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CV Hulp maakt
uw mobiel
nog nuttiger
In goede
handen
Het nieuwe jaar is van start en
hoe! De economische groei zet
door, er wordt volop gebouwd
en verbouwd en ondernemers
en consumenten durven weer
te investeren. Alle reden voor
positieve verwachtingen, al staat
ook in 2017 op voorhand vast dat
er niets vast staat. Ongetwijfeld
wachten u en ons verrassende
gebeurtenissen. Een mooie
uitdaging!
Hoeveel er ook verandert, één
ding blijft hetzelfde: het belang
van vakmanschap. Zonder uw
vakmanschap komt er geen
installatie van de grond. Uw
werk is dé voorwaarde voor
een succesvolle bouw en een
betrouwbaar onderhoud.
Technische Unie maakt het
u zo gemakkelijk mogelijk.
Dat doen we niet alleen met
producten, maar ook met
totaaloplossingen en logistieke
diensten. Neem bijvoorbeeld
onze spiksplinternieuwe CV Hulp
app: storingscode invoeren,
probleem vaststellen, benodigde
onderdelen bestellen en
installeren!

Als installateur heeft u uw mobiele
telefoon altijd binnen handbereik. In de
eerste plaats om zo snel mogelijk op te
nemen wanneer er een klant belt. In de
tweede plaats omdat die telefoon niet
meer weg te denken is bij uw dagelijkse
werkzaamheden. Allerlei apps maken uw
werk een stuk gemakkelijker. De routeplanner vertelt u hoe u de files kunt
omzeilen; u weet waar u het voordeligst
kunt tanken en als klant van Technische
Unie heeft u al sinds 2012 de
beschikking over de handige TU App.
Naast de TU App, waarmee u:
1. altijd actuele productinformatie bij de
hand heeft;
2. op de hoogte blijft van acties, innovaties en relevante ontwikkelingen;
3. online producten kunt zoeken, vinden
en bestellen;
4. producten kunt scannen en betalen
bij het servicecentrum, introduceren
we nu een nieuwe app; CV Hulp.
CV Hulp app: Uw online en offline
storingsloket
Met de CV Hulp app heeft u altijd de
beschikking over één loket voor

alle mogelijke storingscodes van
alle mogelijke cv-ketelmerken en
-uitvoeringen. Ga naar de app, voer
de storingscode in en u ziet direct wat
het probleem is, wat u zelf kunt doen
om de storing te verhelpen en welke
onderdelen u daar eventueel voor nodig
hebt. De te vervangen onderdelen zijn
dankzij de handige koppeling met
onze website vervolgens heel
gemakkelijk te bestellen. De in
de app opgenomen detailtekeningen geven u inzicht
in het binnenwerk van de
ketel. Downloadt u de
CV Hulp app dan
helpt één app u van
storingscode naar
oplossing. Snel en overzichtelijk.

www.technischeunie.nl

VAN STORINGSCODE NAAR
OPLOSSING
CV HULP APP

Onze missie blijft om het u zo
gemakkelijk mogelijk te maken
om te kiezen, te bestellen en
om de gekozen producten en
systemen eenvoudig en snel te
installeren. U bent bij ons dan
ook in goede handen.
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur
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VLOERDOOS OCS TETRA 2.0
Elektrotechniek

Drie voordelen van OCS
holle ruimte vloerdoos TETRA 2.0
Een computer- of verhoogde vloer geeft een gebouw een enorme flexibiliteit.
Bureauopstellingen kunnen worden verplaatst en als er andere werkzaamheden
worden verricht, is dit geen probleem. OCS biedt een ruim assortiment vloerdozen
welke geschikt zijn voor de montage in computervloeren.

