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Op koers richting

Verandering,
innovatie
en lef

Op 27 augustus jongstleden klonk er een kanonschot
over het IJ als eerbetoon aan de afvaart van het
tallship Morgenster. Met twintig jongeren aan boord
zette het schip zeil richting de Canarische Eilanden,
waar op 20 september werd aangemeerd. Deze reis
was de eerste etappe van de Quest for Change; een
uitdaging waarmee het team van Clean2Antarctica
bedrijven wil stimuleren anders te gaan denken en zo
tot een duurzamere wereld te komen.

Zonder aanvullend beleid zal de
vraag naar plastic de komende
jaren aanzienlijk toenemen. Dat
blijkt uit een recent gepubliceerd
onderzoek van het CML naar
de toekomstige grondstofvraag
in Nederland. Gelukkig zijn er
mensen zoals Edwin en Liesbeth
ter Velde, de initiatiefnemers
van Clean2Antarctica, die dit
probleem onder de aandacht
brengen. Mensen die beseffen
dat we een enorm afvalprobleem
hebben en die er daadwerkelijk
iets aan doen!
Wat ben ik trots op alles wat er al
bereikt is; op de scholieren die
afvalplastic inzamelden, op de
bouw van de Solar Voyager,
op het startschot dat onlangs
gegeven werd voor de Quest
for Change. Werken aan een
circulaire economie en een
duurzame samenleving vereist
verandering, innovatie en
lef om het avontuur aan te
gaan. Als groenste kennis- en
distributiepartner geven wij
advies en leveren we duurzame
producten. De oplossingen zijn
er al, maar de implementatie
vraagt veel van iedereen. Wij
gaan het avontuur graag aan.
Samen met onze klanten en onze
leveranciers!
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

De eerste fase van Clean2Antarctica
(C2A), de bouw van de Solar Voyager
- een wagen gemaakt uit afvalplastic en
aangedreven door zonne-energie waarmee het team de geografische
Zuidpool wil bereiken heeft plaats
gemaakt voor de volgende fase van
het project; de tocht met Tallship de
Morgenster. Tijdens deze tweede fase
legt de Morgenster drie etappes af.
Op elke etappe zeilen twintig jongeren
mee die zich tijdens hun reis buigen

over duurzaamheidsvraagstukken
van het bedrijfsleven. Zoals Willem
Barentsz vertrok om de Noordoostelijke
Doorvaart te vinden, zo zetten de
jongeren aan boord van tallship
Morgenster koers richting duurzame
oplossingen.
Feestelijke afvaart
Technische Unie is partner van C2A en
vraagt met het steunen van dit project
aandacht voor het afvalprobleem.
Bovendien willen we als duurzame
ketenregisseur voor veranderingen
zorgen binnen de sector. Tijdens de
feestelijke afvaart verrasten we het
team van C2A door bekend te maken
dat ook wij een van de etappes van de
Morgenster sponsoren. De jongeren
die tijdens de derde etappe van Sint
Maarten naar Amsterdam meezeilen,
zullen zich buigen over een vraagstuk
met betrekking tot de energietransitie.
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duurzame oplossingen
Verandering, innovatie en lef
Willen we komen tot een circulaire
economie en een duurzame samenleving,
dan zijn er drie dingen nodig: verandering,
innovatie en lef om het avontuur aan te
gaan. Liesbeth en Edwin ter Velde maken
ons met hun initiatief bewust van het
afvalprobleem en het is duidelijk dat
we allemaal onze verantwoordelijkheid
moeten nemen. Ook wij nemen onze
verantwoordelijkheid. Als grootste
technische groothandel van Nederland
kunnen we een belangrijk verschil maken.
Door blijvend te investeren in innovatie en
circulaire oplossingen, helpen we onze
keten van meer dan 700 leveranciers
en 30.000 klanten te verduurzamen en
leveren we samen een bijdrage aan het
verkleinen van de afvalstromen. Dankzij
de verbindende rol die wij innemen tussen
leveranciers en klanten kunnen we dat
proces versnellen én kunnen we ons
verder ontwikkelen als duurzame ketenregisseur. We zijn dan ook verheugd
dat inmiddels zes van onze leveranciers
C2A actief steunen.
Samen naar een afvalvrije
toekomst
Het team van C2A wil dat consumenten
en het bedrijfsleven de wereld herontdekken en afval met andere ogen
gaan bekijken; niet als afval, maar als
grondstof. Later dit jaar zal de derde fase
van C2A van start gaan. In december
2018 rijden Liesbeth en Edwin ter Velde
vanuit hun basiskamp op Antarctica met
de Solar Voyager naar de geografische
Zuidpool en weer terug. Een reis van
2.300 kilometer door een ijswoestijn,
waar de zon nooit ondergaat. Antarctica
herbergt 90% van al het ijs op aarde
en is van niemand. Dankzij de
Antarctic Treaty mag Antarctica
niet geëxploiteerd worden en is
dit continent afvalvrij, maar
deze overeenkomst loopt af
in 2048. Door de handen
ineen te slaan kunnen we
ervoor zorgen dat het
afvalvrij blijft. Nu en in
de toekomst!
www.clean2antarctica.nl
www.technischeunie.nl
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Philips
Verlichting

4 nieuwe Philips Ledinaire
Armaturen
Ledinaire is de scherpst geprijsde reeks ledarmaturen in het assortiment
van Philips, met focus op de drie B’s: Betrouwbaar, betaalbaar en direct
beschikbaar. Deze armaturen zijn uitermate geschikt om zonder hoge
kosten naar ledverlichting over te stappen.
De Philips Ledinaire-reeks bevat nu acht
populaire ledarmaturen. Na een Panel,
Waterproof, Spot en Downlight zijn de
volgende producten recent toegevoegd
aan het portfolio:
Ledinaire schijnwerper mini/maxi
BVP105 & BVP106
Deze energiezuinige professionele
schijnwerpers voorbuitengebruik, zijn
geschikt als één-op-één vervanging van
conventionele Halogeen/HID-armaturen.
Kies uit verschillende uitvoeringen van
10W/30W/50W/100W tot 200W. De
schijnwerper mini is beschikbaar in
een versie met bewegingsmelder.
• Eenvoudige, solide behuizing, sealed
for life
• Comfortabel diffuus licht
• Tot 40% energiebesparing
• Keuze uit twee lichtstromen:
3.600 lm en 5.500 lm
• Slagvastheid: IK 08
• Beschermingsklasse: IP65

Ledinaire batten BN012C
Met dit koofverlichtingsarmatuur vervangt
u eenvoudig bestaande T5- en T8-strips.
• Twee lichtopbrengstpakketten:
1.000 lm - 60 cm
2.000 lm - 120 cm
• Lichtkleur: 4000K
• Eenvoudige montage dankzij
meegeleverde beugels
Ledinaire SlimDownlight DN065B
Deze SlimDownlight wordt gebruikt als
algemene verlichting, toepasbaar is onder
andere gangen, toiletten en wachtkamers.
• Ultraslanke vormgeving
• Twee lichtopbrengstpakketten:
1.000 lm - 17,5 cm
2.000 lm - 22,5 cm
• Beschikbaar in twee lichtkleuren:
3000K en 4000K
Ledinaire wandmontage WL060V
Dit wandverlichting is onder andere
toepasbaar in gangen, trappenhuizen
en publieke ruimten.
• Twee lichtopbrengstpakketten:
1.100 lm - 30 cm
1.700 lm - 35 cm
• Beschikbaar in 2 lichtkleuren: 3000K
en 4000K
• Volledig transparante lichtkap levert
een homogeen lichteffect
• Optionele bewegingsdetectie- en
daglichtsensor
• Beschermingsklasse: IP44
www.philips.nl/installateur

Ledinaire schijnwerper.

Ledinaire SlimDownlight.

Ledinaire batten,

Ledinaire wandmontage.

7
Zehnder handdoekradiatoren

Zehnder handdoekradiatoren zijn in allerlei verschillende modellen, maten
en kleuren te vinden. Zo is er voor ieder budget en voor iedere badkamer
een passende oplossing. Dit najaar staat het thema kleur centraal en is het
extra profiteren met de gratis Zehnder kleuren actie.
Zwitserse kwaliteit
Of uw klant nu voor ingetogen basic of
juist uitgesproken modern gaat, het is
allemaal mogelijk binnen het Zehnder
assortiment. Alle radiatoren hebben een
ruime buizenafstand waardoor een
handdoek gemakkelijk en elegant kan
worden opgehangen. Los van de prachtige
designs, die stuk voor stuk ontworpen zijn
door internationale designers, is er één
ding wat alle Zehnder handdoekradiatoren
met elkaar verbindt en dat is de uitmuntende Zwitserse kwaliteit.

Energiezuinig
Naast kwaliteit, comfort en design
investeert Zehnder in de ontwikkeling
van moderne- en energiezuinige
concepten. Een groot gedeelte van de
radiatoren is, door de hoge warmte
afgifte, uitstekend geschikt voor lage
temperatuur verwarming. Alle elektrische
Zehnder radiatoren zijn voorzien van het
EcoDesign keurmerk en worden 100%
stekkerklaar geleverd. Dus naast kwaliteit,
comfort en design biedt Zehnder ook
installatiegemak.

Actie najaar 2018
Dit najaar komt Zehnder met een interessante actie; een gratis kleur op diverse
type handdoekradiatoren. Hiermee wordt
de radiator een échte blikvanger in de
badkamer van uw klant.
Kijk voor meer inspiratie en informatie op:
www.zehnder.nl

Looking Good
• Ontworpen door internationale
designers
• Elegante uitsparing voor het
ophangen van handdoeken
• Verkrijgbaar in ruim 50 kleuren
• Voor ieder budget een passend
model
• Gegarandeerd eenvoudige
installatie
• Elektrische radiatoren 100%
stekkerklaar
• Dit najaar met gratis kleur actie
Dat ziet er goed uit!

Verwarming & Klimaat

Een design radiator
voor iedere badkamer,
iedere stijl en ieder budget
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ABB
Elektrotechniek

Just push-it!
Met ABB’s Push-in spring motorstartercombinaties is één simpele drukbeweging
voldoende om te bekabelen. Zonder gereedschap! Zo bespaart u tot 50%
bekabelingstijd vergeleken met traditionele veerdrukoplossingen.
Meer installatiesnelheid
De industriemarkt verandert snel en
brengt de nodige uitdagingen met zich
mee. Processen moeten steeds sneller
terwijl de continuïteit onder alle omstandigheden gegarandeerd moet zijn. Om
dan toch succesvol te zijn, is een andere
manier van denken en doen vereist.
Een manier die sneller werkt, meer
overzicht biedt en nog betrouwbaarder
is. De nieuwe motorstartercombinaties
met Push-in springtechniek bieden die
combinatie.
Twee-in-één-techniek bespaart tijd
Deze innovatieve en gepatenteerde
twee-in-één-technologie combineert de
voordelen van push-in en springtechniek.

Kabels met adereindhuls en kabels met
vaste kern kunnen in één beweging
worden ingebracht. Gereedschap is
daarbij overbodig. Zo kunt u 50% sneller
aansluiten vergeleken met het bekabelen
met traditionele veerdrukoplossingen.
Minder fouten - meer
betrouwbaarheid
Het bedraden verloopt volledig intuïtief
vanaf de voorkant van de schakelaarcombinatie. Dat maakt de foutkans klein
en het werk overzichtelijker. De Push-in
springtechniek zorgt daarnaast voor een
trillingsbestendige aansluiting. Tijdens
het transport, in bedrijf en gedurende
de volledige levenscyclus van de motorstartercombinatie is zo een betrouwbare
aansluiting gegarandeerd. Ook het
controleren en aandraaien van de
verbindingen na het plaatsen van de kast
zijn niet meer nodig. Alle accessoires zijn
bovendien universeel waardoor voorraden
met 50% gereduceerd kunnen worden;
kosten- en tijdbesparingen zijn hiervan het
logisch gevolg. De schakelaars voldoen

aan alle noodzakelijke certificeringen
en worden wereldwijd toegepast in de
industrie en vele andere sectoren waar
betrouwbaarheid en continuïteit
cruciaal zijn.
Combinaties op maat
De Push-in-spring motorstartercombinaties bestaan uit motorbeveiligingsschakelaar en magneetschakelaar,
waarbij de motorbeveiliging de motor
beveiligt tegen kortsluiting, overbelasting
en fase-uitval. Machine- en paneelbouwers maar ook installateurs kunnen
hiermee combinaties maken voor bijvoorbeeld online- en omkeerstarters en sterdriehoekschakelingen. Dankzij de grote
verscheidenheid aan beveiligingen en
schakelaars zijn alle mogelijke combinaties als maatwerk realiseerbaar.
De combinaties laten zich eenvoudig
ontwerpen en assembleren aan de hand
van online toegankelijke tekeningen,
certificaten en coördinatietabellen.
www.abb.nl/lowvoltage
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Nieuw in het assortiment

Het verzamelen en afvoeren van hemelwater is een belangrijk aandachtsgebied
in de installatietechniek. Door de realisatie van steeds meer gebouwen met
gecombineerde functies, zoals wonen, verzorging, educatie, commercie en
parkeren, worden steeds hogere eisen gesteld aan functionaliteit, brandveiligheid
en vandaal-bestendigheid van deze systemen.
Het ACO GM-X leveringsprogramma
bestaat uit ronde en vierkante hemelwaterafvoerbuizen inclusief toebehoren
en is opgenomen in het assortiment van
Technische Unie. Naast deze verzinkt
stalen buisonderdelen heeft ACO een
aanvullend pakket aan rvs dak- en
balkon af-, en doorvoeren. De producten
combineren robuuste eigenschappen
met een esthetisch fraai uiterlijk, zowel
inpasbaar voor een traditioneel/historische uitstraling als voor panden met
een moderne architectuur.

een extra lange levensduur gegarandeerd
wordt. Bij een combinatie van zink en
coating is sprake van een ‘duplex
systeem’. Voor Duplex systemen geldt
voor de verwachte levensduur van het
systeem dat deze tweemaal die van de
onafhankelijke onderdelen is. Hiermee
wordt een systeem gecreëerd dat onder
normale omstandigheden een mensenleven meegaat. ACO GM-X uit thermisch
verzinkt staal is uitwisselbaar met
LORO-X. ACO biedt u dezelfde kwaliteit,
maar dan voorzien van KOMO certificaat!

GM-X leidingsystemen
Verzinkt stalen GM-X leidingen en
hulpstukken worden gemaakt uit koud
getrokken gelaste buis. Deze wordt zowel
in- als uitwendig voorzien van een
zinklaag van 80 μm. De binnenkant wordt
standaard voorzien van een epoxy coating
van 35 μm waarmee uitspoeling van zink
naar het regenwater voorkomen wordt en

ACO GM-X wordt zowel voor regenwaterafvoer als het afvoeren van afvalwater
toegepast.

Producteigenschappen
• Corrosiebestendig:
- lange levensduur
- kathodische bescherming
• Duurzaam en robuust:
- breukvast
- vormvast
- uv-bestendig
- vorstbestendig
• Gunstige geluidwerende eigenschappen

Toepassingsgebieden:
• Daken
• Balkons
• Galerijen
• Parkeerdekken

www.aco.nl

Sanitair

ACO GM-X hemelwaterafvoersysteem
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A.O. Smith condenserende techniek
Verwarming & Klimaat

Energetisch en financieel
de beste oplossing
Een condenserende boiler verdien je zo terug. Door de jaarlijkse besparing ten
opzichte van een atmosferische boiler varieert de terugverdientijd van 1,6 tot 3,9 jaar.
Mét subsidie (de Energie Investeringsaftrek EIA) zelfs maar 0 tot 2,1 jaar!

Het realiseren van maximale energiebesparingen vinden we belangrijk bij het
ontwerpen van (sanitaire) warmwaterinstallaties. Een condenserende boiler
haalt het hoogste rendement door
optimaal gebruik te maken van het
gebruikte gas, maar ook door het
onttrekken van de laatste restwarmte
uit de rookgassen. Een rendement van
109% is heel gebruikelijk. Door deze
optimale verbranding is de NOx-emissie
tot 50% lager dan de Europese richtlijnen
(ErP) per 26 september jl. voorschrijven.
Financieel is het ook interessant omdat
de veel lagere verbruikskosten van een
condenserende hr-boiler een grote
kostenbesparing opleveren. Doordat
er simpelweg veel minder gas nodig is
voor dezelfde warmwater productie, is
de gemiddelde terugverdientijd van een
condenserende boiler ten opzichte van
een atmosferische boiler zeer kort. Als

we geen rekening houden met overheidssubsidies, varieert het van 1,6 tot 3,9 jaar.
Mét subsidie (de Energie Investeringsaftrek EIA) zelfs 0 tot 2,1 jaar!
Een condenserende boiler verdien je
dus zo terug!

Bespaar ook energie!
Elke situatie is uniek. Om uw
specifieke situatie vast te stellen
en de optimale oplossing te
bieden tegen de beste investering raden we aan om contact
met ons op te nemen voor een
gericht advies. We helpen u
graag energie besparen!

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
Al onze condenserende boilers zijn
voorzien van een EPC-verklaring van
KIWA en hebben een gunstig effect op
de EPC-berekening van een gebouw.
Renewables
Wilt u qua milieu en energiebesparing
nog verder gaan? Dan kunt u ook kiezen
voor een combinatie met een zonneboiler.
Door gebruik te maken van een duurzame
energiebron, de zonnewarmte, gecombineerd met hoogrendementtechniek, wordt
het gasverbruik tot een minimum beperkt.
Daarmee is de installatie uiterst energiezuinig.
www.aosmith.nl
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Autarco

De zonne-energiemarkt in Nederland wordt volwassen. Een goede ontwikkeling, maar
wel een die de nodige uitdagingen met zich meebrengt voor installateurs. Zo neemt de
vraag naar gegarandeerde opbrengsten voor PV-systemen toe. Terecht.
Partijen die investeren in zonne-energie
nemen niet langer genoegen met enkel
een belofte waarbij het onzeker is of het
PV-systeem de aangeboden opbrengsten
zal halen. Klanten zijn niet op zoek naar
de goedkoopste manier om zonnepanelen
te kopen, zij willen investeren in schone
energie en hun investering terugverdienen
in een solide business case.
De verzekerde kWh-garantie van
Autarco
Het is tijd om deze klanten serieus
te nemen en hun investeringen te
respecteren. Klanten willen zekerheid,
verstandige installateurs zorgen ervoor
dat ze dit kunnen bieden. De propositie
van Autarco biedt installateurs deze
mogelijkheid middels de unieke
prestatiegarantie. Hierin wordt het aantal
opgewekte kilowatturen (kWh) gegarandeerd en dat is uiteindelijk waar het om
draait. Wekt het minder op dan keert
Autarco per gemiste kWh uit, en deze
garantie is verzekerd door Lloyd’s of
London. Hiermee kunt u uw klanten de
zekerheid bieden die ze zoeken, zonder
voor eigen rekening prestatiegaranties af
te geven op producten van derden.

nauwkeurig PV-systemen te modelleren,
en op basis daarvan materiaallijsten,
schaduwsimulaties en opbrengstberekeningen te genereren. Na installatie blijft
Autarco elk systeem monitoren zodat u
als installateur dat niet hoeft te doen. Het
monitoringportal biedt online inzicht aan
de eindklant en indien gewenst periodieke
rapportages.

Waar andere PV-systemen samengesteld
worden met meerdere componentmerken,
produceert Autarco alle onderdelen onder
één merk. De hoge kwaliteit van de
producten vormt de basis voor betrouwbaarheid en prestaties op lange termijn.
De gratis beschikbare software van
Autarco stelt installateurs in staat om

Zekerheid voor u en uw klanten
Als klant van Autarco weet de installateur
zich verzekerd van één aanspreekpunt.
Product, systeemontwerp, technische
ondersteuning en bovenal een verzekerde
kWh-garantie, allemaal op één plek zodat
u zich als installateur kunt concentreren
op waar u goed in bent: het verkopen,

installeren en onderhouden van kwalitatief
hoogwaardige PV-systemen. Of het nu
gaat om systemen bij particulieren, of
grote SDE-projecten, zowel u als uw
klanten zijn met Autarco 100% zeker
van de opbrengsten van het systeem,
en daarmee het rendement op de
investering.
www.autarco.com

‘Ik wil niet langer enkel verwachte prestaties verkopen,
omdat ik daarmee mijn klanten niet de zekerheid bied
die ze verdienen. Met Autarco bied ik PV met prestatiegarantie en een business case zonder losse eindjes’
Dealer

Elektrotechniek

Innovatie in de zonneenergiemarkt
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Kosten besparen met slim systeem
Verwarming & Klimaat

VSH XPress rvs leidingsysteem blinkt uit in
mogelijkheden en veiligheid
De systemen van VSH zijn ongeëvenaard wat betreft veiligheid, betrouwbaarheid,
duurzaamheid, hygiëne en installatiesnelheid en daardoor ook kostenbesparend.
VSH stelt de klant in staat altijd de juiste en beste oplossing op het gebied van water,
gas, verwarming en brandbeveiliging toe te passen.
Het VSH XPress leidingsysteem met
M-profiel pressfittingen is een goed
voorbeeld van een compleet leidingsysteem dat ook nog eens uitstekend
gecombineerd kan worden met de vele
appendages die VSH voert. Het systeem
is beschikbaar van 12 mm tot en met
108 mm en naast koper, staalverzinkt,
en CuNi ook in rvs verkrijgbaar.
Legio segmenten en toepassingen
De belangrijkste toepassing voor VSH
XPress RVS is het gebruik in sanitaire
installaties. Het indrukwekkende aantal
drinkwaterkeuren onderschrijft de hoge
kwaliteit. Maar het rvs-systeem blinkt in
nog veel meer uit. Zo is dit systeem de
beste oplossing voor installaties in een
agressieve omgeving, zoals papierfabrieken of daar waar hoge eisen
aan de hygiëne worden gesteld, denk
hierbij aan farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie.
De 12 mm fittingen zijn zeer geschikt
voor watermisttoepassingen in de

agrarische sector of aan boord van
schepen. Verder zijn er voor industriële
toepassingen hogere drukken (tot 25 bar)
vrijgegeven en kan het systeem uitstekend
ingezet worden binnen de brandbeveiliging,
zoals voor droge blusleidingen en (waterleiding)sprinklerinstallaties.
Slim systeem
Het press-systeem is voorzien van
diverse controles, waardoor fouten tot
een minimum beperkt worden en snelle
installatie gegarandeerd is. Alle rvs
koppelingen met insteekeindes 12 mm
tot en met 54 mm zijn daarom voorzien
van een duidelijke zichtbare insteekdieptemarkering.
Met de Leak Before Pressed-functie
herkent u direct niet gepresste fittingen.
Want dankzij de slimme combinatie
van fitting en O-ring stroomt er bij
niet-gepresste verbindingen water
uit de fitting tijdens het afpersen van
het systeem.

