 4 inch kunnen worden geperst. Snel, veilig en ergonomisch.

Tot 80 procent besparen op installatietijd van dikwandig stalen buizen dankzij
Viega Megapress S XL.

In de installatiebranche geldt steeds
vaker de ‘wet van de slimste’. Meer en
meer is het succes van de installateur
afhankelijk van slimmer gereedschap,
doordachte producten en nuttige
innovaties. Met die ingrediënten kan
hij immers zijn tijd zo efficiënt mogelijk
besteden. Het Megapress-systeem van
Viega is daar een goed voorbeeld van.
Slimme perstechniek voor dikwandig
stalen buizen. Techniek die snelheid
combineert met veiligheid, want dankzij
de perstechniek is lassen overbodig.
De koude perstechniek garandeert
eersteklas kwaliteitswerk en zorgt voor
besparingen tot 80% op de verwerkingstijd vergeleken met lassen.
Die slimme techniek wordt ook
geboden in een nuttige XL-variant
die de Megapress-perstechniek nu ook

beschikbaar maakt voor 2½, 3 en
4 inch installaties. De fittingen van het
Megapress S XL-programma zijn van
vertrouwde Viega kwaliteit: vervaardigd
uit staal en voorzien van een zinknikkel
coating. Het dichtelement van FKM, dat
zich leent voor bedrijfstemperaturen tot
140°C, sluit aan op de kwaliteit die in
grote koel-, verwarmings-, perslucht- en
sprinklerinstallaties wordt verlangd.
Optimaal comfort met PressgunPress Booster
Megapress S XL-fittingen worden geperst
met de Viega Pressgun-Press Booster,
een speciale perskracht-versterker die
op de Viega persmachines vanaf Type 2
tot en met Pressgun 5 wordt gestoken.
Bij de ontwikkeling heeft de installateur
nadrukkelijk centraal gestaan. Dat is te
merken aan de comfortabele, lichtgewicht

Viega Pressgun-Press Booster: handige
en ergonomische perskracht-versterker
voor Megapress S XL.

uitvoering en de ergonomisch gevormde
handgreep. Hierdoor is het werken net
zo veilig als eenvoudig. Ook op grotere
werkhoogten of in kleine ruimten.
Lage onderhoudsintervallen
persmachines
Dankzij hun hoge kwaliteit vereisen
de persmachines van Viega pas na vier
jaar of 42.000 (Pressgun 5) of 32.000
(Pressgun Picco) persingen onderhoud.
De investering in de persmachine is
daardoor dan ook snel terugverdiend.
Viega.nl/Megapress

Sanitair

Bespaar op installatietijd
met Megapress S XL
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Radson
Verwarming & Klimaat

Duurzaam verwarmen met
elektrische radiatoren
Een intelligente elektrische radiator is een doordachte keuze als verwarmingsbron
of handige uitbreiding op bestaande installaties. Door toedoen van intelligente
technologie zijn ze energie-efficiënt en een duurzame optie voor de toekomst.

Bouwers en verbouwers hebben nog
steeds de perceptie dat elektrische radiatoren veel energie verbruiken. Dat beeld
klopt al even niet meer. Sinds begin 2018
moeten elektrische radiatoren voldoen
aan de Europese Ecodesign-verordening.
Mede hierdoor werden fabrikanten uitgedaagd om hun elektrische radiatoren
energiezuiniger te maken.
Olieradiatoren op lage
temperaturen
De moderne elektrische radiatoren van
Radson werken op basis van olie die
verwarmd wordt door een elektrische
weerstand. De olie verwarmt vervolgens
de radiator die zijn warmte afgeeft aan
de omgevingslucht.
Deze onrechtstreekse verwarmingsmethode werkt op relatief lage temperaturen. Daardoor zijn oliegevulde
elektrische radiatoren veel efficiënter
dan traditionele elektrische warmelucht-

blazers of convectoren waarbij de hoge
warmte van de weerstand rechtstreeks
wordt afgegeven aan de lucht. Dit
soort toestellen zorgt voor droge lucht,
verbrande stofdeeltjes en roetvorming.
Intelligentie zorgt voor efficiënte
elektrische radiatoren
De toestellen van Radson benutten de
energie om warmte op te wekken veel
efficiënter dankzij slimme oplossingen:
• Openraamdetectie
Als de radiator een plotse, snelle temperatuurdaling detecteert (als gevolg van
een open raam of deur), schakelt hij
automatisch in stand-by.
• Aanwezigheidsdetectie
Bewegingsdetectoren meten de beweging
in de kamers. Van zodra ze lange tijd geen
aanwezigheid meer detecteren, schakelt
de radiator automatisch uit.
• Intelligente temperatuurcontrole
Als uw klant bijvoorbeeld om 7u30 een
badkamertemperatuur van 24°C wil, dan

bepaalt het toestel zelf wat het meest
energie-efficiënte verwarmingspatroon is.
De radiator meet ook de gewoontes van
de bewoners en stelt op basis hiervan zijn
automatisch verwarmingsgedrag bij.
www.radson.com/nl
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Schneider Electric

Schneider Electric heeft zijn aanbod van Altivar 320 frequentieregelaars uitgebreid
met een uitvoering met verhoogde IP-bescherming speciaal ontwikkeld voor een
(decentrale) plaatsing van de regelaar direct in de installatie dichtbij de motor.
• Veelzijdig toepasbaar door de beschikbaarheid van een uitvoering met
verhoogde IP-bescherming voor een
(decentrale) plaatsing van de regelaar
direct in de installatie dichtbij de motor.
• Geavanceerde verbinding via verschillende netwerken, gebaseerd op Ethernet
(Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet,
EtherCAT) of serieel (Modbus RTU,
CANopen, Profibus DP, DeviceNet).
Optimale prestaties van uw
machine
• Betrouwbare motorbesturing voor
asynchrone en synchrone motoren
en uitmuntende prestaties met een
eenvoudige plug & play instelling.

Hierbij is er keuze uit een uitvoering met
(IP65) of zonder (IP66) geïntegreerde
hoofdschakelaar. Beide uitvoeringen
bieden aanvullend de mogelijkheid tot
aanpassing van het voorpaneel van de
regelaar door de integratie van besturings- en signaleringseenheden in de twee
vrij beschikbare 22 mm uitsparingen. Met
deze uitbreiding biedt de Altivar Machine
ATV320 familie een volledig aanbod van
IP20 en IP66 frequentieregelaars voor
synchrone en asynchrone motoren.
De Altivar Machine ATV320 serie is
robuust, eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te integreren in veelgebruikte automatiseringsarchitecturen en verschillende
type besturingskasten.
Ongeëvenaarde flexibiliteit
• Vereenvoudigde integratie dankzij de
beschikbaarheid van twee bouwvormen,
compact- en boekformaat. Hierdoor
kunt u efficiënt gebruik maken van de
ruimte in verschillende soorten besturingskasten.

Verlengde beschikbaarheid van
uw machine
• Continuïteit van uw machine is het
resultaat van het robuuste ontwerp. De
PCB’s zijn klasse 3C3 gecoat volgens
IEC 61721-3-3, ter bescherming tegen
corrosie in zware omgevingsomstandigheden. De frequentieregelaar is geschikt
voor een ononderbroken werking bij
een omgevingstemperatuur tot maar
liefst 60°C.
Optimale machineveiligheid
• Geïntegreerde veiligheidsfuncties
voor eenvoudige applicatievereisten als
Safe Torque Off (STO) en functies voor
volledige controle, waaronder Safe Stop
1 (SS1), Safe Limited Speed (SLS), Safe
Maximum Speed (SMS) en Guard Door
Locking (GDL). Deze functies voldoen
aan de machinerichtlijn 2006/42/EC en
zorgen voor een vereenvoudigde certificering van uw machine.
www.schneider-electric.nl

Altivar 320 Book: ontworpen
voor optimaal gebruik van kastruimte.

Altivar 320 Compact: ontworpen
voor integratie in het machineframe.

Altivar 320 IP66: ontworpen
voor stofdichte en waterbestendige
toepassingen.

Elektrotechniek

Schneider Electric
breidt Altivar 320 aanbod
uit met IP66 uitvoering
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OPPLE
Verlichting

OPPLE LED Lichtlijnsysteem
Vanaf oktober 2018 heeft OPPLE Lighting haar portfolio uitgebreid met een
LED Lichtlijnsysteem. Betaalbaar, eenvoudig en snel te installeren.
Simpel & Snel
Stel eenvoudig en snel uw lichtlijnsysteem
samen uit het overzichtelijke OPPLE
assortiment. Het is een complete familie
van lichtlijnrails, led modules, sensoren,
verschillende bevestigingsmogelijkheden
en stijlvolle afdekkapjes.
Slimme sensoren voor extra
energiebesparing
Het OPPLE lichtlijnsysteem maakt gebruik
van het slimme DALI dimbare systeem.

De sensoren reageren alert op beweging
en op beschikbaar daglicht. Zo wordt de
lichtopbrengst continu afgestemd op de
aanwezigheid van mensen en activiteit.
Dit levert u gegarandeerd extra energiebesparing op.
Het assortiment
Het OPPLE lichtlijnsysteem biedt keuze uit
vier verschillende bundelhoeken en drie
handige bevestigingsmethoden. Monteer
de lichtlijnen via een clip ten behoeve van
kettingmontage, een in lengte aanpasbare
staalkabel (maximaal drie meter) of met
een montageclip direct tegen het plafond.
Handige online configurator
Speciaal voor het OPPLE lichtlijn systeem
is er op de website de OPPLE lichtlijn
configurator. Hiermee stelt u nauwkeurig

Legrand
Elektrotechniek

Legrand lanceert
Keor Multiplug
Niets zo vervelend als het wifi-netwerk
dat het laat afweten door een plotselinge
stroomstoring. Of je betalingstransactie
aan de kassa in de supermarkt of in de
online webshop mislukt om dezelfde
reden. Door gebruik te maken van de
Keor Multiplug behoort dit definitief tot
het verleden.

smart TV, het home entertainment
system en kassa’s. De zekering in
het toestel kan eenvoudig vervangen
worden. Led-indicatoren geven
duidelijk aan of de UPS aan of uit
staat. Deze UPS is extra uitgerust
met een USB-oplader voor smartphone of tablet.

Legrand Nederland biedt deze multioutlet UPS aan in vermogens van 600VA
en 800VA inclusief contactdoos met
randaarde. Deze versie is ideaal voor
toepassing thuis, in home offices, winkels
en hotels. De Keor Multiplug is een ‘Line
interactive’ UPS. Dit houdt in dat deze
niet alleen reageert bij spanningswegval,
maar ook bij een spanningsdip. Hierdoor
wordt een veilige en hoogkwalitatieve
energietoevoer garandeert voor een
feilloze werking van de modem, router,

www.legrand.nl

het optimale lichtlijnsysteem voor uw hal,
loods of magazijn samen. U weet meteen
hoeveel energie u bespaart, welke
optimale combinatie van producten u
nodig heeft en binnen welke termijn de
investering is terugverdiend.
Geen zin in keuzestress? Neem gerust
contact op met Technische Unie of
OPPLE voor het berekenen van uw
optimale OPPLE led lijnverlichtingsplan.
www.OPPLE.com
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Milwaukee

Bij Milwaukee is ‘Nothing But Heavy Duty’ méér dan alleen een slogan.
Het is een belofte om uitsluitend topkwaliteit te leveren aan professionele
gebruikers en de producten continu te blijven verbeteren en door te ontwikkelen.

M18™ REDLITHIUM™ High Output™
12,0Ah accu; eenzaam aan de top
Met trots laten wij u daarom kennismaken
met de nieuwe M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ 12,0Ah accu. Stelt u
zich eens voor; u heeft krachtige tools
aangeschaft die geschikt zijn voor
extreem, zware toepassingen tijdens uw
klus. U heeft echter twee accu’s nodig
(zoals bij een 230 mm grote haakse
slijper) om deze machines op gang te
houden. Dit zorgt voor extra gewicht,
disbalans en meerdere handelingen om te
zorgen dat beide accu’s tegelijk op volle
kracht blijven werken. Wellicht werkt u
zelfs nog met gesnoerde versies. Bij de
nieuwe High Output™ 12,0Ah accu van
Milwaukee behoren al deze irritaties tot
het verleden. Naast dat Milwaukee voor
extreem zware toepassingen een reeks
High Performance Tools op de markt heeft
gebracht, zorgt ze er met het ontwikkelen
van de nieuwe accu voor dat u maar één
accu nodig heeft om deze krachtige tools
eenvoudig door uw klus te loodsen.
Milwaukee is uniek op de markt door
continu te investeren in innovaties op
basis van de wensen van haar trouwe
gebruikers. De Milwaukee HP tools in
combinatie met de M18 12,0Ah accu

zorgen ervoor dat u geen ander Voltage
tools hoeft aan te schaffen en dus alle
huidige machines en accu’s met elkaar
kunt uitwisselen.
High Performance™ tools
Sinds kort heeft Milwaukee een reeks
High Performance™ tools gelanceerd.
Deze reeks bestaat uit; een 230 mm
grote haakse slijper, 66 mm cirkelzaag,
tafelzaag, Super Sawzall® reciprozaag
en een kettingzaag. Deze tools zijn
ontwikkeld om de meest extreme toepassingen in de bouw en op de werkplaats te
overwinnen. Zelfs bij de meest extreme
toepassingen zullen de gesnoerde
machines op de markt het afleggen
tegenover de nieuwe High Performance™
tools. Deze tools zijn enorm krachtig in
combinatie met onze nieuwe M18 12,0Ah
accu. De nieuwe accu zorgt voor 50%
meer vermogen, 50% koelere werking
(werkt optimaal tot -28°C) en 33% langere
looptijd, waardoor de tools optimaal werk
kunnen verrichten binnen het vertrouwde,
nog verder uit te breiden 18V platform,
welke nu uit 135 tools bestaat.
nl.milwaukeetool.eu

Gereedschap

Krachtiger dan ooit
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Installatie volgens Attema
Elektrotechniek

Snel een groepenkast
samenstellen met
de Click-mate configurator
Click-mate configurator; stel nu online uw groepenkast samen. Het Attema Click-mate
XL Plus systeem en het bijbehorende assortiment kenmerken zich door een vernuftig
concept waarin snelle installatie van de groepenkast centraal staat: van just-in-time
levering tot en met de slimme verpakking die is afgestemd op de montagevolgorde.
De Click-mate XL groepenkasten worden door Attema op maat voor u gemaakt. Op
basis van de wettelijke eisen (NEN 1010) en uw wensen stelt u zelf just-in-time een veilige
groepenkast samen.

Met de Click-mate configurator stelt u zelf
snel een groepenkast samen voor snelle
en kleinere klussen. Standaard heeft uw
Technische Unie servicecentrum zestig
verschillende uitvoeringen op voorraad.
Via de Click-mate configurator:
http://groepenkasten.attema.com of
de QR-code bij het schap stelt u via een
simpel stappenplan eenvoudig uw kast
samen. Zo heeft u altijd op tijd de juiste
groepenkast beschikbaar.

Haal meer uit de kast met de
kWh-meter
Mensen gaan steeds bewuster om met
elektriciteit. Daarom ontwikkelde Attema
de kWh-meter voor de Click-mate
XL-groepenkast: een betrouwbaar meetinstrument (MID-geijkt) dat inzicht geeft
in de hoeveelheid elektriciteit die men
verbruikt of opwekt. Handig om het
stroomgebruik van een hybride of elektrische auto die zakelijk wordt gebruikt,
te scheiden van het privé stroomgebruik.

Of om te weten hoeveel ‘zonnestroom’
de zonnepanelen produceren. Maar
zeker ook in appartementencomplexen
of verzamelgebouwen waar steeds vaker
de hoofdverdeler centraal is geplaatst.
Dat is installatie volgens Attema.
www.attema.com

Scan de QR code voor de Click-mate configurator of
neem contact op met onze afdeling Verkoop voor meer informatie.

19
Noodverlichting met twee functies

Met de XION introduceert ABB een nieuw robuust armatuur met DTS-behuizing met
tweeledige functie: vluchtrouteverlichting én -aanduiding. Het armatuur leent zich voor
explosieve atmosferische ATEX-zones 1, 2, 21 en 22.

Vluchtrouteverlichting en -aanduiding zijn
van levensbelang om bij calamiteiten met
stroomuitval een gebouw veilig te kunnen
verlaten. Aan de kwaliteit ervan worden
dan ook hoge eisen gesteld. Die eisen
zijn nog stringenter voor omgevingen die
gevoelig zijn voor gas- of stofexplosies.

Voor dergelijke ATEX-omgevingen is een
explosiebestendige uitvoering van het
armatuur een eerste vereiste.
Hoogwaardig armatuur
De nieuwe gecombineerde noodverlichting van ABB/VanLien bestaat uit
een glazen kap en kwalitatief hoogwaardige behuizing van gespoten
aluminium. Een doordacht afdichtingssysteem biedt bescherming tegen stof
en vocht en voorkomt vroegtijdige
veroudering van het optische systeem.
De XION wordt geleverd in een decentrale
en centrale uitvoering die voldoet aan de
ATEX-standaarden voor gaszones 1 en 2
en stofzones 21 en 22 alsmede aan lokale
verplichtingen in Europa met betrekking
tot noodverlichting.
De verschillende interieuronderdelen van
het armatuur zijn op een insteekmodule
gemonteerd waardoor de installatie, het
onderhoud en de eventuele vervanging
aanzienlijk worden versneld en vereenvoudigd. Voor een veilige bekabeling is

het armatuur uitgevoerd met wartel. De
ledarmaturen hebben een levensduur
van 80.000 uur bij 25°C. De ledtechnologie zorgt niet alleen voor een lange
levensduur maar staat ook garant voor
een hoge energie-efficiëntie. De coating
waarmee de armatuur is afgewerkt, is
afgestemd op de toepassingsomgeving
en zeer corrosiebestendig.
Minder reserveonderdelen
Met de XION slaat ABB een brug
tussen noodverlichtingsproducten
en voorzieningen in een explosieve
omgeving. Het robuuste ontwerp zorgt
voor veiligheid in omgevingen die als
zeer gevaarlijk en explosief gelden.
Omdat het product zich leent voor
vluchtrouteverlichting én vluchtrouteaanduiding kan de klant met minder
reserveonderdelen volstaan. En met
slechts één verantwoordelijke leverancier
voor beide functies, zorgt de XION ook
voor meer comfort bij de gebruiker.
www.vanlien.nl

Verlichting

XION: robuuste explosiebestendige noodverlichting
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Binnenklimaatoplossingen
Elektrotechniek

Theben KNXbinnenklimaatregeling
frisse lucht… een eerste vereiste
Iedereen kent het wel. Het is warm, de lucht is benauwd en uiteindelijk kan niemand
zich meer concentreren. We hebben behoefte aan frisse lucht. Een KNX-gestuurde
klimaatregeling van Theben zorgt hiervoor.
Thermostaat RAMSES 718 P KNX
Regelt warmte en koude variabel
De RAMSES 718 P KNX ondersteunt de
regeling in constante- of 2-puntsregeling.
Absolute of relatieve schaalbaarheid
is een keuze voor de eindgebruiker,
status leds kunnen worden gedimd bij
duisternis en tevens biedt deze regelaar
vier geïntegreerde binaire ingangen,
waardoor sensoren, impulsdrukkers
of meldcontacten gekoppeld kunnen
worden aan de KNX installatie.