OCS TETRA 2.0
De holle ruimte vloerdoos TETRA 2.0
is verkrijgbaar in twee varianten. Voor
standaardvloeren is de 62 mm uitvoering
geschikt. Met vier randaarde WCD’s en
acht data-aansluitingen biedt deze
vloerdoos een totaalpakket. Is er weinig
ruimte onder de vloertegels? Dan past
de extreem lage 40 mm uitvoering.
Naast acht data-aansluitingen bevat
deze doos een Wieland GST18-3 of
Wago Winsta chassisdeel.
Flexibel aansluiten
Alle data-aansluitingen zijn eenvoudig
te bereiken: recht achter de connector

bevindt zich een grote kabelinvoer. Zo
kan ook een Cat.6A of Cat.7 connector
zonder extra bochten direct worden
afgemonteerd. De 230V wordt aangesloten met een Wieland GST18-3 of een
Winsta connector, die beide standaard
leverbaar zijn.
Snelle montage
De OCS TETRA 2.0 vloerdozen worden
voorgemonteerd geleverd. Hierdoor zijn
ze bijzonder snel te monteren. Nadat via
de sparing de 230V en dataconnectoren
zijn aangesloten en de vloerdoos via de
bovenzijde is geplaatst, klemt de
vloerdoos zich vast. Ook het deksel is

Type
Vloerdoos OCS TETRA 2.0
TETRA 2.0 Kunststof 62 mm - 4x230V + 8xdata GST18
TETRA 2.0 Kunststof 62 mm - 4x230V + 8xdata Winsta
TETRA Mini parket - 2x230V + 1xleeg - 0,5m GST18
TETRA Mini parket - 2x230V + 1xleeg - 0,5m Winsta

Art.nr.
4305 108
1004 669
9808 527
4773 147

BE-prijs
135,75
135,75
149,50
149,50

inbegrepen. Kies bij tapijt of marmoleum
voor het vlamdovende en halogeenvrije
kunststof deksel. Het RVS deksel met
oplegrand is geschikt voor de inleg van
15 mm parket of natuursteen.
Klein en onopvallend
Nog onopvallender en even gemakkelijk
te monteren is de TETRA mini. Deze
kleine vloerdoos past door zijn uitgekiende design perfect in iedere luxe
woon- of kantooromgeving. De TETRA
mini is leverbaar met een Wieland
GST18-3 of een Wago Winsta aansluiting.
Ook is er de keuze uit een RVS deksel of
deksel zónder oplegrand, waardoor de
vloerdoos nauwelijks zichtbaar is.
Ook voor instortvloeren heeft OCS
diverse oplossingen. Kijk voor inspiratie
voor uw volgende project op:
www.ocsystems.nl

7
Viega Megapress
Sanitair

Snel, schoon, veilig en
geheel zonder lassen
Het lassen van stalen buizen is zeker geen slechte verbindingsmogelijkheid. De installatie
zelf is echter allesbehalve eenvoudig. Het is tijdrovend, het brandgevaar is groot en de
lichamelijk belasting permanent. Dat maakt het lassen economisch onaantrekkelijk.
Zware gasflessen en lasapparaten moeten worden verplaatst en getransporteerd.

Redenen voor Viega Megapress

Met het persverbindingssysteem
Megapress kunnen zelfs dikwandig
stalen buisleidingen geperst worden: de
stalen buis op maat snijden, ontbramen,
de fitting op de buis steken en persen.
Zo is een tijdsbesparing mogelijk van
wel 60% op de montagetijd ten opzichte
van lassen. Een ander pluspunt: geen
brandgevaar door open vuur en dus
veiliger. Tegelijkertijd bieden Megapressfittingen, door het SC-Contur, de zekerheid
dat per ongeluk niet geperste fittingen bij
de dichtheidscontrole direct zichtbaar zijn.

Tot 60% tijdsbesparing, daardoor:
- kortere bouwtijden
- extra omzet mogelijk door efficiëntere tijdbesteding
- minder overuren of weekendwerk
• Wegvallen van bijkomende werkzaamheden bij lassen, onder andere:
- afkoeltijden van buizen (minder wachttijden bij de montage)
- volledig legen van buizen bij renovaties
- brandwacht
• Door tijdsbesparing minder arbeidsmiddelen nodig, zoals huur
hefplatform voor een dag/week
- Minder lichamelijke belasting, geen transport van zware gasflessen en
lasapparaten nodig
- Geen materiële schade door vonkenregen
- Gering gevaar voor letsel door koude verbindingstechniek
- Zeer betrouwbare planning en kostenberekening
- Geen speciale lasvaardigheden vereist

www.viega.nl

stap 1

stap 2

stap 3

Stap 1: De stalen buis wordt op maat gesneden en gereinigd. Dan wordt de insteekdiepte gemeten en gemarkeerd.
Vervolgens wordt de Viega Megapress-fitting tot aan de markering op de buis gemonteerd. Stap 2: Om Megapress-fittingen
vanaf 1¼” te persen, worden uitsluitend persringen met zwenkbek gebruikt. In kleinere maten tussen ½” en 1” kunt u kiezen
uit zowel persbekken als persringen met zwenkbek; de maat 3/8” wordt met persbek geperst. Stap 3: De fitting wordt met
behulp van de Pressgun razendsnel geperst.
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Nieuw
Verlichting