VSH snapt dat werken met één systeem
niet altijd afdoende is binnen een project.
Daarom is er binnen het VSH XPress
rvs-systeem vanaf 22 mm een handige
overgang beschikbaar waarmee u
gemakkelijk over kan gaan op VSH
Shurjoint groefkoppelingen.
Meer info over het gehele VSH XPress
leidingsysteem is te vinden op:
www.vsh.nl/xpress
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Bailey Flicker Flame
for professionals

Sfeervol, grappig en wonderbaarlijk. Met de led Flicker Flame serie van Bailey
creëert men de nostalgische sfeer van de sympathiek flikkerende vlam.

De led elementen in de opalen
behuizing zijn in een bepaald patroon
geprogrammeerd waardoor het lijkt
of er een vlam door de wind wordt
bewogen.

Verlichting

Laat LED vlammen

De lampen komen natuurlijk het beste tot
hun recht tijdens de feestelijke eindejaar
periode in bijvoorbeeld (buiten)lantaarns.
www.bailey.nl

Er zijn twee buis modellen beschikbaar in E27 en een kaarsmodel in E14.
De kleur is vanzelfsprekend 1800K
(de originele kleur indicatie van een
kaars).

DIRIS A40 Multimeter (NEW)

Met de lancering van de nieuwe DIRIS
A40 multimeter zet Socomec opnieuw
de standaard op het gebied van energiemonitoring.
De huidige energietransitie en digitale
industriële revolutie creëert een nieuw
soort elektrisch ecosysteem. De drang
naar een gemeenschappelijke digitale
architectuur maximaliseert de potentiële
waarde van het IoT - het resultaat is een
onovertroffen efficiëntie, helemaal door
de toepassing van geautomatiseerde en
gecentraliseerde systemen en processen.
Een grote rol in deze ontwikkeling is
weggelegd voor nauwkeurige energiemonitoring en -management. De nieuwe
DIRIS A40 is door de toepassing van
Smartsensor- technologie, en de kenmerkende PreciSence-, VirtualMonitor- en

AutoCorrectie- functies eenvoudig te
installeren in nagenoeg iedere elektrische
installatie, nieuw en bestaand. Dit alles
met een klasse 0,5 - meetnauwkeurigheid.
Het automatisch verwerken van meetdata,

met de Webview-S webserver, via het
lokale IP-netwerk of de cloud behoort
tevens tot de nieuwe functionaliteiten.
www.socomec.nl

Elektrotechniek

Socomec zet
opnieuw de standaard
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B.E.G.
Elektrotechniek

DALI aanwezigheidsmelder
voor grote hoogte met
daglicht afhankelijke regeling
De sinds jaren beproefde PD4-M-GH-familie met een detectiebereik tot 44 meter in
doorsnede (bij een montagehoogte tot 16 meter) is uitgebreid met een aantal nieuwe
varianten met DALI standaard. Naast de DALI-Compact variant die hele lichtlijnen
direct via een DALI-broadcast kan regelen (daglicht afhankelijk), is er nu ook een PD4GH-variant voor DALISYS en DALI-2-BMS. De DALI-2-BMS variant is geoptimaliseerd voor
externe systemen waarin DALI-stuureenheden kunnen worden opgenomen.
Het bijzondere: de nieuwe DALI-varianten
uit de GH-familie bieden een externe
lichtsensor met telescoopfunctie, die
een constante lichtregeling tot op een

montagehoogte van 16 meter waarborgt
en daarmee net zo betrouwbaar werkt als
de bewegingsdetectie.
Het detectiebereik van de lichtsensor
wordt door het simpelweg uittrekken van
de telescooplichtsensor ingesteld op de
desbetreffende montagehoogte.
De bewegingsdetectie is speciaal
ontwikkeld voor magazijnen met hoge
stellingen en montagehoogten van meer

Type
PD4-M-DALI-GH-OB
PD4-DALISYS-GH-OB
PD4-DALI-2-BMS-GH-OB

dan 10 meter. Met de functie ‘oriëntatieverlichting’, die in alle DALI aanwezigheidsmelders standaard ingebouwd is,
wordt het licht in de gangen niet volledig
uitgeschakeld, maar teruggebracht tot
bijvoorbeeld 10% van het lichtvermogen.
Dit bevordert de veiligheid aanzienlijk.
Met de functie ‘Guided Light’ van
DALISYS kan een proactief volglicht
worden gerealiseerd.
www.beg-luxomat.com/nl

Art.nr.
4815 022
4806 027
5764 292

BE-prijs
208,00
195,00
185,00
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EasySafe

In Nederland is het aansluiten van een cv-ketel met concentrisch afvoermateriaal
de nieuwe standaard geworden. Burgerhout heeft de volgende stap in veiligheid
gezet door het innovatieve EasySafe systeem te ontwikkelen. EasySafe is een modulair
concentrisch rookgasafvoersysteem ten behoeve van de moderne gesloten hr cv-ketel.

Veiligheid voorop
Het push-fit systeem is voorzien
van een unieke trekvaste verbinding
(trekvastheid > 450N). Daarmee is de
kans op het losraken van de componenten tot nul gereduceerd. Met deze
trekvaste verbinding heeft het systeem
een tweede vangnet gekregen. Het eerste
vangnet is de concentrische luchttoevoer:
een lek in het rookgasgedeelte leidt niet
tot een gevaarlijke situatie. Lekkende
rookgassen blijven in het systeem en
komen niet in de woning. Het tweede
vangnet is de trekvaste verbinding:
wordt door bijzondere omstandigheden
een keer een beugel vergeten dan
blijven de systeemonderdelen aan elkaar
gekoppeld. Het systeem blijft hierdoor
veilig.
Installatiegemak
De trekvaste verbinding biedt nog
een voordeel: het is niet meer nodig
de bochten separaat te beugelen. Dit

vereenvoudigt het monteren. Eén beugel
om elke mof van de pijp volstaat.
Voor deze beugelpositie is de nieuwe
EasySafe-beugel ontwikkeld. Dankzij
de excentrische bevestiging worden
de pluggaten langs de buis geboord. De
beugel is tevens te gebruiken als boormal,
hierdoor is aftekenen en demonteren niet
meer nodig. De beugel is verder voorzien
van een slimme verstelmogelijkheid,

waardoor het op afstand zetten ten
opzichte van van de muur of het instellen
van het afschot is vereenvoudigd.
Het EasySafe systeem bestaat naast een
recyclebare kunststof rookgasbuis uit een
uv-werende kunststof luchttoevoerbuis en
is dusdanig ontworpen dat het systeem
in één zaagbeweging in te korten is. Tijdrovende handelingen voor het demonteren en vervolgens monteren van de
rookgasafvoerbuis behoren tot het
verleden.
Samengevat
De combinatie van een volledig kunststof
systeem én de slimme toepassing van de
trekvaste verbinding heeft geresulteerd in
een unieke oplossing. Dit maakt EasySafe
één van de meest veilige systemen op
de markt. Klaar voor de toekomst.
burgerhout.nl

Verwarming & Klimaat

Het nieuwe, revolutionaire
rookgasafvoersysteem
van Burgerhout
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DELABIE
Sanitair

TEMPOFLUX urinoir inbouw
De TEMPOFLUX urinoir is uitgerust met een innovatief waterdicht systeem, gepatenteerd
door DELABIE. De inbouwdoos kan op verschillende manieren geïnstalleerd worden
en de inbouwdiepte is regelbaar tussen 10 mm en 120 mm. De moderne afdekplaat
combineert design en comfort dankzij de soepele bediening.
Waterbesparing
De DELABIE urinoirkranen besparen
meer water dan de doorsnee kranen op
de markt. Dankzij geoptimaliseerd debiet
en zelfsluittijd biedt de TEMPOFLUX de
beste compromis tussen waterverbruik
en hygiëne.

metaal. Omdat de plaat klein en discreet
is, kan deze perfect in elk publiek gebouw
geplaatst worden. Het gladde oppervlak
verhindert bovendien vervuiling en maakt
reinigen eenvoudig.

Comfort
DELABIE heeft zelfsluitende kranen
ontwikkeld met soepele bediening
die elke gebruiker (kinderen, ouderen
of personen met beperkte mobiliteit)
toelaat de kraan te gebruiken zonder
veel inspanning. De TEMPOFLUX kranen
zijn uitgerust met een systeem met
lagedrukpatroon, waardoor de kraan
tweemaal soepeler in werking treedt en
de gebruiker dus meer comfort heeft.

Gemakkelijke installatie
De inbouwdoos kan op verschillende
manieren geïnstalleerd worden:
bevestiging langs de zijkant op rails
voor gipsplaat, langs de voorkant op
een volle muur of langs de achterzijde op
paneel. De inbouwdiepte is regelbaar tot
120 mm: voor dikke muren (in baksteen
of betonblokken) voor utiliteiten waar veel
vandalisme voorkomt. De TEMPOFLUX
in te bouwen urinoirkraan wordt aan
de buitenkant van de inbouwdoos
aangesloten.

Design
De afdekplaat van de TEMPOFLUX,
met een tijdloos design, is vervaardigd uit
mat rvs met een drukknop in verchroomd

Veilige spoeling
Tijdens de installatie worden de
gevoelige onderdelen (binnenwerk, filter
en stopkraan) vervangen door een tijde-

lijke behuizing, om de spoeling van het
net te vereenvoudigen en de gevoelige
onderdelen te beschermen.
Waterdichte inbouw
De standaard inbouwkasten op de markt
worden afgesneden in lijn met de muur,
voor de kraag, waardoor kans op infiltratie
bestaat. DELABIE heeft een inbouwkast
ontwikkeld waarbij voorbij de kraag wordt
afgesneden. Hierdoor wordt waterdichtheid bij installatie verzekerd. De
waterdichtheid wordt gerealiseerd door
een o-ring direct geïntegreerd in de
kraag. De installateur dient dus geen
extra handeling uit te voeren (silicone,
enzovoort). De inbouwdoos is bovendien
geribbeld aan de buitenkant, zodat de
kraag gemakkelijk kan vastgeclipst
worden (gepatenteerd systeem).
Beperkt en vereenvoudigd
onderhoud
Binnenwerk, kraan en stopkraan zijn
toegankelijk langs de voorkant. Het
volstaat de dekplaat te verwijderen om
toegang te krijgen. De kraan is bestand
tegen grijs water en zeewater.
www.delabiebenelux.com
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Eltako Funk Blister sets

Eltako Funk, het innovatieve en zeer uitgebreide domotica programma van
Eltako, is al jaren succesvol op de markt is. De Eltako Funk blister sets worden
vaak ingezet als probleemoplosser of als een gemakkelijke manier om voor
meer comfort te zorgen.

De probleemoplosser
U heeft de verhalen vast wel eens
gehoord of zelf meegemaakt. Een draad
vergeten of beschadigd, een schakelaar
vergeten of op een verkeerde plek.
Wat zou u in zo’n situatie doen? Hakken,
frezen, repareren en dicht stucen? Of pakt
u een van de Eltako Funk blister sets en
verhelpt u op deze manier eenvoudig het
probleem?
Meer comfort
Schakelaars zijn, afhankelijk van de
indeling van de ruimte, niet altijd op
handige locaties geplaatst. Met de
blister sets van Eltako kunt u eenvoudig
deze locaties wijzigen of extra locaties
toevoegen. Gelijktijdig biedt u de klant
meer comfort met functies zoals afvalvertraging of dimmen.

Type
Blister set Schakelen
Blister set Dimmen

Blister set Schakelen
De blister set Schakelen bestaat uit een
draadloze én batterijloze pulsdrukker
F4T65-wg in de kleur helder wit glans
en een schakelactor FSR61-230V. Deze
inbouw schakelactor is op impulsrelais met
of zonder afvalvertraging tot 120 minuten
of op schakelrelais in te stellen.
Blister set Dimmen

De blister set Dimmen bestaat uit een
draadloze én batterijloze pulsdrukker
F4T65-wg in de kleur helder wit glans
en een universele dimactor FUD61NPN230V. Deze inbouw dimactor is geschikt
voor het dimmen van dimbare 230V LED,

Art.nr.
4866 117
4866 125

BE-prijs
117,00
138,50

R/L/C lasten en dimbare energiespaarlampen. De minimale dimstand en
dimsnelheid zijn instelbaar. Er is geen
minimale last nodig.
Beide actoren kunnen ook bedraad
bedient worden waardoor een combinatie
van bedraad en draadloos mogelijk is. Er
kunnen tot 35 pulsdrukkers op de actoren
ingeleerd worden.
Eltako gebruikt de succesvolle 868 MHz
EnOcean technologie, de wereldwijde
standaard voor draadloze domotica.
Dankzij deze batterijloze EnOcean
technologie kunt u uw klanten een
onderhoudsvriendelijke, betaalbare en
toekomstgerichte oplossing aanbieden.
Betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam
www.eltako.nl

Elektrotechniek

Van probleemoplosser tot
gemakkelijke stap naar meer
comfort in uw huis

18
DRL RVS ProFitPipe leidingen
Verwarming & Klimaat

Snel vakkundig op maat
Met deze vormvaste, uitrekbare hoogwaardige RVS PRO-FitPipe® kunnen de
leidingen van iedere gangbaar toestel, professioneel, snel en eenvoudig
worden vervangen, zonder gebruik van zwaar gereedschap. Tegelijkertijd
realiseert u een substantiële tijd- en dus kostenbesparing.
Toepassingen
In een handomdraai het leidingwerk
van uw cv-ketel strak en professioneel
vervangen? Of nieuwe leiding-aansluitingen maken op fancoil-unit,
koelplafond, stadsverwarming-unit,
zonneboiler of inductie-unit? Dat kan met
deze unieke, makkelijk verwerkbare DRL
PRO-FitPipe®: een duurzame, uitrekbare,
vormvaste leiding uit geplooid hoogwaardig rvs (AISI 316L) met een solide
PVC beschermmantel.
Het kort op elkaar buigen van bochten en
het op maat maken van leidingwerk was
nog nooit zo eenvoudig. De DRL PROFitPipe® is direct toepasbaar in combinatie met knelfittingen en persfittingen.
Het product is geschikt voor cv aanvoer/
retourleiding, en warm- en koud waterleiding en is 100% diffusiedicht.
Specificaties
De DRL PRO-FitPipe® is verkrijgbaar
in drie uitvoeringen:
• Binnendiameter 15 mm, voorzien
van twee gladde uiteinde Ø 15 mm
• Binnendiameter 20 mm, voorzien
van twee gladde uiteinde Ø 22 mm
• Binnendiameter van 25 mm, voorzien
van twee gladde uiteinde Ø 28 mm
De vormvaste PRO-FitPipe® is 100%
uitrekbaar van 170-270, 270-470 en
370-670 mm en met de hand buigbaar.

De PRO-FitPipe® Ø 15 mm en Ø 22 mm
zijn voorzien van het KIWA keurmerk.
Om het uitrekken te realiseren is een zeer
handzaam DRL PRO-FitPipe® Stretch Tool
verkrijgbaar.

Bekijk de korte instructiefilm:
www.pro-fitpipe.com
Type
DRL Stretchtool

Art.nr.
9654 390

BE-prijs
20,00

Uit voorraad leverbaar
De DRL PRO-FitPipe® is bij Technische
Unie uit voorraad leverbaar. Wilt u meer
weten? Kijk dan op www.drl-products.nl
of informeer bij uw Technische Unie
vertegenwoordiger naar de mogelijkheden.
www.drl-products.nl
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Nieuwe Ei 3000 serie

Brandveiligheid is meer dan alleen een rookmelder plaatsen in een woning. Ook
alleen een kwalitatief goede rookmelder is niet genoeg. Er kan een schijnveiligheid
ontstaan. Want ook die kwaliteitsrookmelder werkt niet als hij te dicht bij een
warmtebron hangt, blijft piepen en na 4x vals alarm verwijderd wordt.
Samen met Ei Electronics streeft
Hemmink ernaar om brand- en koolmonoxideveiligheid in Nederland naar
een hoger niveau te brengen. De
nieuwe serie intelligente melders van
Ei Electronics, Ei 3000, geeft hier
goede handvatten voor. Hemmink kijkt
niet alleen naar producten maar ook
naar de hele keten van brandveiligheid.
De keten van brandveiligheid
Van ontwikkeling en productie bij de
fabrikant, advies en oplossingen van
Hemmink, installatie en oplevering door
getrainde installateurs, onderhoud door
de beheerder tot aan het gebruik en
onderhoud door de bewoner. In deze
keten kunnen veel risico’s ontstaan. Want
heeft die rookmelder wel een werkende
batterij? Hangt de melder wel op de juiste
plek in huis? Woningeigenaren denken
dat ze voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften maar dit is niet altijd het geval.
Schijnveiligheid is het nieuwe gevaar.
Nieuwe serie intelligente melders:
Ei 3000
Om een optimale brand- en koolmonoxideveiligheid mogelijk te maken, introduceert Ei Electronics een nieuwe serie
intelligente melders: rook- en hittemelders, koolmonoxidemelders en
twee multisensor melders die rook/hitte
en hitte/koolmonoxide detecteren. Alle
melders hebben 10-jaars lithium back-up
batterijen en een aantal slimme opties.

Hemmink deelt haar kennis
Hemmink heeft kennis en voorbeelden
van toepassingen beschikbaar. Neem
contact op met uw Technische Unie
verkoopkantoor of Hemmink voor advies
op maat.
www.eirookmelders.nl

Type
Ei 3016 rookmelder
Ei 3014 hittemelder
Ei 3018 koolmonoxidemelder
Ei 3024 multisensor melder (rook/hitte)
Ei 3028 multisensor melder (hitte/koolmonoxide)

Art.nr.
6292 610
6292 603
6292 624
6292 631
6292 638

BE-prijs
75,25
112,00
118,00
122,00
135,00

Voordelen Ei 3000 serie
• Optimale veiligheid zonder
valse meldingen
• Intelligente melders: sensordata
wordt bewaard, melders zijn
lokaal (AudioLINK) en via de
Cloud (SmartLINK) uit te lezen
• Slimmer onderhoud: historische
informatie na klacht of incident
zijn via de app op smartphone
of in de Cloud uit te lezen
• Standaard stofcompensatie:
slechts 1x per 3 jaar melder
uitzuigen
• Lagere onderhoudskosten
(stofcompensatie, 10-jaars
lithium batterijen)
• Duurzaam: lager energieverbruik en lange levensduur

Elektrotechniek

Schijnveiligheid is het
nieuwe gevaar
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Serie 61 noodstopschakelaar
Industrie

Compact, robuust,
betrouwbaar
EAO heeft zeer compacte, robuuste en
betrouwbare veiligheidsschakelaars. De
serie 61 compacte noodstopschakelaar is
vooral geschikt voor mobiele besturingsunits of kan direct op de machine op
een goed bereikbare plek worden
gemonteerd. De betrouwbare schakelaar
beschermt mens en machine tegen letsel
en schade.

Voordelen
• Zeer beperkte inbouwdiepte
achter paneel (21,2 mm)
• Hoge frontbescherming IP69K
en IP67
• Robuust mono-block ontwerp
voorzien van een mechanische
ontkoppelde ontgrendeling
• Optionele verlichting
• Tot drie schakelelementen

Iedere schakelaar heeft tot drie maakcontacten (NO) of verbreekcontacten
(NC), een 27 mm of 40 mm bedieningsoppervlak en optionele 24VDC ledverlichting - dit alles met een compacte
inbouwdiepte achter het paneel van
21,2 mm.
www.eao.com/61

Het product voldoet aan de laatste
internationale standaards. Het robuuste
mono-block ontwerp heeft een fool-proof
ontgrendelmechanisme om de elektrische
contacten te verbreken en de groene
indicatiering geeft aan dat de schakelaar
is geactiveerd. Hierbij is het belangrijk de
mechanische ontgrendeling te benoemen.
Door de optionele, felverlichte centrale
led is de schakelaar onder slecht verlichte
omstandigheden duidelijk zichtbaar.

RITTAL

IT-systemen implementeren
op topsnelheid
Als installateur komt u bij veel bedrijven
en organisaties die u nodig hebben
voor een IT-oplossing. U installeert een
netwerk- of serverrack en verzorgt de
benodigde IT-infrastructuur. Bij Rittal
hebben we niet alleen betrouwbare
IT-racks voor elk prijsniveau, maar
maken we het leven van installateurs
en projectmanagers graag een beetje
makkelijker. Met 24-uurs levering,
passend advies en innovatieve tooling
helpt Rittal u om alle deadlines te halen.
Zo ontwikkelden we de Clip & Go
19”-Fastener.
Snelle montage met de Clip & Go
Montage met kooimoeren kan behoorlijk
tijdrovend zijn. En pijnlijk, of heeft u zich
er nooit aan gesneden? De Rittal Clip &
Go zorgt voor een snelle, gereedschapsloze positionering en montage.

De Clip & Go is bovendien goed
herbruikbaar.
Topsnelheden bereikt u nooit met alleen
de juiste tools. De basis moet op orde
zijn. Zo trots als we op onze Clip & Go
zijn, zo trots zijn we ook op onze
betrouwbare TS IT-racks. Deze
IT-oplossing is in 2010 ontwikkeld
en bij elke optimalisatieslag hebben
we u en uw collega’s in het achterhoofd
gehad.
www.rittal.nl
expert.rittal.nl/fast-and-easy/
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Famostar

Installateurs sluiten noodverlichting steeds vaker aan op spanningsrails. Dit
vangwege het hoge installatiegemak. Ook de armaturen van Famostar zijn
voor spanningsrails te leveren.

Spanningsrail
Spanningsrails zijn een oplossing
wanneer er geen mogelijkheid is
om noodverlichting aan het plafond
te monteren. Ze worden vooral in

restaurants en winkels toegepast,
maar ook steeds vaker in kantoorpanden. De meest gebruikte adapter is
de GA69. Deze wordt aan een 3-fase
spanningsrail bevestigd, waar ook de
lichtlijnen mee gecombineerd worden.
Zo is de totale verlichtingsinstallatie
makkelijk op te hangen.

• Een installateur hoeft bij spanningsrails
geen stroomdraad te trekken. De
spanning loopt door de rails heen.
• De faalkans is lager door het lage aantal
handelingen.