Met de KNX producten van Theben
kan een comfortabele regeling worden
gerealiseerd waarbij niet alleen de temperatuur bepaalt wordt, maar tevens een
CO2-meting waaruit het zuurstofgehalte
zichtbaar is. Hierdoor wordt niet alleen
voor aangename warmte gezorgd, maar
bepaalt de regeling ook wanneer het weer
tijd is voor frisse lucht.
Binnenklimaatoplossingen
Of het nu gaat om koelen, verwarmen of
om ventilatie die zorgt voor de invoer van
verse lucht. Met de verwarmingsactoren,
CO2 sensoren en thermostaten is een
perfecte na-regeling te realiseren. Met
de laatste innovaties heeft Theben de
wensen uit de markt nog verder kunnen
optimaliseren.

Verwarmingsactor HMT 6 S
Meer intelligentie
De KNX verwarmingsactor HMT 6 S
en de HMT 12 S kunnen eenvoudig met
een DIN-rail boven een vloerverwarmingsverdeler worden geplaatst. Door vele
krachtige functies kan het energieverbruik
van het verwarmingssysteem aanzienlijk
worden verlaagd.
Via een geïntegreerd relaiscontact kan de
pompsturing eenvoudig worden geregeld.
Daarnaast is er een vrije keuzemogelijkheid voor 24V of 0-10V thermomotoren.
Als er geen thermostaat gewenst is per
ruimte kan ook volstaan worden met een
sensor. In dat geval neemt de actor de
regeling voor zijn rekening.

CO² sensor

CO² sensor AMUN 716 S KNX
Meet de luchtkwaliteit precies
De CO2 sensor bewaakt de luchtkwaliteit
en meldt of zorgt voor de juiste reacties
op kritieke ruimte-omstandigheden.
Hij beschikt over drie onafhankelijk
parametreerbare drempels voor
CO2-concentratie, luchtvochtigheid,
temperatuur en luchtdruk. Naast het
meten van de temperatuur kan deze
unit ook worden ingezet als temperatuurregelaar. Deze sensor kan een goede
bijdrage leveren voor frisse scholen of
gezonde werkplekken.
Lees ook eens de ervaringen op onze
website onder het kopje ‘referenties’.
www.theben-nederland.nl

KNX verwarmingsactor HMT 6 S
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IDEAL STANDARD
Sanitair

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

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

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

Download de brochure op:
www.idealstandardnederland.nl

Type
Wastafel kraan zonder waste
Wastafelmengkraan groot met waste
Wastafelmengkraan verhoogd met greep
Verhoogde wastafel mengkraan zonder waste

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

BE-prijs
159,00
179,00
257,00
229,00
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IMI HEIMEIER Dynacon Eclipse
Verwarming & Klimaat

De balans tussen werk en
privé dankzij de Dynacon Eclipse
De IMI HEIMEIER Dynacon Eclipse
vloerverwarmingsverdeler is de perfecte
oplossing voor uitstekende klimaatregeling en wooncomfort.
Automatische debietregeling (AFC)
technologie garandeert het juiste debiet
in elke groep.

Voordelen Dynacon Eclipse
• Een correct ingeregeld
verwarmingssysteem bespaart
tot wel 25% energie
• Correct debiet in elke groep
levert maximaal comfort
• Geen oververhitte vloeren
• Snelle en eenvoudige inregeling
• Verkrijgbaar in
vloerverwarmingssystemen met
debieten tot 300 l/h per groep

Dynacon Eclipse is het antwoord voor
een goed ingeregeld verwarmingssysteem
zonder energieverlies dankzij een correcte
warmteverdeling.

www.imi-hydronic.com

Dynacon Eclipse regelt en past het debiet
automatisch aan tot de ingestelde waarde
en waarborgt een constant debiet, zelfs
als enkele circuits gesloten zijn. Hierdoor
is de Dynacon Eclipse vloerverwarmingsverdeler een tijd- en kostenbesparende
oplossing speciaal voor het inbedrijfstellen van systemen.
Technische gegevens
• Maximaal drukverschil: 60kPa
(< 30 dB(A))
• Minimaal drukverschil:
30-150 I/h = 17kPa, 150-300 I/h = 25kPa
• Maximale werktemperatuur: 70°C
• Drukklasse: PN 6

Siemens
Industrie

SINAMICS G120C
frequentieregelaar
De SINAMICS G120C frequentieregelaar
is speciaal ontworpen voor wereldwijde
inzet in industriële omgevingen, en
kan worden gebruikt voor pompen,
compressoren, ventilatoren, mengen extrusiemachines, maar evengoed
voor transportbanden en eenvoudige
behandelingsmachines.
De compacte drive van 0,55kW tot 132kW
biedt een van de hoogste vermogensdichtheden van zijn klasse en kan ‘Sideby-Side’ worden gemonteerd.
In plaats van een bedieningspaneel
kan er ook een Smart Access module
worden gemonteerd voor de inbedrijfname. De Smart Access Module
maakt de draadloze verbinding van
mobiele apparaten zoals tablets, smartphones of laptops via wifi mogelijk zonder
dat hiervoor speciale software of apps
benodigd zijn.

Omdat het gebruik van de module niet
gekoppeld is aan een specifieke
webbrowser, kan elke smartphone, tablet
of laptop gebruikt worden voor de inbedrijfstelling, parametrering en onderhoud
van de frequentieregelaars. De motor kan
ook worden getest in de JOG-modus.
Elke G120C is standaard uitgerust met de
geïntegreerde Safety Integrated technologie van Siemens, die voor het veilig tot
stilstand brengen van aandrijvingen zorgt.
De drive is voorzien van een dubbele
veiligheidsingang, waardoor de STOPfunctie direct kan worden geactiveerd
door uitbedraden van de noodstop op
de drive of via Profisafe.
De sensorloze vectorwerking maakt een
nauwkeurige regeling voor de energieefficiënte werking van inductiemotoren
mogelijk.

De G120C is standaard te voorzien van
Profinet communicatie waarmee de TIA
Portal integratie en korte inbedrijfstellingstijd gegarandeerd zijn.
www.siemens.com/sinamics
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Interact Pro

Met de Interact Pro app brengen we eenvoudig te installeren draadloze slimme
verlichting binnen het bereik van het midden- en kleinbedrijf. De app is gemakkelijk
in te stellen door installateurs en biedt meer comfort voor medewerkers.

De Interact Pro software en gateway
werken naadloos samen met Interactready ledarmaturen, lampen en sensoren
van Philips. Samen creëren ze een slim
verlichtingssysteem dat installateurs
een veilige overgang naar connected
verlichting biedt.
De Interact Pro gateway vormt het
hartvan het systeem en verbindt de
verlichting via het internet met de cloud.
Via de gateway kunnen Interact-ready
armaturen, lampen en accessoires
informatie naar de cloud verzenden.
Andersom is het systeem via deze
gateway toegankelijk voor de Interact
Pro-apps en het dashboard.
Na een eenvoudige ingebruikstelling
brengt de Interact Pro gateway beveiligde
Zigbee-verbindingen tot stand met
maximaal 200 lichtpunten. Via deze
draadloze verbinding kunnen besturingsen sensorgegevens worden uitgewisseld
tussen Interact-ready armaturen, lampen,
sensoren en schakelaars en het Interact
Pro-systeem en software.
Kijk voor meer informatie op:
www.interact-lighting.com

De 5 unieke voordelen van de Interact Pro gateway
Beheer op afstand
De gateway is 24/7 op afstand via internet te beheren, te upgraden en te besturen
via de mobiele Interact Pro app of het web-dashboard. Functies van de draadloze
gateway en alle verbonden apparaten kunnen in de software worden aangepast.
Zelflerend
Door een koppeling met het internet wordt de beveiliging en gebruikerservaring
door middel van updates voortdurend verbeterd.
Schaalbaar en klaar voor de toekomst
De Interact Pro gateway brengt een beveiligde draadloze verbinding tot stand tot
200 Interact-ready armaturen of lampen. Daarnaast kunnen er nog sensoren en
schakelaars verbonden worden. Bij groei van de onderming kan het achterliggende Interact IoT-platform de mogelijkheid bieden voor een upgrade naar een
robuuster systeem.
Robuuste onderlinge connectiviteit
Het Zigbee-protocol zorgt voor de onderlinge communicatie waarbij de
toepassing over alle apparaten in het netwerk wordt verdeeld. Daardoor blijven
de overige apparaten normaal functioneren als één apparaat in het netwerk niet
functioneert (bijvoorbeeld verwijderd of defect is).
Beveiligd en versleuteld
De draadloze gateway levert beveiligde en versleutelde draadloze netwerkcommunicatie. Zigbee-apparaten van andere fabrikanten hebben alleen toegang
tot het netwerk als hun unieke ID’s door de systeembeheerder expliciet zijn
geactiveerd binnen het Interact Pro-systeem.

Verlichting

Het hart van het
connected verlichtingssysteem
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Spirotech
Verwarming & Klimaat

SpiroVent verhoogt al
vijftig jaar duurzaamheid
technische installaties
In 1968 ontdekte Frans Roffelsen dat zijn eerder uitgevonden Spirobuis een
effectieve oplossing is voor het verwijderen van circulerende lucht en onzichtbare
microbellen in installatievloeistoffen. Die uitvinding vormt nog steeds de basis
van alle SpiroVent snelontluchters, microbellenontluchters en vacuümontgassers,
die al vijftig jaar de vloeistofkwaliteit in technische installaties verbeteren. Met als
resultaat duurzamere verwarming-, koel- en procesinstallaties en een langere
levensduur. Inmiddels wordt deze Nederlandse innovatie wereldwijd toegepast
voor het verduurzamen van installaties.
Verduurzamen kantoren,
winkels, woningen en industriële
complexen
Installaties vervullen een steeds belangrijkere rol in kantoren, winkels, woningen
en industriële complexen. Maar bijvoorbeeld ook in datacenters en warmtenetten, omdat ze een grote invloed
hebben op de duurzaamheid en het
gebruikscomfort en complexer worden
door de toevoeging van sensoren. Het
verduurzamen van alle gebouwen en
daarin toegepaste technische installaties,

is een lange termijn trend waar zowel
elk organisatie als consument mee
te maken krijgt in het kader van de
Nationale Energieagenda 2050.
Spirotech uit Helmond levert al meer
dan vijftig jaar oplossingen die de duurzaamheid van installaties verbeteren,
onder andere door automatisch lucht
en vuil uit de installatievloeiststoffen
te verwijderen. Dat zijn namelijk twee
belangrijke veroorzakers van rendementsverliezen en storingen tijdens de hele
levensduur van installaties.

Rendementsverliezen door lucht
en vuil
Lucht is een vaak onzichtbare veroorzaker van rendementsverliezen tijdens
de levensduur van verwarming- en koelinstallaties. Mogelijk al achtergebleven na
de ingebruikname, of geleidelijk ontstaan
tijdens het bijvullen en opnames door
kunststofbuizen en bij expansievaten.
Ook vormt lucht een bedreiging voor de
efficiënte werking van pompen, ventielen
en warmtewisselaars. De negatieve
invloed van lucht op het installatie-
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rendement is langdurig getest door
Kiwa Gastec en tevens berekend door
TNO. Verder zijn er praktijkcases van
woningen waar met automatische luchtafscheiders het aantal storingsbezoeken
aan installaties met zo’n 20% afnam en
voor woningen met zowel een luchtals vuilafscheider zelfs met bijna 50%.
Omdat de zuurgraad van installatievloeistoffen minder snel stijgt bij gebruik van
lucht- en vuilafscheiders, neemt tevens
de kans op corrosie af.
Kennis, kwaliteit en lange termijn
relatie
Behalve met innovatieve oplossingen
voor technische installaties onderscheidt
Spirotech zich als fabrikant met vakkennis,
het leveren van hoge kwaliteit en lange
termijn samenwerkingsrelaties. ‘Uiteraard
zijn er de afgelopen decennia een aantal
concurrenten op de markt gekomen die
het SpiroVent idee hebben gekopieerd
in alternatieve oplossingen’, zegt Paul
de Bruin, sinds begin 2018 de Chief
Commercial Officer van Spirotech. ‘Daar
krijgt elke marktleider mee te maken, wat
er tegelijkertijd voor zorgt dat u als bedrijf
scherpt blijft. Hier in Helmond werkt een
team van veertien R&D-ers en technisch
specialisten continu aan nieuwe innovaties, waarbij het leveren van kwaliteit
altijd voorop staat. Maar ook het
verdiepen en delen van kennis met onze
partners, met als doel steeds meer toegevoegde waarde aan klanten te kunnen
leveren.’
Oplossingen voor kleine en grote
installaties
Spirotech levert onder de merknamen
SpiroPress, SpiroTop, SpiroTrap en
SpiroVent wereldwijd een compleet
assortiment standaard oplossingen voor
elk type koel- en verwarmingsinstallatie.
Maar ook speciale uitvoeringen voor
gangbare cv-ketels, het ontluchten van
zonnecollectoren en maatwerkprojecten.
‘Onze oplossingen worden gebruikt voor
kleine tot uitzonderlijk grote installaties’,

vervolgt de Bruin. ‘Een voorbeeld van
zo’n grote installatie is de bijna elf meter
lange en vijftien ton wegende SpiroCross,
die wij onlangs hebben geleverd voor een
graandrooginstallatie in de Oekraïne. Elk
installatiebedrijf kan bij Spirotech met zijn
klantvragen terecht, omdat onze productontwikkelaars en technische experts
graag worden uitgedaagd om hun
grenzen te verleggen.’
Vloeistofkwaliteit conditioneren
Inspelend op het toenemende belang
van de vloeistofkwaliteit in koel- en
verwarmingsinstallaties, heeft Spirotech
tevens een aantal complementaire
services ontwikkeld. ‘De systeemvloei-

stoffen in technische installaties zijn te
vergelijken met het bloed in ons lichaam’,
aldus de Bruin. ‘Als de kwaliteit daarvan
niet optimaal is, ondervinden alle organen
en uiteindelijk ons hele lichaam daar hinder
van. Om de vloeistofkwaliteit in installaties
optimaal te conditioneren, ondersteunen
wij klanten tenslotte ook nog met het
meten en op microscopisch niveau analyseren van monsters in een eigen laboratorium in België. Zeker voor kritische
installaties in bijvoorbeeld datacenters en
zorginstellingen, krijgen wij die vraag de
laatste jaren steeds vaker voorgelegd.’
www.spirotech.nl
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Hirschmann Multimedia
Industrie

Hirschmann Multimedia
voor een netwerk dat werkt
Een perfect werkend digitaal thuisnetwerk, dat willen we allemaal. U als
installateur wordt daar regelmatig mee geconfronteerd. Voor het creëren
van een snelle, stabiele en betrouwbare verbinding is het verstandig om
voor een bekabeld netwerk te kiezen.
Met de nieuwe internet producten van
Hirschmann Multimedia, creëert u
eenvoudig een thuisnetwerk dat doet
wat het belooft. De kwaliteit en de
voordelen die u gewend bent bij onze
CAI producten vindt u ook terug in deze
nieuwe productlijn. Flexibiliteit, eenvoud,
kwaliteit, betrouwbaarheid en een
naadloze uitwisseling met andere
producten van Hirschmann Multimedia
is wat u kunt verwachten. Om het u
eenvoudig te maken hoeft u niet meer
te kiezen uit verschillende merken, maar
kunt u nu voor al deze producten bij
Hirschmann terecht. Wel zo gemakkelijk!
U herkent de internet producten aan de
blauwe wave op de verpakking.
Plug & play Switch - CAS 8
Wanneer u meerdere kamers in een
thuisnetwerk moet voorzien van een
werkende internetverbinding is een
switch onmisbaar. De CAS 8 is een
8-poorts Gb switch met 4x Power over
Ethernet (PoE) en Quality of Service
(QoS). De installatie van de CAS 8 is
plug & play. UTP kabel erin en u bent
klaar om uw netwerk uit te breiden.
Universele Datadoos - IDC 1000M
Wilt u het thuisnetwerk aanleggen
of uitbreiden en de zaakjes netjes
wegwerken? Maak dan gebruik van
de IDC 1000M. Deze universele data
wandcontactdoos is verkrijgbaar met
enkele of dubbele keystone module.
Kant-en-klare patchkabels - INKAB
5 (1,5/3/5/10 m)
Voor het realiseren van een Gigabit
internetverbinding in de meterkast of van

de wandcontactdoos naar de laptop of
smart TV biedt Hirschmann Multimedia u
de INKAB een kant-en-klare Cat.6 patchkabel. Deze universele aansluitkabel is
ideaal voor het snel aansluiten van
internet apparatuur zoals: routers,
switches en randapparatuur.
UTP-kabel zonder signaalverlies INKA Cat.6 Dca (20/50/305 m)
In het nieuwe assortiment vindt u ook
CPR gekeurde UTP kabels voor het
aanleggen van een bekabeld thuisnetwerk. De INKA Cat.6 UTP kabel is
een UTP kabel van hoge kwaliteit, zoals
u van Hirschmann Multimedia gewend
bent. Er is geen verlies in snelheid
aanwezig. De INKA Cat.6 is beschikbaar
in 20 meter, 50 meter en op 305 meter
roldoos voor extra montagegemak.

Eenvoudig te monteren Keystone Cat.6A
Maak de verbinding af met de keystones
van Hirschmann Multimedia. De Keystone
Cat.6A is een eenvoudig te monteren
keystone. Zonder gebruik van specialistisch gereedschap realiseert u snel een
aansluiting op de gewenste plaats. U klikt
eenvoudig de aansluitingen erin en sluit
de kabels aan.
Meer informatie
Wilt u meer weten over het nieuwe
assortiment internet producten van
Hirschmann Multimedia?
Bezoek de website en bekijk het volledige
assortiment met foto’s en productsheets.
www.hirschmann-multimedia.com/
productdatabase
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KLUDI ZENTA E
Sanitair

KLUDI prijsvriendelijke
elektronisch gestuurde
wastafelkranen
De KLUDI ZENTA E wastafelkranen denken met de gebruiker mee. Zo wordt
de afstand tot de gebruiker na plaatsing automatisch ingesteld. De kraan
is daardoor direct geactiveerd.

Door de speciaal geprogrammeerde
optische objectherkenning en de drie
sensoren, stroomt water alleen als het
ook moet stromen. Een over een sensor
naar beneden parelende druppel kan
de kraan niet in werking stellen. Mocht
onverhoopt toch een obstakel de elektronica blijvend activeren dan zorgt de
automatische waterstop dat de kraan
sluit. Ook bij stroomuitval zal deze de
kraan sluiten.