INTERLight
Vision LED Highbay
De LED Vision Highbay van INTERLight is de perfecte highbay. De compacte 155W
LED highbay levert maar liefst 20.000 lm en heeft dankzij de slimme bouwvorm en
optiek een hoge CRI (> 82) en lage UGR. Het armatuur is de perfecte vervanger voor
conventionele HPI 400W highbays.
Uniek aan de INTERLight higbays is de
zeer lage UGR. In kantoren is dit al de
standaard, maar in magazijnen en andere
werkplaatsen is dit ook zeer wenselijk.
Uit onderzoek van de Arbodienst blijkt
dat niet goed uitgelichte looproutes of
werktaken kunnen leiden tot onveilige
situaties, comfortklachten en een toename
van fouten en ongevallen (met name bij
een lagere verlichtingssterkte of een groot
contrastverschil). Dit leidt tot verminderde
productiviteit. Een lage UGR werkt prettiger,
maakt het lezen van bijvoorbeeld schaplabels gemakkelijker en zorgt er dus voor
dat er efficiënter en productiever gewerkt
kan worden.
De Vision highbay kent een breed toepassingsgebied: in fabrieken, werkplaatsen,
magazijnen, logistieke centra, beurshallen, stadions en supermarkten. Het
armatuur wordt geleverd met een los
aansluitsnoer en wartel, u kunt dus zelf
kiezen welke aansluiting u aan de highbay
monteert.
Highbays worden toegepast in hoge
ruimtes waar gewerkt wordt. Niemand zit
te wachten op het constant vervangen van
lampen. De Vision highbay is uitgerust met
maar liefst 576 Samsung leds, die dankzij
de hoogwaardige aluminium behuizing
goed gekoeld worden en daarom met
gemak 50.000 uur mee gaan. De Highbay
is voorzien van een hoogwaardige
Meanwell driver (type ELG-150H-36)
waarop vijf jaar garantie verleend wordt.
Wanneer u kiest voor de INTERLight
Vision Highbay bespaart u zo’n 60%
energie, en u heeft zeker de eerst
komende vijftien jaar* geen omkijken
meer naar de verlichting.
www.koopman.nu/vision

* Op basis van twaalf branduren per dag, vijf dagen in de week, levensduur: 50.000 uur.

Type
Art.nr.
INTE HALSTRALER
155W 60GR
4212 524
155W 80GR
4212 531
155W 110GR
4212 517

BE-prijs
490,00
490,00
490,00
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Voor élk project een oplossing!

Heeft u weleens aan den lijve ondervonden dat uw bouwproject één grote puzzel
is? Dat niet alle stukjes even perfect aansluiten? In de complexe ventilatiewereld is
het dan ook veelal een intense zoektocht naar het ontbrekende puzzelstuk, voor
het realiseren van een optimale leefomgeving. Bij Duco geloven we sterk dat we
dankzij onze totaaloplossingen een helpende hand kunnen aanreiken om alle
stukken in elkaar te laten vallen.

Al sinds zijn ontstaan puzzelt Duco met
een totaalpakket van natuurlijke ventilatieen zonweringoplossingen graag actief
mee met iedereen die naar een gezonde,
comfortabele én energiezuinige toekomst
verlangt. Om hier gehoor aan te geven,
lanceerde Duco in functie van BouwBeurs
een nieuwe campagne onder de noemer
‘Voor élk project een oplossing!’ Doel? De
bouwkolom overtuigen dat het voor elk
project in de woning- of utiliteitsbouw een
efficiënte en innovatieve totaaloplossing
voorhanden heeft.