Voordelen
Noodverlichting bevestigen aan een spanningsrail biedt veel voordelen:
• Het gebruik van de adapter zorgt ervoor
dat het installatiegemak hoog is. De
armatuur is eenvoudig aan de spanningsrails te klikken.

www.famostar.nl

Bij Famostar is het mogelijk om armaturen
met een adapter te bestellen.

Verlichting

Famostars noodverlichting
op spanningsrails
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Duco
Verwarming & Klimaat

Kom samen met Duco
aan boord op de TU Boot
De TU Boot vertrekt bijna! Tijdens de maanden oktober en november stapt ook Duco, als
boegbeeld binnen de zonwering- en ventilatiewereld, aan boord. Het Belgische bedrijf
zal er tot en met 27 november 2018 van wal steken over z’n innovatieve ontwikkelingen
binnen de ventilatiewereld. Zorg ervoor dat u de boot niet mist!
‘Samen aan het roer’; zo luidt het thema,
met de wel erg toepasselijke naam, dit
jaar. Op de TU Boot zullen er heel wat
exposanten meevaren die hun E- en
W-oplossingen zullen presenteren,
onder wie ook ventilatiespecialist Duco.
Vaar mee naar de ventilatie van
de toekomst
Op de boot zal Duco enerzijds de
vaste waarden binnen z’n ventilatiegamma presenteren. Om te beginnen
is er DucoBox Focus, ook gekend als
slimste ventilatiebox van Europa. De
geïntegreerde en gepatenteerde regelkleppen, op basis van CO2- en vochtsturing, garanderen een slimme en
efficiënte afvoer, enkel waar en wanneer
nodig én in de juiste hoeveelheid. Hierdoor

wordt een maximale energiebesparing op
eenvoudige wijze gerealiseerd.
Daarnaast is er de DucoBox Silent
Connect. De afvoer van dit ventilatiesysteem gebeurt, zoals de naam doet
vermoeden, op een uiterst stille manier.
Bij deze ‘stilste ventilatiebox van Europa’
is er de keuze om naast ruimtesensoren
ook boxsensoren toe te passen voor
metingen in de luchtstroom, beide op
basis van CO2 en vocht. Bovendien is
deze box ook financieel aantrekkelijk: de
energiezuinige afvoerventilator met gelijkstroommotor levert jaarlijks al snel een
besparing op van zo’n 70 euro.
Wie dacht dat dit alles was, heeft het mis.
Want daarnaast zullen twee innovatieve
ventilatie-oplossingen voorgesteld

worden, die volledig matchen met de
woning van de toekomst. We lichten ze
hieronder voor u uit.
DucoBox Eco: de slimste
ventilatiewarmtepomp van Europa
Deze ventilatiewarmtepomp vormt het
uithangbord voor slim ventileren met
warmteterugwinning in actieve woningen,
die het milieu en de luchtkwaliteit naast
energie-efficiëntie centraal plaatsen. De
ventilatie-unit ventileert op natuurlijke
wijze en compenseert de verder
benodigde energie met verse buitenlucht.
Onderscheidend van andere warmtepompen echter is een gepatenteerde
2-zonesturing (dag en nacht). Door vraagsturing in deze unit te integreren, wordt
een maximale energiezuinigheid (A+) en
minimaal geluidsvermogen nagestreefd.
Bijkomende troef is de flexibele opbouw.
En die flexibiliteit gaat bij de DucoBox
Eco zeer ver. Zo is er de keuze voor
koppeling aan een cv-ketel of buffervat,
maar ook een combinatie van beide of
zelfs een all-electric oplossing is mogelijk.
www.duco.eu
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Finder
Industrie

Serie 78 schakelende
voedingen
Een goede voeding is van essentieel belang. Niet alleen voor de mens maar
ook voor uw besturingskast en verdeelinrichting. De Finder Serie 78 schakelende
voedingen zijn bij uitstek geschikt om, binnen een wel of niet industriële omgeving,
DC gebruikers van het vereiste vermogen te voorzien.
Schakelende voedingen in
modulaire behuizing
Deze reeks begint bij uitvoeringen met
een modulaire behuizing van 17,5 mm
breed met 12W uitgangsvermogen,
verkrijgbaar in 12VDC/1A en 24VDC/0,5A.
De reeks loopt op tot maximaal 50W
(12VDC/4,2A) en 60W (24VDC/2,5A) en
vier modulen breed. Afhankelijk van de
gekozen uitvoering, kunnen hiermee ook
batterijen worden opgeladen. Nieuw zijn
twee uitvoeringen in 35 mm bouwbreedte
met een nominaal uitgangsvermogen van
25W (12VDC/2,1A en 24VDC/1A).

Algemene kenmerken
• Laag stand-by vermogen
• Ingangsspanning
110-240VAC/220VDC
• Thermische beveiliging
• Kortsluitbeveiliging
• 35 mm railmontage

Industriële schakelende
voedingen
Deze reeks kent drie uitvoeringen met
een 24VDC uitgang. Verkrijgbaar van
110W/5A tot en met 240W/10A.
Voor alle uitvoeringen geldt: regelbare
uitgangsspanning, via het front
verwisselbare ingangszekering, beveiligd
tegen kortsluiting en overbelasting met
led-indicatie.
Toepassingen
Schakelende voedingen zijn inzetbaar
voor vele toepassingen zoals industriële
automatisering, utiliteit, automatische
poorten en slagbomen, op afstand
bediende deuren en rolluiken, pompen,
DC motoren, ledverlichting en BUS
interface apparatuur. De voedingen
kunnen in serie worden geschakeld voor
een hogere uitgangsspanning of plusen min-voeding tegen nul. Voor meer
uitgangsvermogen of redundantie wordt
parallelschakeling toegepast. Raadpleeg
hiervoor de productdocumentatie.

Type 78.1B
• 40 mm breed/35 mm
railmontage
• Ingangsspanning:
120-240VAC/220VDC
• Uitgang: 24-28VDC/5A
• Laag stand-by verbruik

Type 78.1D
• 40 mm breed/35 mm
railmontage
• Ingangsspanning:
110-240VAC/DC
• Uitgangscontact voor alarm of
afschakelen
• Uitgang: 24-28VDC/5,4A
• Actieve PFC, power-factor: 0,998
• Geschikt voor het laden van
batterijen

Type 78.2E
• 60 mm breed/35 mm
railmontage
• Ingangsspanning:
110-240VAC/DC
• Uitgangscontact voor alarm of
afschakelen
• Uitgang: 24-28VDC/10A
• Actieve PFC, power-factor: 0,995

www.findernet.com

Type 78.12

Type 78.25

Type 78.2E

Type
78.12.1.230.2400
78.25.1.230.2400
78.1B.1.230.2403
78.1D.1.230.2414
78.2E.1.230.2414

Art.nr.
BE-prijs
8620 850
51,28
6303 362
63,80
6303 348 149,50
9711 575
197,59
1098 644 283,19
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Atlantic LED en Outdoor
Verlichting

Robuust, maar ook
heel vriendelijk
De Eaton Atlantic LED en Outdoor zijn
twee robuuste, IP65 ledarmaturen die
speciaal gemaakt zijn voor veeleisende
omgevingen zoals industriële- of buitenomgevingen.

Deze slagvaste armaturen (IK10) zijn
voorzien van een aluminium behuizing,
wat hen duurzaam en robuust maakt. Er
is tot 80% minder energie nodig om de
ledarmaturen te laten branden en de led
hoeft niet vervangen te worden. Dit
scheelt aanzienlijk in de kosten.
Speciale lenscombinaties voor
Atlantic LED
Bij de Atlantic LED armaturen wordt
gebruik gemaakt van speciale lenscombinaties voor vluchtwegverlichting
of -signalering. Hierdoor ontstaat een
grote hoeveelheid licht die vergelijkbaar
is met conventionele verlichting. Pictogrammen krijgen een heldere en gelijkmatige uitlichting. Bij vluchtwegverlichting
ontstaat een grote tussenafstand
tussen de armaturen waardoor u minder
armaturen nodig heeft voor een project.

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

Go Wireless pakketten
Elektrotechniek

Bespaar tijd en rommel

Type
Go Wireles
Switch All
Dim All
Shading
Ventilation
Second Switch

Art.nr.
5319 792
5319 799
5319 806
5319 820
5319 813

BE-prijs
119,48
128,75
128,75
123,60
130,81

Eaton’s voorgeconfigureerde Go Wireless
pakketten maken de installatie van wandschakelaars die verlichting, zonwering
en ventilatie aansturen eenvoudiger,
helpen u tijd te besparen en geven u de
mogelijkheid uw omzet te verhogen.

mogelijkheid geven om aanvullende
verkopen te realiseren bij uw klanten.
Extra functionaliteiten, zoals tijdschakelfuncties of app-besturing kunnen worden
geactiveerd door slechts een component
toe te voegen.

U hoeft geen sleuven te frezen of draden
te trekken. Elk pakket bevat een voorgeconfigureerde draadloze wandschakelaar
en actor. De draadloze wandschakelaar
kan overal geplaatst worden en bediend
worden vanaf elke mogelijke plek, zelfs op
een glazen wand. Ze zijn te gebruiken in
combinatie met de meeste 55 mm afdekramen van de bekende merken schakelmateriaal zodat ze altijd passen in het
interieur van uw klant.

www.eaton.nl/GoWireless

Eaton’s Go Wireless pakketten zijn
uitgerust om snel en eenvoudig de meest
voorkomende oplossingen te realiseren.
De pakketten kunnen dienen als basis
voor een slim huis, en u hiermee de

Wat is de inhoud van het pakket?
Snel installeren - kaart

Draadloze
schakelaar
Actor

Consumentenfolder
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Sphinx

De nieuwste badkamerserie Sphinx Acanto springt in het oog vanwege haar uitgebreide
mix aan materialen, keuze in kleuren en het brede assortiment aan wastafels, badkamermeubels, spoelrandloze Rimfree® closets, bidets en baden. Uit al deze elementen kan de
consument een eigen, uiterst persoonlijke badkamer ontwerpen. Maar misschien nog
wel belangrijker: de serie blinkt uit in opberggemak.

Voorafgaand aan het ontwerp van Sphinx
Acanto heeft het merk onderzocht wat
mensen in de badkamer bewaren en hoe
vaak ze die spullen nodig hebben.
Het resultaat is een badkamerserie,

die maximaal comfort en opberggemak
biedt voor elke individuele gebruiker.
Door het aanbod van verschillende
materialen en afwerkingen, zoals glas,
metaal, houtdecor en lak, kan de
consument spannende combinaties
maken met deze serie. Sphinx Acanto is
een modulaire collectie, toepasbaar in
zowel een kleine als een grote badkamer.
Bijzondere opbergelementen
Opberggemak staat voorop bij de Sphinx
Acanto serie. De serie bevat onder andere
een spiegelkast, waarbij zowel de deuren,
als de volledige achterzijde aan de
binnenkant van de kast, zijn voorzien
van een spiegeloppervlak met verlichting.
Bekend uit keukens, beschikt de badkamerserie ook over een apothekerskast.
De hoge apothekerskast kan ook worden
toegepast als roomdivider om het toiletgedeelte te scheiden van de badkamer.

Opvallend is bovendien het handige
magneetbord, voorzien van praktische
opbergbakjes.
Montage- en gebruiksgemak
Sphinx Acanto is eenvoudig te installeren.
Bij de wastafels met een breedte van
90 cm of 120 cm zorgt het bevestigingssysteem - Easy Fast Fix 1 - voor extra
montagegemak, waardoor ook de
grotere maten door slechts één persoon
eenvoudig te monteren zijn. Sphinx is
grondlegger van de Rimfree® spoeltechniek. Vanzelfsprekend beschikken
ook Sphinx Acanto closets ook over
deze uiterst gebruiksvriendelijke en
gepatenteerde spoelrandloze techniek.
Deze closets zijn eenvoudig te reinigen
door het ontbreken van een spoelrand en
door de gladde, gesloten oppervlakken
met verdekte bevestigingen.
www.sphinx.nl/sphinx-acanto

Sanitair

Sphinx Acanto blinkt uit in
slimme opbergoplossingen
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Gira
Elektrotechniek

Zwart. Wit. Fraai:
schakelaarprogramma
Gira Studio
Het nieuwe schakelaarprogramma Gira Studio legt een sterk accent op de wand.
Hiermee interpreteert Gira vormen en functies van de lichtschakelaar met het oog op
actuele trends op het gebied van de interieurvormgeving. De opvallende vormgeving
ontstaat doordat ronde vormen met rechthoekige worden gecombineerd. Hierbij ligt
de nadruk op het rechthoekige dat in het ronde past en niet omgekeerd, zoals bij het
voetbal. Gira Studio is een bewust design-statement.
Het nieuwe programma is geschikt
voor inbouw- en opbouwmontage.
De opbouwvariant is doelbewust
vormgegeven als in het oog springend
detail dat op metselwerk, sierbeton en
pleisterwerk het beste tot zijn recht
komt. De afdekramen zijn Glas zwart en
Glas wit. In de opbouwvariant is de

behuizing van sterk thermoplast alleen
verkrijgbaar als 1-voudige versie, in
zuiver wit glanzend en zwart glanzend.
Deze kunnen echter aan eindeloos veel
behuizingen worden gekoppeld. In de
inbouwvariant zijn afdekramen 1- tot
3-voudig in zuiver wit glanzend en zwart
glanzend beschikbaar.

Ondanks zijn optische onafhankelijkheid
is Gira Studio een consequente verdere
ontwikkeling van het Gira System 55. De
meer dan 300 functies kunnen ook in het
nieuwe programma worden geïntegreerd.
Geplande leverdatum: 10/2018

Gira Studio
Het nieuwe schakelaarprogramma Gira
Studio legt een sterk accent op de wand.
Hiermee interpreteert Gira vormen en
functies van de lichtschakelaar met het
oog op actuele trends op het gebied van
de interieurvormgeving.
www.gira.nl
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GROHE

GROHE heeft de doucheserie SmartControl uitgebreid met een aantal
Euphoria SmartControl douchesystemen waarbij met name de nieuwe
hoofddouches voor een optimaal douchecomfort zorgen.

Nieuw!
Naast een aanpassing qua design
betreft het belangrijkste nieuws de
hoofddouches. De nieuwe Duo douchesystemen zijn voorzien van een 310 mm
grote ronde of vierkante hoofddouche
met de PureRain en ActiveRain douchestralen die zowel apart van elkaar als
gecombineerd gebruikt kunnen worden.
De nieuwe Mono douchsystemen hebben
een 260 mm grote sproeiplaat met in
het hart een bedieningsknop waarmee
gekozen kan worden uit de waterstralen
Rain, SmartRain of Jet. Deze knop is in
twee richting 360° te verdraaien.
Bekende bediening: Start/Stop
& Volume, slechts drukken en
draaien
Met de innovatieve GROHE SmartControl
technologie selecteert u de straal, van
hoofd- of handdouche, waar uw voorkeur
naar uitgaat en past u naar wens de waterstroom aan. De bediening is eenvoudig en
gemakkelijk voor het hele gezin, zelfs voor
de kinderen. Dat is slim! Gewoon een knop
indrukken voor de juiste straalkeuze en
dan draaien voor het volume.
Bij de Mono variant kiest u via de twee
knoppen voor handdouche of hoofddouche en bepaalt u met de knop op
de hoofddouche de straalsoort.
Temperatuur & veiligheid
De GROHE Turbostat® technologie
vormt de kern van dit douchesysteem.
De ongeëvenaarde gevoeligheid van
het thermo-element zorgt ervoor dat het

water in een fractie van een seconde de
juiste temperatuur bereikt en de hele
douche lang constant blijft. GROHE
SafeStop zorgt een veilige blokkering
bij 38°C, zodat ook kinderen veilig
kunnen douchen. Uiteraard is ook bij

deze thermostaat de GROHE Cooltouch®
toegepast waardoor het kraanhuis nooit
warmer wordt dan de ingestelde
warmwater temperatuur.
www.grohepro.nl

Sanitair

Euphoria SmartControl
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DINUY
Verlichting

Licht- en bewegingssensoren
met constantlichtregeling
DINUY licht- en bewegingssensoren
met constantlichtregeling zorgen
ervoor dat verlichting niet onnodig
brandt wanneer er geen personen
in de ruimte aanwezig zijn, en dat de
verlichting automatisch wordt gedimd
wanneer er voldoende daglicht aanwezig
is. Hiermee kan veel energie worden
bespaard.

De DINUY licht- en bewegingssensoren
zijn verkrijgbaar met DALI en 1-10V
sturing. Er zijn inbouwuitvoeringen
(voor systeemplafonds) en opbouwuitvoeringen beschikbaar. Programmeren is niet nodig: de sensoren van
DINUY zijn eenvoudig in te stellen met
een afstandsbediening.
www.elpro.nl

Type
Licht- en bew. Sensor 100-1000 Lux DALI inbouw
Licht- en bew. Sensor 100-1000 Lux DALI opbouw
Afstandsbediening

Art.nr.
3212 616
3212 546
3212 532

BE-prijs
135,15
111,35
51,34

Handicare
Sanitair

Hygiëne en
schoonmaakgemak
Het assortiment van Handicare is
opgebouwd vanuit de behoefte van de
markt. Daarom introduceert Handicare
nu de Hygiëne coating op haar douchezittingen.
Door het schoonmaakgemak die deze
Hygiëne coating met zich meebrengt
wordt het dagelijkse leven voor u nog
gemakkelijker! Al meer dan tachtig jaar
staat Handicare garant voor kwaliteit
en duurzaamheid.
Met de introductie van de hygiëne
coating op de douchezittingen bieden
zij een oplossing voor één van de meest
tijdrovende en vervelende klussen,
schoonmaken.
Coating
De Handicare douchezitting is vernieuwd
met een vuilafstotende hygiëne coating.
Door deze coating watert hij gemakke-

lijker af en kan vuil zich minder snel
hechten aan het oppervlak. Hierdoor
is hij eenvoudig te reinigen en wordt
onderhoud tot een minimum beperkt.
Onderzoeksresultaten bevestigen dat
een gecoate douchezitting een schoner
product aan cliënten biedt, ook na
intensief gebruik.
Een gecoate douchezitting zal de kans
op verspreiding van bacteriën en dergelijke verlagen in vergelijking met een nietgecoate douchezitting. Dit maakt dat het
gebruik van een gecoate douchezitting
in risicovolle besmetting situaties de
voorkeur geniet.
www.handicare.com/nl
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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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Maatwerk
Elektrotechniek

Voor individuele wensen
Geef je schakelmateriaal - en alles wat daarbij hoort - een nóg persoonlijkere touch.
Manufaktur is een zelfstandige entiteit binnen Hager en belichaamt de moderne,
ongecompliceerde werkwijze van productie op maat.

Advies, planning en uitvoering allemaal in
dezelfde hand. Vanuit dit principe bieden
wij u, volledig op maat, exclusieve
eenmalige stukken en aangepaste grote
series. Hager Manufaktur vervaardigt
perfect op elkaar afgestemde oplossingen.
Van individueel geconfigureerde kabelkanalen, unieke schakelaars en bedieningspanelen tot de juiste deurcommunicatie.
Daarvoor gebruiken wij een grote
verscheidenheid aan materialen, kleurschakeringen, decors en mogelijkheden
voor afwerking: stof, steen, hout, leer of
ingelegd met Swarovski kristallen? Geen
enkel probleem. Patineren of anodiseren?
Ook geen probleem. Net als goud-,
nikkel-, messing-, koper- of palladiumlegeringen trouwens. Zelfs van koffie
zijn al oppervlakten voor schakelaars
gemaakt. De grens is pas bereikt als
het design wordt veranderd, dus als de
gewenste oplossing de vorm van en het
idee achter onze producten verandert.
Vanzelfsprekend gelden voor Hager
Manufaktur dezelfde garantievoorwaarden
als voor al onze catalogusartikelen.
Hager designserie berker Q.7
Ontdek onze Hager Manufaktur met de
designserie berker Q.7. Hiermee heeft
u de mogelijkheid om uw schakelaar
uit deze serie en alles daaromheen nóg

persoonlijker te maken. De designserie
berker Q.7 brengt nieuwe materialen in
beeld, die op hun beurt nieuwe mogelijkheden bieden om een huis helemaal naar
eigen idee vorm te geven. Leisteen,
beton, aluminium, glas, kunststof of
roestvrij staal vervangen de gebruikelijke
standaarden.
Specifieke wensen? Denk aan Manufaktur
van Hager. De weg naar deze persoonlijke
oplossing is ook nog eens opvallend

eenvoudig: Laat ons weten wat uw
wensen zijn, en hij of zij zal graag bij
het samenstellen van uw persoonlijke
oplossing adviseren. Daarna berekenen
wij bindend de verwachte levertijd en
kosten. Zodra u tevreden bent, wordt
er geproduceerd. Aansluitend zullen wij
uw persoonlijke product precies volgens
afspraak leveren.
hager.nl/hagermanufaktur
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HANSADESIGNO

De contactloze modellen van HANSADESIGNO zijn niet alleen fascinerend door het
uiterlijk, het innerlijk is net zo boeiend: Dankzij uitgekiende sensortechnologie stroomt
het water alleen als het moet stromen. Het resultaat: Laag waterverbruik tot maximaal
1,9 liter per minuut. Meer comfort en hygiëne.
Contactloos
Handig, waterbesparend, hygiënisch…
er zijn veel redenen om een elektronisch
gestuurde mengkraan te kiezen. Onder
andere de gepatenteerde, buitengewoon
precieze sensortechnologie, die als bij
toverslag reageert.
Stijl tot in de kleinste details.
Ook dat is een kenmerk van de modellen
van HANSADESIGNO.
Een voorbeeld daarvan is de nieuwe
Mikado®-straal, die het water als harmonisch kruisende stralen laat stromen.
Innovatief
Technologische oplossingen en innovaties
staan bij HANSA altijd ten dienste van de
gebruiker: alle contactloze modellen van
HANSA kunnen met een app worden
gestuurd: onder andere om de reinigingsmodus te activeren, de batterij status te
bekijken of een automatisch spoelplan in
te stellen. Meer comfort is nauwelijks
mogelijk.

Elektronische koudwaterkraan voor wastafel en fontein, DN 15.

hansadesigno.hansa.com

Verchroomd, contactloos, elektronisch gestuurd (infrarood), Mikado® perlator,
zonder afvoergarnituur, uitloop: 100 mm, werkt op batterijen of op netvoeding.