De KLUDI ZENTA E elektronische
wastafelkranen zijn verkrijgbaar zowel
voor staande montage als wandmontage,
met of zonder temperatuurkeuze functie.
Ook is er een versie voor koud (dan wel
voorgemengd) water. De wastafelkranen
werken op de standaard meegeleverde
batterij of met 230V netspanning
aansluiting.
De kranen zijn energiezuinig. Ze
verbruiken alleen stroom bij het openen
en sluiten, en niet als het water loopt. De
batterij is daardoor goed voor duizenden
spoelingen. De waterdoorlaat is begrensd
op vijf liter per minuut.

De KLUDI ZENTA E elektronische
wastafelkranen zijn ideaal voor openbare
ruimtes en voor andere plaatsen waar
aanrakingsvrije bediening een functie
vervult.
De solide volledig messing verchroomde
ombouw maakt de KLUDI ZENTA E
elektronische wastafelkranen vandaalbestendig. Binnenin biedt KLUDI de
modernste mengkranentechnologie.
Deze moderne techniek en de solide
constructie zorgen voor langdurig en
hygiënisch gebruiksplezier.
www.kludi.com

Type
Voor koud of voorgemengd water:
KLUDI Zenta E elektr. wastafelkraan/230V aansl.
KLUDI Zenta E elektr. wastafelkraan/batterij
Met temperatuurkeuzeknop:
KLUDI Zenta E elektr. wastafelkraan/230V aansl.
KLUDI Zenta E elektr. Wastafelmengkraan/batterij

Art.nr.

BE-prijs

8698 065
8698 044

326,57
326,57

8698 051
8698 030

365,33
365,33
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Walraven
Sanitair

Mechanische en
chemische ankeroplossingen
Walraven biedt verschillende mechanische en chemische ankeroplossingen
voor vele soorten toepassingen. Van
inslagankers, betonschroeven, doorsteekankers, schildankers, plafondankers
en verschillende chemische ankers;
Walraven biedt een oplossing voor iedere
situatie en voor diverse ondergronden.
Zelfs wanneer hier additionele brandveiligheids- of seismische bestendigheidseisen vereist worden.

De ankers bieden een hoge prestatie
in zowel ongescheurd als gescheurd
beton en bieden een gemakkelijke en
betrouwbare bevestiging. De ankers
beschikken ieder over verschillende
voordelen en kenmerken die ze geschikt
maken voor vele soorten installaties.
De Heavy Duty Ankers van Walraven
bieden een compleet assortiment van op
elkaar afgestemde producten inclusief
onder andere boren en borstels. Een deel

van de producten is uitgevoerd met een
zinc-flake beschermlaag, die zorgt voor
een hoge corrosieweerstand. Veel van de
ankers zijn tevens getest voor zowel
enkelvoudig als meervoudig gebruik.
Daarnaast beschikken alle Heavy Duty
Ankers over ETA’s (European Technical
Approvals) die voor u beschikbaar zijn.
Om een correcte installatie van deze
producten te helpen garanderen, biedt
Walraven daarnaast calculatiesoftware die
de beste oplossing voor iedere specifieke
belastingeis berekent. De Walraven Anker
Selectie Software maakt het mogelijk om
totaaloplossingen te vinden in één
software-omgeving.
Kijk voor meer informatie over de Heavy
Duty Ankers op onze website!
www.walraven.com

Inventum Spaarpomp
Verwarming & Klimaat

Eenvoudig gas besparen?
Dat kan met de Inventum Spaarpomp.
Het gasverbruik in Nederland moet
omlaag. Daar werken we met zijn allen
hard aan. Steeds meer woningen gaan
om naar systemen die het gasverbruik
verminderen. Het gevolg is dat hybride
warmtepompen inmiddels niet meer weg
te denken zijn. De Inventum Spaarpomp
is dé hybride warmtepomp voor zowel
nieuw als bestaande bouw: Hij is compact,
eenvoudig te installeren, geluidsarm (geen
buitenunit) en zorgt voor een besparing op
het gasverbruik tussen de 25% en 50%.
Hoe werkt de Spaarpomp?
De lucht komt tussen de 18°C en 22°C
graden de Spaarpomp binnen. In de
Spaarpomp zit een warmtepomp die
energie uit ventilatielucht kan onttrekken.
Door het onttrekken van warmte, stijgt de
temperatuur van het koudemiddel en
verdampt het. De damp gaat door een

compressor, waar de druk opgevoerd
wordt. In een condensor haalt de
Spaarpomp de opgewekte warmte eruit
en geeft het af aan de verwarming. Dan
verlaagt hij de druk, waardoor het koudemiddel klaar is voor een volgende ronde
warmte terugwinnen. De lucht die via het
dakvoer het huis verlaat is nog 3°C tot
7°C. Zo hoeft de cv-ketel minder hard te
werken en wordt er minder gas verbruikt.
Eenvoudige installatie
De Spaarpomp vervangt de ventilatie box
en werkt in combinatie met bijna iedere
cv-ketel. Inventum heeft het bewust
simpel gemaakt, zonder ingewikkelde
installaties en apparaten. Als installateur
heeft u er geen F-gassen diploma voor
nodig. De interface is makkelijk te lezen
en in combinatie met het lichte gewicht is
de installatie eenvoudig te noemen.

Inventum biedt u als installateur een
training aan waarin u alles leert over
de werking en de installatie van de
Spaarpomp.
www.spaarpomp.nl
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Maximale betrouwbaarheid

Met de PowerValue 11 RT G2 6-10kVA en PowerValue 11T G2 1-10kVA biedt
ABB twee nieuwe online éénfase UPS-systemen die zich bij uitstek lenen voor
marktsegmenten met lagere vermogenseisen. Daarmee kan de installateur nu
nog meer meerwaarde bieden en zich onderscheiden.
Op het gebied van UPS-systemen
heeft ABB een naam hoog te houden.
ABB UPS-systemen zijn uiterst
betrouwbaar en energie-efficiënt en
bieden bescherming voor tal van omgevingen; van computerruimte tot XL-datacentrum of complete industriële installatie.
De vermogens variëren daarbij van
enkele kVA tot vele MVA in uiteenlopende
voedingsspanning. Aan het UPS-portfolio
zijn recent twee online UPS-oplossingen
toegevoegd: de PowerValue 11 RT G2
6-10kVA en de PowerValue 11T G2
1-10kVA. Beide systemen zijn uitgevoerd
met online dubbele conversie-technologie. Dat garandeert niet alleen een
schoon, betrouwbaar vermogen voor
bedrijfskritische éénfase-toepassingen
maar biedt ook bescherming omdat
pieken, schommelingen, dips, ruis en
harmonische worden geëlimineerd.
Eénfase UPS voor kritieke
toepassingen
De PowerValue 11 RT kan als standalone
UPS-unit of in 19”-rack configuratie
worden ingezet. Alle units zijn leverbaar
met maximaal vier batterijmodules voor
een verlengde autonomietijd. Voor
opname in of communicatie met
netwerken en andere modulen, zijn
verschillende connectiviteitsopties

mogelijk. De PowerValue 11 RT G2
wordt geleverd in 6kVA- of 10kVAuitvoering waarvan er maximaal drie
parallel kunnen worden geconfigureerd.
De keuze voor redundantie of verhoogde
systeemcapaciteit van maximaal 30kW
is daarmee eenvoudig te maken. De
UPS-systemen worden geleverd met een
kant-en-klaar geïnstalleerde parallelle
kaart en bekabeling. Extra hardware is
dan ook niet nodig voor parallelle installatie. De schaalbare autonomietijd en de
eenvoudige toevoeging van extra batterijen maken deze oplossing ook nog eens
duurzaam.

vier externe batterijmodules (EBM) voor
een verlengde autonomietijd. Elke EBM is
volledig toegewezen aan de bijbehorende
UPS; het instellen verloopt eenvoudig via
een LCD-menu.
new.abb.com/ups/systems

Economische oplossing maximale vermogensbeveiliging
De PowerValue 11T G2 is een towertype
UPS-systeem met de meest compacte
online UPS footprint. Het systeem is
uitgevoerd met spannings- en frequentieonafhankelijke (VFI) topologie waarbij
twee of drie units te koppelen zijn voor
redundantie of meer vermogen tot
maximaal 30kW. De PowerValue 11T G2
laat zich eenvoudig installeren en onderhouden. De gegarandeerde beschikbaarheid en vertrouwde ABB kwaliteitstandaard zijn met deze UPS leverbaar
tegen een aantrekkelijk instapprijsniveau.
Alle units zijn te voorzien van maximaal

Met de PowerValue 11 RT en PowerValue 11T G2 éénfase UPS-systemen kan de installateur meerwaarde bieden voor zijn klanten.

Elektrotechniek

Nieuwe ABB UPS-systemen nu
ook voor marktsegmenten met
lagere vermogenseisen
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Veilig wonen
Consument

FireAngel melders
FireAngel biedt een compleet pakket bestaande uit rook-, hitte- en
koolmonoxidemelders, zowel batterij gevoed als 230V.
De melders zijn draadloos te verbinden
en zijn voorzien van nieuw ontwikkelde
technieken waardoor ze zorgen voor nog
meer veiligheid in een woning. FireAngel
heeft naast het uitgebreide al bestaande
assortiment enkele nieuwe producten
geïntroduceerd.

De nieuwe projectserie
Het Bouwbesluit verplicht rookmelders
in nieuwbouw- en renovatieprojecten van
woningen en projecten. Speciaal voor de
projectenmarkt heeft FireAngel nieuwe
melders geïntroduceerd, welke uiteraard
ook voldoen aan de laatste normen en
eisen, daarnaast zijn deze melders
geschikt voor Nul-op-de-Meter (NOM)
woningen. De projectserie bestaat uit
een rookmelder (SW1-EUT) en een hittemelder (HW1-EUT), voor aansluiting op
230V en tevens voorzien van een 9V
back-up batterij. Met behulp van de
draadloze opbouwsokkel (RF-BW-T)

kunnen tot maximaal vijftig melders in een
netwerk draadloos worden gekoppeld.
Smart Home ready
FireAngel heeft ook melders die dankzij
draadloze slimme communicatie met
diverse Smart Home oplossingen kunnen
communiceren dankzij uitwisselbare
modulen. Modulen voor Wi-Safe2 en
Z-Wave zijn reeds beschikbaar, die
van ZigBee zal volgen. Er zijn melders
verkrijgbaar die reeds voorzien zijn van
de modulen, maar u kunt deze eventueel
ook later toevoegen. Zo bent u dus voorbereid op de toekomst!
www.hateha.nl

Bailey
Verlichting

Uitbreiding Led Corn
en Led PL - series
Dat Bailey de meest uitgebreide retrofit
led vervangers heeft, is alom bekend in
de handel. Niet alleen qua lichtkleur,
wattage, lampvoeten maar ook qua
lumen en prijs heeft Bailey voor ieder wat
wils. Inmiddels zijn de Led PL vervangers
uitgebreid met de 2G11 TC-L double
sided (brandt aan twee zijden) in 15W en

24W 4000K en de 2G7 4-pins TC-SEL
in 4,5W (3000K en 4000K). Deze
series lopen naast de succesvolle G23
(4,5W en 6W), G24d/G24d en 2G11
bestaande series.
De Led Corn HOL serie (met 150 lm/W
de meest performante Corn serie die er

for professionals

bestaat) heeft er met de 80W, 100W en
120W enkele zware jongens in drie lichtkleuren bijgekregen (tot bijna 18.000 lm).
Daarnaast is de Led Corn Basic
toegevoegd aan de meer dan 100 Corn
modellen die Bailey inmiddels voert. Met
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
is deze serie bedoeld voor de projecten
waar minder budget beschikbaar is.
Voor bijna alle series geldt dat men de
ballast moet omzeilen, hetgeen ook weer
energiebesparing oplevert.
www.bailey.nl
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M&O Techniek adviseert evohome

Aan de IJssel, een straat in Zaandam, staat het huis van de familie Niggebrugge. Zij
hadden de wens om hun woning te voorzien van een nieuw en gebruiksvriendelijk
verwarmingssysteem. Installateur Erik Meijns van M&O Techniek uit Wormer adviseerde
evohome van Honeywell. Een gebruiksvriendelijke, draadloze zoneregeling waarmee
niet alleen comfort op maat wordt geboden, maar ook nog eens een behoorlijke
energiebesparing wordt behaald.
Erik: ‘Slimme zoneregeling van evohome
betekent in een notendop dat u alleen de
kamers verwarmt die u gebruikt, zodat u
de controle houdt, energie bespaart en u
perfecte comfortzone creëert.’
Slimme zoneregeling in huis
‘Het huis heeft een niet-alledaagse
indeling en veel diverse ruimtes. Het
is handig om per individuele ruimte de
temperatuur te kunnen regelen. Met
evohome kunnen de bewoners van elke
kamer een slimme verwarmingszone
maken en bedienen, zodat ze de temperatuur afzonderlijk kunnen regelen. Ik
vind dat een perfecte oplossing voor
mijn klanten: comfortabel genieten in de
kamers die u gebruikt, en de verwarming
lager zetten in de ruimtes die u niet
gebruikt.’
Controle waar je het wilt
Daarbij biedt evohome controle over de
verwarming. Erik: ‘De bewoners kunnen
waar en wanneer ze maar willen hun
comfort regelen. Ter plaatse op de radiatorkraan en het evohome-bedienpaneel,
maar even zo makkelijk via de app van
Honeywell of uw webbrowser. Het is zelfs

mogelijk evohome met uw stem aan te
sturen. Een groot pluspunt van evohome
vind ik dat het volledige controle geeft thuis, op het werk of onderweg.’
Bespaar energie én geld
Erik: ‘Het klinkt logisch om alleen die
delen van je woning te verwarmen die
echt in gebruik zijn. Mijn ervaring is
dat weinig mensen daar echt werk van
maken. En dat terwijl 75% van de energie
die een huishouden verbruikt, opgaat aan
verwarming en warm water. Met evohome
gaat je energierekening omlaag doordat
je alleen verwarmt waar en wanneer het
nodig is. Zo hebben we in het huis in
Zaandam evohome aangebracht in de
woonkamer, de vide, de gang, in twee
badkamers en twee werkkamers, en in
een slaapkamer.’
Universeel toepasbaar
Op elke cv-installatie is evohome
toepasbaar: van aan/uit- tot OpenThermketels en van stadsverwarming tot vloerverwarming en radiatoren. De geheel
draadloze zoneregeling kan eenvoudig
geïnstalleerd worden. Met evohome

kunnen tot twaalf zones worden ingesteld.
Of een bewoner nu thuis werkt of een
avond weg is met vrienden - evohome
biedt altijd de kans om energie te
besparen. De intuïtief te bedienen
gebruikersinterface heeft een vergroot
en verlicht full colour-aanraakscherm,
dat snel en duidelijk uitleesbaar is.
Meer weten over evohome en een
bioscoopbon ter waarde van € 15,ontvangen? Lees TU Toppers november
of kijk op:
ees.honeywell.com/sites/
nederland/nl-NL

Verwarming & Klimaat

Bewoner blij met
meer comfort, controle en
energiebesparing
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De wereldprimeur van Schell
Sanitair

Op vele manieren uniek
Schell vernieuwt, en opent een nieuw tijdperk voor drinkwaterbeheer en de aanpak van
legionella. Al ruim 20 jaar produceert familiebedrijf Schell zelfsluitende en elektronische
kranen voor de utiliteit.

Onder aanvoering van microbioloog
dhr. P. Arens heeft het ontwerpteam
van Schell de bestaande techniek vormgegeven in onder andere de Vitus-serie.
Een serie die toepasbaar is voor douches,
wandkranen, uitstortgootstenen, OK’s,
et cetera. Een serie die voldoet aan
alle wensen als het gaat om hygiëne,
veiligheid, legionella en comfort. Een
wereldprimeur die beheer veilig stelt en
enorm kostenbesparend werkt.
Legionella aanpak
Eenieder die het dossier ‘legionella’ onder
ogen heeft gehad kent de problemen van
beheer en de daarbij oplopende kosten.
Zuurstof, voedingsbodem en de goede
temperatuur zijn factoren die niet of
vrijwel niet te beïnvloeden zijn. De flow
daarentegen wel, ware het niet dat dit
een enorme hoeveelheid aandacht vraagt.
Waarschijnlijk heeft u bij benadering deze
optelsom van kosten wel eens gemaakt.
Voor een gemiddeld ziekenhuis zijn
bedragen van 80 tot 100.000 euro geen
uitzondering meer.
Met de ontwikkeling van het Schell
Watermanagement Systeem (SWS) of
de Bluetooth module komt hier een

einde aan. De kranen kunnen volledig
naar wens van de gebruiker ingesteld
worden en de stagnatiespoelingen blijven
opgeslagen (Bij de Bluetooth 32 in getal).
Deze gegevens worden verkregen in een
excelomgeving en zijn dus eenvoudig te
koppelen aan de logboekfunctie.
Het beheer van het leidingnet vindt dus
plaats vanaf de tappunten, hetgeen maakt
dat het gehele systeem in beweging blijft.
Bij het SWS zijn tevens de temperatuur
metingen mogelijk voor W en K en kan
beheer op afstand grote oplossingen
bieden.
Stromend aansluiten van water kent als
laatste punt meestal het toilet maar laten
we hier de elektronische kraan eens voor
gebruiken. Dan weet men zich tevens
verzekerd van het doorspoelen van het
kraanhuis, slang en handdouche.
‘Eenvoud is de sleutel van succes’
Thermische reiniging
Een thermische reiniging van een
kraanhuis, slang en handdouche passen
we toe wanneer er verhoogde waardes
zijn waargenomen. Maar wist u dat door

toepassing van de koude behuizing van
kranen, een themische reininging veelal
niet mogelijk is? Daarnaast wordt de
uitstroomtemperatuur bepaald door de
kwaliteit van een thermo-element. Vuil en
verkalking maakt, dat de uitstroom ver
beneden 60°C blijft steken.
Schell passeert deze problemen door
een ‘bypass’. Hierdoor zijn we als enige
fabrikant in staat om direct heet water
door het kraanhuis, slang en handdouche
te sturen. Opwarming van koud water is
simpelweg niet mogelijk omdat er geen
koud water in het kraanhuis aanwezig is.
Hygiëne en veiligheid
Bij hygiëne denken we aan het voorkomen
of eenvoudig verwijderen van vervuiling.
De behuizing van de Vitus is zo vormgegeven dat het oppervlak eenvoudig
afneembaar is en geen ophoping kent.
De afsluitbare S-koppelingen zijn hier een
goed voorbeeld van. Schell combineert
dit met hulzen over de koppelingen, zodat
schroeven, moeren en draadeinden geen
vuil meer aantrekken.
Extra voordeel inzake de veiligheid is
dat ook het gevaar van verbranding aan
de koppeling tot het verleden behoort.
Komend op het punt veiligheid kent
Schell als geen ander een veilige aanslag
voor de douchetemperatuur en wordt de
warmwater toevoer afgesloten wanneer
de koudwatertoevoer wegvalt.
Mocht ook uw interesse gewekt zijn dan
kunt ons benaderen…
www.schell.eu
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Vasco

Als trendsetter in innovatie en design, en marktleider op vlak van badkamerradiatoren biedt Vasco een duidelijk antwoord op de vraag naar esthetisch
vormgegeven verwarmingssystemen op elektriciteit. En koppelt gebruikscomfort
aan de hoogste eisen op het vlak van energie-efficiëntie. Zowel de Vasco Blower
als de andere elektrische nieuwkomers E-Volve en E-Panel zijn volledig conform
de nieuwe EcoDesign 2018-eisen.
E-Volve nieuwe regeling voor
elektrische radiatoren
Met E-Volve zet Vasco zijn duurzame
innovatiereeks verder. Deze nieuwe
regeling voor elektrische badkamerradiatoren combineert een discrete
vormgeving met energie-efficiënte
topprestaties. De weekprogrammering
en openraamdetectie zijn enkele voorbeelden van de energiebesparende
functies. Het kernidee is simpel: zo
energiezuinig mogelijk verwarmen.
Zo schakelt de radiator bij een plotse
temperatuurdaling automatisch naar
een lagere stand om geen onnodige
energie te verbruiken. E-Volve is ook
verkrijgbaar in een RF-kit (radiofrequentie)
met RF-thermostaat en een RF-ontvanger.

troeven van deze Blower-unit zijn:
• Automatisch weekprogramma op basis
van leefgewoontes (zelflerend)
• Boost-functie
• Indicatie van het energieverbruik
• Aanwezigheidsdetectie
• Openraamdetectie

Blower snel en efficiënt verwarmen
Vasco lanceert ook een nieuwe reeks
elektrische badkamerradiatoren met
geïntegreerde Blower, een snelle en
efficiënte verwarmingsventilator die
voor extra warmteafgifte zorgt (eigen
vermogen van 1.000W) en zich dankzij de
ingebouwde bewegingssensor automatisch
afstemt op uw leefpatroon. Belangrijke

www.vasco.eu

E-Panel elektrische
paneelradiatoren
Ook de elektrische paneelradiatoren van
Vasco kregen een grondige update. Het
volledige E-Panel-assortiment beschikt
voortaan over een regeling met onder
andere weekprogrammering en openraamdetectie. Bovendien wordt het
verticale gamma uitgebreid met vier
extra vermogens.