Totaalpakket
Deze oplossingen kunnen gericht worden
uitgewerkt. ‘Met gepaste trots kunnen we
stellen dat Duco in de loop van de jaren
een breed gamma van ventilatieroosters
voor elke situatie heeft opgebouwd. Dit
betreft zowel zelfregelende als geluiddempende, brandwerende en elektronisch
gestuurde ventilatieroosters (met voorverwarming)’, aldus Hendrik Dejonghe,
marketing manager bij Duco. ‘Maar daar
stopt het niet bij. Ook aan de afvoerzijde
heeft Duco exclusieve oplossingen zoals
onze DucoBox, beschikbaar in twee
varianten, en sinds dit jaar ook de Intelli
Air Valve. Van deze laatste toepassing is
er voortaan een nieuwe versie met grotere
diameter - iAV 160 - verkrijgbaar.’
Gloednieuwe Duco Ventilation App
Om de puzzel geheel te doen slagen, stelt
Duco allerhande tools ter beschikking
voor een begeleiding van A tot Z, van een
ventilatieberekeningsprogramma tot een
opleiding aan de Duco Academy. En daar
stopt het niet bij. Zo zet Duco het nieuwe
jaar sterk in met de Duco Catalogus 2017
die ook dit jaar dé leidraad vormt voor

elke bouwprofessional. Nieuwe producten
waaronder de DucoBox Silent Connect nieuwe variant met bekabelde-componenten - en het broekstuk alsook de
gebruiksvriendelijkheid waarmee u snel én
eenvoudig door Duco’s Vraaggestuurde
Natuurlijke Ventilatiesystemen en hun
bijhorende componenten wordt gegidst,
vormen het uithangbord van deze
vernieuwde productcatalogus.
Als kers op de taart kunt u binnenkort als
absolute primeur kennismaken met de
Duco Ventilation App: een onmisbaar
werkpaard voor iedere installateur! Ervaar
het gebruiksgemak en de meerwaarde
van deze applicatie voor uw project zelf
in uw handpalm, en laat u overtuigen.
www.duco.eu/duco-installateur

Verwarming & Klimaat

Het ontbrekende puzzelstuk
voor uw project vindt u bij Duco
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NORTON LPS-O & LPS-P
Verlichting

Hoog rendement ledpaneel
Norton biedt u met de LPS-O en
LPS-P energiezuinige design ledpanelen
voor representatieve ruimten.
Deze ledpanelen met opale (LPS-O) of
microprismatische afscherming (LPS-P)
voldoen aan de EIA en staan garant
voor een uitstekend product met een
levensduur van 50.000 uur L80/B50. De
LPS-P heeft bovendien een UGR < 19.
Het frame wordt gevouwen uit één
stuk staal en is prachtig afgewerkt

met naadloze hoeken, een elegante
zichtlijn en een egale, witte epoxy lak.
De LPS-O en LPS-P zijn toepasbaar als
inleg- of pendelarmatuur (pendelset los
verkrijgbaar) en zijn leverbaar in 3000K
en 4000K in de maatvoering 600 x 600
en 1200 x 300. Beide panelen zijn
doorgaans ook uit voorraad leverbaar
met GST. En dat alles voor een scherpe
brutoprijs vanaf € 98,00.
www.norton.nl

Bailey accessoires

Lichtbron + snoer +
lampvoet = armatuur
Bailey is in korte tijd dé retrofit specialist voor de professionele markt geworden in led
lichtbronnen als alternatief voor de traditionele lichtbronnen. Het Bailey LED Filament
assortiment, met onder andere de spectaculaire SPIRALED serie als kooldraadlamp
vervanger als uitschieter, behoort tot het grootste van Europa.
De vraag naar accessoires die goed
passen bij deze mooie lichtbronnen werd
steeds groter. Vooral op plaatsen waar de
lichtbron gebruikt wordt als decoratief
element, is de behoefte groot om deze

ook te voorzien van een bijpassend snoer,
lampvoet, plafondkapje et cetera.
De professional die zich bezig houdt met
installaties in bijvoorbeeld de horeca,
kantoorgebouwen, ziekenhuizen, waar de
accenten op lichtgebied het verschil