Sanitair

Elektronische koudwaterkraan met een waterverbruik
tot 1,9 liter per minuut
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Itho Daalderop
Verwarming & Klimaat

Comfortabel met
warmtepompen
Nederlandse woningen moeten in rap tempo van het aardgas af. Voor bestaande
woningen is vooral de lucht/water warmtepomp erg populair. Itho Daalderop heeft
ruim vijftien jaar ervaring in warmtepomptechnologie en heeft op dit moment
verschillende lucht/water warmtepompen in het assortiment.
Lucht/water warmtepompen benutten
energie uit de buitenlucht voor het
verwarmen en koelen van de woning.
Hoe beter de woningisolatie, kierdichtheid en laagtemperatuur-afgiftesysteem
(bijvoorbeeld vloerverwarming), des te
beter de warmtepomp functioneert.

inzetbaar. In dat geval dient u rekening te
houden met een voorraadvat om warm
water in te bufferen. Wij hebben een uniek
voorraadvat van 200 liter en 300 liter in
ons assortiment om het warme tapwater
op een efficiënte manier door de HP-S te
laten verzorgen.

Heat Pump Split (HP-S)
De lucht/water warmtepompen van het
type HP-S zijn zowel hybride als all-electric
inzetbaar. De hybride opstelling
(verkrijgbaar in 5,5 kW (medio november),
9,5kW en 13kW) is vooral interessant
wanneer de woning in de koudste weken
niet efficiënt warm is te krijgen met alleen
de warmtepomp. Dit kan het geval zijn bij
minder geïsoleerde woningen. In dat geval
neemt de cv-ketel het eenvoudig. Is de
woning voldoende geschikt om het
gehele jaar door op laagtemperatuur te
verwarmen, dan is de HP-S all-electric

HP Cube en HP Cool Cube
De warmtepompen HP Cube en HP
Cool Cube zijn hybride warmtepompen
die samenwerken met onze Base Cube
cv-ketel. In deze combinatie zijn zij
volledig op elkaar ingesteld en dat
zorgt voor een flinke besparing op het
gasverbruik. De HP Cool Cube heeft als
extra de mogelijkheid om de woning
te koelen via de vloerverwarming. Indien
er mechanische ventilatie in de woning
aanwezig is, wordt deze op de warmtepomp aangesloten. Hierdoor wordt
energie uit de afgevoerde lucht - verant-

woordelijk voor zo’n 20%-25% van de
stookkosten - teruggewonnen en gebruikt
voor de verwarming van de woning.
ISDE-subsidie
Met de subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is
er subsidie beschikbaar voor warmtepompen. Zo geldt voor de HP-S range
een subsidie tot € 2.200,-. Voor de
HP Cool Cube geldt een subsidie van
€ 1.500,-.
Meer weten? Kijk op de website:
www.ithodaalderop.nl

HP-S.

HP (Cool) Cube en Base Cube.

ISVV 200 liter.
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OBO BETTERMANN

Brand is één van de grootste bedreigingen die een organisatie kent.
OBO BETTERMANN ontwikkelt en
produceert al jaren diverse oplossingen
voor toepassingen op het gebied van
brandbeveiliging. Bij het installeren van
kabels door gebouwwanden of plafonds,
moet de brandweerstand met brandwerende kabeldoorvoeren worden hersteld.
Met OBO schuimblokken PYROPLUG® en
OBO brandwerend schuim PYROSIT® NG
kunnen de openingen in wanden en
plafonds snel worden afgesloten.

Wanneer meerdere soorten installatietypen (bijvoorbeeld kabels en leidingen)
door dezelfde openingen lopen, worden
combi-afdichtingen gebruikt. Afhankelijk
van de wand en het kabeltype heeft u de
keuze uit verschillende maatregelen. De
compacte PYROPLUG® blokken vullen
grote openingen snel op en kunnen
uitstekend in de langs- en dwarsrichting
worden verwerkt. Het tweecomponentenschuim PYROSIT® NG kan eenvoudig
gecombineerd worden met de schuimblokken. In geval van brand vormt deze
combinatie een isolerend koolstofschuim
wat directe overslag van vuur en rook
vormt. Het resultaat: een brandveilig
afgesloten opening.
Meer informatie? Neem contact op met
uw Technische Unie verkoopkantoor of
met OBO BETTERMANN.

Voordelen

Elektrotechniek

Eenvoudig, betrouwbaar

• Brandweerstandsklasse tot
120 minuten
• Eenvoudige installatie
naderhand
• Combineerbaar
• Snelle verwerking
• Stof- en vezelvrije montage

www.obo-bettermann.nl

Nieuwe schijnwerperserie

Monospot is de nieuwe schijnwerperserie van Meyer.
De serie is innovatief op technologisch vlak en qua design.
De serie bestaat uit vier verschillende
groottes met verschillende wattages.
Alle vier de varianten zijn zowel leverbaar
met een montagebeugel als met paalbevestiging, verkrijgbaar in verschillende
kleurtemperaturen en eventueel dimbaar
met DALI of DMX.
Design
Het puristische design en zijn compacte
afmetingen zorgen ervoor dat de Monospot
feilloos en discreet binnen elke architectonische omgeving wordt opgenomen.
De behuizing van de Monospot is vrij
van uitsteeksels waardoor vuil en stof
geen kans krijgen zich op te hopen.
Lichtdistributie
De Monospot is verkrijgbaar met veel
verschillende soorten lichtverdelingen.

Naast de standaard lichtverdelingen is
er bijvoorbeeld de Street Optic variant.
Daardoor kan de Monospot ook ingezet
worden als straatverlichting op plekken
waar de verlichting niet alleen functioneel
maar ook mooi moet zijn.
De Monospot is ook verkrijgbaar als
Vario Optic uitvoering. Bij deze variant
is het mogelijk om van buitenaf de
stralingshoek aan te passen terwijl
de schijnwerper is ingeschakeld.
Deze manier van instellen maakt het
armatuur erg flexibel, wat handig is
in het geval van het aanlichten van
bijvoorbeeld landschappen.
www.hateha.nl

Verlichting

Meyer Monospot

34
Led is de maatstaf
Elektrotechniek

JUNG introduceert nieuwe
serie draaidimmers
JUNG introduceert een nieuwe serie draaidimmers. Waar voorheen conventioneel
de standaard was, wordt nu led de standaard. Het tweetal draaidimmers bestaat
uit de Standaard led dimmer en de Universeel led dimmer. De Universeel leddimmer
onderscheidt zich van de Standaard leddimmer door zijn neventoestelingang en zijn
grotere toegestane vermogen. Uiteraard zijn deze dimmers ook nog geschikt voor
alle andere gangbare verlichting.

Draaidimmer Standaard led
De nieuwe draaidimmer Standaard led
(1730DD) werkt volgens het fase-aan of
afsnijdprincipe. De instelling van het bij
de last passende dimprincipe gebeurt
automatisch.

Draaidimmer Universeel led
De nieuwe draaidimmer Universeel led
(1731DD) werkt ook volgens het fase-aan
of afsnijdprincipe. De instelling van het bij
de last passende dimprincipe kan bij deze
dimmer ook handmatig ingesteld worden.

Draaidimmer Standaard led

Introductieactie

1730DD - Belasting bij 25°C
• Elektronische trafo’s met LV-led:
20…60W
• Inductieve trafo’s met LV-led:
20…60VA
• HV-ledlampen dimbaar: 3…60W

Voor beide dimmers is er een actiepakket beschikbaar zodat u op een
voordelige manier kennis kunt
maken met deze nieuwe dimmers en
zo de voordelen zelf kan ervaren.

Draaidimmer Universeel led
1731DD - Belasting bij 25°C
• Elektronische trafo’s met LV-led:
20…100W
• Inductieve trafo’s met LV-led:
20…100VA
• HV-ledlampen dimbaar: 3…100W

Draaidimmer Standaard led:
5x 1730DD halen = 4 betalen
artikelnummer: NL1730AK54
Draaidimmer Universeel led:
4x 1731DD halen = neventoestel
(1733DNE) gratis
artikelnummer: NL1731AK54

Neventoestelingang
De draaidimmer Universeel led (1731DD)
beschikt over een neventoestelingang
voor het schakelen en dimmen vanaf
meerdere punten. Het aantal toegestane
neventoestellen 2-draads (1720NE) en
impulsdrukkers is onbegrensd, voor het
draaineventoestel 3-draads (1733DNE) is
het maximum vijf stuks.
Bij beide dimmers kan de minimaleen de inschakellichtsterkte permanent
worden opgeslagen. Het inschakelen
kan met de laatst ingestelde lichtsterkte
of de opgeslagen inschakellichtsterkte.
Kijk voor de volledige technische
specificaties op:
www.jung-catalogus.nl
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hansgrohe - de beste douches!

hansgrohe biedt al tientallen jaren de beste douches. Als uitvinder van bijvoorbeeld
de showerpipe en verschillende soorten douchestralen, zet hansgrohe de trend in de
badkamer. Wie voor de beste kwaliteit, design en comfort gaat, kiest voor hansgrohe.
De passie voor water en de constante
stroom van innovaties maken hansgrohe
producten uniek. De kwaliteit van de
kranen en douches zorgt voor jarenlang
zorgeloos gebruikscomfort. Daarnaast
wordt veel aandacht besteed aan het
design en de duurzaamheid van de
producten. Zo ook het nieuwe Crometta
doucheprogramma en dat tegen een zeer
aantrekkelijke prijs.
Het programma bestaat uit hoofd- en
handdouches, douche- en badsets,
showerpipes en een renovatieset.
De Crometta hoofddouche biedt optimaal
doucheplezier dankzij de diameter van
24 cm. en de krachtige Rain douchestraal.
Dankzij de antikalk functie QuickClean
kan de douche eenvoudig worden
schoongemaakt en is jarenlang comfort
gegarandeerd. De hoofddouche is
leverbaar in een ronde en vierkante
variant, zowel als losse douche als
toegepast in de Crometta Showerpipes.
De Showerpipes bestaan verder uit de
Crometta Vario handdouche in chroom/
wit met twee straalsoorten en de nieuwe
Ecostat 1001 CL douchethermostaat. De
Crometta Showerpipes zijn het zoveelste
bewijs: hansgrohe - de beste douches!

De Ecostat 1001 CL douchethermostaat
is een solide kraan met metalen grepen.
De kraan wordt niet heet aan de buitenkant en heeft bovendien een waterbesparende functie: EcoStop, waarmee
tien liter water per minuut wordt verbruikt.
Als de EcoStop wordt doorgedraaid,
stroomt het volle volume. Ook met
de EcoStop wordt heerlijk douchen
gegarandeerd, vooral in combinatie met
de waterbesparende Crometta hoofden handdouches die maximaal 9 l/min
doorlaten. Extra veilig is de SafetyStop
temperatuurbegrenzing: pas na het
indrukken van de knop kan de temperatuur warmer dan 40°C worden gedraaid.
Bovendien kan vooraf de maximale warm
water temperatuur worden ingesteld,
tegen verbranding aan heet water.
De Ecostat 1001 CL is ook leverbaar in
een renovatieset met de Crometta Vario
glijstangset 65 cm.
www.hansgrohe.nl

Sanitair

Ook zo’n zin om lekker te
douchen? Dat kan! Met de
nieuwe Crometta van hansgrohe
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Hirschmann Multimedia
Industrie

Industriële connectoren
voor een optimale verbinding
Voor het waarborgen van een betrouwbare verbinding is het van belang dat je
bewust kiest voor hoogwaardige producten. Hirschmann Multimedia biedt een
compleet assortiment industriële connectoren die zelfs onder de meest ongunstige
omstandigheden een optimale dataoverdracht tot stand brengen.
Netspanning connectoren
De krachtige CA-serie is een reeks
van ronde industriële netspanning
connectoren. Deze connectoren worden
veel gebruikt voor het aansluiten van
zonnepanelen. Maar ook binnen de
machinebouw, besturingstechniek,
medische elektronica en de chemische
industrie zijn deze robuuste, universele
ronde connectoren uitermate geschikt.
De speciale schroefvergrendeling met
interne trekontlasting zorgt ervoor dat
de CA-serie vibratie proof is en bestand
is tegen hoge belastingen. De connector
is van duurzaam kunststof materiaal,
welke problemen met mogelijke corrosie
elimineert. De materialen garanderen
een goede koeling en bescherming. In

deze serie zijn zowel haakse als rechte
uitvoeringen beschikbaar.
Compacte power connectoren
De robuuste en compacte power connectoren uit de ST-serie zijn bij uitstek geschikt
voor de voeding en overdracht van signalen
binnen industriële installaties. Deze
connectoren presteren uitstekend, zelfs
onder extreme en veeleisende omstandigheden. De connectoren zijn beschermd
tegen trillingen, stof en spatwater. De ST
connector is eenvoudig te installeren en
heeft een lange levensduur. Deze connectoren worden ingezet voor een breed
scala van toepassingen. Zo vind je de
ST connectoren terug in rolluiken en
zonweringen, watervoorziening instal-

laties, verlichtingsinstallaties en windturbine controlesystemen. De ST-serie is
beschikbaar in zowel field- attachable als
molded varianten met 1 m, 3 m of 5 m
kabel en 2-, 3-, 4- of 5-polige varianten.
De maximale spanning is AC 400V/DC
250V met een nominale stroom van
maximaal 16A AC/DC 10A.
Meer informatie
Wil je ook eersteklas industriële
verbindingen realiseren en onderhoudskosten reduceren? Bezoek de website
voor meer informatie:
www.hirschmann-multimedia.com/
icos
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HiKOKI

Sinds 1948 houden we ons bezig met het produceren en ontwikkelen van elektrisch
gereedschap, dat is voorzien van de meest vooruitstrevende Japanse technologieën.
Innovaties die helpen om onze power tools te verbeteren en de professionals te
ondersteunen bij het behalen van de beste prestaties. Een krachtige basis voor HiKOKI.
Een nieuw hoofdstuk waar Gert Lamberts,
directeur HiKOKI Nederland en België, zijn
visie op geeft.
Met trots kunnen we per 1 oktober dit jaar
onszelf HiKOKI noemen. In de naam
schuilt waar we als merk voor staan. ‘Hi’
staat voor kwaliteit en ‘KOKI’ is Japans
voor industriële machines. Tevens bevat
de nieuwe merknaam het getal één. Een
mooie referentie naar dat waar we met
het hele bedrijf naar streven: nummer 1
producten leveren en nummer 1 wereldwijde marktleider worden.
Met de naamsverandering bouwen we
verder op al het innovatieve en succesvolle wat Hitachi Power Tools ons heeft
gebracht. Maar om te groeien, moeten we
ons naast nieuwe technologieën en een
hogere omzet ook meer en meer focussen
op de eindgebruikers. Iets wat ons merk
bijzonder maakt en onderscheidt van de
concurrentie.
We luisteren naar de behoeftes en
wensen van de eindgebruiker, nemen
dit mee in het design en de ontwikkeling
van onze power tools en vertalen de
modernste technieken naar gebruiksgemak. Kijkend naar onder andere
ergonomie, veiligheid en inzetbaarheid,
bieden we de professionals dat waar
ze naar op zoek zijn. Iets wat de eindgebruiker al van ons gewend was,
maar waar hij bij HiKOKI op kan blijven
vertrouwen. Want naast de nieuwe naam
blijft voor de eindgebruiker alles hetzelfde.
Presteren op het hoogste niveau, hoe
groot of klein de uitdaging ook is.
www.hikoki-powertools.nl

Gereedschap

A brand new name,
the same highest performance
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3RV29 voedingssysteem
Elektrotechniek

Motorstarters supersnel en
compact inbouwen
Siemens biedt een uniek systeem aan
voor het starten van elektromotoren: een
eenvoudige en flexibele energieverdeling
in combinatie met complete motorstarters.
De montage van de motorstarters gaat
hierdoor naast supercompact ook
supersnel.

De complete motorstarter 3RA2 kan direct
op het voedingssysteem geklikt worden,
de 3-fasen voeding wordt gerealiseerd
middels de groene stekker aan de bovenzijde en aansluitfouten behoren tot het
verleden. Tevens geeft dit een flinke
besparing op bekabeling en aansluittijd.

Het unieke 3RV29 voedingssysteem in
combinatie met de 3RA motorstarters
biedt enorme voordelen ten opzichte van
de conventionele montage van motorgroepen.
Het begint met het voedingssysteem
3RV29 dat zonder gereedschap direct
op een DIN-rail geklikt wordt. Ook
verdere uitbreidingen kunnen gereedschaploos in elkaar geklikt worden.
Door de unieke opbouw ontstaat er een
efficiënte en flexibele energieverdeling
van maximaal 63A.

Met een hoogte van slechts 24 cm
(tot 7,5kW) of 27 cm (tot 15kW) is er
veel ruimtebesparing in de schakelkast.
Ook is de spanning van de afzonderlijke
motorstarters eenvoudig af te schakelen,
ideaal voor onderhoud tijdens een in
bedrijf zijnde installatie.
Bespaar nu tijd, ruimte en geld met het
3RV29 voedingssysteem: Click & Go!
www.siemens.com/nl/
3rv29-voedingssysteem

Zeparo G-Force
Verwarming & Klimaat

Vuilafscheider
met cycloontechnologie
Vuil, slib en magnetiet kunnen schade
veroorzaken en de levensduur van een
installatie aanzienlijk verkorten. De IMIPneumatex Zeparo G-Force met cycloontechnologie werkt met een ongekende
efficiëntie op het vlak van vuilafscheiding.

Zeparo G-Force elimineert alle deeltjes,
ongeacht hun grootte en tot wel negen
keer efficiënter dan elk ander vergelijkbaar
systeem.
Bijzonder schadelijke magnetietresten zijn
eenvoudig te verwijderen met de speciaal
hiervoor ontworpen magneetstaaf (optie).
Uw garantie op een schone, efficiënt
werkende installatie! Hoe harder het
systeem werkt, hoe efficiënter Zeparo
G-Force wordt.
De Zeparo G-Force kan op verschillende
manieren aangesloten worden, onder
andere met flenzen of lasaansluiting en is

• Verkrijgbaar in DN65 tot DN300
• Drukklasse PN25
• Maximale bedrijfstemperatuur
tot 170°

ook geschikt voor gegroefde uiteinden.
Bovendien is het de enige vuilafscheider in
zijn soort en grootte die zowel in verticale
als horizontale positie gemonteerd kan
worden. Zo geniet u een ongekend
installatiegemak, ook wanneer de ruimte
beperkt is.
Zeparo G-Force is wat u nodig heeft voor
een schoner, efficiënter HVAC-systeem.
Het baanbrekende, gepatenteerde
ontwerp doet zijn werk terwijl het systeem
draait. Gemakkelijk en tijd besparend!
www.imi-hydronic.com/sites/nl/nl-nl/
Nieuws/Pages/Zeparo-G-force.aspx

Bekijk werking van de
Zeparo G-force:
https://youtu.be/zdvIaRAvwxk
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Nieuw HÜPPE - EasyFlat doucheplateau

Natuurlijk vormvast en massief
Gemaakt van hoogwaardig mineraal
materiaal bestaande uit, kwartsgrint,
kwartszand, gesteentemeel, hars en
verharder. Dit maakt dat het doucheplateau de warmte op een aangename
manier vasthoudt en heel huidvriendelijk
is en aangenaam om op te lopen. Wie op
het doucheplateau stapt, voelt een soort
zachte warmte onder de voeten. Verder is
het natuursteenmateriaal geluiddempend
- luid gekletter zoals bij een stalen bak
hoor je hier niet.
Natuurlijk mooi en duurzaam
Bovendien past de EasyFlat in klassiek
wit perfect bij de glanzende oppervlakten
van het gebruikelijk badkamerporselein.

Maar ook in combinatie met veel
tegeltrends komt de EasyFlat goed uit de
verf. Het doucheplateau is namelijk
behalve in wit ook leverbaar in beige mat,
grijs mat, antraciet mat en wit mat.
Optioneel antislip mogelijk.
Natuurlijk vlak en barrièrevrij
De HÜPPE EasyFlat kan net als traditionele tegels op de vloer worden
ingebouwd en voldoet daardoor aan
alle eisen van een barrièrevrije badkamer.
Het plateau heeft een afvoerdeksel die
niet alleen bijzonder en mooi is, deze
is ook nog eens heel eenvoudig te
reinigen en voorzien van een onderhoudsvriendelijke gelcoat. Dit materiaal
uit de jachtbouw is bijzonder slijtvast.

Een ander voordeel van de gladde
structuur is de schimmel en bacteriën
werende eigenschap.
www.hueppe.com

Voordelen in een oogopslag:
• German Design Award Winner
2018
• Verkrijgbaar in twintig maten
• Modern design met 100% vlakke
afvoerdeksel
• Verkrijgbaar in vijf kleuren
• Randhoogte 30 mm
(bij afvoer: 52 mm)
• Kleur wit optioneel met
EasyProtect anti-slip resistent
klasse C

Sanitair

Stone meets Design
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Jaga Briza
Verwarming & Klimaat

Superslank en krachtig
klimaattoestel
Briza is een klimaattoestel met een dubbele persoonlijkheid. Dit hybride
toestel zorgt voor warmte in de winter en verfrissende koelte in de zomer.
Zo hebt u op elk moment van het jaar het ideale binnenklimaat.