Verwarming & Klimaat

Energie-efficiënt elektrisch
verwarmen met Vasco
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Paneelbouw
Industrie

Voordelen van Value Design
voor paneelbouwers
De ontwikkelingen op het gebied van paneelbouw zorgen voor vele
vernieuwingen. Dit is niet alleen voordelig voor paneel- en machinebouwers,
maar ook voor de afnemers van de panelen.
Als het ontwerp, de productie en het
gebruik van panelen wordt verbeterd
kan een enorme efficiëntiewinst worden
gerealiseerd. Deze verbetering wordt
mogelijk gemaakt door de toepassing
van nieuwe producten, bedradingsmethoden en technologieën. Omron
voert diverse innovaties door in producten
die in panelen gebruikt worden, en in het
bouwproces van panelen met het concept
van Value Design voor panelen.
Downsizing
Het gebruik van de Value Design-componenten is een effectieve keuze om
besturingspanelen kleiner te maken.
Ruimte besparen
Gebruikers willen later vaak extra componenten toevoegen aan het besturingspaneel. Vaak moeten deze componenten
gemonteerd worden in elk mogelijk
beschikbare ruimte. Ruimtebesparing
in besturingspanelen levert dus een
enorm voordeel op voor de gebruiker.
Minder loze ruimte/Meer
geavanceerde besturingspanelen
Het aantal componenten dat nodig is in
besturingspanelen neemt steeds maar toe.
Dit is een gevolg van het steeds geavanceerder worden van machines en installaties. Componenten met een uniforme
afmeting helpen om het ontwerpwerk dat
nodig is voor de lay-out in het bedieningspaneel te verminderen.
Verbeterde warmteafgifte
De temperatuur in het besturingspaneel
is erg belangrijk. De Value Design-compo-

nenten hebben een hogere efficiency,
een verbeterde warmteafgifte, en een
uniforme bouwhoogte. Door de uniforme
afmetingen krijgt men een betere luchtstroom in de kast wat ten goede komt
aan de temperatuur in de kast.
Bestand tegen trillingen en geen
behoefte aan opnieuw aandraaien
• Overweeg het gebruik van Push-In
Plus-aansluitklemmen bij applicaties die
aan trillingen onderhevig zijn.
• Elimineer het vastdraaien van schroeven
tijdens installatie, na een transport of
tijdens periodiek onderhoud door
Push-In Plus-aansluitklemmen te
gebruiken.
Minder bedradingswerk
• Gebruik van componenten met Push-In
Plus zorgt voor een kortere paneelbouwtijd, onder andere door het sneller
aansluiten.
• Het aansluiten van een bedradingspunt
is gemakkelijker dan het aansluiten van
een hoofdtelefoon op een mobiel.
Belangrijkste kenmerken van
Omrons Value Design
• Uniforme, gestandaardiseerde
afmetingen (hoogte en diepte)
• Zij-aan-zij-montage mogelijk bij een
omgevingstemperatuur van 55°C.

• Aansluitklemmen met Push-In Plustechnologie.
• Bedrading met aansluiting en
loskoppeling aan de voorzijde.
• EPLAN-onderdeelgegevens beschikbaar
• Certificering voor UL en CSA.
industrial.omron.nl/panelbuilding
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Nieuw van Lumiko

De nieuwe universele leddimmer van Lumiko de Bikkel is een zeer compact apparaatje
wat zich volledig aanpast aan zijn situatie.
De Bikkel is uitermate geschikt voor het
transformeren van traditionele verlichting
naar een volledige dimbare led opstelling.
De Bikkel dimt ledverlichting tot 100VA en
maximaal dertien afzonderlijke led lampen
of drivers.

Door zijn formaat van slechts 30 mm x
26 mm x 13 mm kan de Bikkel eenvoudig
geïnstalleerd worden achter bestaande
schakelaars. Zo verandert deze kameleon
elke schakelaar in een intelligente led
dimmer.
Vanzelf ingesteld
Na het installeren van de Bikkel in de
bestaande situatie is het instellen van
de Bikkel heel simpel, dit gaat helemaal
vanzelf. De slimme software past zich aan
op de aangesloten verlichting. Daarna

Type
KLEM UNIV DIMMER BIKKEL LED100

Verlichting

Een kameleon als dimmer
kunt u het laagste niveau instellen in
stappen van 6%, waarmee u zelf het
laagste lichtniveau kunt kiezen.
Lumiko biedt een groot scala aan
dimoplossingen. Wilt u weten welke
dimmer past bij uw situatie? Of wilt u
meer informatie over de Bikkel of andere
dimoplossingen, kijk dan snel op:
dimjeled.nl
klemko.nl

Art.nr.
4302 776

BE-prijs
39,75

ACO

Regenwaterondereinden
In binnenstedelijke gebieden zijn PVC
regenpijpen aan de onderkant erg
kwetsbaar. Beschadigingen kunnen
ontstaan doordat ze geraakt worden door
een auto of fietssloten die eromheen
worden gehangen maar ook door vandalisme. Om te voorkomen dat regenpijpen

op deze plekken beschadigen worden
regenwaterondereinden toegepast. De
GM-X regenwaterondereinden uit verzinkt
staal zijn robuust, hebben een fraai
uiterlijk en zijn leverbaar in een ronde
en vierkante uitvoering. De GM-X hemelwaterondereinden kunnen eenvoudig op
het bestaande kunststof leidingwerk
worden aangesloten.
Voorkom verstoppingen
Om te voorkomen dat blad of ander vuil
vanuit de dakgoot via de regenpijp in
het riool of een infiltratiesysteem terecht
komt wordt een bladvanger geplaatst.
Complete hemelwaterafvoer
ACO-GM-X regenwaterondereinden
en bladvangers zijn onderdeel van het
complete ACO GM-X leveringsprogramma
dat bestaat uit hemelwaterafvoerbuizen,
dak- en balkon af- en doorvoeren die
sinds kort zijn opgenomen in het assortiment van Technische Unie.

Producteigenschappen
• Corrosiebestendig
- lange levensduur
- kathodische bescherming
• Duurzaam en robuust
- breukvast
- vormvast
- uv-bestendig
- vorstbestendig
• Gunstige geluidwerende eigenschappen
www.aco.nl

Sanitair

ACO GM-X toppers
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DRL presenteert Stratos®4S
Verwarming & Klimaat

Een Zonneboiler plaatsen
was nog nooit zo eenvoudig
DRL lanceert een efficiënte en innovatieve zonneboiler, hierbij alvast een
korte Preview van dit unieke systeem.

Stratos®4S
Naast het schitterende design, zijn
voordelen van de Stratos®4S in vergelijking met andere systemen opmerkelijk.

van de benodigde bevestigingsmaterialen (plat+schuindak). Met alleen de
aansluiting van warm en koud-waterleiding is de installatie al compleet*.

Stratos®4S is een kant en klaar product
waarbij het sanitair water in de collector
(vacuümbuizen) is geïntegreerd, waardoor
de voorraadboiler binnenshuis volledig
overbodig is geworden.
Het systeem wordt af fabriek bedrijfsklaar geleverd, dat wil zeggen voorzien

Stratos®4S is beschermt tegen bevriezing
tot -20°C, daarnaast biedt het gepatenteerde Rotoshield® systeem bescherming
tegen oververhitting.
Verder werkt het systeem zonder enige
andere vorm van hulpenergie** en zijn
elektronische regeling of circulatiepomp
niet nodig.
Qua installatiegemak, ruimtewinst en
efficiëntie is de Stratos®4S de absolute
koploper.

Voordelen op een rijtje
• Korte installatietijd
• Schitterend design
• Neemt binnenshuis geen ruimte
in beslag
• Hoge opbrengst
• Standaard montage plat en
schuin dak

De capaciteit van de Stratos®4S is
nauwkeurig berekend volgens de
laatste normen qua warmwater verbruik,
Stratos®4S is leverbaar in twee modellen,
een 120 en 180 liter systeem (warmwaterverbruik 45°C per dag), hierdoor is het
systeem niet alleen qua inhoud maar ook
qua omvang gering.
Bij een hogere dag behoefte kunnen
eenvoudig meerdere systemen gekoppeld
worden.
www.drl-products.nl

* N.B.: aansluiting w+k water volgens Vewin werkbladen.
** N.B.: alleen de toevoerleidingen voor warm- en koud- water dienen te worden beschermd tegen vorst door
middel van een verwarmingslint.
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Gira System 106

De eerste indruk is, zoals bekend, een daalder waard. Bij een gebouw krijgt u deze meestal
al bij de voordeur. Daarom moet hier alles kloppen. Zoals bij het Gira System 106, het
nieuwe deurstationsysteem van metaal in een puristisch, edel design. Gira presenteert
de opbouwversie in drie varianten en verschillende losse modules.
Mooie vormen en flexibel - dat zijn de
meest in het oog springende eigenschappen van het Gira System 106:
een modulair deurcommunicatiesysteem
met frontpanelen van metaal in een puristisch, edel design. Het is gebaseerd op
een basismaat van 106,5 × 106,5 mm
en omvat een breed, gestaag groeiend
assortiment voor buitentoepassingen. Het
systeem is spatwaterdicht conform IP54.
De modules zonder afdekraam in de
opbouwvariant steken 28,4 mm uit en
zijn verkrijgbaar met metalen designfronten in geborsteld edelstaal, geanodiseerd aluminium of verkeerswit gelakt
(RAL 9016). Tot de zeven functies behoren
de camera- en displaymodule, info- en
blinde module, deurstation- en spraakmodule en verschillende belknopmodules.
Samen vormen zij een harmonieus totaalbeeld dat individueel naar wens kan
worden samengesteld. De modules kunnen
staand of liggend worden gemonteerd.
De modules met camera en ook de
displaymodule zijn voorzien van een

zwarte, glazen afdekking van 3 mm dik
veiligheidsglas. Achter de verwisselbare
zwarte glasplaat verbergt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 85°
hebben de bewoners altijd zicht op
wat zich bij hun voordeur afspeelt. Innovatieve technologieën zorgen ongeacht
de lichtomstandigheden voor een helder
beeld; zelfs rechtstreeks invallend zonlicht
of felle koplampen in het donker van de
nacht veroorzaken geen storende
effecten. Dankzij de zwart-witmodus
van de tegen vandalisme beschermde
infraroodcamera kunt u ook in het donker
goed zien wie er voor de deur staat.
Mobiel en veilig: Gira DCS mobiel
Onderweg of thuis in het wifi-netwerk:
met Gira DCS mobiel presenteert Gira
een nieuwe mobiele toegang tot de
deurcommunicatie. De functie is in de
al bekende DCS-IP-gateway voor iOS
en Android smartphones opgeslagen
en vormt daarmee een eigen portaal-

oplossing van Gira. Dankzij kenmerken
zoals Early Media of groepsgesprekken
komt u ook te weten wie voor uw deur
staat als u niet thuis bent. De eigen app
van Gira, DCS mobiel, is verkrijgbaar
voor iOS en Android. Overigens: ook als
de app niet geopend is, wordt bij een
inkomende oproep een melding gegeven
via Push Notification.
De communicatie is echter niet alleen
mobiel, maar ook versleuteld - via
Secure Data Access (SAD), dat ook
wordt gebruikt in de module voor
toegang op afstand Gira S1. In de
eerste versie, die op Light+Building
wordt getoond, worden beelden
tweemaal per seconde geactualiseerd.
Latere updates zullen meer functies
bevatten. Voor alle gebruikers die al
een DCS-IP-gateway gebruiken, zal
een updatebestand beschikbaar zijn.
Gira DCS mobiel
Met Gira DCS mobiel presenteert Gira
een nieuwe mobiele toegang tot de
deurcommunicatie. De functie is in de
al bekende DCS-IP-gateway voor iOS
en Android smartphones opgeslagen
en vormt daarmee een eigen portaaloplossing van Gira.
www.gira.nl/deurcommunicatie

Elektrotechniek

Nieuwe designs en
functies aan de deur
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Schuch VARIO
Verlichting

Armaturen met variabele
lichtstroom
Een lastige opgave - één ruimte waarin
verschillende lichtsterktes nodig zijn. Of
een bestaande locatie waarbij de noodzakelijke lichtsterkte in de tijd verandert.
Het installeren van andere armaturen
en het onderhouden van verschillende
soorten (led-) armaturen kost altijd veel
extra tijd en geld.

Variabel instelbaar
Schuch heeft hiervoor de oplossing
gevonden met (momenteel) drie
verschillende armatuurreeksen die
op verschillende wattages kunnen
worden ingesteld. De lichtstroom kan
worden vastgezet op verschillende
waardes. Zo kunt u met één armatuur

aan verschillende behoeften voldoen.
Verschillende uitvoeringen
Schuch levert momenteel VARIO
armaturen voor halverlichting in de serie
161…, desgewenst ook in uitvoering
voor de levensmiddelenindustrie en de
(straat-) verlichtingsarmaturen in de 42…
en 48… serie.
Hoge lumen/Watt verhouding
Zoals voor alle Schuch ledarmaturen geldt
hebben ook de VARIO uitvoeringen een
uitstekende lichtopbrengst variërend van
130 lm/W tot 141 lm/W.
www.hateha.nl

OCS Servicebox 2.0®
Elektrotechniek

Vloerdoos voor instortén holle ruimte vloeren
Gebouwen kunnen niet zonder goede
elektrische aansluitpunten die een
flexibele inrichting van ruimtes mogelijk
maken. Er is nu één compacte vloerdoos
die praktisch in elke vloer past: de OCS
Servicebox 2.0® serie is geschikt voor
zowel instortvloeren als holle ruimte
vloeren.
Strak rvs deksel
Dankzij het strakke rvs deksel gaat de
Servicebox 2.0® op in elk interieur. Het
solide deksel is eenvoudig te monteren,

15 mm in hoogte verstelbaar en heeft
geen zichtbare bevestigingsschroeven
aan de bovenzijde. Ook beschikt het
deksel over één of meerdere kabeldoorvoeren waardoor deze eenvoudig te
sluiten is, wanneer er meerdere kabels
zijn aangesloten.
Modulaire samenstelling
De compacte 1-, 2-, 3-, en 4-voudige
Serviceboxen 2.0® zijn modulair
opgebouwd en kunnen eenvoudig naar
wens worden samengesteld. Standaard

Type
OCS Servicebox 2.0 ® type 1 - 1x230V
OCS Servicebox 2.0 ® type 2 - 2x230V
OCS Servicebox 2.0 ® type 3 - 2x230V + 1x leeg
OCS Servicebox 2.0 ® type 4 - 2x230V + 2x leeg

Art.nr.
3235 405
3235 421
3235 413
3780 012

BE-prijs
110,28
121,16
135,37
165,13

is de vloerdoos uitgerust met één of
twee 230V RA WCD’s. De lege posities
kunnen ingevuld worden met multimedia
aansluitingen, zoals HDMI, VGA/audio,
XLR, CAI en Audio. Bekijk alle opties en
mogelijkheden op:
www.ocsystems.nl
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GROHE RED
Sanitair

Kokend water direct
uit de kraan
GROHE Red is een opvallend slanke kokendheet waterkraan. Deze kraan heeft een
oplichtende led ring voor de activatie van de kokendheet waterstroom en tevens een
pan vul functie. De boiler heeft energielabel A en kent een ‘Holiday’ functie die het
mogelijk maakt om energie te besparen tijdens de vakantie. De behuizing is gemaakt
van wit gecoat staal, de kokend watertank is gemaakt van titanium, bestand tegen kalk
en corrosie. Met een hoogte van slechts 49 cm en een diameter van 21 cm past de
boiler in elk keukenkastje. De capaciteit van de boiler is 5,5 liter kokend water.
Normaal gebruik
In de stand-by modus is de buitenste ring
van de led niet verlicht. Om de kokendheet water toegang te openen moet
gedurende 1 seconde het beveiligingsicoon ingedrukt worden waarna de
buitenste ring rood zal oplichten. Om
de waterstroom te activeren moet u op
het GROHE Red icoontje drukken en uw
vinger verwijderen om direct te stoppen.
Indien de GROHE Red functie gedurende
vijf seconden niet gebruikt wordt, wordt
de Child Lock functie automatisch
geactiveerd waardoor veiligheid
gewaarborgd is.
Pan vul functie
Voor deze functie worden bovenstaande
stappen gevolgd tot en met het rood
oplichten van de buitenste ring. Daarna
dient het beveiligingsicoontje opnieuw te
worden ingedrukt waarna de buitenste
ring geel zal oplichten. Na het indrukken
van het GROHE Red icoontje kan er
gedurende 1 minuut een pan gevuld
worden met circa 3 liter kokend water.