maken, heeft deze trend ongetwijfeld al
opgepikt.
Bailey heeft in korte tijd een mooi
programma opgebouwd met onder
andere lampvoeten en plafondkapjes
in porselein, hout, aluminium en beton.
Maar ook retro-look aluminium lampvoeten in goud, brons, koper en zwart
gekleurd. Daarnaast zijn ook de bijpassende ‘strijkijzer’-snoeren opgenomen in
een twintigtal kleuren. Handig verpakt per
drie meter zodat de installateur niet met
teveel restvoorraad blijft zitten.
Om het geheel af te maken, brengt Bailey
een eigen Bailey SmartCup plafondkap op
de markt. Deze kan zowel als afdekkap
dienen en als plafondkap waar één tot en
met drie snoeren in verwerkt kunnen
worden. Het ingenieuze bevestigingssysteem, de moderne uitstraling en het
feit dat de kapjes gewoon in ons eigen
landje worden geproduceerd, maakt het
een echt Smart Dutch Design product.
www.bailey.nl
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Sphinx WC Packs

Sphinx maakt het leven van de installateur makkelijker. Met de Sphinx Packs
heb je altijd de optimale combinatie van closet en zitting voor een scherpe
prijs. En dat alles in één handige meeneemverpakking.
Slimme installateurs pakken een Sphinx
Pack! Om dit bij installerend Nederland
bekend te maken voeren Technische Unie
en Sphinx dit jaar campagnes middels
advertenties, bannering en social media.
Dit zijn de plussen van de packs:
Altijd de juiste combinatie
Zoeken naar de bijpassende zitting is
verleden tijd. Want in een Sphinx Pack
worden closet en zitting gecombineerd
aangeboden. Dit scheelt u heel wat tijd
en moeite. En u weet altijd 100% zeker
dat u een closet heeft met een zitting
die naadloos aansluit. Superhandig!

Type
Sphinx 280
Sphinx 280 Rimfree®
Sphinx 300 Rimfree®
Sphinx 345 Rimfree®

Gemak in één doos
Als u een Sphinx Pack koopt hoeft u
niet te meer te sjouwen met twee losse
verpakkingen. Dat is niet alleen heel
handig, het scheelt ook nog eens een
berg verpakkingsmateriaal. En dat
merkt u op de werkplek. Gemak dient
de installateur!

Vier Sphinx Packs
De Sphinx Pack is beschikbaar in vier
verschillende uitvoeringen:
• Sphinx 280
• Sphinx 280 Rimfree®
• Sphinx 300 Rimfree®
• Sphinx 345 Rimfree®
www.sphinx.nl

Mooi meegenomen
Kiezen voor een Sphinx Pack, is ook
kiezen voor voordeel. U bent namelijk
altijd goedkoper uit dan wanneer u de
zitting en het closet los koopt. Waarom
zou u ooit nog twee losse producten
kiezen?

Art.nr.
9733 468
9733 461
9843 404
9843 397

BE-prijs
148,00
223,00
400,00
620,00

BESTELGEMAK
IN GOEDE HANDEN

Sanitair

Slimme installateurs
pakken een Sphinx Pack!
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ZigBee® Light Link
Elektrotechniek

Lichtsferen eenvoudig
schakelen en dimmen
Slimme verlichtingssystemen op
basis van ZigBee® Light Link zijn op dit
moment erg in trek. Deze systemen

kunnen nu met de Gira bedieningselementen voor ZigBee® Light Link
bestuurd worden. Ze passen voor wat

betreft functie en design perfect bij de
Gira schakelaarprogramma’s. Gebruikers
zijn dus niet langer alleen op bijvoorbeeld
hun smartphone aangewezen om dimen kleurwaarden en daarmee sfeervolle
lichtscènes te schakelen en te regelen.
Tevens hebben ze nu de beschikking
over wandzenders in de vele Giradesigns of de gebruiksvriendelijke Girahandzenders. Zo kan men alle belangrijke
functies regelen. Zowel het dimmen en
schakelen van afzonderlijke lichten en
lichtgroepen als het oproepen van lichtscènes zijn hiermee mogelijk. Ook de
programmeerfuncties zijn mogelijk met
Gira schakelmateriaal en dat zonder
fabrikantspecifieke gateways of bridges.
www.gira.nl

Slimme verlichtingssystemen op basis van ZigBee® Light Link kunnen nu worden
geregeld met de Gira bedieningselementen voor ZigBee® Light Link.