Achter het Briza-comfortsysteem schuilt
de ingenieuze Jaga LOW-H2O techniek,
gecombineerd met een zeer stil dynamisch
systeem. Briza is het slankste type op de
markt met zo’n groot vermogen. Briza is
ook uitermate geschikt voor aansluiting
op laagtemperatuursystemen zoals warmtepompen, zonne-energiesystemen en
condensatieketels.
Door gebruik te maken van de nieuwste
EC-motoren, verbruiken de Jaga Briza’s
niet alleen tot 50% minder elektrische
energie, maar zijn deze motoren ook
prima aanstuurbaar via diverse domotica-

protocollen via hun 0-10VDC aanstuurbaarheid.
Briza is beschikbaar met bekleding of
als inbouwmodel voor wand of plafond.
Briza radiator
Briza is ook verkrijgbaar als kant-en-klaar
radiator uitvoering met standaard geïntegreerde regeling en voorgemonteerd, wat
maakt dat deze radiator simpel en snel
te installeren is. De radiator is compleet
voorbereid voor een eenvoudige regeling
met thermostaatknop. In totaal zijn er
acht modellen beschikbaar. De radiatoren

hebben een hoogte van 41 cm of 55 cm
en zijn in vier lengtematen te verkrijgen.
De Briza radiator is een chique en slank
model met een dikte van slechts 13 cm.
Hierdoor is het een radiator die subtiel
aanwezig is in een ruimte. De radiator
kan een vermogen behalen van ruim
2.100W op 35/30 en zelfs ruim 5.100W
op 55/45 en een koelvermogen van
ruim 1.690W op 7/12 en 840W op 17/20.
Briza is perfect voor zowel nieuwbouw
als renovatieprojecten en is standaard
uitgerust voor aansluiting op traditionele
cv-systemen.
www.jaga.nl

• Klimaattoestel voor koelen en
verwarmen
• Creëert het ideale binnenklimaat
• Elegant, slank en stil
• Geschikt voor aansluitingen op
warmtepompen en koudwatersystemen, cv-ketels en andere
opwekkers
• Tot 50% minder energieverbruik
door de nieuwste EC-motoren
• Verkrijgbaar in verschillende
maten, vormen en kleuren
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KLUDI Pure Function
Sanitair

Eén uniek idee, dat
drie armatuurstijlen verenigt
Met Pure Function heeft KLUDI, de Duitse aanbieder van kwaliteitskranen, een kranenconcept ontwikkeld, dat bestaat uit drie nieuwe armaturenlijnen: KLUDI Pure&Easy, KLUDI
Pure&Solid en KLUDI Pure&Style. Pure Function staat voor harmonie met nagenoeg elke
woonstijl - en dus ook voor een eenvoudige en betere planning van badkamerprojecten.
Pure&Easy
Met Pure&Easy is een langdurige balans
tussen kwaliteit, functionaliteit en juiste
prijsstelling verzekerd.
• Leverbaar in glansvol chroom en puur wit
• Bijzonder geschikt voor woningbouw-,
hotel- of zorgprojecten
• Naast een wastafelmengkraan met hoge
draaibare uitloop bieden de staande
varianten in 60 mm, 70 mm en 100 mm
hoogte, optimale functionaliteit

• Betaalbaar design wordt verenigd met
extra opties als Cool-Start (in de middenstand koud water)
• Pure&Easy Care met langere hendels
van 120 mm en 180 mm lengte zijn
uitermate geschikt voor toepassingen
in zorginstellingen en ziekenhuizen
Pure&Solid
Het klassieke, tijdloze design van
Pure&Solid harmonieert elegant met de
meeste interieurstijlen, of dit nu modern
of traditioneel is.
• De rechtop staande wastafelkranen
zijn in de hoogtes 60 mm, 75 mm en
100 mm leverbaar
• De Pure&Solid serie bestaat tevens uit
een 3-gats wastafelmengkraan en een
variant met hoge draaibare uitloop voor
diegenen die hoekige en ronde vormen
tijdloos willen combineren

Pure&Easy

Pure&Style
Design georiënteerde mensen, die
houden van een soft-puristische en
moderne woonstijl, verkiezen de
elegantie van Pure&Style met zachte
rondingen en duidelijke lijnen.
• In vijf verschillende uitvoeringen dienen
de wastafelmengkranen met verfijnde
vlakke hendel en uitloop als pronkstuk
in iedere moderne badkameromgeving

• Uit inzendingen van 59 landen is
Pure&Style in de categorie ‘Product
Design 2018’ bekroond met een
vermaarde Red Dot Award
Neem voor verdere informatie en advies
contact op met KLUDI, uw Technische
Unie verkoopkantoor of check het
uitgebreide KLUDI programma op:
www.kludi.com

Pure&Solid
Type
KLUDI Pure&Easy wastafelmengkraan 60 CHR
KLUDI Pure&Easy wastafelmengkraan 100 CHR
KLUDI Pure&Easy wastafelmengkraan 205 CHR
KLUDI Pure&Solid wastafelmengkraan 75 CHR
KLUDI Pure&Solid wastafelmengkraan 100 CHR
KLUDI Pure&Solid wastafelmengkraan 205 CHR
KLUDI Pure&Style wastafelmengkraan 60 CHR
KLUDI Pure&Style wastafelmengkraan 100 CHR
KLUDI Pure&Style wastafelmengkraan 205 CHR
Een selectie uit het brede Pure Function assortiment.

Pure&Style

Art.nr.
5393 502
5393 544
5393 453
5393 418
5393 411
5393 656
5393 649
5393 635
5393 607

BE-prijs
99,90
136,90
179,00
136,90
149,90
194,00
145,90
169,90
219,00
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Jobarco’s kabels met CPR
Elektrotechniek

Flexibele CPR kabels
De CPR regels voor toepassing van kabels in gebouwen richten zich met name op de
massieve kabels zoals installatiekabels, -draad en signaalkabels.
Ervaring leert dat soepele kabels steeds
vaker gebruikt worden in deze toepassingen. Jobarco heeft, naast installatiekabel
en installatiedraad, een uitgebreid pakket
flexibele kabels met CPR beschikbaar.

De KEMA gekeurde KVCC en KVCY is
goedgekeurd voor CPR brandklasse Dca.
De eigenschappen van deze flexibele
Kemaflex serie zijn uitmuntend; in de
flaming droplets test komt deze vinyl-

kabel zeer goed uit de bus: klasse d0.
Dit betekent dat er geen brandende
deeltjes vrijkomen.
Voor toepassingen waar een halogeenvrije
kabel vereist is, heeft Jobarco de Ecoflex
serie beschikbaar. Verkrijgbaar in twee
CPR klassen: de niet afgeschermde versie
HH is geschikt voor Cca toepassingen en
de afgeschermde versie HCH voor B2ca.
Nieuw is de Stuurflex CPR serie:
LIYY en LIYCY kabels goedgekeurd
voor klasse Dca.
Zit uw gewenste kabel hier niet bij? Er
zijn diverse mogelijkheden voor speciaal
op maat gemaakte kabel met CPR keur.
Informeer bij ons salesteam naar de
mogelijkheden.
www.jobarco.com/cpr

Fenon
Verlichting

Volwaardige SON-T
vervanger in led 2200K
Verlichtingsweek 2018 molens Kinderdijk UNESCO werelderfgoed.
Tijdens de jaarlijks terugkerende
Verlichtingsweek in Kinderdijk, worden
alle negentien molens vol in het licht
gezet. Eén van Nederlands mooiste
natuurlandschappen verandert dan in
een sprookjesachtig tafereel. Voorheen

werd dit gedaan met drie stuks 1.000W
halogeen armaturen per molen. Met de
komst van de nieuwe 2200K led schijnwerpers van het Nederlandse merk
FENON, is het eindelijk mogelijk om een
nog warmere kleur te krijgen en toch

enorm te besparen op kosten en energie.
Slechts vier schijnwerpers van 55W per
stuk laten iedere molen nu meer schitteren dan ooit tevoren.
www.keraf.nl

Type
Art.nr.
BE-prijs
FENON 2200K led schijnwerpers
nu beschikbaar:
FL-609-AW
7774 159
237,50
FL-610-AM
7774 166
275,50
FL-611-AN
7774 173
275,50
FL-809-AW
7774 180
513,00
FL-810-AM
7774 187
569,05
FL-811-AN
7774 194
569,05
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Mini-Compacta

In het laag gelegen en vol gebouwde Nederland komt het regelmatig voor dat
een fecaliënopvoerinstallatie nodig is voor een toilet die onder het rioolniveau
ligt. Of het nu gaat om souterrain, kelder, waterwoning of woonboot - voor alle
laaggelegen installaties biedt KSB’s geluidarme mini-Compacta uitkomst. Vaak
wordt bij de selectie van een opvoerinstallatie gekozen voor een versnijdende
uitvoering terwijl dat in veel gevallen niet noodzakelijk is. Met de mini-Compacta
biedt KSB altijd de meest passende oplossing.
Klein en compact uitgevoerd en toch
groots in het betrouwbaar en hygiënisch
wegwerken van afvalwater onder het
rioolniveau. Zo laat de mini-Compacta
fecaliënopvoerinstallatie van KSB zich
omschrijven. De volwaardige installatie
conform EN 12050-1 is dan ook bij uitstek
geschikt voor toepassing in huishoudens
waarin slechts een kleine inbouwruimte
voorhanden is. En de inbouw, installatie
en inbedrijfname zijn dankzij de bedrijfsklare éénpompsuitvoering zeer eenvoudig.
Alle techniek bevindt zich in de installatie
- hierdoor is de kans op storingen
minimaal. Handig voor de installateur:
dankzij de geïntegreerde, ergonomisch
vormgegeven handgrepen is de miniCompacta veilig te transporteren en
monteren.

kan met een gerust hart worden gekozen
voor de mini-Compacta uitvoering met
vrije-doorlaatpomp. Dat biedt meerdere
voordelen: de pomp met vrijstroomwaaier
is veelal goedkoper en minder onderhoudsgevoelig. En door het ontbreken
van een snijinstallatie blijft de geluidsproductie tot een absoluut minimum
beperkt.
Probleemloos bedrijf
De basis van de mini-Compacta opvoerinstallatie bestaat uit een gas- en waterdicht kunststof reservoir van 40 liter.

De maximale temperatuur van het te
verpompen medium ligt op 40°C;
gedurende korte tijd kan ook afvalwater
met een temperatuur van 65°C worden
verwerkt. Een onder het maaiveld
geplaatste wasmachine kan dan ook
probleemloos worden aangesloten.
De LevelControl-besturing zorgt daarbij
voor een veilig en betrouwbaar bedrijf.
De mini-Compacta is leverbaar is zes
uitvoeringen in enkel- en dubbelpompsvariant.
www.ksb.nl

Vrijstroomwaaier
Bij de aanschaf van een compacte fecaliënopvoerinstallatie wordt vaak gekozen voor
een versnijdende uitvoering. Die variant is
echter alleen nodig wanneer de (afvoer)
persleiding erg lang is of een te kleine
diameter heeft. In veruit de meeste
omgevingen is dat niet het geval en

De compacte, fecaliënopvoerinstallatie met vrijstroomwaaier mini-Compacta
leent zich voor nagenoeg alle omgevingen waar huishoudelijk afvalwater moet
worden opgevoerd.

Verwarming & Klimaat

Pomp met vrijstroomwaaier
als ideale oplossing voor
opvoerinstallaties
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LAUFEN
Sanitair

‘Met de packs van LAUFEN
kunt u direct aan de slag!’
Eén doos waarin alle componenten zijn opgenomen voor snelle en eenvoudige wc
installatie. Een aantrekkelijke verpakking, die van alle belangrijke informatie is voorzien,
waar het product en alle benodigde accessoires in zitten.

• Scherpe prijzen
• Makkelijk mee te nemen
• Compleet in één doos
• Minder afval

Kijk op werkenmetlaufen.nl voor meer
informatie over deze wastafelmeubelpacks, ook kunt u via deze website uw
klanten adviseren.

Daarnaast heeft LAUFEN ook wastafelmeubelpacks in glanzend wit en mat
wit. Direct uit voorraad leverbaar bij
Technische Unie. In vier verschillende
maten 60 cm, 80 cm, 100 cm en 120 cm.
De 120 cm wastafel is met twee kraangaten. De nauwsluitende ‘push to open’
lades zorgen voor optimale functionaliteit.
Ook zijn deze extra hoog voor nog meer
opbergruimte.

U bent welkom in onze LAUFEN EXPO
(Meidoornkade 2A Houten) om ondergedompeld te worden in de wereld van
LAUFEN, of gebruik de EXPO als uw
eigen showroom. Samen kunnen we de
klant optimaal adviseren en inspireren.

Type
WANDCLOSET DSP SLIMS
WANDCLOSET RIMLESS DSP SLIMS
CLOSET RIMLESS NICHES WIT
CLOSET RIMLESS COMP WIT
CLOSET RIMLESS DSP WIT

www.laufen.nl
www.werkenmetlaufen.nl

Art.nr.
6462 051
6462 058
6462 030
6462 037
6462 044

Kijk voor het volledige assortiment op www.technischeunie.nl

BE-prijs
278,00
314,00
453,00
531,00
490,00
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HIGHLIGHTS: nieuwe led kantoorarmaturen

Moderne kantoorverlichting moet veel meer kunnen doen dan alleen verlichting bieden
waar mensen in kunnen werken. Licht in kantoren zou ook de concentratie en motivatie
moeten stimuleren en, met het oog op kosten, slimme en efficiënte controle mogelijk
maken. Ons ruime assortiment kantoorverlichting bevat led armaturen in een breed
scala waaronder de Downlight Comfort en de Linear IndiviLED.

Downlight Comfort.

Downlight Comfort
Eén armatuur, drie opties
De LEDVANCE Downlight Comfort is een
van de hoogtepunten van LEDVANCE.
Dit led armatuur kan worden gebruikt
als directe vervanging voor traditionele
downlights (1x18W, 2x18W, 2x26W)
en is beschikbaar in drie versies
(van 1.030 lm tot maximaal 1.930 lm).
De antiverblindingseigenschappen
(UGR < 22) en lage flikkering - dankzij
het speciale E-VSA - maken dit model
bij uitstek geschikt voor gebruik in
kantoorruimten.
Het grote voordeel van de Downlight
Comfort is dat deze uitgerust is met drie
verschillende lichtkleuren (3000K/4000K/
5700K) die op het armatuur zelf kunnen
worden geselecteerd. U grijpt er dus
nooit naast in uw voorraad, omdat u altijd
een armatuur heeft liggen met de juiste
lichtkleur. Nog een voordeel: dankzij de
quick-connect terminal is er geen gereedschap nodig voor het installatieproces.
Downlight Comfort heeft een levensduur
van 50.000 uur. LEDVANCE biedt een
garantie van vijf jaar.

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

Linear IndiviLED
Homogene lichtverdeling,
minder verblinding
De LEDVANCE Linear IndiviLED heeft
bijzonder flexibele montagemogelijkheden: opbouwmontage, pendelmontage
of rijmontage tot maximaal twintig
armaturen. Het armatuur is beschikbaar
als een complete verlichtingsoplossing
met DALI-sensor, als noodverlichting
en als doorvoerbedrading versie.

In vergelijking met conventionele T5 armaturen kan
Linear IndiviLED de energiekosten tot 50% verlagen. De
IndiviLED®-optiek zorgt voor
een homogene lichtverdeling
en minder verblinding,
waardoor de concentratie
voor computeractiviteiten
wordt verhoogd. Linear
IndiviLED heeft een
levensduur van 60.000 uur
en een garantie van vijf jaar.
www.benelux.ledvance.com

Linear IndiviLED.

Schakel over naar Highlights van LEDVANCE!
Voor het vierde jaar op rij kunt u profiteren van het Highlights programma van
LEDVANCE en Technische Unie. Een breed aanbod van innovatieve producten
en services, die uw dagelijks werk gemakkelijker maken en de behoeften van
uw klanten vervullen. 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.

Verlichting

De basis voor een
positieve werk-lichtbalans

46
METZ CONNECT
Elektrotechniek

De juiste connector
voor Power over Ethernet
Het is al circa 25 jaar geleden dat Power over Ethernet (PoE) zijn intrede deed.
In het jaar 2000 was voor het voeden van
een VoIP telefoon slechts 7W genoeg.
Vandaag is er een sterk groeiende markt
voor het voeden van nieuwe IP-apparatuur
zoals IP-camera’s, toegangscontrole
apparatuur, wifi-access points, PC-apparatuur tot HD-schermen en ledverlichting.
Dit met een PoE vermogen tot wel 100W.
Internet of Things (IoT), Smart Buildings,
Digital Ceilings zijn enkele van de termen
die regelmatig langskomen. Deze ontwikkelingen komen voort uit de behoefte
om de gehele bedrijfs- of thuisomgeving
zo eenvoudig mogelijk te beheren en zo
duurzaam mogelijk uit te kunnen voeren.
PoE is en zal de manier worden voor het
voeden van apparatuur binnen deze
omgevingen.
De connectie tussen de PoE voeding
(mid-span of switch) en PoE apparatuur
wordt gemaakt over een koper RJ45

kabelverbinding. Hierbij worden naast
data, twee of vier paren van de verbinding
gebruikt voor power.
Bij overdracht van stroom via datakabels
wordt het gebruik van de juiste RJ45
componenten ineens heel belangrijk!
Volgens de IEC60603-7 standaard zijn
de contacten van een RJ45 connector
ontworpen voor een stroom van
maximaal 1.500mA bij 20°C.
Wanneer actieve PoE apparatuur
verbroken wordt doordat een patchkabel
uit een aansluitpunt verwijderd wordt,
kan dit gevolgen hebben voor de
connectiviteit. De lopende stroom kan
bij het ongecontroleerd onderbreken
voor schade op de RJ45 outlets en
patchkoorden zorgen. Bij de 95W, 802.3bt
4PPoE standard kan de stroom oplopen
tot 462mA per contact in de RJ45. Echter
bij het ongecontroleerd onderbreken van
de verbinding kan de stroom oplopen tot

wel 2A voor de laatst verbonden
pinnen. Definitieve beschadiging van
de contacten kan het gevolg zijn. Dit
kan ernstige verbindingsproblemen
veroorzaken.
De METZ CONNECT RJ45 connectiviteit
is zo ontworpen dat het gebied waar de
vonkvorming optreed een ander gebied is
dan waar de data over getransporteerd
wordt.
Maak met METZ CONNECT uw netwerk
toekomst vast en voorbereid op Power
over Ethernet.
Voor meer details verwijzen wij u naar
onze complete White Paper: ‘Remote
Powering, Next generation Power over
Ethernet’.
www.metz-connect.com
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Aquablade® van Ideal Standard
Sanitair

AquaBlade - de meest
stille spoeltechniek
's Nachts het toilet doorspoelen zonder dat uw huisgenoten wakker worden?
De AquaBlade® waterval spoeltechnologie van Ideal Standard is 80% stiller in
vergelijking met traditionele toiletten. In hotels en appartementcomplexen neemt
dit stille voordeel ook een grote mate van irritatie weg bij de buren.
Een toilet uitgerust met de Aquablade®
spoeltechniek bevat geen overhangende
spoelrand. En dat komt het design ook ten
goede. Hierdoor zijn de toiletten ook hygiënischer en eenvoudig schoon te maken.
Aquablade = stiller, mooier, hygiënischer
De AquaBlade® won al vele internationale
prijzen als erkenning voor het design en
de revolutionaire technologie.
HYGIËNISCHER
Toiletten uitgerust met AquaBlade® technologie presteren beter dan traditionele
toiletten op het gebied van hygiëne.
Traditionele toiletten laten een aanzienlijk
gedeelte van de binnenzijde ongespoeld,
met name aan de achterzijde van het
toilet. De AquaBlade® spoelopening is
hoog aan de bovenzijde van het toilet
gepositioneerd zodat 95% van het onderliggende oppervlak wordt schoongespoeld, elke keer weer opnieuw.
De AquaBlade® technologie zorgt
voor een geoptimaliseerde waterdruk
die in samenwerking met het vloeiende
design van het toilet ervoor zorgt dat vuil
weggespoeld wordt zonder te spatten.
Het toilet is ook erg eenvoudig schoon te
maken, doordat er geen overhangende
rand aanwezig is waar vuil achter blijft
zitten.
MOOIER
Van technologie wordt verwacht dat het
perfect functioneert wanneer het wordt
gecombineerd met elegant design. In

combinatie met tastbare functionele
voordelen heeft u echt een product dat kan
worden omschreven als een slim ontwerp.
STILLER
In vergelijking met veel traditionele
toiletspoelsystemen is de AquaBlade®
80% stiller. Onze wetenschappelijke
vergelijkingen zijn gemaakt tegenover
gelijkwaardige toiletten, één met het
nieuwe revolutionaire AquaBlade® spoel-

Type
Urban wandcloset pack incl. sc zitting met AquaBlade®
Connect Air wandcloset met AquaBlade®
Tonic II wandcloset met AquaBlade®
DEA wandcloset met AquaBlade®

Art.nr.
4773 168
9741 399
9330 835
9488 108

BE-prijs
429,00
388,90
504,30
579,00

systeem en één met een traditionele
spoeling. De resultaten tonen een
vermindering in geluidsoverlast aan van
25%. Een ideale eigenschap voor in
appartementen en hotels.
De AquaBlade® watervaltechnologie is
verkrijgbaar in de series: DEA - Tonic II Connect Air - Urban.
www.ideastandardnederland.nl
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Legrand wandgootsystemen
Elektrotechniek

Efficiënt, duurzaam & stijlvol
Legrand Nederland gelooft in werkplekken die efficiënt en duurzaam worden gebouwd,
terwijl ze tegelijkertijd stijlvol zijn en van alle gemakken voorzien.
Elektrotechnische installaties moeten
daarom snel, eenvoudig, veilig, stijlvol
en op een duurzame manier kunnen
worden aangebracht. Hiervoor heeft
Legrand alle elektrotechnische onder-

delen in eigen beheer en stemt zij deze
perfect op elkaar af.
De GWO Snap-on van Legrand is een
stalen wandgoot met een dekselopening

van 45 mm, waar de voeding en de dataaansluitingen direct, zonder montagedozen of adapters, in te klikken zijn.
Dat werkt ten eerste sneller, maar
omdat het bijpassende Mosaic schakelmateriaal gelijk met de voorzijde van
de romp ligt, oogt het ook strakker en
mooier. Niet alleen opdrachtgevers
zijn tevreden omdat de goot mooier
oogt; de snelheid en het gemak van het
systeem zorgen ook voor blije gezichten
bij projectleiders en monteurs.
www.legrand.nl

Neoperl
Sanitair

Neomatic assortiment
Het Neomatic-assortiment is een koppelingsysteem voor bewatering in huis en tuin.
Naast de koppelingen omvat het diverse
toebehoren, zoals basishandgrepen of
gietlanzen.
De koppelingen zijn vervaardigd uit
verchroomd messing en zijn daardoor
weers- en verouderingsbestendig. Ze
hebben geen O-ringen of afdichtingen
aan de buitenkant. Aangezien ze met
de geïntegreerde terugslagklep zijn
uitgerust, zijn ze ideaal voor onder
andere wasmachineaansluitingen.

Type
12110097
12107097
12105097
12151097
12172097
Neomatic-toebehoren.

Art.nr.
777 714
2608 131
777 706
777 722
777 730

BE-prijs
24,73
15,17
15,17
5,78
5,78

Met Neomatic-toebehoren kan, met de
Neomatic-koppeling, direct op de basishandgreep of ook direct op de waterslang
worden aangesloten.
Neomatic-producten zijn verkrijgbaar
in de meest gangbare slangafmetingen
en zijn bestendig tegen een druk van
maximaal 6 bar bij een watertemperatuur
van 40°C.
www.neoperl.net
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Emparro ACCUcontrol

Onderbrekingsvrije stroomvoorziening tijdens storingen met de UPS-module
Emparro ACCUcontrol.