Boiler ook bron voor warm water
Als de boiler aangesloten is op een
GROHE Red mengventiel kan de boiler
warm water leveren. Indien er in de
keuken alleen een koud wateraansluiting
is, zal het mengventiel kokend water met
koud water vermengen en zo warm water
maken.
GROHE Red Duo (kokend, warm, koud en
gemengd water) en Mono (alleen kokend
water) kranen zijn leverbaar in de uitvoering
chroom en Supersteel. De Duo variant is
leverbaar met L, C en U-uitloop, de Mono
met L en C-uitloop.
www.grohepro.nl
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Maatwerk in LTV-convectoren
Verwarming & Klimaat

Vereenvoudigde lagetemperatuurverwarming
door Betherma
Betherma combineert convectoren van degelijk Nederlands fabricaat
met scherpe prijzen, snelle levering en een unieke flexibiliteit in maten,
aansluitingen en kleuren. De nieuwe Betherma HPU ventilator breidt die
flexibiliteit uit tot Lage Temperatuur Verwarming, kortweg LTV.
Convector vervangt radiator
Door gebruik van lagetemperatuurverwarming en de toenemende toepassing
van grote glaspartijen, nemen convectoren
steeds meer de plaats in van radiatoren.
Deze convectoren zijn gemakkelijk in
iedere ruimte toe te passen.
Unieke AluMAXX-convector
Betherma heeft een aantrekkelijk assortiment designconvectoren, voorzien
van de gepatenteerde AluMAXX® High
Performance Convector.
Voor extra grote warmteafgifte bij een
beperkte convectorafmeting introduceert
Betherma een modulaire oplossing. Deze
kan onzichtbaar worden toegepast op
zowel een vrijstaande convector, wandconvector als in een convectorput, zowel
in nieuwbouw als bestaande bouw.
50% tot 80% meer warmteafgifte
Door een Betherma High Performance
Unit (HPU) ventilator bovenop de
AluMAXX®-convector te plaatsen, is elke
bestaande of nieuwe Betherma-convector
razendsnel te veranderen in een ventilatorconvector met topprestaties. De
Betherma HPU ventilator verhoogt de

warmteafgifte met maar liefst 50% tot
80%! Ook bij traditionele cv levert dit
veel energiebesparing op.
Automatisch traploos modulerend
De Betherma HPU ventilator werkt altijd
optimaal. De kleine en uiterst stille ventilatoren moduleren automatisch traploos
met de cv-ketel of warmtepomp mee. Ze
zorgen dus continu voor het hoogste
rendement.
Warmtepomp zonder rompslomp
Dankzij de Betherma HPU ventilator zijn

álle Betherma convectorcombinaties
eenvoudig toepasbaar als LTV-convectoren, ook wel LTV-designradiatoren
genoemd. Dit maakt ingrijpende en
kostbare maatregelen bij
de overstap naar LTV overbodig.
Alles wat de Betherma HPU ventilator
nodig heeft is een stopcontact. Het is dé
oplossing bij nieuwbouwprojecten,
maar ook bij renovatie.
Ook voor passieve koeling
Worden de convectoren ’s zomers
gebruikt bij passieve koeling door
een bodemwarmtepomp? Dan zorgt
de Betherma HPU ventilator voor de
snelle verspreiding van koele lucht.
In prestigieuze gebouwen
Betherma maatwerkconvectoren zijn
te vinden in onder andere Hogeschool
Inholland Delft, het Ministerie van
Defensie, het gerechtshof Den Haag,
Hoog Catharijne en Europese Lidl-distributiecentra. Betherma staat niet voor
niets bekend als de beste keus.
www.betherma.com
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FLUKE

Veel potentiële problemen in elektrotechnische en elektromechanische installaties
openbaren zich door warmteontwikkeling. Thermografie is dé techniek om deze
warmte in zichtbaar beeld om te zetten. De hedendaagse warmtebeeldcamera’s
zijn robuust, eenvoudig te gebruiken en nog veel betaalbaarder dan zelfs maar
een paar jaar geleden. Ze zijn uitgegroeid tot een realistische oplossing voor
dagelijks elektrotechnisch onderhoud.
Om een warmtebeeldcamera te
gebruiken, richt een gekwalificeerde
monteur of elektricien de camera op de
betreffende apparatuur en scant deze
de directe omgeving, op zoek naar
onverwachte hotspots. De camera
produceert een livebeeld van de warmte
die wordt uitgestraald door de apparatuur
en met een snelle druk op de trekkerschakelaar wordt een warmtebeeld vastgelegd. Wanneer de inspectie is voltooid,
kunt u de afbeeldingen uploaden naar
een computer, Apple®, iPhone® of iPad®
voor verdere analyse, het aanmaken van
rapporten en het voorspellen van trends.
Hoewel de warmtebeeldcamera’s
eenvoudig te gebruiken zijn, zijn ze het
meest effectief in de handen van een
gekwalificeerde technicus die kennis
heeft van elektrische metingen en de
apparatuur die wordt geïnspecteerd.
De volgende drie punten zijn bijzonder
belangrijk:
1. Belasting
De elektrische apparatuur die wordt
geïnspecteerd moet onder ten minste
40% van de nominale belasting staan om
problemen met een warmtebeeldcamera
te kunnen opsporen. Maximale belasting
is ideaal, indien mogelijk.
2. Veiligheid
Veiligheidsnormen voor elektrische
metingen blijven van toepassing,
volgens NFPA 70E. Wanneer u voor
een geopende spanningvoerende elektrische verdeler staat, moet u persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) dragen.
Afhankelijk van de situatie en de mate
van vlambooggevaar (kortsluitstroom)
van de apparatuur die wordt gescand,
kan dit het volgende omvatten:
• Vlamwerende kleding

• Met rubber gevoerde leren handschoenen
• Leren schoeisel
• Vlamboogbestendig gelaatsmasker,
helm en gehoorbescherming of een
volledig vlamboogbestendig pak
3. Emissiviteit
Emissiviteit beschrijft de mate waarin
een object infrarode energie of warmte
uitstraalt. Dit heeft invloed op hoe goed
een warmtebeeldcamera nauwkeurig de
oppervlaktetemperatuur van het object
kan meten. Verschillende materialen
stralen infrarode energie op verschillende
manieren uit. Elk object en materiaal
heeft een specifieke emissiviteit die
wordt ingedeeld op een schaal van
0 tot 1,0. Voor het nauwkeurig vastleggen
van temperaturen met warmtebeeldcamera’s geldt: hoe hoger de emissiviteit,
hoe beter.
Een warmtebeeldcamera gebruiken
tijdens elektrische inspecties geeft een
vroege indicatie van gebreken, zodat
brand en/of uitval kan worden voorkomen.
De normering NPR8040-1 beschrijft vijf
methoden van gemeten temperaturen in
elektrische installaties door warmtebeeldcamera’s.
Bij het uitvoeren van thermische
inspecties behoort een IR-inspecteur op
de hoogte te zijn van de infrarood-basisprincipes en moet zich bewust zijn van
de ‘do’s and don’ts’ van infrarood
metingen, zodat verkeerde resultaten
en interpretaties worden vermeden.
Ga voor meer informatie naar www.fluke.nl
of vraag een demonstratie aan bij uw
Technische Unie vestiging.
www.fluke.nl/acties

Gereedschap

Met warmtebeeldtechniek
elektrische problemen oplossen
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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, energieen 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

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’

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.
www.flamcogroup.com
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Tridonic basicDIM wireless

De Tridonic basicDIM wireless maakt het mogelijk om armaturen draadloos te dimmen
via een Nederlandstalige app voor tablets en smartphones (iOS/Android).
De basicDIM wireless is geschikt voor alle
armaturen met DALI, 1-10V en 0-10V. De
basicDIM wireless is dé ideale oplossing
voor ruimtes waar de bedrading niet kan
worden aangepast.
De basicDIM wireless staat standaard
ingesteld als dimmer, maar kan via de
app op verschillende functies worden
ingesteld. Het is bijvoorbeeld mogelijk
om de basicDIM wireless achter
een pulsdrukker in de muur te plaatsen,
zodat armaturen vanaf de wand
draadloos bediend kunnen worden.
Wanneer er meerdere Tridonic basicDIM
wireless modules op één locatie worden
gebruikt, vormen deze automatisch
een MESH-netwerk. Dit garandeert een
synchroon systeem dat vanaf alle plekken
te bedienen is. Er kunnen maximaal 127
basicDIM wireless modules worden

Verlichting

Draadloos dimmen via app
opgenomen in één netwerk. De verbinding
tussen smartphone en basicDIM wireless
komt tot stand via Bluetooth.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website.
Of neem contact op met uw Technische
Unie verkoopkantoor.
www.elpro.nl/basicdim-wireless

Type
Tridonic basicDIM Wireless
Tridonic basicDIM Wireless User Interface Black
Tridonic basicDIM Wireless User Interface White

Art.nr.
4254 343
4254 350
6263 406

BE-prijs
157,74
326,00
326,00

Veilig aftakken met de WKE Duo

In geval van brand garanderen alleen
absoluut betrouwbare producten de
veilige werking van relevante installaties
in gebouwen en tunnels, zoals bijvoorbeeld noodverlichtingen in vluchtroutes.
Om die reden verwerkt Spelsberg
constant de ervaringen uit de praktijk en
de eisen aan de installatie om de kabel-

aftak- en verbindingsdozen met functiebehoud verder te ontwikkelen.
Het resultaat is de WKE Duo, een
halogeenvrije behuizing van speciaal
Duroplast met klemmen van hittebestendig, speciaal keramiek. De kabelaftakdoos is getest door de MPA en
gecertificeerd conform EN 60670. De
dubbele klem van de WKE Duo zorgt
ervoor dat ook de aftakking volledig
uitgevoerd kan worden met functiebehoud, dat wil zeggen: één ader onder
één klempunt. Elektrisch functiebehoud
E30-E90 conform DIN 4102-12 wordt
op die manier volledig gegarandeerd.
Daarnaast maakt de duo klem het
mogelijk om verschillende aderdiameters
te combineren in hetzelfde klemblok.
De behuizing is eenvoudig en snel te
monteren door middel van de buitenliggende bevestigingsogen.

Meer informatie over de WKE Duo
en andere oplossingen voor elektrisch
functiebehoud:
www.spelsberg.nl

Elektrotechniek

Dé kabelaftakdoos voor
installaties met functiebehoud

44
Henco
Verwarming & Klimaat

Henco lanceert nieuwe
generatie mini perstoestellen!
Een nieuw toestel, met een geoptimaliseerde vormgeving en een heel aantal
nieuwe kenmerken in vergelijking met zijn voorganger. We nemen graag even
de tijd om in dit artikel dit nieuwe toestel toe te lichten.
Het Henco systeem bestaat uit de
Henco meerlagenbuis en PVDF persfittingen. Om de verbindingen te maken
tijdens de installatiewerken, is het Henco
assortiment nu aangevuld met een zeer
gebruiksvriendelijke persmachine,
genaamd M-BMINI3.
Kenmerken
• Licht, compact en robuuste structuur
• Elektronische controle en uitvoering
• Rotatie 360° zorgt voor efficiënte
werking, ook in beperkte werkruimte
• Behuizing gemaakt van isolerende,
schokbestendige polyamide, glasvezel
versterkt
• Ergonomisch handvat met twee componenten voor moeiteloos werken met één
hand
• Compatibel met de persbekken van
Novopress en Rothenberger, alsook
met Klauke
• Manuele terugkeer mogelijk
• Led-indicators zorgen voor snelle
informatie over de status van het
toestel en de persingen
• Hoge kwaliteit metalen koffer voor
veilige opslag
Controle prestaties
De persmachine is uitgerust met een
USB-interface en bijhorende gratis
software. Hiermee kan u, als installateur,
de prestaties van de uitgevoerde
persingen controleren.
Welke gegevens zijn allemaal ter
beschikking?
• Aanduiding totaal aantal persingen
• Aanduiding van alle voorgaande
persingen
• Aanduiding start garantieperiode
(startend vanaf de 25e persing)
• Mogelijkheid tot bewaren van 100.000
persingen
• Diagnose op afstand in geval van een
fout
• Enkelvoudig rapport - Meervoudig
rapport

M-BMINI3 als, de 3e generatie die alles overtreft,
altijd optimale zekerheid omdat de machine geen geheimen kent.

Garantie
Er is een garantie van twee jaar of 20.000
persingen van toepassing, mits correct
gebruik van de machine. Een jaarlijks
onderhoud van de persmachine is aangeraden. Hierbij wordt dan eveneens de

toestand van de persbekken en de batterij
gecontroleerd. Bovendien wordt de
service opgeslagen in het geheugen van
de tool.
www.henco.be

Hoe maak ik een persverbinding?

1. afsnijden

2. kalibreren

3. persen
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WISA

Functioneel, comfortabel en duurzaam. Badkamer trends blijven zicht afwisselen. Met
het nieuwe WISA XS 114 inbouwsysteem en de uitgebreide collectie badkamermeubels
van Wavedesign by WISA beweegt WISA mee met de trends en komt de invulling
hiervan voor iedereen binnen handbereik.
Hoger niveau
Mensen worden steeds langer waardoor
de behoefte naar hoger hangende wandclosets toeneemt. Hiervoor introduceert
WISA het XS 114 inbouwsysteem. Met
de XS 114 kan het wandcloset naast de
standaard hoogte van circa 40 cm ook
4 cm worden verhoogd. Zelfs dan blijft
het inbouwsysteem onder de 120 cm
waardoor er in de meeste gevallen geen
extra tegels nodig zijn. Dankzij de gewijzigde wateraansluiting op de tank is het
mogelijk om op eenvoudige wijze waterzijdig aan te sluiten door middel van een
perstang.
De beste kwaliteit
Met WISA haalt u kwaliteit in huis.
Met meer dan 150 jaar ervaring in
spoeltechniek is WISA uitgegroeid
tot toonaangevend toeleverancier van
badkamermeubelen, baden, douchebakken en whirlpoolsystemen. Alleen
de beste grondstoffen, materialen en

onderdelen worden toegepast in onze
producten. Voor iedere uitgegeven euro
krijgt u de best mogelijke kwaliteit.
Betaalbare luxe
Wavedesign by WISA biedt vandaag de
dag een uitgebreid productenprogramma
voor de badkamer waarmee u eindeloos
kunt combineren. Ga bijvoorbeeld voor
het strak gelijnde Napoli badkamermeubel, uitgevoerd in de sonoma brown
decorkleur met bijpassend cast marble
Mae wastafel. Daarboven de chique
Giada spiegel met geïntegreerde
ledverlichting en voorzien met een
bewegingssensor. Wanneer de spiegel
wordt voorzien van spiegelverwarming
blijft deze in alle tijden condens vrij. Maak
de badkamer compleet met het Basilia
bad waarbij optimaal design en comfort
elkaar ontmoeten. Ook de Basilia kan
eenvoudig worden omgetoverd tot een
whirlpool. Vertrouwd en ontspannen luxe
voor iedereen.

Zijn de wensen anders? Geen probleem,
met Wavedesign by WISA kunt u altijd de
juiste keuze maken!
www.wisa-sanitair.com

Sanitair

Ruimte en gemak binnen
handbereik
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NIEUW
Verlichting

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

Gekleurde versies van Nexitech,
CrystalWay en Velos armaturen
• Direct klaar voor gebruik
• Perfecte afwerking
• Hoogwaardige kwaliteit voor een lange
levensduur
• Behoud van de fabrieksgarantie

• Behoud van alle keurmerken en veiligheidskenmerken
• Professionele oplossing
www.eaton.nl/noodverlichting

CrystalWay matzwart

Rittal
Industrie

VX25 het nieuwe
vloerstaande kastsysteem
Minder is meer - dat is de filosofie achter
het nieuwe vloerstaande kastsysteem
VX25 van Rittal. Bij dit nieuwe kastsysteem is Rittal erin geslaagd om de
complexiteit in de schakelkasttechniek
aanzienlijk te reduceren dankzij een
doorlopend 25 mm-raster en volledige
symmetrie. Het aantal identieke onderdelen werd aanzienlijk verhoogd. Dit
resulteert in minder onderdelen en
daardoor minder voorraad.
Opbouwcomponenten voor de
verticale frames passen nu ook in het
dak- en bodembereik van de kast. Het
25 mm-raster zet zich bij gekoppelde
kasten ook voort in de ernaast geplaatste
kast. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld rails
over meerdere kasten heen worden
gemonteerd.
Het nieuwe profielframe creëert in de
kast 20 mm meer inbouwruimte in de

diepte. Deze ruimte is beschikbaar voor
het inbouwen van componenten. Afhankelijk van de toepassing en de gebruikte
componenten kan de schakelinstallatie
daardoor minder diep uitvallen, wat
resulteert in lagere kosten.
Ook de complexiteit wat betreft het
monteren en demonteren van deuren
is aanzienlijk gereduceerd. Eén persoon
kan de deuren nu zonder gereedschap
demonteren of monteren. De deur wordt
eenvoudig in het scharnier gehangen.
Ook bij de koppeling van schakelkasten
zijn meerdere innovaties doorgevoerd. Het
nieuwe koppelconcept heeft aanzienlijk
minder onderdelen nodig.
www.rittal.nl/vx25
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De ultieme douche ervaring!

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

tijdens uw dagelijkse doucheritueel was
nog nooit zo eenvoudig.

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

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

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

Sanitair

hansgrohe brengt
wederom een baanbrekende
innovatie: PowderRain!
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Itho Daalderop
Verwarming & Klimaat

Nederland moet in een
rap tempo verduurzamen
De warmtepomp is daarbij een essentieel onderdeel. Itho Daalderop biedt
met de HP-S 55, HP-S 95 en HP-S 130 een hoogwaardige oplossing om
woningen duurzaam te verwarmen én 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

7 jaar zekerheid door 7 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.

HP-S 95.

Slimme Spider Klimaatthermostaat
De HP-S wordt bediend met de meegeleverde Spider Klimaatthermostaat
en Spider app. Met Spider regelt u
op afstand ook andere slimme Itho
Daalderop oplossingen in de woning,
zoals verwarming van afzonderlijke
ruimten (multizonering), ventilatie en
elektrische apparaten.
zakelijk.ithodaalderop.nl/hp-s

HP-S 130.
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GE Lighting
for professionals

Wereldspeler GE Lighting introduceert vier series die passen bij hun status en reputatie.

GE Edgelit-paneel.