Gira X1

Mobiel besturen zonder
Gira HomeServer
Smart Home kan ook met de smartphone
bediend worden: dat is de meest voorkomende wens van opdrachtgevers en

moderniseerders, als het gaat om intelligente gebouwentechniek. Voor de visualisatie en besturing van een KNX-systeem

via mobiele apparaten was tot nu toe de
Gira HomeServer vereist. Met de nieuwe
server Gira X1 is het nu mogelijk om
verschillende functies in een gebouw te
visualiseren en te automatiseren. U kunt
zien wie er thuis is, het licht in- en
uitschakelen, de comforttemperatuur
instellen en dat alles thuis maar ook op
afstand. Gira X1 vormt de basis voor een
eenvoudige en economisch aantrekkelijke
KNX-installatie en kan aangestuurd
worden via alle mobiele apparaten met
iOS en Android. Vanwege de compacte
bouwvorm en profielrailmontage, is deze
snel en ruimtebesparend te installeren.
www.gira.nl

Met de nieuwe server Gira X1 is het nu mogelijk om verschillende functies in een
gebouw te visualiseren en te automatiseren - zonder de Gira HomeServer.

13
Nieuw

De combinatie van stofvrij en snoerloos werken is nu mogelijk met de nieuwe 36V
stofzuigers van Makita. Beide stofzuigers werken op 2x18V accu’s, dat is dus makkelijk
als je bijvoorbeeld ook al gebruik maakt van het Makita 18V systeem.

De Ruggedragen uitvoering (DVC260ZX)
maakt je uiterst mobiel. Geen hinder
meer dus van (lange) verlengsnoeren.
Dit model is uitgerust met HEPA filter en
TNO gecertificeerd. In combinatie met
een boorhamer is het certificaat geldig
voor boren tot maximaal 16 mm in beton.
De DVC260ZX is veelzijdig, denk bijvoorbeeld ook aan het schoonzuigen van
verwarmingsketels. Deze stofzuiger weegt
(inclusief twee accu’s) slechts 4,3 kg en is
voorzien van een prettig zittend harnas.
De DVC861LZ is een hybride stofzuiger;
dit model werkt zowel op 230V als op

Type
DVC260ZX
DVC861LZ
DC18RD (duolader)
BL1850B (accu 5,0AH)

2x18V accu’s. Met twee accu’s van
5,0AH is de zuigtijd in de hoge stand
een half uur, in de lage stand 65 minuten.
Ook deze stofzuiger is uitgerust met een
HEPA filter en TNO gecertificeerd.
Beide modellen worden in BASIC
uitvoering geleverd. Dus zonder accu’s
en lader. Om de beide accu’s snel te
kunnen laden is de duolader DC18RD
de juiste oplossing. De laadtijd van
twee 5,0AH accu’s bedraagt slechts
45 minuten.
www.makita.nl

Art.nr.
4421 243
4421 250
4013 941
9754 789

BE-prijs
269,00
499,00
120,00
90,00

Gereedschap

Accu stofzuigers 2x18V
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Jaga Oxygen systeem
Verwarming & Klimaat

Ventilatie oplossingen
rondom Schiphol
Schiphol is één van de grootste vliegvelden van Europa. Jaarlijks vervoert de luchthaven
meer dan 50 miljoen passagiers en 1,5 miljoen ton vracht. Met een terminal oppervlakte
van 650.000 m² en vijf hoofd start- en landingsbanen op 2.787 hectare, zorgt het
vliegveld voor flink wat geluid voor omwonenden. Om de ongeveer 310.000 bewoners
in de omliggende woonwijken van Schiphol hier tegen te beschermen, is de overheid in
1984 gestart met het Geluidsisolatie Schipholproject (GIS). Het doel van GIS is geluid te
isoleren en zo het wooncomfort te verbeteren.
Waarom ventileren?
Wanneer we ruimten niet voldoende
ventileren wordt een slecht binnenklimaat
gecreëerd. En dat is weer een voedingsbodem voor bacteriën en schimmels.
Hierdoor kunnen gezondheidsklachten
ontstaan zoals:
• Benauwdheid
• Hoesten
• Vermoeidheid
• Uitdroging
• Hoofdpijn

Geluidsisolerende maatregelen
Diverse geluidsisolerende maatregelen
zijn de afgelopen jaren genomen. Denk
aan het vervangen van de kozijnen, het
plaatsen van akoestische beglazing
en het aanbrengen van isolatie aan
daken, vloeren en muren. Maar ook de
verwarmings- en ventileerinstallaties
zijn aangepakt.