Bij installaties en machines is niets
ergerlijker (en duurder) dan ongeplande
stilstand. De UPS-module Emparro
ACCUcontrol van Murrelektronik, de
uitbreiding van het krachtige Emparrostroomvoorzieningssysteem, zorgt
ervoor dat machines blijven draaien,
door tijdens stroomuitval naadloos
om te schakelen op accu-noodvoeding.
De investering in een UPS-systeem
betaalt zich bij een eerste optredende
uitval vaak meteen al uit.
Op de UPS-module worden externe

loodaccu’s aansloten met een capaciteit
van maximaal 40Ah, waardoor lange overbruggingstijden mogelijk zijn. Er is keuze
uit een 20A- of een 40A variant. Voor
montage van beide modellen is geen
gereedschap nodig, opmerkelijk detail is
dat de 20A variant met zijn inbouwbreedte
van slechts 65 mm zeer weinig ruimte in
de schakelkast inneemt.
Predictive Maintenance informeren vóór de uitval
Emparro ACCUcontrol controleert de
interne weerstand van de aangesloten
accu permanent. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, geeft
het apparaat een waarschuwingssignaal
via een meldcontact. De accu kan
vervolgens tijdens het volgende geplande
onderhoudsinterval vervangen worden.
Dankzij deze vooruitziende informatie
wordt onbedoelde uitval voorkomen en
hoeft niet op stel en sprong de hulp van
een servicemonteur worden ingeroepen.
Hoe koeler, hoe beter
Accu’s houden van lage temperaturen;
ze leveren dan meer vermogen en

leven langer. Op basis hiervan is het
laden van de accu met Emparro ACCUcontrol temperatuur gebaseerd. De
laadspanning wordt aangepast aan de
omgevingstemperatuur. Op deze manier
wordt ook bij een hogere omgevingstemperatuur een maximale levensduur
van de accu bereikt.
Eenvoudige aansluiting op IPC’s
Emparro ACCUcontrol kan eenvoudig
per mini-USB worden aangesloten op
een industriële PC.
Dit betekent dat:
• De industriële pc in het geval van
een stroomuitval gecontroleerd wordt
afgesloten;
• De netspanning en laadtoestand van
de accu live gemonitord wordt;
• Bedrijfsomstandigheden kunnen
worden vastgelegd in een protocol;
• Bedrijfsparameters eenvoudig en
ongecompliceerd ingesteld kunnen
worden.
www.murrelektronik.nl

Industrie

Machines in bedrijf houden
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OPPLE Smart Lighting
Verlichting

De eenvoudigste overstap
naar energiezuinige, dynamische
ledverlichting op kantoor
Dynamische ledverlichting eenvoudig en snel installeren? Geen gedoe met
IP-adressen of een gateway? Het kan! Met OPPLE Smart lighting installeert u in
enkele simpele stappen ledverlichting in de bestaande installatie. Zodra het
systeem is geïnstalleerd en ingesteld, werkt de bediening via de draadloze
schakelaar of een smart device via bluetooth.
OPPLE Smart Lighting biedt in een klap
diverse mogelijkheden: uw klant geeft
zelf aan welke lichtfunctionaliteiten hij in
de betreffende ruimte(s) wil hebben. De
mogelijkheden variëren van helder licht
voor een vergadering, een aangepaste
lichtcombinatie voor het geval er een
beamerpresentatie wordt gegeven of
iets meer sfeer voor een één-op-ééngesprek of een gezellige lunch. Het
OPPLE Smart Lighting systeem kan
verschillende scenes (sferen) vooraf
instellen en de Smart Sensor meet
beweging én het aantal lux in de ruimte.
Dus ook daglicht van buitenaf wordt
gemeten. De hoeveelheid licht die
afgegeven wordt door het Smart Lighting
systeem wordt direct daarop aangepast.
Een en ander afhankelijk van de wensen
van de klant en de gebruiker natuurlijk.

Belangrijkste kenmerken
OPPLE Smart Lighting
• Volledig draadloze lichtregeling
met Bluetooth
• Dynamische kantoorverlichting
zonder extra bedrading
• Eenvoudig te installeren,
geen extra hardware nodig
• Maximale energiebesparing
door het gebruik van Smart
Sensors
• Eenvoudig instellen van scènes
(sferen) via de gratis OPPLE
Smart Lighting-app
• Maximale veiligheid door
gecodeerde signalen en strikt
gebruikersbeheer
• Betaalbaar

Vergaderruimte in twee
kleurtemperaturen
In een grote vergaderzaal (zie foto) is
onlangs OPPLE Smart Lighting geïnstalleerd. Het verlichtingssysteem biedt twee

kleurtemperaturen. De LED Slim Panels
(armaturen) zijn uitgevoerd met 4000K,
dat voldoende helder licht levert speciaal
voor bijvoorbeeld vergadersituaties. Zo
blijven gebruikers langer geconcentreerd
en alert. De LED Downlights geven
warmer licht van 3000K. Verschillende
combinaties van LED Slim Panels en
LED Downlights creëren de gewenste
voorgeprogrammeerde sferen. De sferen
zitten onder een van de knoppen van
de draadloze schakelaar. Deze is direct
te bedienen, maar bezoekers aan de
vergadertafel kunnen ook de gratis
Smart Lighting-app downloaden en
direct met hun smartphone of tablet
elke gewenste verlichtingssfeer kiezen.
Gemak dient de mens. En de installateur!
Meer weten of interesse in een Smart
Lighting demonstratie? Neem contact op
met één van onze accountmanagers en
maak een afspraak.
www.opple.com
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SmartLine-serie woonhuisventilatoren

Nieuw in het assortiment van Orcon is de MVS-15RH CO²B Max.
De SmartLine-serie MVS-15 woonhuisventilatoren van Orcon is niet alleen
het slimste jongetje van de klas, maar
ook het stilste en meest energiezuinige
in de praktijk! In alle standen wel te
verstaan. Nieuw in het assortiment van
deze vernuftige serie is de MVS-15RH
CO2B Max. Dit fraaie toestel beslaat
een MVS-15 woonhuisventilator met
ingebouwde slimme vochtsensor, CO2
Bedieningssensor (woonkamer) en een
CO2 Ruimtesensor (hoofdslaapkamer).
De MVS-15RH CO2B Max is uit voorraad
leverbaar.
Hoogste EPC reductie
Met de MVS-15RH CO2B Max voldoet
u aan de nieuw gestelde eisen. Met de
gelijkwaardigheids-verklaringen volgens
de VLA methodiek bewijst Orcon namelijk
dat haar MVS-15RH CO2B Max woonhuisventilator dé zuinigste afzuigventilator
is en daarmee nog altijd de hoogste EPC
winst in de markt behaald. Dit in de
categorieen C4a GG (Grond Gebonden)
en C4a NGG (Niet Grond Gebonden).
Naast het zeer lage energieverbruik blinkt
het toestel uit door een hoge capaciteit
van 435 m3/h bij 200 Pa.

Bewezen de stilste
De MVS-15 woonhuisventilator uit de
SmartLine-serie van Orcon is de stilste én
meest energiezuinige woonhuisventilator
in alle standen. Onafhankelijke metingen
in verschillende projecten hebben dit
aangetoond. Eén van de belangrijkste
ontwikkelingen is de ‘Greentech radical’
gelijkstroom motor in een EPP slakkenhuis! Deze combinatie zorgt voor een
zeer geluidsarme werking. Ook de luchtdichtheid en geluiddempende werking is
hierdoor sterk verbeterd.
Negentig maanden garantie
Om aan te geven dat de MVS-15RH
CO2B Max een betrouwbare ventilator
is, geldt een garantietermijn van negentig
maanden na registratie.
Vochtsensor (H)
Standaard geïntegreerd in de MVS-15RH
CO2B Max. Bij constatering van een
stijgende vochtigheid in de afgezogen
lucht schakelt het toestel automatisch
naar een hogere stand. Vijftien (of dertig)
minuten na het douchen of koken schakelt
het toestel automatisch weer terug.

Afstandsbediening RF
Meegeleverd bij de MVS-15RH CO2B
Max. Eenvoudig en duidelijk in gebruik!
Door middel van de zes toetsen kiest
de bewoner de stand. Batterij gestuurd
waardoor het aanbrengen van bekabeling
overbodig is.
CO² Ruimtesensor
Meegeleverd bij de MVS-15RH is een CO2
Ruimtesensor. Deze geeft de bewoner
extra comfort en energiebesparing. Door
de vraaggestuurde toepassing draait de
MVS-15RH CO2B Max standaard in de
lage stand en zal pas bij een stijging van
de CO2 waarde in de ruimte automatisch
meer gaan ventileren.
CO² Bedieningssensor 15RF
Meegeleverd bij de MVS-15RF CO2B
Max. Bedieningsgemak en comfort! Dat
is waar de CO2 Bedieningssensor voor
staat. Met slechts één bediening stuurt
de bewoner automatisch op CO2 of kiest
men handmatig de gewenste ventilatiestand. Uitbreiding met de extra CO2
Ruimtesensor 15RF en de Afstandsbedieningen 15RF is uiteraard mogelijk.
www.orcon.nl

Verwarming & Klimaat

Slim, stil en energiezuinig
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Nexans VDbox
Elektrotechniek

PROFWIRE® VD-draad in
een doos die eruit springt!
De eenvoudigste ideeën blijken vaak de
beste te zijn. Soms vergt een verbetering
geen nieuwe materialen maar kan je
met bestaande ingrediënten een totaal

nieuwe, succesvolle formule ontwerpen.
De Nexans VDbox is daarvan een mooi
voorbeeld.
Verlies niet langer tijd met zoeken naar de
juiste draad dankzij de uniek gekleurde
Nexans VDbox.
De Nexans VDbox is uitgevoerd met een
speciaal stevig extra vochtbestendig
karton met unieke ‘kleurherkenning’,
ook op afstand. Kleur van de doos is
simpelweg de kleur van de draad.
De Nexans VDbox springt eruit in het
magazijn, de winkel, de bestelwagen
en op de bouwplaats dankzij de unieke
gekleurde dozen. Door de lage wrijvingscoëfficiënt en innovatieve doosverpakking
glijdt PROFWIRE® VD-draad van Nexans
beter door buizen en trek je de daad in
een handomdraai.

PROFWIRE® VD-draad in de VDbox is
verkrijgbaar in 1,5 mm2 zwart, 2,5 mm2
blauw, 2,5 mm2 bruin en 2,5 mm2 groen/
geel, in verpakkingen van 100 meter.
De voordelen van de Nexans VDbox:
• Speciaal steviger vochtbestendig karton
• Unieke herkenbaarheid van kleuren
• Minder spiraalvorming door special
gevormde opening
• Eenvoudig stripbaar
• Lage wrijvingscoëfficiënt
• Tijdwinst en installatiegemak
• Voorgedrukte CPR informatie
De VDbox is verkrijgbaar naast de al
bestaande verpakkingsvormen van
Nexans.
nexans.nl

Onze toppers
Sanitair

Betrouwbare afvoer van
afvalwater
De dompelpompen U3K, U5K en
U6K zijn prima in staat om afvalwater
probleemloos af te voeren. In combinatie
met onze HEBEFIX verzamelcontainers
zijn vele toepassingen mogelijk.

water uit wasmachines, vaatwassers en
wastafels. Bij mobiel gebruik voor het
afvoeren van water uit vijvers, ondergelopen kelders of afvoerpijpen in
wasruimtes of bergingen.

De U3K is een veelzijdige dompelpomp
voor het afvoeren van regenwater, licht
vervuild water, géén fecalien en huishoudelijk afvalwater. Bij stationair gebruikt
zorgt de standaard niveauschakelaar voor
de afvoer van water uit kelders en
wasruimtes en dient de terugslagklep als
terugstroombeveiliging.

U6K
De U6K is geschikt voor licht
verontreinigd afval- en grondwater
uit putten met regenwater, rioolwater
of kwel. Maar ook voor pers sap uit
landbouwgewas, vloeibare kunstmest
en abrasieve media.
www.jung-pumpen.nl

U5K
De U5K kan vuilwater tot een korrelgrootte van 10 mm afvoeren. Door de
korf te verwijderen wordt dit vergroot tot
20 mm. Bij stationair gebruik kan de U5K
ingezet worden voor de afvoer van afval-

Type
PNTJ U6 KD 10M

Art.nr.
BE-prijs
4003 868
771,00

De U3K en toebehoren: 1. vlotter voor
smalle schachten; 2. vlotter voor lage
schakelhoogten; 3. geleide systeem
voor stationair gebruik; 4. terugslagklep; 5. een telescopische
afvoerpijp; 6. alarmschakelkast
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Plug & play met PEHA

Een stijgend tekort aan vakmensen vraagt om een efficiëntere manier
van werken. Daarom koos Breman Kampen voor een transformatieproject
in Arnhem voor de slimme oplossingen van Honeywell-PEHA.

Methode met montageteams
Breman Installatiegroep heeft in totaal
36 vestigingen en 1.600 medewerkers in
zowel Nederland als Duitsland. Door een
groeiend tekort aan goede vakmensen
heeft het bedrijf er voor gekozen om
projecten anders te benaderen. Bijvoorbeeld door te werken met montageteams
op locaties en prefabteams in de werkplaats. Daarnaast maakt Breman Kampen
voor prefab werkzaamheden ook gebruik
van lokale sociale werkplaatsen om zo
maatschappelijk verantwoord te kunnen
blijven ondernemen. Zo is er - samen met
Schutte Bouw & Ontwikkeling uit Zwolle een werkwijze ontwikkeld die er voor
zorgt dat de investeerder van de panden
zijn nieuw te bouwen appartementen in
‘no time’ kan verhuren.
100% stekerbaar
‘Om een snelle productie te kunnen
blijven garanderen hebben wij de
samenwerking gezocht met HoneywellPEHA,’ vertelt projectleider Henk van den
Berg van Breman Kampen. ‘Door gebruik
te maken van hun slimme en prefab
oplossingen kunnen we momenteel
twintig appartementen per week voorzien
van een elektrische installatie. Iets wat
nooit was gelukt zonder de draadloze

en batterijloze Easyclick schakelaars en
de stekerbare Socketline-Connect wandcontactdozen. Zo wordt er tot meer dan
85% op montagetijd bespaard en worden
faalkosten in dit project tot een minimum
beperkt.’
‘Absoluut waar,’ beaamt rayonmanager
Lammert Hooiveld van Honeywell-PEHA.
‘De stekerbare Socketline-Connect wandcontactdozen zijn volledig voorbereid en
direct na het plaatsen van de wanden te
monteren, hierdoor kan het bouwproces
snel en soepel doorgang vinden. Door de
meegeleverde stofkappen kan het bouwproces gewoon gecontinueerd worden
zonder dat er onderdelen beschadigen of
besmeurd worden. De Easyclick schakelaars zijn bovendien batterijloos en dus
onderhoudsvrij. De energieopwekking
van de zenders is zelfvoorzienend en
werkt met piëzotechniek.’
Efficiëntie door eenvoud
‘Door gebruik te maken van deze slimme
oplossingen kunnen we dus op locatie
werken met montageteams,’ vult Henk
van den Berg aan. ‘Door de eenvoud
van het product kunnen we minder
goed opgeleide mensen het werk laten
uitvoeren. De goede vakmensen die

er nog zijn worden ingezet als werkbegeleiders. Door het prefabben van
de elektrotechnische installaties is
het voor ons mogelijk deze hoeveelheid
appartementen per week te verwerken.
En doordat alle producten op maat
worden aangeleverd, is er bovendien
minder afval.’
www.honeywell.com

Projectleider Henk van de Berg van
Breman Kampen en Rayonmanger
Lammert Hooiveld van Honeywell-PEHA
op locatie bij een transformatieproject
in Arnhem.

Elektrotechniek

Sneller werken door
slimmere oplossingen
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ULOW-E2
Verwarming & Klimaat

De grootste verwarmingsinnovatie sinds de uitvinding
van de radiator
Radson introduceert de eerste radiator op ultra lage temperatuur, die compatibel is
met de warmtepomp. De gloednieuwe Ulow-E2, met zowel stralingswarmte als versterkte
convectie (door middel van geïntegreerde ventilatoren), biedt ook bij de allerlaagste
watertemperaturen het gewenste warmtecomfort.
Hoe kan de Ulow-E2 op zo’n lage temperatuur verwarmen? De radiator werkt met
een combinatie van stralingswarmte en
versterkte convectie. Door de integratie
van ventilatoren in deze radiator wordt
de convectiewarmte beter verspreid door
de ruimte en kan er dus op een lagere
temperatuur verwarmd worden. Wie
dus wil overstappen naar een duurzame
energiebron zoals een warmtepomp, vindt
in de Ulow-E2 een ideale, uiterst energieefficiënte verwarmingsoplossing. Het is
immers de eerste radiator die werkt op
een watertemperatuur van 35°C en dus
ook duurzaam gecombineerd kan worden
met warmtepompen.
Gemakkelijk te plaatsen
De Ulow-E2 is de eerste radiator op
ultra lage temperatuur en werkt op alle
warmteconfiguraties. Deze radiator kan
dus op dezelfde 35°C-watertemperatuur
worden aangesloten als vloerverwarming.

De Ulow-E2 wordt gemonteerd zoals een
gewone vertrouwde radiator met middenaansluiting en de elektrotechniek beperkt
zich tot de stekker in het stopcontact
steken. Bovendien zijn alle onderdelen
voorgemonteerd.
Autonoom en zelfregulerend
Een radiator die perfect op zichzelf in
de ruimte functioneert. Wanneer de
temperatuurvraag hoog is, schakelen de
ventilatoren in. Wanneer de gevraagde
temperatuur stilaan bereikt wordt, gaan
de ventilatoren trager draaien en zal het
ventiel zich automatisch sluiten. Uiteraard
kan hij ook manueel bediend worden via
de handige touchpad.
Tijdloos design & summerbreeze
effect
De Ulow-E2 heeft een strak wit design
dat in elk interieur past, van klassiek tot
modern, en de consument kan kiezen uit

verschillende maten. Het ‘summer breeze
effect’ zorgt er daarbovenop voor dat in
de zomer ook frisse lucht kan circuleren.
www.radson.com
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Phoenix Contact

In de machine- en paneelbouw wordt steeds meer gecodeerd. Van klemmen,
kabels en aders, tot complete machines en installaties. Phoenix Contact heeft
hiervoor diverse slimme printers ontwikkeld die on-the-job gebruikt kunnen
worden. Om de optimale werking hiervan te garanderen, heeft Phoenix Contact
nu ook een eigen Marking Service Center opgezet.
Vanuit dit nieuwe Service Center in
Zevenaar biedt Phoenix Contact gerichte
diensten om de continuïteit en optimale
inzet van de printsystemen te garanderen.
Zo zorgt het serviceteam bij levering van
de printers voor installatie en set-up van
alle software en drivers, zodat het printsysteem probleemloos communiceert
met de (coderings)software van de
gebruiker. Ook kan het team op locatie
of in het Service Center in Zevenaar
training geven aan de gebruikers om
alle mogelijkheden te benutten.
Snelle on-site dienstverlening
Om een ongestoorde werking van de
printers te garanderen, wordt preventief
onderhoud aangeboden. Dit kan op
afroep maar ook op contractbasis.
Phoenix Contact biedt verschillende
contractmogelijkheden voor haar Marking
Service, van basic tot volledig ontzorgen.
Mochten er problemen met de printers
ontstaan, dan komt het serviceteam
deze op locatie verhelpen. Is reparatie
niet direct mogelijk, dan worden
vervangende printers aangeboden.
Extra printcapaciteit
Marking Service omvat ook verhuur
van printers. Wanneer een machine- of
paneelbouwer tijdelijk behoefte heeft aan
extra printcapaciteit, dan kunnen printers
bij het Service Center worden gehuurd.
Dit is ook mogelijk wanneer er bijvoorbeeld specifiek materiaal bedrukt moet
worden en de bouwer hiervoor niet over
de juiste printer beschikt.
Kortere lijnen
‘Met Marking Service bieden we onze
klanten interessante voordelen’, vertelt

Martin Houbaer, Field Service Engineer
bij Phoenix Contact. Naast flexibiliteit
met bijvoorbeeld verhuur, is het onderhoud- en reparatietraject nu veel strakker
geregeld. ‘Voorheen moesten klanten
hun printer voor reparatie opsturen,
waarna deze werd doorgezonden
naar ons moederbedrijf in Duitsland.
Een tijdrovende benadering. Nu kunnen
wij on-site een oplossing bieden. En dat
is belangrijk, want als een printer niet
optimaal functioneert, kan dit betekenen

dat de productie stagneert. Dan ligt het
werk stil en loopt de oplevering van het
project vertraging op. Met onze Marking
Service helpen we zulke problemen
voorkomen.’
www.phoenixcontact.nl/
markingservice

Elektrotechniek

Phoenix Contact opent
eigen Service Center
voor printsystemen
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Klittenbandverlegsysteem
Verwarming & Klimaat

Ideaal voor renovatie
Wereld noviteit made by REHAU: het klittenbandverlegsysteem speciaal voor
renovatie! Door de perforatie in de klittenbandmat ontstaat er een directe
verbinding tussen de dekvloer en de ondervloer, wat een minimale totale
opbouwhoogte mogelijk maakt. Met een totale opbouwhoogte van slechts
18 mm en te verleggen op de meest uiteenlopende ondergronden is de
RAUTHERM SPEED plus renova ideaal voor de renovatie.
Speciaal voor de renovatie heeft REHAU
de 2 mm dunne RAUTHERM SPEED plus
renova klittenbandmat in combinatie met
de RAUTHERM SPEED K 10 mm buis
ontwikkeld. Zo kan er een minimale
opbouwhoogte van slechts 18 mm
worden gerealiseerd in combinatie met
een dun dekvloersysteem zoals bijvoorbeeld Ardex K60. De klittenbandmat met
zelfklevende onderzijde kan direct op
vrijwel elke ondergrond worden geplakt.
Tot wel 30% sneller
Wist u eigenlijk dat u tot wel 30% sneller
kunt werken? De oplossing hiervoor is het
RAUTHERM SPEED klittenbandsysteem -

Voordelen RAUTHERM SPEED
plus renova
• Totale opbouwhoogte vanaf
slechts 18 mm
• Geen gevaar voor blaasvorming
• Eenvoudige, overlappingsvrije
plaatsing van de mat
• Tot 90% minder transport- en
opslagvolume

het verleggen van vloerverwarming in een
nieuwe dimensie. De montage kan snel
door één persoon worden uitgevoerd
zonder gereedschap. Dankzij de klittenbandbevestiging kan de buis in elke vorm
en richting worden verlegd, maar is ook
eenvoudig en snel te corrigeren.
De flexibele basis
De basis van het systeem is de oranje
RAUTHERM SPEED PE-Xa buis. Dankzij
de flexibele laagopbouw is de buis 30%
buigzamer in vergelijking met andere
vloerverwarmingsbuizen en kan de buis
snel verlegd worden.
Speciaal voor het klittenbandsysteem
is de RAUTHERM SPEED buis voorzien
van een klittenbandwikkel. Dankzij de
korte wikkel van het klittenband om de
RAUTHERM SPEED K buizen ontstaat er
een groot hechtoppervlak. Dit garandeert
een nauwkeurige plaatsing en sterke
bevestiging van de buis - dankzij de
vuilafstotende eigenschap van het klittenband hecht de buis altijd goed aan
de mat.
www.rehau.nl
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Pipelife

Met onze nieuwe sleufkeg kunnen de Pipelife Polivolt installatie buizen
worden gefixeerd in de gesleufde muren.
Door de fixatie kunnen de sleuven
probleemloos gestuct worden. Dat klinkt
als niets nieuws onder de zon, maar
deze keg onderscheidt zich van anderen!
Veelgehoorde problemen zijn dat keggen
slecht klemmen waardoor de buizen snel
uit de sleuf vallen. Dat bood Pipelife een

uitdaging. Ervaringen van installateurs in
de praktijk en vooruitstrevende productinnovatie zijn de grondslagen geweest in
de ontwikkeling van dit nieuwe product,
met resultaat!