GE Edgelit-paneel
Het Edgelit-paneel van GE LED transformeert omgevingslicht in een exquise
balans van verfijnde uitstraling, gecombineerd met superieure lichtefficiëntie. Deze
panelen zijn ontworpen om de tl-armaturen in verlaagde plafonds te vervangen.
• Energie-efficiënt
(120 lm/w geleverd op 4000K)
• Uniform verlicht oppervlak, geen
zichtbare diodes of verblinding
• Brede uniforme lichtverdeling
• Geen IR- of uv-straling, geschikt voor
het verlichten van gevoelige objecten
in winkels, musea of tentoonstellingen
• Duurzaam, bestand tegen trillingen en
stoten
• Directe start op volledig vermogen
• Statische driver
• PF 0.9
GE ECO Downlighter
GE Lighting introduceert de nieuwe
standaard serie van de LED ECO Downlighters. Er is een selectie van groottes

GE ECO Downlighter.

en opties voor kleurtemperaturen om
te voldoen aan klantwensen. Met deze
nieuwe serie kan de verlichting in belangrijke segmenten worden verbeterd, zoals
kantoren, commerciële gebouwen, detailhandel administratiekantoren, horeca.
• Directe vervanging voor compacte
fluorescentie downlights
• Meer dan 55% energiebesparing in
vergelijking met armaturen die CFL
PL-lichtbronnen gebruiken
• Betaalbare oplossing voor het
ombouwen of voor nieuwe installaties
• Verminderde vervangings- en onderhoudskosten
• Gezond: uv- en IR-vrij
• Ingebouwde statische driver
• PF 0,9
• Inclusief aansluitdoos voor snelle
installatie

GE Mariner
Onze nieuwe geïntegreerde Mariner is een
ideale oplossing voor vele commerciële
laag hangende verlichtingstoepassingen.
Het is een energie-efficiënt alternatief
voor traditionele tl-verlichting, dat weinig
onderhoud nodig heeft. De geïntegreerde
Mariner biedt klanten de beste combinatie
van waarde en prestatie.
• Eenvoudige en gemakkelijke installatieopties met de snelle aansluitoplossing
• Ononderbroken verbindingsfunctie voor
beide groottes 1.200 mm en 1.500 mm
• Hoge prestatie met uitstekende
efficiëntie met twee lumen-pakketten 130 lm/w
• Ingebouwde statische driver
• PF > 0.9
• THD < 20%
www.bailey.nl

Integrated Bulkhead
Een eenvoudige en elegante armatuur,
ontworpen met geïntegreerde ledmodule
voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De integrated Bulkhead is
geschikt voor wand en plafond montage
en daardoor ruim toepasbaar, zoals in
entreehallen, trappenhuizen, gangen,
et cetera.
• Hoog rendement tot 95 lm/W
• Hoge beschermingsgraad IP65/IK10
• Verkrijgbaar met een geïntegreerde
bewegings- en daglichtsensor met
drie instelmogelijkheden
• PF > 0.9

Integrated Bulkhead.

GE Mariner.

Verlichting

Vier kwaliteitsseries van
een kwaliteitsmerk
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Draka loopt voorop in CPR
Elektrotechniek

CPR gecertificeerde
kabels van Draka
Bij permanente installaties in bouwwerken mogen alleen nog CPR-gecertificeerde
kabels worden verkocht en geïnstalleerd. Daarom heeft Draka veel nieuwe
producten geïntroduceerd voor zowel stroom als signaal- en datacommunicatie.
Naast een compleet assortiment CPR-gecertificeerde kabels stelt Draka ook
diverse tools beschikbaar. Hiermee vinden installateurs voor elk brandrisico de
juiste brandveilige kabel.
Vernieuwd assortiment
stuurstroomkabels
Dankzij de compacte en soepele
constructie zijn stuurstroomkabels
naast gebruik voor machinebouw ook
populair voor gebouwinstallaties. Met
name voor het aansturen van elektrische
componenten als motoren, ventilatoren
en kleppen. Voor toepassing in deze
omgeving is ook een CPR brandclassi-

ficatie vereist. Draka introduceert daarom
stuurstroomkabels in brandklassen Dca
en Cca. Zoals u van Draka en Technische
Unie gewend bent, is het geheel uit
voorraad leverbaar.
Datakabels
U vindt bij Draka een zeer compleet
pakket kabels voor de snelle 10 Gigabit
netwerken. Voor toepassing in woningen

Op de website www.draka-cpr.nl vindt u antwoorden op vragen zoals:
• Waarom komt de EU met een verordening voor het brandgedrag van kabels?
• Welke kabeltypen en kabeleigenschappen vallen onder EN 50575 (CPR) en
NEN 8012?
• Welke brandklasse geldt voor welk gebouwtype en welke functies?
• Hoe worden betrokkenen ondersteund in het kiezen van de juiste kabel?
• Wat is er concreet veranderd in de productcommunicatie over kabels?
• Wat is de rol en verantwoordelijkheid van fabrikanten, distributeurs, adviseurs,
installateurs en architecten?
• Wanneer zijn de nieuwe normen van toepassing en wanneer verplicht?

en klein-zakelijke netwerken is de
compacte UCHome Cat.7 kabel in
CPR-klasse Dca beschikbaar. Deze
kabel is geschikt voor 10 Gb Ethernet
over afstanden tot zestig meter. Voor
toepassing in grote zakelijke netwerken
zijn afgeschermde Cat.6A en Cat.7 kabels
met brandklasse Cca ideaal voor 10 Gb
bandbreedte over de volle afstand tot
negentig meter voor de vaste bekabeling.
En voor toepassingen met de hoogste
brandrisico’s, zoals ziekenhuizen, biedt
Draka Cat.7 en Cat.7A S/FTP bekabeling
in de hoogste brandklasse B2ca.
Kortom, Draka heeft voor elke situatie
een optimale CPR gecertificeerde
datakabel in het assortiment. Een
compleet overzicht vindt u op
www.draka.nl/catalogus.
Praktische wegwijzer
Dat we ons moeten houden aan de
CPR regelgeving is inmiddels wel
duidelijk. Maar hoe zit het nu ook
alweer met de regels? Hoe kiest u de
juiste kabel met de juiste brandklasse?
Om het u wat makkelijker te maken
heeft Draka alles op een rijtje gezet.
De speciaal ontworpen CPR selectietool helpt u tevens om de juiste brandklasse te bepalen voor de gewenste
toepassing. Bekijk meer CPR achtergrondinformatie, vraag en antwoorden
en diverse video’s op:
www.draka-cpr.nl
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FAMOSTAR

Installatievriendelijke en compacte vluchtwegaanduiding met een doordacht
design: de Go!-familie van Famostar heeft het. Dankzij de keuze uit zowel in- als
opbouwmodellen heeft u in vrijwel iedere situatie een uitstekende oplossing.
Of het nu gaat om een kantoor, school of ziekenhuis.
Optimaal montagegemak
Snel en eenvoudig monteren? Met het
installatievriendelijke systeem van Go!
is dat geen probleem. Go! opbouw is te
verkrijgen in een wand- en plafondversie
en is voorzien van een serviceluik. Deze
is te openen met slechts één schroevendraaier, waarna zowel de accu als het
pictogram makkelijk te vervangen of te
plaatsen zijn. Tevens zijn er klikvingers,
slotgaten en invoeropeningen aan alle
zijdes. Installatie van Go! inbouw komt
overeen met CELO inbouw. Een standaard
gatenzaag is te gebruiken voor een snelle
installatie en de led-unit is te (de)monteren
via een eenvoudig kliksysteem.
Opvallend doordacht
Go! opbouw is optioneel voorzien
van volwaardige vluchtwegverlichting,
dankzij de CELO-lens onderin het

serviceluik. Tussenafstanden tot wel
twaalf meter kunnen hiermee bereikt
worden, waardoor deze optie een
aanzienlijke besparing in het aantal
noodverlichtingsarmaturen per project
oplevert. Verder zijn beide armaturen
voorzien van Flash Alert™ Technology.
Door het feller oplichten van het pictogram tijdens een ontruiming in nood,
wordt Go! niet over het hoofd gezien.
Wilt u de montagevideo bekijken van
deze productfamilie? Of meer informatie?
Ga dan naar:
famostar.nl/Go!

Verlichting

Herken de vluchtroute
snel en duidelijk met Go!
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Spirax Sarco
Verwarming & Klimaat

Denkt u aan stoom?
Dan denkt u aan Spirax Sarco!
Als wereldleider in stoomsystemen, is Spirax Sarco meestal de eerste naam die opkomt
bij ingenieurs als ze denken aan het woord ‘stoom’. Dat komt omdat wij na een eeuw
ervaring een reputatie hebben opgebouwd en door een wereldwijde aanwezigheid
met meer dan 1.300 gespecialiseerde industriële ingenieurs in 34 verschillende landen.
Spirax Sarco streeft ernaar om u te helpen
bij het optimaliseren van de prestaties van
uw installatie, het bereiken van uw milieudoelstellingen, het behouden van uw
concurrentievoordeel en dit alles conform
de huidige wetgeving. Daarnaast kunnen
wij nieuwe systemen ontwerpen, begeleiden bij de installatie en het in bedrijf
stellen.

• Veilige vervanging van de universele
condenspot-vergrendelbare kogelafsluiters met positie indicator.
• Duurzaam ontwerp - volledig rvs,
uit een stuk ontworpen, flexibel en
compact design.
• Double Block & Bleed uitvoering
beschikbaar - extra veilige uitvoering tot
maximaal 26 bar verzadigde stoom

Spirax Sarco heeft de expertise, middelen,
producten en diensten om u te helpen uw
doelstellingen te realiseren!

Spirax SafeBloc™
De stalen DBB3 is een ‘Double Block &
Bleed’ afsluiter in een compact ontwerp
bestaande uit - dubbele klepafsluiter met
veilige balgmembraanafdichting en
aansluiting voor aflaat, met dezelfde
inbouwmaat als een enkele afsluiter.
Is ontwikkeld als een in-line dubbele
klepafsluiter voor stoom-, gas-, vloeistoffen-, condensaat- en watersystemen.
Beschikbare in PN40 of ASME300
aansluitingen. De aflaat aansluiting is
voorzien om de downstream klep
drukloos te maken wanneer de upstream
klep dicht gezet wordt. Deze aansluiting
kan in flens DN15, ½” BSP, NPT of SW
lasverbinding. Diameters: DN15 - DN100,
met uitzondering van DN32. EN10204 3.1
certificaat beschikbaar.

Compacte ontwateringspost
Traditionele condensaatstraten bevatten
vele verbindingen tussen de condenspot,
afsluiters en toebehoren. Deze vele
verbindingen vormen een potentieel
gevaar op lekkages. De STS 17.2
compacte ontwateringspost vermindert
aanzienlijk de installatietijd, inbouwlengte,
kosten en de kans op lekkages.
De STS17.2 is een compacte, modulaire
ontwateringspost, kan direct geïnstalleerd
worden, omvat alle benodigde componenten en heeft een universele connector
voor aansluiting van de condenspot.
• Minimaliseert stilstand van uw productieproces. De condenspot kan direct ter
plaatse worden ingeblokt en in enkele
minuten vervangen worden.

Compacte ontwateringspost.

Regelklep range Spira-trol™
De Spirax Sarco Spira-trol™ regelklep
is een modern ontwerp conform huidige
eisen uit de markt. Deze regelklep heeft
zeer lage gebruikskosten, hoge betrouwbaarheid, eenvoudige inbedrijfstelling en
minimaal onderhoud.
• Eenvoudig onderhoud - onderdelen zijn
te vervangen zonder speciaal gereedschap in leiding.
• Modulair ontwerp - configuratie aan
te passen aan gewijzigde omstandigheden.
• Beschikbaar in DN15 tot DN300, voor
drukken tot PN100 (ASME 600) - een
oplossing voor bijna elke toepassing.
• Elektrische of pneumatische servomotor.
• Intelligente elektro-pneumatische klepstandsteller - gebruiksvriendelijk en met
minimaal persluchtverbruik.
• Regelklep uitvoerbaar met geluid of
anti-cavitatie kooi met perfecte
geleiding.
Spirax Sarco heeft een compleet
gamma regelkleppen en toebehoren
voor elke toepassing.
www.spiraxsarco.com/nl

Spirax SafeBloc™.

Spira-trol™.
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JUNG eNet SMART HOME

De bediening van alle functies in de woning radiografisch en in één systeem voor
vooruitstrevende en comfortabele bediening met smartphone, ter plekke of op afstand
en met veilige, volledig versleutelde, communicatie. De plaatselijke (draadloze)
bedienpunten kunnen passend worden uitgevoerd in vele JUNG designs.
eNet SMART HOME: voor zekerheid,
meer eenvoud in de installatie en vooral
meer comfort in huis. In het systeem zijn
alle functies in de woning geïntegreerd in
één systeem: verlichting, zonwering en nu
ook verwarming dankzij de koppeling met
tado°. Alles eenvoudig te besturen vanuit
één app. Een toekomst-zeker systeem dat
altijd kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden.
Mobiel alles onder controle
Thuis of onderweg, uw SMART HOME
overal bedienen? Dat kan gemakkelijk
mobiel met de app, in de eigen WLAN
omgeving of via toegang op afstand.
Met de eNet Server kan de gebruiker
naast het sturen van individuele functies
en scènes, ook sturen volgens tijdschema’s, met als-dan functies, energiemanagement beheren en toegangsrechten zelf vastleggen.
Veilige communicatie
Databeveiliging is vandaag de dag
belangrijker dan ooit. Daarom heeft dit
in eNet SMART HOME prioriteit, voor
meer veiligheid en een goed gevoel.
Al het radiografische verkeer tussen de
apparaten in het eNet SMART HOME
systeem is versleuteld, zowel in het lokale

netwerk als bij toegang op afstand.
Alle internetdiensten worden bovendien
uitsluitend over servers afgehandeld die
hun veilige standplaats in Duitsland
hebben, waardoor de databeveiliging
volgens het strenge Duitse recht verloopt.
Scholingen
Voor installateurs geven wij in ons infocentrum in Hazerswoude-Rijndijk doorlopend een eNet SMART HOME
basisscholing. U kunt uzelf gratis
inschrijven voor de scholingen op onze
website, www.hateha.nl/agenda.

(Draadloze) bedienpunten mogelijk
in vele JUNG designs.

www.jung.nl

Intuïtieve bediening met de eNet SMART
HOME app, voor zowel iOS als Android.

Elektrotechniek

Verlichting, jaloezieën en
verwarming
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NEOPERL
Sanitair

LED-straalregelaar
Breng kleur in uw badkamer met de LED-straalregelaar! U kunt kiezen
uit twee verschillende modellen.
Met de LED-straalregelaar 7 Colours
kunt u genieten van een kleurenspektakel
met zeven kleuren. De kleur verandert om
de 3-4 seconden onafhankelijk van de
temperatuur en de waterdruk.
De Traffic Light-straalregelaar helpt u
om uw waterverbruik onder controle te
houden. Dankzij het principe van het
verkeerslicht zorgt hij ervoor dat u de
waterkraan slechts zolang opendraait als
nodig is. De LED-straalregelaar geeft
eerst vijftien seconden groen licht. Na
vijftien seconden wordt de LED-straalregelaar geel, na twintig seconden
schakelt de LED-straalregelaar naar
rood en begint na nog een vijf seconden
te knipperen - de hoogste tijd om de
waterkraan dicht te draaien!

Beide modellen functioneren op waterdruk en werken dus zonder batterijen.
De geïntegreerde Neoperl-technologie
zorgt voor een mooie en zachte straal.
Beide straalregelaars zijn uitgerust met
een adapter, zodat ze geschikt zijn voor
kranen met draadmaat M22x1 of M24x1.
Optimaal rendement vanaf 1 bar waterdruk; toepassingsgebied 5°C-45°C bij
maximaal 3 bar.
www.neoperl.ch

Eaton UPS
Elektrotechniek

Bescherm uw IT-apparatuur
tegen stroomstoringen
Een stroomonderbreking, storing of een
ander kwaliteitsprobleem met de stroomtoevoer heeft al snel grote gevolgen. In
de zorg bijvoorbeeld is een UPS van
levensbelang. In andere segmenten
ontstaat er vooral veel financiële schade
door processen die stil komen te liggen
met het wegvallen van de stroomtoevoer,

of door data dat beschadigd of verloren
raakt. Een UPS beschermt IT-apparatuur
en andere elektrische apparaten tegen
problemen in de stroomtoevoer. Eaton
biedt u een volledige serie UPS-systemen,
passend bij uw situatie.
Eaton Ellipse ECO UPS
De Eaton Ellipse ECO UPS heeft een
slim-line bouwvorm en ingebouwde
krachtige beveiliging tegen piekspanningen (voldoet aan IEC-norm 61643-1)
zodat de aangesloten apparatuur niet
alleen bij spanningsuitval beveiligd is.
Dankzij het efficiënte ontwerp en de
EcoControl-functie (USB-modellen) kan
met de Eaton Ellipse ECO ten opzichte
van eerdere generaties UPS-systemen tot
25 procent op energie worden bespaard.
www.eaton.nl/powerquality

Type
Art.nr.
Eaton Ellipse ECO
EL500DIN
4590 030
EL650DIN
4590 048
EL800USBDIN
4590 089
EL1200USBDIN
4590 105
EL1600USBDIN
4590 121

BE-prijs
173,12
184,62
278,90
383,49
505,52
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ALPHA3

De nieuwe ALPHA3 is de start van een nieuw tijdperk voor circulatoren.
De ALPHA3 heeft een ingebouwd
communicatie systeem welke verbinding
maakt met de intuïtieve Grundfos GO
Remote app. Dit maakt het mogelijk om
snel informatie uit te wisselen tussen
pomp en uw smartphone.
Vanaf het moment dat de ALPHA3 is
geïnstalleerd en verbinding heeft gemaakt
is het mogelijk om de pomp te besturen
vanaf uw smartphone (iOS en Android).
Het is bijvoorbeeld mogelijk om pomp
instellingen aan te passen. Ook heeft
u inzicht in alle relevante data zoals
de prestatie van de pomp, logboeken,
waarschuwingen en alarmen. Bovendien
kunt u met de ALPHA3 een compleet
verwarmingssystem balanceren via de
Grundfos GO Balance app.

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

Connectiviteit
Geavanceerde communicatie met
pompen door middel van een smartphone of tablet vereenvoudigd de ingebruikname. U bent niet meer beperkt
door de beperkte mogelijkheden van
het pompdisplay. Door de slimme
grafische interface zijn uitgebreide
aanpassingen van de functionaliteit
mogelijk. Dit heeft een betere functionaliteit en hoger rendement tot gevolg.
GO Balance
De ALPHA3 biedt u de mogelijkheid
om twee-pijps leidingsysteem en vloerverwarmingsystemen hydronisch te
balanceren met behulp van uw smartphone of tablet. U kunt dit uitvoeren met
de unieke Grundfos Go Balance app.