Elektrotechniek

Nieuwe sleufkeg klemt écht!

Wij introduceren een keg, met een unieke
vorm voor goede fixatie, van uitmuntende
kwaliteit. De structuur zorgt ervoor dat de
keg vast op zijn plek blijft zitten. De keg
heeft een transparante kleur.
Snel, eenvoudig en effectief:
de nieuwe keg van Pipelife.
www.pipelife.nl

Instructieplaat zichtbaar in rust

Met de Deco zwenkhaspel invoerset
maakt u van de 3/4” Deco brandslanghaspel eenvoudig een Deco zwenkhaspel.
Met deze invoerset is de haspel tot een
hoek van 180° uit de haspelkast te draaien
zodat de slang gemakkelijk in alle rich-

Pluspunten van Deco
zwenkhaspels
• Drievoudig gescheiden
lagering
• Gewicht trommel hangt niet
op watervoerende delen
• Snelle montage
• Flexibele standpijp is vooraf
leverbaar, dus ook vooraf te
monteren
• Goedgekeurd door KIWA,
voorzien van CE-keur

tingen uitgelopen kan worden. De Deco
zwenkhaspel van Saval is de enige zwenkhaspel waarvan de instructieplaat gewoon
leesbaar is in rusttoestand. Deze zwenkhaspel is gemakkelijk en snel te monteren

Sanitair

Blussen in een hoek
van 180°
in alle normale Saval haspelkasten, de
montagegaten voor de invoerset zijn in
alle achterwanden reeds voorzien.
www.saval.nl
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Telemecanique Sensors
Elektrotechniek

Verbind uw meest
onbereikbare installaties
met de cloud
Telemecanique Sensors introduceert de XIOT cloud connected sensor: een draadloze
oplossing voor het verbinden van externe sensoren met de cloud. De XIOT sensor maakt
de data uit deze sensoren via het internet beschikbaar op een pc of mobiel apparaat.

Of het nu gaat om het bewaken van de
waterdruk van een pomp of sproei installatie, het doorgeven van de aan/ uit status
van externe installaties of het bewaken van
open/ dicht posities van beveiligde deuren
en hekken, alle gegevens worden verstuurd
door de XIOT sensor. Door mensen, data
en intelligente machines met elkaar te
verbinden ontstaan er nieuwe toepassingen en kansen; optimalisatie van
productieprocessen en het faciliteren van
voorspellend en preventief onderhoud.
Ontvang real-time event informatie
en alarmmeldingen
De XIOT sensor stuurt een bericht via het
IoT netwerk wanneer een van de aangesloten contacten van een sensor of de
positie van een schakelaar van status
veranderen. Deze statuswijziging wordt
vervolgens via beveiligde servers als
melding of waarschuwing op een pc,
tablet of smartphone bij een of meerdere
ontvangers afgeleverd. Het XIOT aanbod
van Telemecanique Sensors is gebaseerd
op LPWAN-technologie (Low Power Wide

Area Network) van Sigfox. Het Sigfoxnetwerk maakt gebruik van antennes met
elk een dekkingsgebied van ongeveer
50 km en is inmiddels beschikbaar in
meer dan 32 landen. Het Sigfox-netwerk
is al in gebruik in Europa en wordt ook
versneld uitgerold in de VS en Azië.
Beschik over uw gegevens op al
uw mobiele apparaten
Via de webbrowser op uw pc of via
de XIOT app op uw mobiele apparaten
heeft u eenvoudig toegang tot al uw
aangesloten sensoren. Een breed aanbod
aan diensten is beschikbaar via de app.
Dit varieert van het inzien van de huidige
status en eventgeschiedenis, de configuratie van alarmmeldingen en het instellen

XIOT cloud connected sensor
Standalone zender
5 jaar abonnement op Sigfox LPWAN-netwerk
Web portal
Smartphone app (Android en iOS)

XIOT11SE5MRCL





van gebruikers, tot geolokalisatie en
batterijbewaking.
Robuuste standalone zender
De XIOT sensor is vanwege zijn robuuste
eigenschappen bij uitstek geschikt voor
buitengebieden waar geen elektriciteit
aanwezig is.
• Ingebouwde lithiumbatterij (batterijduur
tien jaar bij twee berichten per dag)
• IP66 beschermingsgraad
• -25°C tot +70°C omgevingstemperatuur
• Schroefmontage
Veelzijdigheid aan toepassingen
De XIOT sensor kan worden toegepast
op alle apparaten of componenten die
voorzien zijn van een spanningsloos
contact (potentiaal vrij contact) of een
relais kunnen aansturen voorzien van
een potentiaal vrij contact. Denk hierbij
aan onder andere eindschakelaars, drukschakelaars, (thermisch) relais, PLC en
zelfs drukknoppen.
www.schneider-electric.nl/xiot
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Gebouwentechniek die ruimte geeft om te leven

Een comfortabel binnenklimaat staat of valt met een aangename temperatuur. Dat
lijkt eenvoudig, maar een aangename temperatuur hangt af van een groot aantal
variabelen. Wat is de buitentemperatuur? Hoeveel mensen zijn er in de ruimte? Wat ben
je aan het doen? Veranderen de variabelen, dan verandert de gevoelstemperatuur.
Verandert de gevoelstemperatuur, dan verandert de gewenste verwarmingscapaciteit.
Dankzij de intelligente regeltechnieken van SCHÜTZ wordt de verwarmingscapaciteit
automatisch aan de omstandigheden aangepast. Wel zo gemakkelijk!
Altijd de juiste temperatuur tegen
lagere kosten
SCHÜTZ varimatic-systemen garanderen
een optimale rentabiliteit en een zuinig
energieverbruik bij een optimaal comfort.
Met slechts één besturingselement voor de
verschillende zones is varimatic zeer overzichtelijk en eenvoudig te bedienen. Door
de temperatuur in huis slim te regelen met
varimatic, kan flink bespaard worden op de
energierekening. Bovendien is het met dit
systeem mogelijk om gebruik te maken van
regeneratieve energiebronnen.
Warm in de winter, koel in de
zomer
Omdat woningen, kantoren, bedrijfspanden
en scholen steeds vaker beschikken over
een koelinstallatie, hebben we varimatic
uitgerust met een koelfunctie. Zo regelt u
met één thermostaat zowel het verwarmen
als het koelen van een pand. Winter of
zomer, verwarmen of koelen; met varimatic
is het een kwestie van omschakelen.
Foutloze installatie gegarandeerd
Alle producten van SCHÜTZ voldoen
aan de hoogste eisen wanneer het
gaat om comfort, milieu en veiligheid.
Alle onderdelen van de SCHÜTZ-verdeelen regeltechniek zijn optimaal op elkaar
afgestemd. Dankzij de overzichtelijke
vormgeving van de varimatic-systemen
is een foutloze installatie en bediening
van alle componenten gewaarborgd.
De schroefloze en fabriekgecodeerde
aansluitklemmen zorgen voor een snelle
en eenvoudige montage. Met varimatic
regelt u een comfortabel woonklimaat
met het grootste gemak.
www.schuetz-energy.net

Verwarming & Klimaat

varimatic, een prettig
woonklimaat overal in huis
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Duo: douche en bad ineen
Sanitair

De perfecte oplossing
voor de kleinere badkamer
Duo van Kinedo is een toegankelijke douche en een comfortabel bad ineen. Deze
ruimtebesparende douche/bad combinatie is een ideale oplossing voor kleinere
badkamers en voor renovatieprojecten, zoals het vervangen van een bestaand bad.
Grote aanpasbaarheid
De multifunctionele douche/bad combinatie kan in slechts één dag geïnstalleerd
worden, zonder ingrijpende werkzaamheden. Behalve in standaard maten is
Duo ook verkrijgbaar in een aanpasbare
variant. Deze is met name geschikt voor
renovatieprojecten, waar vaak maatwerk
nodig is. Het aanpasbare bad heeft een
extra brede badrand die u ter plaatse tot
op de mm nauwkeurig op maat kunt
maken.
Nieuwe samengestelde pakketten
Nieuw toegevoegd aan het assortiment
zijn de met zorg samengestelde
pakketten. Indien veiligheid voor u
belangrijk is, dan is het Serenite pakket
een goede keuze, indien u echter voor
een moderne uitstraling gaat dan bieden
de drie Design pakketten een uitkomst.
Maar natuurlijk kunt u Duo ook volledig
naar eigen wens samenstellen.
Kinewall design panelen voor een
stijlvolle afwerking
Naast installatiegemak biedt Duo douche/
bad combinatie ook veel ontwerpmogelijkheden. U kunt het bad afwerken met
stijlvolle glazen panelen, of met decoratieve Kinewall panelen. Kinewall is een
paneel van kunsthars, speciaal voor de
badkamer. De panelen zijn zaagbaar,
onderhoudsvriendelijk en waterbestendig.
Kinewall voor Duo is leverbaar in zes
verschillende kleuren, voor een modern
en gepersonaliseerd interieur.
Online configurator
Wilt u weten welke mogelijkheden
Duo nog meer biedt op het gebied van
comfort, design en veiligheid? U kunt Duo
volledig naar eigen wens samenstellen
met de handige online configurator.
www.duo-kinedo.info > configurator
Duo douche/bad combinatie, afgewerkt met Kinewall panelen.
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Siemens

De nieuwe 5SV1-aardlekautomaat die Siemens in oktober 2018 lanceert,
combineert als eerste bescherming tegen lekstromen, overbelasting en
kortsluiting in één modulaire breedte. De 5SV1 neemt 50 procent minder
ruimte in beslag dan conventionele aardlekautomaten.
toepassingen. De 5SV1 is beschikbaar in
de uitvoering Type A. Dit type detecteert
naast sinusvormige AC-lekstromen ook
pulserende lekstromen, die bijvoorbeeld
kunnen optreden in panden met éénfasebelasting waar zich elektronische
componenten in de stroomvoorziening
bevinden, bijvoorbeeld elektronische
spanningsbegrenzers of dimmers.

De 5SV1 is een aanvulling op de aardlekbeveiligingen in het Sentron-portfolio. De
automaat beveiligt personen, voorkomt
kabelschade door overbelasting of
kortsluiting en beschadiging van elektrotechnische installaties in gebouwen, infrastructuur en industrie. In tegenstelling tot
een elektronische aardlekautomaat heeft
de 5SV1 de techniek van een traditionele
aardlekautomaat. Hij biedt hierdoor ook
veiligheid bij lagere spanningsniveaus.

gevolg van vlambogen in slechts twee
modulaire breedten.
Uitvoeringen
Alle componenten zijn leverbaar
in diverse types en uitvoeringen.
Deze detecteren verschillende typen
lekstromen en zijn geschikt voor diverse

Vernieuwde 5SV3 Type B
Siemens vernieuwde onlangs ook zijn
5SV3 Type B aardlekschakelaar.
Deze herkent, in tegenstelling tot
Type A aardlekschakelaars, vlakke gelijkstroomfouten. Deze aardlekschakelaar
is geschikt voor de beveiliging van
elektrische installaties waarin meer
dan 6mA DC-lekstroom kan lopen,
bijvoorbeeld PV-systemen, medische
apparatuur, frequentieregelaars,
omvormers en laadpalen voor e-auto’s.
De 5SV3 Type B hoeft dankzij de zelftestfunctie slechts om de twee jaar, in
sommige gevallen zelfs om de vier jaar,
te worden getest.
www.siemens.nl/energieverdeling

Ruimtebesparend
De 5SV1 is veel compacter dan de
conventionele aardlekautomaten. De
automaat neemt slechts de helft van de
ruimte in beslag. Hierdoor kan men meer
beveiligingen in een verdeler plaatsen
en bestaande installaties uitbreiden
met nieuwe veiligheidsfuncties in een
compacte ruimte.
Vlamboogbeveiliging
De 5SV1 kan gecombineerd worden met
een 5SM6 AFD-blok. Dit is een vlamboogbeveiliging. De 5SV1 beschermt hierdoor
personen en apparatuur tegen brand als

Aardlekautomaat 5SV1.

Aardlekschakelaar.

Elektrotechniek

Siemens aardlekautomaat
5SV1 is de helft compacter
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Interland Techniek introduceert
Verwarming & Klimaat

Buitenluchtrooster
van een nieuw
metaalsoort: Magnelis
Magnelis is een uitzonderlijke en nieuwe metallische staalbekleding die in tal van
toepassingen een langdurige oppervlaktebescherming biedt tegen corrosie. Magnelis
combineert onmiskenbare voordelen bij de toepassing van buitenluchtroosters.

Zouttest Magnelis - Blootstelling na 0 - 500 - 1.500 uur.

De buitenluchtroosters van Interland
Techniek, onderdeel van SIG Air Handling,
zijn geschikt voor toe- of afvoeren van
lucht in buitengevels. De buitenluchtroosters worden tegenwoordig geproduceerd uit aluminium en Magnelis. De
productie van sendzimir en volbadverzinkte roosters is, gezien de specifieke
voordelen van Magnelis, gestopt.
Met zijn unieke chemische samenstelling
biedt Magnelis een betere weerstand
tegen corrosie dan standaard volbadverzinkt of sendzimir staal. Met Magnelis
is een bekledingslaag ontwikkeld die het
staaloppervlak van het buitenluchtrooster

Voordelen Magnelis
• Hoge corrosieweerstand
• Beste resultaten in een chlorideammoniak-zoutomgeving
• Zelfherstellende bescherming
op snijranden
• Een alternatief voor volbadverzinkte en sendzimir buitenluchtroosters
• Geen coating vereist tegen
corrosie
• Milieuverantwoord

tot tienmaal beter beschermt. De unieke
eigenschap van de bekledingslaag is zijn
samenstelling: de laag bestaat uit zink,
gelegeerd met 3,5% aluminium en 3%
magnesium. Het magnesium zorgt ervoor
dat het staal op normale locaties wel
vijfentwintig jaar beschermd is tegen
corrosie. Een van de meest opmerkelijke
eigenschappen van die bekledingslaag
is dat die zichzelf kan herstellen op
snijranden. Dat is doorgaans de plaats
waar corrosie ontstaat.

corrosieweerstand. Het product is een
uitstekend alternatief op het volbad
verzinkte buitenluchtrooster en alle op
de markt verkrijgbare sendzimir buitenluchtroosters. Het IT690 buitenluchtrooster is in een reeks standaardmaten
en in ieder gewenste maatvoering
leverbaar.

Dit alles blijkt uit de resultaten waarin
Interland Techniek een drietal verschillende
metalen buitenluchtroosters onderworpen
heeft aan zoutneveltesten uitgevoerd door
het Centrum voor Onderzoek en Technisch
Advies uit Haarlem.

www.interlandtechniek.nl

Zoutneveltesten of corrosietesten zijn
noodzakelijk om verschillende oppervlaktebehandelingen met elkaar te
kunnen vergelijken.
Conclusie
De testresultaten tonen duidelijk aan dat
het stalen Magnelis buitenluchtrooster,
geproduceerd door Interland Techniek,
een product is met een superieure

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze magnelis
buitenluchtroosters? Kijk op:
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Theben

De aanwezigheidsmelder thePassa werkt
met herkenning van de bewegingsrichting
voor gangen en entrees. De gangmelder
heeft een rechthoekig detectiebereik in
twee aparte in- en uitschakelbare en
regelbare lichtzones. Dankzij twee aparte
regelbare detectiebereiken kunnen de
beide lichtzones precies van elkaar
worden gescheiden respectievelijk
worden in- en uitgeschakeld en geregeld
(KNX-versie).
De parameters kunnen snel en eenvoudig
ingesteld worden met de app theSenda

Elektrotechniek

Licht wanneer licht
nodig is - echt slim
Plug en de afstandsbediening theSenda B
met geïntegreerde luxmeter. Hiermee
kunnen luxwaarden vergeleken en
gecompenseerd worden. thePassa is
verkrijgbaar in een conventionele versie,
een KNX-versie en een DALI-versie. De
KNX-versie beschikt over twee licht- en
aanwezigheidskanalen. Verder zijn de
comfortfuncties looplicht, Aura-effect en
herkenning van de bewegingsrichting.
thePassa is geschikt voor de inbouwmontage en wordt geleverd in dezelfde
behuizing als de theRonda-aanwezigheidsmelders. Dit zorgt voor een uniforme
look in het gehele gebouw.

Bekijk de video
• Video over aura-effect:
https://youtu.be/3STBTWWIcQA
• Video over looplicht:
https://youtu.be/AUUjXMYQHAI

De voordelen van thePassa
gangmelder samengevat
• Twee aparte regelbare detectiebereiken
• Comfortabele parameterinstelling
• Looplicht

• Aura-effect
• HVAC-toepassingen (DALI)
• Beschermingsgraad IP54
www.theben-nederland.nl

Ajax schuimblusser FS2

Chubb introduceert een nieuwe handzame twee liter
Ajax schuimblusser, type FS2.
Deze brandblusser is geschikt voor
het blussen van zowel vaste als
vloeibare stoffen en vetbranden. Met
een uitstekende bluscapaciteit van 8A,
55B en 40F is de Ajax schuimblusser
FS2 uitermate geschikt voor het gebruik
in een auto en caravan, mede doordat
de blusstof minder nevenschade geeft
in vergelijk met een poederblusser.
De blusstof is specifiek geschikt
voor het blussen van frituurbranden en
voor gebruik op elektrische installaties
tot 1.000V op een worplengte van één
meter.

De blusser heeft een temperatuurbereik
van -30°C tot +60°C.
De weersbestendige, slagvaste Ajax
schuimblusser FS2 is een getest en
gecertificeerd kwaliteitsproduct conform
EN-3 en beschikt over Rijkstypekeur
2655. De blusser heeft een handzaam
knijpventiel waardoor het door de
eenvoudige bediening snel inzetbaar
is. Standaard wordt de brandblusser
geleverd inclusief ophangdraadbeugel
voor muurmontage of gebruik in de auto.
www.chubbfs.nl

Met een afmeting van 391x129 mm
en een massa van 4,5 kg is de Ajax
schuimblusser FS2 een compact
blustoestel met hoogwaardige vorstbestendige blusstof met lange levensduur.

Sanitair

Vorstbestendig en handzaam
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SMC
Industrie

‘EXcellent’ communiceren
met EX seriële interfaces
De automatisering van productie laat een sterke groei zien. Bovendien valt op dat het
industriële Internet of Things steeds belangrijker wordt in productieprocessen. SMC
merkt dat, want de belangstelling voor haar seriële interfaceoplossingen neemt toe.
Het veldbus EX-assortiment van SMC is daarom uitgebreid tot een complete serie
oplossingen voor uiteenlopende toepassingen.
Het EX-aanbod zorgt voor aanzienlijke
besparingen op kabels en connectoren.
Daarnaast besparen gebruikers veel tijd
met installeren, configureren, elektrische
diagrammen, labels en documentatie.
De serie is bovendien ontwikkeld voor
maximale flexibiliteit en meertaligheid.
Zo zijn alle oplossingen compatibel met
veelgebruikte industriële protocollen.
De veldbusoplossingen van SMC zijn
ook eenvoudig aan te passen als een
machine of productieproces wordt
gewijzigd of uitgebreid. Ieder willekeurig
SMC ventieleiland is te combineren
met de EX-serie. De ventielen of ventieleilanden kunnen worden vervangen
zonder de SI-eenheden te wijzigen.
EX260
De EX260-serie is een gecentraliseerde
en compacte seriële interface voor het
aansturen van magneetventielen met
maximaal 32 uitgangen. SMC heeft

twee nieuwe opties toegevoegd aan haar
assortiment: IO-Link en Powerlink.
EX500
Een alternatief is de EX500, een gedecentraliseerde gateway seriële interface. De

Draadloze communicatie
De EX600-W serie is een draadloze én gedecentraliseerde seriële interface.
Monitoren, instellen en besturen gebeurt draadloos. De communicatie is
betrouwbaar en volledig EMC-bestendig. Geen verstoring uit elektronische
circuits, interferentie van andere draadloze apparaten of ongeautoriseerd
gedrag. Met gecentraliseerde besturing is de EX600-W overal inzetbaar. Het
systeem leent zich uitstekend voor bijvoorbeeld roterende indexeringstafels,
lasomgevingen en robotarmen.