GO Remote
De Grundfos Go Remote app is ontworpen
voor het draadloos communiceren met uw
Grundfos producten. Met behulp van deze
app kunt u eenvoudig functionele aanpassingen uitvoeren aan Grundfos producten.
Tevens geschikt voor het analyseren van
actuele- en historische data. Bovendien
kunt u op eenvoudige wijze een overzichtelijke rapportage generen.
Beschikbaar in alle schroefdraadmaten.
Contacteer uw lokale verdeler voor meer
informatie.
nl.grundfos.com

Verwarming & Klimaat

Klaar voor de toekomst
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Stekerbaar installeren
Elektrotechniek

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

Type 1.

Type 2.

Type 3.

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

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

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

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

BE-prijs
2.450,00
2.450,00
2.450,00
2.450,00
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Ledarmaturen voor de
industrie
Ons portfolio voor het industriesegment bestaat uit een enorme selectie led
producten die zijn ontwikkeld om aan sectorspecifieke voorschriften te voldoen
en precies afgestemd zijn op de vereisten van de relevante werkomgeving. Uiterst
robuuste ledarmaturen, speciaal voor de veeleisende wereld van industriële
productie. Producten voor automatische verlichtingsbediening met sensoren en
DALI connectiviteit verbeteren bovendien de efficiëntie. LEDVANCE presenteert
hieronder twee van haar nieuwe producten voor dit segment.
LEDVANCE High Bay DALI
De High Bay DALI is een krachtig
armatuur met een zeer hoog lichtrendement tot 140 lm/W. De totale gebruikskosten zijn bijzonder voordelig dankzij
lichtmanagement met behulp van de
DALI-driver (met sensor en dimfunctionaliteit). De CLO-versie van dit armatuur
heeft tijdens de gehele nominale levensduur een constante lichtstroom tot 17.500
lm. En dankzij de IP65-classificatie is de
High Bay speciaal beschermd tegen stof

en water en daardoor geschikt voor vele
verschillende gebruiksdoelen in industriële
omgevingen. Een aluminium reflector is
als optionele accessoire beschikbaar
om de uitstralingshoek te verkleinen.
LEDVANCE biedt een garantie van vijf
jaar.
LEDVANCE TruSys®
De nieuwe TruSys® is een led lichtlijnsysteem, made in Europe, in een strak
design voor Industrie maar ook voor
bijvoorbeeld Shoplighting. Het armatuur
kent een zeer snelle en eenvoudige
installatie dankzij het inkliksysteem en
heeft een lichtstroom tot 7.350 lm.
TruSys® armaturen zijn beschikbaar in
de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en
6500K, voor On/Off en DALI. Met rails en
accessoires kunnen lichtlijnen voor de
meest veeleisende toepassingen worden

gecreëerd. Lichtlijnen tot 150 meter per
aansluiting zijn mogelijk. Een TruSys®
module heeft een systeemlengte van
1.530 mm. Er zijn vier verschillende
uitstralingshoeken beschikbaar.
De onderdelen en accessoires voor
de LEDVANCE TruSys® bestaan
onder andere uit rails, montagebeugels,
ophangkit en eindkappen. Voorzien van
5-draads (on/off) of 7-draads (DALI)
energiekabelsysteem. TruSys® realiseert
een energiebesparing tot 65% en heeft
een levensduur van 50.000 uur (L80/B50).
LEDVANCE geeft een garantie van
vijf jaar. Ideaal voor toepassingen in
productiehallen, magazijnen, supermarkten en werkplaatsen.
tu.nl/ldv

High Bay DALI.

TruSys®.

Schakel over naar Highlights van LEDVANCE!
High Bay DALI Reflector.

Bezoek LEDVANCE op de TU Boot
2018, op stand nummer 42.

Voor het vierde jaar op rij kunt u profiteren van het Highlights programma van
LEDVANCE en Technische Unie. Wij weten wat er nodig is voor succesvolle
professionele verlichtingsinstallaties en ondersteunen u bij het vinden van de
juiste oplossingen voor uw projecten. Kijk nu op tu.nl/ldv en profiteer tot en
met 28 november 2018 van onze Highlights producten en services én de speciale
Highlights spaaractie van Technische Unie en LEDVANCE.
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Nieuwe scherp geprijsde
Sanilav ‘EASY’ wasgoten
Als productie en service voorbeeld in onze sector willen wij de snelst
leverende, meest flexibele producent zijn van vandaalbestendige
sanitaire apparaten in inox en composiet.
Onze Sanilav Easy wasgoten worden
geproduceerd in inox 304 en zijn, net
zoals onze andere modellen, op maat
verkrijgbaar tussen de 100 cm en 300 cm
breed.
Sanilav® 9 EASY.

Sanilav® 7 EASY.

Deze wasgoten zijn ook CE gekeurd
en beantwoorden aan alle eisen van de
norm EN14296.
De aan de binnenzijde opgehoogde
lasnaad in combinatie met de binnenhoeken die groter zijn dan 90° garanderen
een perfecte reinigbaarheid.
Op de Intersan wasgoten zijn de lasnaden
aan de binnen- en buitenzijde gepassiveerd (lasverkleuring weggenomen en
chemisch nabehandeld) wat de corrosiebestendigheid verzekert.
Daarnaast garandeert het nieuw
ophangsysteem, dat zowel horizontaal
als verticaal regelbaar is, een perfecte
seriemontage.
Sanilav upgrade
Nu ook met volledig gladde rand aan de
onderzijde voor maximale veiligheid.
www.intersan.nl

Type
Sanilav® 9 EASY, 75 mm kraanvlak zonder spatwand, diepte 395 mm
Sanilav® 7 EASY, 75 mm kraanvlak met spatwand, diepte 395 mm

Art.nr.
5761 184
5761 135

BE-prijs
385,00
463,00
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Het meest uitgebreide kunststofsysteem

VSH biedt met haar Integrated Piping Systems een breed aanbod in metaal en
kunststof verbindingen. Met VSH MultiPress heeft VSH een kunststof leidingsysteem
in huis dat legio voordelen heeft en voor vele toepassingen bruikbaar is.
VSH MultiPress is een hoogwaardig
kunststof leidingsysteem van leidingen
en fittingen met Kiwa, KOMO en GASTEC
systeemkeur. De meerlagenbuizen zijn
uiterst flexibel en bieden daarmee
optimaal installatiegemak. In de buizen
is een aluminium laag aangebracht
waardoor de flexibele leidingen ná het
buigen en verpressen vormvast, robuust
en stevig blijven en dat de leidingen
100% zuurstofdicht zijn.
Bovendien biedt VSH MultiPress het
unieke voordeel dat het zowel met Uals TH-profiel te verpressen is. Dat kunt
u doen met de meeste gangbare pressbekken. Wie over wil stappen op dit
leidingsysteem hoeft er dus meestal
geen speciaal gereedschap voor aan te
schaffen.
Breder en dieper assortiment
Naast verwarming, drinkwater en
perslucht is VSH MultiPress sinds kort
ook geschikt voor gas. Tegelijkertijd zijn
er zo’n honderd nieuwe koppelingen,
overgangen en T-stukken aan het assortiment toegevoegd, zodat de installateur

nooit misgrijpt. Verder zijn de afmetingen
14 mm, 50 mm en 63 mm geïntroduceerd.
Features
Het systeem beschikt ook over vele
andere voordelen. VSH MultiPress heeft
een handige kleurcodering per maat-

voering en de uiterst slimme en eenvoudige
manier waarop de pressbek optimaal
wordt geplaatst. Samen met de Leak
Before Pressed-functie is dat dé garantie
voor snelle en zekere verpressing. De
rvs presshuls is corrosiebestendig en
daarmee de ideale oplossing voor het
instorten in dunne dekvloeren van beton
en cement.
Overgangskoppelingen
draad en knel
Ook is gedacht aan de mogelijkheid
om de overgang naar draad of knel te
maken. Overgangskoppelingen zijn
binnen het VSH MultiPress-systeem als
messing koppelingen beschikbaar. Dat
maakt dat u heel eenvoudig de overgang
naar andere VSH-systemen kunt maken.
VSH belooft haar klanten immers dat ze
Integrated Piping Systems levert.
www.vsh.nl/multipress

Verwarming & Klimaat

Handige features maakt
VSH MultiPress hét ideale
press-systeem
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WinLed
Verlichting

Nieuw licht op de zaak
De industriële ledverlichtingsarmaturen van WinLed vinden steeds beter hun weg
in Nederland en zelfs in België. Met name de Skyline lijnarmaturen zijn succesvol
door de goede prijs-kwaliteitverhouding.

ToyChamp (Amersfoort): totaal 4 speelgoedzaken en distributiecentrum (Genk-BE).

WinLed Skyline
Afgelopen jaar heeft WinLed haar
programma lijnarmaturen verder uitgebreid. Er zijn allerlei extra features en
uitvoeringen beschikbaar gekomen zoals
een gelensde uitvoering voor tussen hoge

stellingen en noodunits voor alle types.
Beide profiellengtes zijn leverbaar met
een geïntegreerde kabelgoot zodat daarin
andere kabels netjes weggewerkt kunnen
worden. Met een speciale ophanghaak
kunnen ook deze profielen snel opgehangen worden.

De Winled aanpak
1. U meldt zich bij WinLed met een
concreet project.
2. Samen wordt de klantwens
geïnventariseerd.
3. Indien gewenst bezoekt de
WinLed- vertegenwoordiger
samen met u de locatie.
4. WinLed maakt een lichtplanadvies.
5. In overleg wordt de definitieve
inrichting van de ruimte bepaald.
6. U plaatst de bestelling bij
Technische Unie.
7. Tijdens installatie is WinLed
bereikbaar voor ondersteuning.
8. WinLed garandeert optimale
lichtkwaliteit en minimaal energieverbruik dus een tevreden klant.
9. WinLed blijft volledige service
bieden; ook na de installatie.

WinLed Office, Highbay en
Outdoor
Alle WinLed armaturen kenmerken zich
door een hoge efficiency (meeste types
boven 120 lm/W) en een lange levensduur.
Dit laatste wordt gerealiseerd door kwaliteitscomponenten van Nederlandse
makelij toe te passen en de productie in
eigen hand te houden (ISO 9001-2015
kwaliteitssysteem). De gerealiseerde
projecten zijn zeer divers qua toepassing
en qua grootte: van ziekenhuis tot speelgoedwinkel, van groot distributiecentrum
tot constructiebedrijf. Check de projecten
op winled.nl voor een overzicht van de
diverse gerealiseerde projecten en toegepaste armaturen.
WinLed aanpak ontzorgt de
installateur
Waar installateurs vooral over te spreken
zijn is de zogenaamde WinLed aanpak:

Van Marcke (Kortijk,BE): nieuw logistiek
centrum, 88.000 m² groot.

St. Antoniusziekenhuis (BenedenLeeuwen): renovatie diverse ruimtes.

WinLed helpt met het maken van een
lichtplan en de berekening van de terugverdientijd zodat de installateur zijn klant
kan overtuigen van het rendement van
deze investering. De korte communicatielijnen en grote flexibiliteit van WinLed
worden als zeer prettig ervaren. Logistieke
partner Technische Unie zorgt voor een
goede prijs en een soepele levering zodat
men snel kan beginnen. Bovendien staat
service hoog in het vaandel bij WinLed en
houdt deze ook niet op na de garantietermijn.
Neem contact op en probeer
de WinLed-aanpak!
www.winled.nl
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Hager

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

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

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

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

Elektrotechniek

Vega. Volop ruimte,
strak design.
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Haceka fonteinpacks
Haceka heeft zijn assortiment complete fonteinpacks uitgebreid met
vier nieuwe design modellen!
Van een smal fonteintje met strakke lijnen
voor in de compacte toiletruimte als een
design fontein in de vorm van een druppel!
De blue limestone fontein packs zijn
inclusief sifon, design koud water kraan
en bevestigingsbeugels.
De kranen in deze collectie zijn voorzien
van een perlator die los te vervangen is
indien deze door kalk is dichtgeslibd.
Alle modellen zijn voorzien van een

Tulip

Lotus

innovatief montagesysteem bestaande
uit ophangbeugels voor eenvoudige en
veilige montage. Hierdoor zijn de Haceka
fonteinsets extra veilig en voldoen aan
EN norm 14688 voor zware wastafels.
De kern hiervan is dat de wasbakjes een
gewicht van 150 kg moeten kunnen
dragen. De beugels verspreiden de kracht
over een groter gedeelte van de muur dus
ook geschikt voor holle wand.

Rose

Type
Tulip
Lotus
Rose
Jasmin

Art.nr.
7834 415
7834 387
7834 408
7834 394

BE-prijs
167,34
167,34
167,34
167,34

Jasmin

Vaillant
Verwarming & Klimaat

Vaillant introduceert
auroPOWER
Vaillant brengt zijn eerste collectie
PV-panelen op de markt, genaamd
auroPOWER. Het systeem kent namelijk
een sterke compatibiliteit van de componenten, zowel onderling als met andere
Vaillant-producten. Een zo hoog mogelijke
efficiëntie staat centraal: een rendement
tot 98,7 procent is mogelijk. Het

auroPOWER systeem is vanaf heden
beschikbaar bij de groothandel.
Het compacte en veelzijdige fotovoltaïsche systeem auroPOWER biedt de
keuze tussen drie fotovoltaïsche monokristallijne panelen. Zo is er een paneel
van 300 Wattpiek dat zelfs aan de meest

veeleisende esthetische wensen voldoet,
maar ook het paneel van 305 Wattpiek
dat het accent legt op maximale
efficiëntie. Qua prijs-kwaliteitverhouding
springt het paneel met een capaciteit van
290 Wattpiek er bovenuit.
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.
Vaillant neemt de volledige berekening
van de planningsinformatie voor zijn
rekening via de Technisch Project
Adviseurs van Vaillant.
www.vaillant.nl
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HENSEL

Bij uw keuze voor een kabeldoos voor buitenopstelling of voor gebruik in een Industriële
omgeving is niet alleen de IP-waarde belangrijk. Een zeer bepalende factor is de
materiaalkeuze in verband met de uv- en chemische bestendigheid.
De Enycase kabeldoos KF-serie is van
polycarbonaat met GFS, hierdoor is hij
uv-bestendig, regenwaterdicht, zeewateren hittebestendig. De beschermingsgraad
is IP66/IP67/IP69 met de juiste kabelinvoeringen en daardoor geschikt voor
onbeschermde installatie in de open
ruimte. Tevens hebben ze een hoge
chemische resistentie, geen metalen
schroeven en zijn dus zeer breed in de
industrie inzetbaar. Ook geschikt voor
offshore toepassingen door zijn DNV en
GL keurmerken.
De kabeldozen zijn verkrijgbaar in acht
verschillende afmetingen in het grijs
(RAL 7035), of in het zwart (RAL 9011).
Beide kleuren zijn verkrijgbaar in twee
verschillende type, namelijk met
metrische uitbreekpoorten of gladde
wand uitvoeringen. De kabeldozen met
metrische uitbreekpoorten zijn voorzien
van klemmen of leeg verkrijgbaar. Deze

doorverbindings-klemmen lopen van
0,75 mm2 tot zelfs 50 mm2.
Kabeldoos voorzien van
insteekklemmen
Hensel is bekend van de kabeldozen
voorzien van doorverbindklemmen. In
de installatiewereld wordt veel gebruik
gemaakt van steeklasdoppen. Hensel
heeft daarom een van zijn kabeldozen
voorzien van een bevestigingsadaptor
voor het aanbrengen van deze steekklemmen. Hierdoor zijn de Wago steeklasdoppen vast te positioneren in de
kabeldoos. Dit is praktischer en overzichtelijker.
De kabeldoos DK 0404 W is voorzien
van vijf Wago 221-413 3-voudige
compact aansluitklemmen en twee
Wago bevestigingsadaptors. Hierdoor
kan kabel van 0,14-4 mm2 direct worden
aangesloten.

De kabeldoos is IP66, voorzien van
elastische afdichtmembranen welke
eenvoudig verwijderd kunnen worden
voor het gebruik van kabelwartels.
Deze kwalitatieve hoogwaardige kabeldoos is gemakkelijk in de montage, is bij
moeilijke omstandigheden toepasbaar en
heeft een zeer professionele uitstraling.
www.hensel-electric.nl

Elektrotechniek

Kabeldozen voor de
professional
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Creëer een gezond binnenklimaat met een ventilatielucht/
water warmtepomp van NIBE
Ventilatielucht/water warmtepompen van NIBE winnen zeer efficiënt energie terug
uit afgevoerde ventilatielucht en gebruiken de herwonnen energie om woningen
en appartementen op duurzame wijze te voorzien van een optimaal binnenklimaat
en een royale hoeveelheid warmtapwater. Het resultaat: lagere energiekosten, meer
comfort en minder CO²-uitstoot.

Met de NIBE F370, F470, F730 en F750
biedt NIBE een serie compleet uitgeruste
ventilatielucht/water combi warmtepompen
die een kant-en-klare, energiezuinige
oplossing bieden voor mechanische ventilatie, cv-verwarming en de bereiding van
warmtapwater. De NIBE F470 (standaard)
en NIBE F750 (met behulp van een accessoire) leveren bovendien extra comfort
door toegevoerde ventilatielucht voor te
verwarmen.
Breed inzetbaar
De aan/uit modellen (NIBE F370 en
NIBE F470) hebben een geadviseerd
toepassingsgebied voor verwarming tot
een vermogen van 3kW, de modulerende
modellen (NIBE F730 en NIBE F750)
tot een vermogen van 5kW. Hiermee
zijn ze geschikt voor woningen en
appartementen met een vloeroppervlak
tot 200 m2. De warmtepompen zijn
bovendien breed inzetbaar. Zo zijn ze

bij uitstek geschikt voor gasloze nieuwbouw volgens het NOM-concept, maar
passen ze ook prima in een hybride installatie. In bestaande bouw worden ventilatielucht/water warmtepompen van NIBE
bovendien veel toegepast als duurzame
vervanger van een bestaande mv-box.
Installatiegemak
Dankzij de complete uitvoering - zelfs aan
een ingebouwd expansievat is gedacht zijn alle modellen snel te installeren.
Bovendien vergen de warmtepompen
een beperkt vloeroppervlak van slechts
60 x 62 cm. Is de beschikbare hoogte
op de opstelplaats van de warmtepomp
beperkt? Geen probleem: de NIBE F730
en NIBE F750 kunnen worden gesplitst in
twee los naast elkaar te plaatsen delen.
Beheer op afstand
Alle modellen zijn voorzien van een
overzichtelijk kleurendisplay en een

intelligente regeling. Dankzij de ingebouwde communicatiemodule en met
behulp van de handige app NIBE Uplink
kan bovendien op afstand - via een
tablet of smartphone - de ventilatiestand
worden aangepast. Tot slot zijn in de
regeling de functies Smart Grid Ready
en Smart Price Adaption geïntegreerd
om extra kostenbesparingen te kunnen
realiseren.
Overige kenmerken en voordelen
• Combi-uitvoering met ingebouwde
boiler (170 of 180 liter)
• Geen buitenunit nodig!
• Voorzien van de maximaal haalbare
energielabels (A+ tot en met A+++) in
hun klasse!
• ISDE-subsidie: € 1.350,- (NIBE F370/
NIBE F470) of € 1.700,- (NIBE F730/
NIBE F750)
www.nibenl.nl
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Trilux breidt outdoor
portfolio uit
Logistieke hal, kantoorgebouw, winkel, school of ziekenhuis: goede verlichting eindigt niet
bij de deurdrempel. Als het om oriëntatie en veiligheid in het buitenbereik gaat, speelt de
verlichting van parkeerterreinen, toegangswegen, paden en gevels een belangrijke rol.
De beste resultaten kunnen enkel worden gerealiseerd als de lichtplanning, techniek en
producten uit één hand komen. Alleen op die manier komen de verlichtingsoplossingen
en -concepten voor binnen en buiten optimaal samen.
aluminiumbehuizing. De Skeo Pura is
leverbaar in twee verschillende formaten.
Skeo Circ LED
De Skeo Circ LED is het ronde broertje
van de Skeo Pura LED. De twee verschillende formaten en keur individuele afdekkingen bieden tal van design mogelijkheden. Bij veranderende vereisten kunnen
de lichtkleur en de lichtstroom achteraf
met een ingebouwde schakelaar in de
armatuur worden aangepast.