EX500 beschikt over 128 digitale
in-/uitgangen. Deze variant kan ook
worden gebruikt om bediening en diagnostisch onderzoek op afstand uit te
voeren en om andere uitvoerapparaten
dan ventieleilanden te beheren.
Met het oog op Industrie 4.0 biedt
SMC flexibele communicatieoplossingen
die pneumatische en elektrische onderdelen volledig controleren en op ieder
gewenst moment kunnen worden
aangepast.
EX600
Voor complexere regelsystemen levert
SMC de seriële interface EX600. Dit
product beschikt over 512 in-/uitgangen
die meer flexibiliteit bieden. De EX600
heeft diverse diagnosefuncties voor
een hoge efficiëntie en is daardoor ook
bij onderhoud eenvoudig te gebruiken.
Dankzij de ingebouwde webserverfunctie
kunnen status en instellingen worden
beheerd via een algemene webbrowser.
www.smcpneumatics.nl
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Norton armaturen voor ieder project
Verlichting

Energiebesparende
led oplossingen
Norton is dé specialist in energiebesparende standaard en maatwerk oplossingen
met uitstekende kwaliteit en comfort voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Eén merk voor ieder project
Het uitgebreide Norton programma
bestaat uit een groot aantal series
armaturen die uit voorraad worden
geleverd en leent zich zeer goed om
projecten integraal in te vullen. Eén merk,
één aanspreekpunt. Effectief, efficiënt en
met de garantie om samen een prachtig
resultaat te realiseren.
Compleet programma ledpanelen
De perfecte combinatie: slim ontwerp,
uitstekende prestaties (tot 70.000 uur
L80/B10), hoge betrouwbaarheid en
made in Europe. Norton ledpanelen:
een ruime keuze in lumen, afmetingen,
afschermingen, kleurtemperatuur en
montagemogelijkheden.
• Inleg: LPS-O en LPS-P (UGR < 19)
• Opbouw: OPS-O en OPS-P (UGR < 19)
• Direct/indirect: LPS-P D/I
• Tunable White: LPS-O/-P TW

Norton Lichtlijn Systeem (NLS)
De NLS lichtlijnoplossing voor industrie,
logistiek en retail is zeer snel te monteren,
robuust, veilig en duurzaam. De hoogrendement NLS-P ledunits met prismatische lens bieden een uitstekend
lichtbeeld. Verkrijgbaar in vier lichtvarianten en verschillende lumenstromen.
Voor nieuwbouw én renovatie, voor T8
(1,53 m) en T5 lijnen (1,48 m).
Waterdicht ledpakket
Van de WDO tot de bekende AXP LED,
Norton biedt een brede range aan waterdichte armaturen, met slagvaste of acryl
kap en vele opties. Tot meer dan 60%
energiebesparing ten opzichte van
traditionele tl. En met dynamische
WDO-SV-RS armaturen zelfs tot 90%!
Buiten uitgelicht
Norton biedt ook buitenarmaturen
zoals het KFA LED kofferarmatuur en de
SWL-A schijnwerper voor het verlichten
van openbare ruimten, wegen, parkeer-/
bedrijfsterreinen, gebouwen en objecten.

Standaard én maatwerk
Bovenstaand is slechts een greep uit
het innovatieve en duurzame Norton
programma. Of het nu om een logistiek
centrum, winkel, kantoor of ziekenhuis
gaat; Norton heeft in haar pakket de
juiste producten om het beoogde
verlichtingsresultaat te bereiken.
Vraagt een project om maatwerk, met
speciale lichttechnische of duurzaamheidseisen (zoals BREEAM), maatvoering,
kleurstelling, materialen en/of elektronica?
Ook daarvoor kan Norton op korte termijn
een passende oplossing leveren.
Meer informatie?
Neem dan contact op met uw Technische
Unie vestiging of bezoek de Norton stand
op de TU Boot die van 15 oktober tot en
met 27 november vaart.
www.norton.nl
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Tzerra Ace
Verwarming & Klimaat

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

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

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

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

Al 270 jaar zet Villeroy & Boch de toon als het gaat om keramische productinnovaties. Met de ontwikkeling van TitanCeram, een nieuwe, keramische grondstof,
is het mogelijk om indrukwekkende verfijnde designs te ontwerpen die ook nog
eens zeer stevig en robuust zijn. Villeroy & Boch zet met TitanCeram de nieuwe
standaard voor hedendaags badkamer design.

Precieze vormen, met de hand
gemaakt door onze experts.

Hoogwaardige keramische massa uit eigen fabricaat.

Memento 2.0 - Ruimte voor
persoonlijkheid
Met de exclusieve opzetwastafels
gemaakt van het nieuwe keramiek
TitanCeram onderstreept Memento
opnieuw haar status als stijlvolle
premium badkamercollectie.
De Memento 2.0 opzetwastafels stralen
elegantie uit door het minimalistische
design en het heldere lijnenspel.
De nieuwe wastafels in breedten van
500 mm en 600 mm zijn rechtlijnig en
bijzonder subtiel qua vormgeving. Dankzij
het innovatieve keramische materiaal
TitanCeram hebben de wastafels zeer
dunne wanden en strakke randen zonder
aan kwaliteit en stabiliteit in te boeten.
Kies, afhankelijk van de persoonlijke
stijl, voor één van de keramiekkleuren
of voor Concrete, een moderne
betonlook. De Memento is bovendien
eenvoudig en snel schoon te maken,
dankzij de oppervlakteveredeling
CeramicPlus. Met de keuze voor
Memento kiest men voor badkamercomfort op het hoogste niveau.

TitanCeram wordt bij de ontwikkeling
van veel verschillende wastafels gebruikt,
zoals de modellen uit de Finion, Artis en
Octagon collecties.
www.villeroy-boch.com

Memento 2.0.

Op 1.200°C van geglazuurde
basisvorm tot eindproduct.

Sanitair

Keramisch meesterschap
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Sylvania
Verlichting

Giotto LED krijgt
welverdiende upgrade
De Giotto LED reeks wand- en plafondarmaturen is vanaf nu beschikbaar
in de G2-versie, een nieuwe generatie met verbeterde prestaties en een
nog langere levensduur én bovendien aan een flink lager prijsniveau.

Dit installatievriendelijk verlichtingsarmatuur voor algemene verlichting
met klassieke vormgeving heeft dankzij
de nieuwste led technologie een nog
hogere efficiëntie en dus een verder
gereduceerde verbruikskost.
Giotto LED G2 wordt aangeboden in
in- en opbouwversies van de ronde
235, 305 en 335 uitvoeringen. De stevige
behuizing en de betrouwbare prestaties
maken van Giotto LED het verlichtingsarmatuur bij uitstek voor de verlichting

van traphallen, gangen, schoolgebouwen
en algemene ruimten van openbare
gebouwen.
Onderhoudsarm tot op 60.000 uren en
met een opgenomen vermogen van
maximaal 23W (Giotto 335 LED G2),
zorgt Giotto LED voor een aanzienlijke
verlaging van de energie- en onderhoudskosten. Met de combinatie van een
sterk verhoogde lichtoutput tot 2.225 lm
(Giotto 335 LED G2 4000K), en een
goede en aangename lichtverdeling,

creëert men een veilige omgeving voor
de eindgebruiker. Giotto LED G2 biedt
nu een rendement tot 97 lm/W en is
beschikbaar in standaard of dimbare
versies én ook in versies met Microwave
sensor. De led technologie maakt de
reeks perfect geschikt voor hoge schakelfrequenties, zowel bij de MicroWave
versies als bij armaturen aangesloten op
externe aanwezigheidsdetectiesystemen.
Steeds geniet u hierdoor van een
maximale energiebesparing.
De armaturen zijn bovendien slagvast
(IK10) en hebben een dichtingsgraad
IP44 wat de reeks uitermate geschikt
maakt om in te zetten in vochtige omgevingen. Zowel de opbouw- als de inbouwversie wordt geleverd met de keuze uit
twee kleurtemperaturen, respectievelijk
neutraal wit (4000K) en warm wit (3000K).
www.sylvania-lighting.com
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TKF

Verhoging van de productiviteit,
betrouwbaarheid en veiligheid van
industriële productieprocessen en
toepassingen vragen om een betrouwbaar bekabelingsnetwerk. Meet- en

regelsystemen moeten kunnen
vertrouwen op optimale signaal en
energie overdracht. Daarnaast is
maximale efficiency binnen deze
industrie afhankelijk van een goed
functionerend bekabelingsnetwerk.
Toepassing van de juiste materialen is
daarbij van groot belang.

van invloed kunnen zijn op het functioneren van de kabels. De afgeschermde
varianten behoeden de kabel voor
elektromagnetische storingen in ruimtes
met hoogfrequente stroringsbronnen.
Bijkomend voordeel is dat de kabels
grotendeels bestand zijn tegen olie,
vetten en zuren.

Stuurstroomkabels van TKF, kenmerken
zich door flexibiliteit, verwerkbaarheid
en optimale signaaloverdracht. Hiermee
biedt TKF een zeer flexibel en gemakkelijk te verwerken stuurstroompakket
voor (industriële) informatieverwerking.
De geleider bestaat uit blank elektrolytisch koper en is opgebouwd uit dunne
draden volgens IEC 60228 klasse 5.
Een productportfolio dat optimaal blijft
presteren in industriële omgevingen
waarbij verschillende omgevingsfactoren

De optimale verwerkbaarheid van deze
kabel, mede door zijn flexibiliteit, maakt
een snelle installatie van dit product
mogelijk. Een snelle installatie betekend
beperking van de kosten.
Stuurstroomkabels van TKF voldoen aan
de laatste regelgeving met betrekking tot
brandveiligheid en zijn getest volgens
de EN50575 (CPR) en zijn verkrijgbaar
in verschillende brandklassen.

Elektrotechniek

Compleet pakket
stuurstroomkabels

www.tkf.nl

Wavin
Sanitair

Uitbreiding Wavin Tigris
Nieuw in het Wavin Tigris assortiment: geïsoleerde PEX/AL buis 32 mm x 3 mm
op rol van 25 meter.
Wavin breidt haar Tigris assortiment uit
met de voorgeïsoleerde PEX/AL buis
32 x 3,0 op rol van 25 m met een dampdichte isolatiedikte van 13 mm. Met deze
aanvulling biedt Wavin een compleet en
op elkaar afgestemd assortiment aan.

geschikt is voor warmtepomp toepassingen en andere tapwater- en verwarmingstoepassingen.
Vanaf nu beschikbaar bij Technische Unie.
www.wavin.com/nl-nl

De PEX/AL buis 32 x 3,0 L = 25 is een
voorgeïsoleerde buis die uitermate

Type
Tigris PE-X/Al Buis, 32 x 3,0 mm, isolatie 13 mm,
kleur isolatie grijs, rollengte: 25 m

Art.nr.
5658 620

BE-prijs
372,25
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Rolux CLV Systeem
Verwarming & Klimaat

Nu verkrijgbaar in makkelijke
sets per verdieping!
Bij nieuwbouw of renovatie van hoogbouwwoningen kiest de opdrachtgever er vaak
voor om iedere woning van een eigen hoog rendement cv-ketel te voorzien. Probleem
is dat de bestaande schoorsteen vaak niet geschikt is voor condenserende rookgassen
en dus gevoerd moet worden. Ook kan het zijn dat er onvoldoende ruimte is voor een
parallelle aansluiting. Ubbink heeft daarvoor dé oplossing: een collectief Rolux CLV
systeem voor luchttoevoer (LTV) en rookgasafvoer (RGA). Dit concentrische systeem
wordt toegepast bij gebouwen met twee of meer woonlagen.
Nieuw: Rolux CLV Sets
Om het u nog makkelijker te maken,
introduceert Ubbink de Rolux CLV Sets,
verkrijgbaar in de diameters 80/130 en
110/160. De diameters 125/200 en
160/250 zijn modulair verkrijgbaar. De
samenstelling van de sets is afgestemd
op de verdiepingen:

Advies en Begeleiding
Ubbink onderhoudt intensief contact
met de ketelfabrikanten. Per project
wordt bekeken hoeveel toestellen
er aangesloten kunnen worden. Soms
zijn hiervoor tabellen voorhanden en
in andere gevallen kan de fabrikant een

berekening maken. Ubbink adviseert en
begeleidt desgewenst de projecten van
het begin tot en met de oplevering.
Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl/clvsets

• Rolux CLV Basis Set: deze set bevat
alle materialen om uw CLV systeem
te installeren op de begane grond.
Het CLV systeem begint bij de stoelsteun ter hoogte van de eerste ketel
• Rolux CLV Etage Ketel Set: deze set
bevat het CLV verlengmateriaal voor
één verdieping inclusief ketelaansluiting
• Rolux CLV Etage Set: deze set bevat
het CLV verlengmateriaal voor één
verdieping zonder ketelaansluiting
• Rolux CLV Dak Set: deze set bevat het
materiaal voor uw dak, dakdoorvoerset
inclusief stormkraag. Deze set bevat
geen dakdoorvoerpan of plakplaat

Dak Set

Etage Set

Etage Ketel Set

Basis Set
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Het voordeel van systeemtechniek

Wie in de dagelijkse praktijk met grotere leidingen werkt, zal beseffen dat ‘een maatje
meer’ soms voor veel extra werk kan zorgen. De flexibele Z2 persbek en de persringen
van Viega daarentegen versnellen het installeren van leidingen met diameters vanaf
64 mm tot en met 108 mm zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid en kwaliteit.
Leidingen met diameters vanaf 64 mm
worden in de dagelijkse praktijk op tal
van plaatsen ingezet - van industriële
omgeving tot woning- en utiliteitsbouw.
En net zoals met kleinere buisleidingen
het geval is, wil de installateur ook hier
zoveel mogelijk vertrouwen op de perstechniek. En het liefst natuurlijk zonder
onnodige extra handelingen. Dat is
precies wat de Viega perstechniek biedt.
Uniforme systeemtechniek
Bij de Viega perstechniek kan voor alle
systemen en leidingdiameters gebruik
worden gemaakt van dezelfde persmachine; zelfs persingen onder een
hoek van 90° en in kleine ruimten zijn
probleemloos te maken. De machines
zijn leverbaar in 230V- of accu-uitvoering.
Dankzij de 180° draaibare perskop en de
krachtige accu kunnen de persmachines

zelfs bij buisdiameters van 108 mm direct
op de bouwplaats worden toegepast. En
dat voor alle leidingsystemen en materialen: van het koperen Profipress-systeem
tot het stalen Prestabo- en roestvast stalen
Sanpress-systeem. Zelfs het kunststof
leidingsysteem Viega Smartpress ondersteunt XL-fittingen. Deze laatste biedt als
extra voordeel dat ook bij de XL-maten
het tijdrovende en lastige kalibreren van
de kunststof buis overbodig is. Dat is met
name in koudere perioden, wanneer de
buis door de lage temperaturen stijver en
daardoor lastiger te bewerken is, een
pluspunt.
Comfortabele persring
Onderscheidend is de manier waarop de
persing plaatsvindt en die ervoor zorgt
dat alle XL-fittingen in één keer geperst
worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt

van de speciale Viega Z2 persbek en
bijbehorende persringen. Hiermee kan
zelfs in de allerkleinste hoeken
betrouwbaar en snel worden geperst.
En door het speciale Viega V-contour
kunnen alle fittingen in één arbeidsgang
worden geperst. Het wisselen van de
persbek voor een tweede persing is
daardoor overbodig. De rvs-grijpring
zorgt er bovendien voor dat de fitting
voor het persen niet van de buis valt
maar nog wel te demonteren is. Pas na
het persen is de fitting vast en dicht.
Maximale installatievrijheid en gebruiksgemak worden zo gecombineerd met de
vertrouwde betrouwbaarheid van Viega.
Viega.nl

Sanitair

XL-fitting van Viega voor
het snel én betrouwbaar
installeren van buisleidingen
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CAMLight
Verlichting

Handig - Veilig - Intelligent
Altijd weten wie er aan je voordeur staat - ongeacht waar je zelf bent, in de
woonkamer of op vakantie - is dat mogelijk? Natuurlijk is dat mogelijk!

De CAMLight van STEINEL biedt u
zoveel meer dan verlichting alleen.
De sensor-geschakelde buitenlamp van
duurzaam aluminium met opalen glas is
de eerste STEINEL lamp welke voorzien
is van een camera en intercomfunctie.
Via wifi en de door u geïnstalleerde
app op uw smartphone of tablet staat
de CAMLight altijd in contact met u.

Zodra de 180° infraroodsensor binnen
een afstand van tien meter beweging
registreert wordt het licht aangeschakeld
en ontvangt u een bericht op uw mobile
apparaat.
De verstelbare camera stuurt de haarscherpe beelden naar uw smartphone
of tablet en vervolgens ziet en hoort u
precies wat er bij uw entree gebeurt.

U heeft zelfs de mogelijkheid om via de
geïnstalleerde intercom te communiceren
met de persoon die voor uw deur staat.
Ook worden direct als er beweging is
gesignaleerd alle beelden bewaard op
een, in de lamp geplaatste, SD-kaart.
www.steinel.nl

Specificaties CAMLight

Type
CAMLight Steinel Sensor Buitenlamp CAM Light

Art.nr.
5327 373

BE-prijs
225,00

• Lichtsterkte: 855 lm
• Vermogen: 14,3W
(inclusief wifi)
• Lichtkleur: 3000K
• Bereik: maximaal 10 m
• Basislicht: 0 - 40%
• Camera: resolutie
1280 x 720 pixels
• Toebehoren: inclusief 8 GB
SD-card
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Danfoss

Trekt u met een gerust gevoel de deur achter u dicht na het installeren van
een draadloze zoneregeling? Nieuwe techniek is pas leuk zolang u en uw
klant niet worden opgezadeld met complicaties. Maak kennis met Danfoss
Link™ en overtuig uw klant.

‘Lastige woning’,
slecht draadloos bereik
Iedereen die met draadloze systemen te
maken heeft, is bekend met de problemen
die er mee gepaard kunnen gaan. Bij de
Danfoss Link™ zoneregeling reist de data
van onderdeel naar onderdeel in een
proces dat 'hoppen' wordt genoemd. Het
zogeheten mesh-netwerk herstelt zichzelf:
als één van de onderdelen uitvalt, neemt
een ander zijn netwerktaken over. Binnen
het netwerk worden alle 230V gevoede
onderdelen automatisch gebruikt als
repeater. Ook kunnen losse repeaters
worden aangeschaft waarmee het bereik
met 400% kan worden vergroot.
Wel lekker warm maar niet erg
zuinig
Het klinkt zo mooi: ‘U krijgt in iedere
kamer de gewenste temperatuur’. Maar
een ketel besturen op basis van warmte-

behoefte vanuit alle kamers, dat kan
zomaar het gasverbruik fors verhogen.
Danfoss heeft een unieke methode om
hoge stookkosten te voorkomen. De
Danfoss Link™ zoneregeling berekent
de laagst mogelijke optimale retourtemperatuur en begrenst deze.
Resultaat? De ketel schakelt niet
onnodig vaak of lang in. Het beste
rendement met cv-ketels wordt behaald
dankzij de lage retourtemperatuur.
Uw klant wil dit niet horen!
Uw klant gaat straks genieten van
comfort in iedere kamer, dus ook op
de slaapkamer. Wanneer het regelen
van de temperatuur gepaard gaat met
het geluid van draaiende tandwielen,
kan dit ten koste gaan van de nachtrust
of de concentratie tijdens het thuiswerken. De Link Connect is voorzien
van een borstelloze stappenmotor met

een hoog koppel. Hierdoor zijn er geen
tandwielen nodig en worden geluidsklachten en slijtage voorkomen.
Wanneer het product door een erkend
installateur is geïnstalleerd kan de eindgebruiker rekenen op vijf jaar garantie.
En nu verder…
Laat uw klant zelf de mogelijkheden
met Danfoss Link™ ontdekken via
smartheating.danfoss.nl
Voor handige tools en technische
informatie kunt u een bezoek brengen
aan link.danfoss.nl of contact met ons
opnemen met onze customer service.
smartheating.danfoss.nl

Verwarming & Klimaat

Zoneregeling: kans
of valkuil?
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Wilo
Verwarming & Klimaat

Nieuwe tools van Wilo
ondersteunen installateur
en gebruiker
Pompen dimensioneren of vervangen, storingen melden of direct antwoord op uw
vragen? Het kan allemaal via de website van Wilo Nederland. Handige tools en
een digitale assistent helpen u snel verder. Andere tools op de website zijn die voor
pompvervanging en de Wilo Pump finder. In combinatie met de dienstverlening van
Technische Unie is zo altijd de beste service gegarandeerd.

Storingsmeldingen worden met de online storingsmeldingassistent gekoppeld aan mogelijke oorzaken en oplossingen.

De nieuwe, digitale tools vormen
onderdeel van een grotere trend. Wilo
zet sterk in op digitalisering en wil met
de nieuwbouw in thuisbasis Dortmund en
tal van technologische ontwikkelingen de
digitale nummer 1 worden in de pompwereld. De Smart Factory, één van de
paradepaardjes van de nieuwbouw, is
daar een goed voorbeeld van.
Pompdimensionering
In lijn hiermee zijn nu ook weer
drie nieuwe functies aan de website
toegevoegd. Eén daarvan is een
pompdimensioneringstool waarmee
circulatiepompen voor verwarming en
warmtapwater kunnen worden gedimensioneerd. Het nieuwe online tool werkt
sneller dan de bestaande Wilo Select en
helpt de gebruiker om binnen enkele
stappen een pomp te selecteren. Hiertoe
hoeft niet meer te worden gedaan dan
het opgeven van het bedrijfspunt van de

Het pompdimensioneringstool leent zich voor dimensionering
van circulatiepompen voor verwarming en warm tapwater.

pomp (volumestroom en opvoerhoogte).
Op de Wilo-server wordt de pompconfiguratie vervolgens uitgevoerd en
afgerond met een kant-en-klaar advies
voor één van de Wilo-pompen.

functie vormt een aanvulling op de traditionele kanalen (mail, telefoon). De nieuwe
tools en functies zijn te ervaren via de
website van Wilo.
www.wilo.nl

Nieuw is ook de online storingsmeldingassistent die informatie over
mogelijke storingsmeldingen op het
display van een Wilo-product omvat
en - waar mogelijk - hiervan de oorzaak
en een mogelijke oplossing geeft. Dit kon
tot nu toe alleen via de documentatie van
het betreffende product of via de app
maar is nu ook via de website mogelijk.
Stel uw vraag via chat
Naast nieuwe tools brengt Wilo via de
website ook een nieuw communicatiekanaal: Wilo Chat. Voor allerhande vragen
over Wilo-producten en -diensten kan
nu ook gebruik worden gemaakt van de
chatfunctie op de website. De nieuwe

Wilo’s nieuwbouw Smart Factory straalt
de digitale ambitie van het bedrijf uit.
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Volg ook de
C2A expeditie online via
de social media-kanalen
van Clean2Actarctica en
Technische Unie.

Agenda
oktober 2018
Technische Unie
Industrie Event
Dinsdag 2 oktober
Van der Valk Dordrecht
www.technischeunie.nl

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

november 2018
Technische Unie
Industrie Event
Dinsdag 6 november
Van der Valk Uden-Veghel
www.technischeunie.nl

Technische Unie
Industrie Event
Dinsdag 9 oktober
Van der Valk Zwolle
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, oktober 2018
Oplage: 65.350

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