Daartoe heeft TRILUX haar portfolio
voor buitenverlichting opnieuw sterk
uitgebreid. Het resultaat: in vorm en
techniek perfect op elkaar afgestemde
oplossingen voor buiten. De Skeo familie
is slechts één highlight uit het uitgebreide
portfolio voor buitenverlichting.

formaten. De lichtkubus kan opwaarts,
neerwaarts en zijwaarts licht uitstralen in
smalle of brede lichtbundels. Daarnaast
is de Skeo Q leverbaar als kleine spot en
als markeringsarmatuur.

Skeo Q LED
De Skeo Q is de compactste armatuur
van de Skeo-familie en overtuigt door
een modern design en hoogwaardige
materialen. De Skeo Q is als wand- of
plafondarmatuur verkrijgbaar in twee

Skeo Pura LED
De kwadratische wand- en plafondverlichting Skeo Pura LED is dankzij
hoogwaardige materialen extreem
robuust. De Skeo Pura LED beschikt
over een tijdloos-ingetogen design. Het
matte, witte glas van de afdekplaat vormt
een aangenaam optisch contrast met de

Skeo Q LED.

Skeo Pura LED.

One-stop-shopping
TRILUX is de verlichtingspartner voor
het gehele gebouw, met kwaliteit als
uitgangspunt. Voor iedere situatie
biedt TRILUX de meest energiezuinige
oplossing, op basis van een breed
scala aan binnen- en buitenverlichtingsarmaturen. TRILUX biedt Duitse kwaliteit,
vijf jaar garantie en financieringsmogelijkheden. Alles uit één hand. Ook met
deskundig licht technisch advies en de
lichtplanning staan wij u graag, samen
met Technische Unie, terzijde.
www.trilux.com/skeoq

Skeo Circ LED.
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De industriële badkamer
van Bruynzeel
We zien het steeds vaker terugkomen in het interieur: zwarte, industriële
accenten zoals je dat bij kozijnen en deuren ziet. Bruynzeel zet deze trend
voort in de badkamer en heeft zijde zwart toegevoegd aan het kleurenpalet
van de badmeubelseries. Tevens zijn er douchewanden met zwarte profielen
geïntroduceerd: zo wordt de industriële look helemaal compleet.

Zwart is een elegante en tijdloze kleur
die niet voor niets veelvuldig wordt
ingezet - zwart combineert immers
altijd goed. Zwart kan bescheiden
worden toegepast in een interieur om
een Scandinavische of industriële stijl
te creëren. Deze beide interieurstijlen
zijn prominent aanwezig in de huidige
woontrends. Wanneer de kleur zwart
royaal wordt toegepast, creëert dit een

‘You can have any colour,
as long as it’s black.’
Henry Ford

dramatisch en stemmig effect. Dit geeft
de ruimte een intieme ambiance.
Welke sfeer u ook wilt uitdrukken in de
badkamer, met de Bruynzeel badkamermeubels in zijde zwart bereik u het juiste
resultaat.
Door een speciale fingerproof coating
op het zijde zwarte decor zijn vingerafdrukken op het meubilair verleden
tijd. Om deze reden zorgt dit decor ervoor
dat de badmeubelen zeer onderhoudsvriendelijk zijn. Op deze manier kan
iedereen genieten van de sfeer die zijde
zwart creëert, zonder de nadelen ervan
te ondervinden. Om de zijde zwarte
badmeubelen te complementeren is

ook de populaire Taro inloopdouche in
een zwarte editie geïntroduceerd. De
strakke profielen van de douchewand
en het draaibare zijpaneel zijn nu ook
verkrijgbaar in een zwarte gepoedercoate
uitvoering. Indien de Taro niet in uw
badkamersituatie past, heeft de serie
Lector inloopdouches vele mogelijkheden
met dezelfde matzwarte finish.
Wilt u ook alle andere kleuren van de
badkamerproducten van Bruynzeel zien?
Neem eens een kijkje op onze website:
www.bruynzeelhomeproducts.nl
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Dit najaar introduceert Burgerhout het compleet nieuwe EasySafe rookgasafvoersysteem. EasySafe is een modulair concentrisch rookgasafvoersysteem ten
behoeve van de moderne gesloten hr cv-ketel.

Bij de ontwikkeling van dit systeem lag
de lat hoog: het moest een oplossing
worden waarmee de installateur op een
makkelijke manier een zeer veilig en
duurzaam systeem kan installeren. Het
resultaat is een technisch vernuftige
push-fit koppeling met een innovatieve
trekvaste verbinding.
Het EasySafe-systeem heeft een aantal
unieke kenmerken waarmee Burgerhout
een volgende stap zet:
• Veiligheid: de trekvaste verbinding en
de degelijke constructie van het
concentrisch systeem zorgen voor een
hoog niveau in veiligheid. De lekdichtheidsklasse van het systeem is H1,
de hoogste klasse van de Europese
norm voor rookgasafvoersystemen
(EN 14471 en EN 1443). De bijbehorende testdruk is 5.000 Pa. Dit komt
overeen met 50 cm waterkolom.
• Trekvastheid: de verbinding zorgt
ervoor dat de kans op het losraken
van de componenten tot nagenoeg
nul gereduceerd is. Deze verbinding
wordt gevormd door vijfendertig slim
gepositioneerde haakjes op een stalen
tandring die zich vastklemmen op
de kunststof luchttoevoerbuis. De
koppeling heeft een trekvastheid van
meer dan 450 Newton (45 kilo).
Het systeem is eenvoudig uit elkaar te

halen door de buitenring een slag te
draaien.
• Degelijk: de constructie van de concentrische delen is robuust uitgevoerd. De
bochten zijn uit een mimimaal aantal
onderdelen gemaakt en de buizen zijn
degelijk met elkaar verbonden. De luchttoevoer is voorzien van een kwalitatief
hoogwaardig rubberen afdichting. De
lekdichtheid van de luchttoevoer is
hiermee dusdanig verzekerd dat het
concentrische vangnet gegarandeerd is.
• Montagegemak: het EasySafesysteem bestaat volledig uit kunststof
onderdelen, deze hebben aan de

inkortzijde dezelfde lengte. De gelijke
lengte en de bevestiging van de
binnenbuis in de luchttoevoerbuis
maakt het mogelijk om het systeem
eenvoudig in één zaagbewerking in te
korten. Zo zijn tijdrovende handelingen
voor het twee maal uitmeten, demonteren en vervolgens weer monteren van
de rookgasafvoerbuis overbodig.
Het volledige Burgerhout EasySafesysteem is vanaf november leverbaar.
burgerhout.nl/easysafe

Eerste volledig geïntegreerde trekvaste verbinding.

Verwarming & Klimaat

Revolutionair rookgasafvoersysteem EasySafe
van Burgerhout

68
Watts Vision
Sanitair

Voor elke situatie comfort
in één pakket
Watts Water Technologies biedt met het Watts Vision® systeem de perfecte combinatie
van optimaal comfort en besparingspotentieel op uw energie rekening.

Het Watts Vision systeem bestaat uit een
compleet pakket om uw verschillende
systemen en na-regelingen perfect met
elkaar te laten functioneren. Hierbij is
het ook mogelijk om uw systeem te laten
koelen door middel van de Heat/Cool
module. Met het Watts Vision systeem
word het mogelijk om tot vijftig verschillende ruimtes te reguleren. Hierdoor
kunnen bedrijven en consumenten
genieten van de juiste temperatuur, op
de juiste plek, op het juiste moment
en wordt onnodige energie verspilling
verleden tijd. Tevens biedt het systeem

In het Radiator pakket vindt
u terug:
• Centrale touchscreen met wifi
• 4 thermostatische knoppen
• Digitale kamerthermostaat
• Ketelontvanger potentiaal vrij

middels aan/uit schakelaars de mogelijkheid diverse elektrische appendages
te schakelen, bijvoorbeeld uw verlichting.
Met het centrale touchscreen
bedieningspaneel welke is uitgerust
met wifi voor bediening met uw smartphone of tablet, kunt u eenvoudig de
temperatuur of elektrische appendages
programmeren per ruimte - vanaf iedere
plek in en buiten uw huis. Hiervoor heeft
Watts haar eigen app welke u kosteloos
kunt downloaden in de Apple App Store
of Google Play store.
De centrale touchscreen is uitgerust
met een micro-sd kaartlezer. Indien er
nieuwe software beschikbaar is kunt
u deze eenvoudig uploaden in uw
centrale bedieningspaneel. Uw systeem
raakt dus nooit verouderd! Dus of u nu
vloerverwarming heeft of radiatoren,

cv-toestel, stadsverwarming, warmtepomp of elektrische vloerverwarming:
Watts Vision kan eenvoudig in elke
situatie worden toegepast. En omdat
Watts Vision draadloos werkt, kan het
systeem zowel in bestaande als in
nieuwbouw installaties eenvoudig worden
toegepast zonder hak- of breekwerk.
Standaard beschikt het systeem over
een bereik van dertig meter binnenen honderd meter buitenshuis. Waar
benodigd is het mogelijk het draadloos
signaal verder te versterken met behulp
van de externe signaalversterker.
Watts biedt vanaf heden ook comfortpakketten aan die zowel voor radiatoren
als vloerverwarming toepasbaar zijn.
www.watts-klimaatregeling.nl

In het Vloerverwarming
pakket vindt u terug:
• Centrale touchscreen met wifi
• 4 digitale kamerthermostaten
• Aansluitmodule 6 zone 230V
• 6 stelmotoren NC 230V 230V
• Ketelontvanger potentiaal vrij

Type
Watts® Vision comfortpakket radiatoren
Watts® Vision comfortpakket vloerwerwarming

Art.nr.
6663 407
6663 400

BE-prijs
885,00
1.125,00
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Bij het ontwerp van een verdeler voor een Photovoltaic installatie is het van het grootste
belang rekening te houden met de extra warmteontwikkeling. Op een mooie (warme)
dag is de gelijktijdigheid gedurende 6 à 8 uur bijna 100% en de warmteontwikkeling dus
maximaal! Juist hierdoor is het ontwerp van een PV-verdeler veel kritischer dan van een
gewone verdeler. Zeer belangrijk is dus de keuze van de juiste materialen, want foutieve
keuzes hebben onnodig afschakelen of zelfs brand tot gevolg.
Ook bij het aansluiten van de PV-installatie op het reguliere net kunnen veel
fouten gemaakt worden. Waar komt
de verdeler te staan? Wordt het een
buitenopstelling? Hoe en waar sluit ik
aan op mijn bestaande installatie? Krijg
ik te maken met stapelende stromen?
Is de KA-waarde van mijn hoofdrailsysteem voldoende? Of moet ik extra
beveiligen? Waar plaats ik de BPM
meter? Welke stroomtrafo’s vraagt het
energiebedrijf? Beveilig ik tegen overspanning? Wat zijn de aanvullende eisen?
Al dit soort vragen komen aan de orde bij
de engineering van een verdeelinrichting.
Een verdeler voor zonne-energie is dus
een technisch heel andere verdeler dan
een gebouwen gebonden verdeler. De
technische parameters maken deze
verdeler ook veel gevoeliger voor overbelasting. Geyer Nederland heeft de
juiste producten en expertise in huis om
ook voor dit soort duurzame projecten
bedrijfszekere verdeelinrichtingen samen
te stellen.
Geyer staat garant voor service, kwaliteit
en deskundigheid. Onze enthousiaste,
goed opgeleide specialisten denken met
u mee naar de juiste oplossing voor uw
installatie vragen. Omdat de kwaliteit
van een verdeler afhankelijk is van het
ontwerp en de wijze van montage bouwt
Geyer als fabrikant al zijn verdelers in
eigen werkplaats. Uiteraard volgens
DIN EN 61439. Het totale leveringspakket
omvat verdelers in plaatstaal tot 5.000A
en in kunststof tot 1.000A voor: utiliteit,
industrie, infra-techniek, recreatie, glastuinbouw en de genoemde PV-installaties.

GEYER, Altijd de juiste verdeelinrichting!
www.geyer.nl

Elektrotechniek

Een verdeelinrichting
voor een PV-installatie
vraagt extra kennis
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Geberit urinoirs voorzien
in elke behoefte
Een urinoir is een product dat voornamelijk te vinden is in een openbare toiletruimte.
Hoewel de meeste Nederlandse huizen geen plaats bieden voor een urinoir, kiezen
toch steeds meer Nederlanders voor deze toevoeging in hun toiletruimte thuis.
Geberit biedt voor zowel publieke als privé situaties twee urinoirs, die randloos zijn
- dat betekent minder schoonmaakwerk en verbeterde hygiëne - en een uiterste
flexibiliteit kennen in het waterverbruik.
Beide urinoirs zijn ontworpen door
designer Christoph Behling. Waar urinoir
Selva robuust en solide is, kenmerkt
urinoir Preda zich door een gestroomlijnd
uiterlijk, dankzij de compacte afmetingen.
Met de urinoirsystemen heeft Geberit een
geschikte oplossing voor nagenoeg elke
gebruikersbehoefte en elke bouwsituatie.
De urinoirkeramieken Preda en Selva
van Geberit zijn ontworpen in de studio’s
van Christoph Behling Design in Londen.
Door het randloze ontwerp geniet de
eindgebruiker van minder schoonmaakwerk en een verbeterde hygiëne.
De inwendige geometrie is ontworpen
voor optimale spoelprestaties bij
minimale hoeveelheden water. Tegelijkertijd zijn de urinoirs stil en spatten

niet wanneer grotere hoeveelheden
spoelwater gebruikt worden.
Ondanks een uniform design zijn de
verschillen tussen beide modellen
direct zichtbaar. Het Preda model heeft
een gestroomlijnd uiterlijk dankzij de
compacte afmetingen, terwijl Selva een
robuustere, meer solide indruk maakt.
Beide modellen zijn ook beschikbaar in
een waterloze variant, voor specifieke
‘groene’ projecten.
Waterbesparende spoelkop
De spoelkop past perfect bij de verfijnde
geometrie van de binnenzijde van het
keramiek. Dit betekent een optimale
spoeling van het urinoir - zelfs met slechts
0,5 liter water. Verdere vermindering van

waterverbruik kan ook gerealiseerd
worden door de individueel in te stellen
spoelprogramma’s, zoals de intelligente
spoelintervallen. Het schoonmaken en
ontkalken van de spoelkop is kinderspel:
een paar simpele stappen en alles is
gemakkelijk bereikbaar.
Bereikbare techniek
Het urinoir heeft een geïntegreerde
urinoirsturing. Deze is bevestigd op een
eenvoudig bereikbare plek onder het
keramiek. Dit zorgt voor veel minder
onderhoudswerk, omdat het keramiek
niet meer losgekoppeld hoeft te worden
om bij de techniek te kunnen.
Flexibel doorspoelen
Bij beide urinoirs van Geberit heeft de
gebruiker de keuze uit hoe men wil doorspoelen. De Geberit urinoir bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in verschillende
designs, kleuren en materialen. Voor
manuele of touch-free bediening.
Renovatie oplossingen
Speciaal voor renovatie hebben we
vanaf oktober 2018 ook een groter
urinoir verkrijgbaar; Geberit Tamina.
Ook hebben we voor alle typen Geberit
urinoirs renovatiesets verkrijgbaar.
Hiermee kunt u verouderde Geberit
urinoirsturing eenvoudig upgraden naar
de nieuwste techniek.
Het Geberit urinoirsysteem biedt
sanitairmonteurs en -installateurs de
mogelijkheid een optimale oplossing te
installeren in elke bouwsituatie. Voor
zowel de publieke als private sector.
Meer informatie over Geberit urinoirs is
te vinden op:

Het in 2016 nieuw gelanceerde Preda urinoir van Geberit heeft de prestigieuze
iF Design Award 2016 gewonnen.

www.geberit.nl/urinoirsysteem
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Agenda

Volg ook de
C2A expeditie online via
de social media-kanalen
van Clean2Actarctica en
Technische Unie.

november 2018
TU Boot E&W
November 2018
Diverse locaties door heel
Nederland
www.tuboot.nl
Technische Unie
Industrie Event
Dinsdag 6 november
Van der Valk Uden-Veghel
www.technischeunie.nl

| = deelname (of organisatie) Technische Unie en/of Ubel
Hoewel aan de samenstelling van de agenda de uiterste zorg
is besteed, kunnen geen rechten worden ontleend aan
mogelijke onjuistheden.

Colofon
Deze Technoscoop is een uitgave van Technische Unie B.V.
Bovenkerkerweg 10-12, Postbus 900, 1180 AX Amstelveen
Redactie
Afdeling Communicatie, (020) 545 04 21
technoscoop@technischeunie.com
Jaargang 66, november 2018
Oplage: 65.000

Meer informatie: www.technischeunie.nl

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

15 oktober - 27 november 2018

TU Boot

Samen aan het roer

Samen aan het roer
Uw klussen veranderen, dus wij veranderen mee. Met het thema ‘Samen aan het
roer’ zoeken we de verbinding met u én onze leveranciers. We bieden innovatieve
diensten en oplossingen aan boord die passen bij uw vraag en uw uitdagingen.
Er zijn bijna 100 merken op de TU Boot aanwezig om u te inspireren! Spreek met
onze leveranciers over toekomstgerichte totaaloplossingen die u verder helpen
met uw klussen. Zo staan we samen met u én onze leveranciers aan het roer.
Natuurlijk is er ook genoeg plek om te netwerken!
Clean2Antarctica
Kom naar de Clean2Antarctica lounge op het bovendek van de TU Boot.
Ervaar de temperatuur van de Zuidpool en hak uw eigen ‘ijskoude’ prijzen!
Schrijf u in
Kijk op tuboot.nl voor het vaarschema en de ligplaats die het dichtste bij u
in de buurt is. U registreert zich makkelijk en zonder code.
www.tuboot.nl