Een goed geluid: JAGA Oxygen2
Het systeem ventileert alleen in de ruimte
waar dit nodig is, doordat de radiatoren
in het huis met elkaar ‘communiceren’.
De lucht wordt centraal afgevoerd, de
aangevoerde lucht komt rechtstreeks
van buiten. Het filtersysteem zorgt ervoor
dat stof, pollen en stuifmeel niet binnenkomen. Bovendien worden geurtjes,
huisstof en bacteriën geneutraliseerd of
verwijderd.
Voordeel
Het grootste voordeel van het Jaga
Oxygen systeem, is dat de akoestische
constructie buitengeluiden weert.
Hierdoor kunnen bewoners genieten
van een fijn binnenklimaat zonder last te
hebben van het geluid van overvliegende
vliegtuigen.

Als u nagaat dat we:
• gemiddeld zo’n twaalf uur per dag in
ons huis verblijven;
• in huis eten, koken, slapen, douchen en
zo nu en dan lekker willen ontspannen;
• tijdens deze activiteiten veel vocht
produceren;
• luchtjes veroorzaken;
• zuurstof omzetten in CO2, dan kunnen
we er niet omheen:
Ventilatie is dus zeer belangrijk voor
een gezond binnenklimaat, zowel bij
nieuwbouw als bestaande bouw.
En niet alleen in een woning, maar
ook in scholen, kantoren, zorginstellingen
et cetera.
www.jagaventilatie.nl/www.jaga.nl
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Tridonic LLE-FLEX

De Tridonic LLE-FLEX is een zeer efficiënte
flexibele ledstrip (tot 130 lm/W) van 8 mm
breed. De LLE-FLEX is beschikbaar met
een lichtopbrengst van 600, 1.200 en
1.800 lm per meter, in lichtkleur 3.000K
en 4.000K (CRI > 80).
De Tridonic LLE-FLEX kan per 10 cm
worden ingekort en is eenvoudig te
monteren dankzij zelfklevend tape aan
de achterzijde. De levensduur van
gemiddeld 50.000 branduren en de
garantietermijn van vijf jaar, garanderen
een duurzame oplossing voor vele jaren.

Verlichting

Flexibele 24V LED strip
Voor de ideale systeemoplossing zijn
bijpassende Tridonic LCU 24V drivers
beschikbaar. Deze drivers zijn beschikbaar
in uitvoeringen van 35W tot en met 180W,
waardoor vrijwel elke gewenste lengte
LLE-FLEX kan worden aangesloten.
www.elpro.nl/lle-flex

Permabond

Permabond is een toonaangevende producent van vloeibare anaerobe
afdichtingen. Zeer recent is het pakket uitgebreid met een sterke, blijvend
flexibele anaeroob met GASTEC keur, Permabond F201HV.

Enkele technische
eigenschappen voor F201HV:
• Kleur: bruin
• Viscositeit: 35.000 mPa.s
• Maximale spleetvulling: 0,3 mm
• Maximale schroefdraad:
M50 (of equivalent)
• Handlingtijd staal: 15 minuten
• Losdraaimoment: 28 Nm
(M10 staal)

Op dit moment zijn er meerdere
producenten die geen aandacht meer
besteden aan de Nederlandse GASTEC
keur op hun producten en genoegen
nemen met de Duitse of Europese variant
van deze keur. De GASTEC keuringseisen
wijken echter op een aantal punten af van
de andere normen en worden gezien als
strenger en toonaangevend voor de
gasindustrie. Zonder de GASTEC keur
mogen veel producten niet worden
toegepast in deze markt.

Voordelen
• Snel
• Eenvoudig
• Geen speciaal gereedschap
nodig
• Zwaar losneembaar
• Duurzame verbinding
• Leverbaar in handzame
50 ml en 200 ml flessen
Type
F201HV 50 ML
F201HV 200 ML

Art.nr.
1004 739
1004 746

BE-prijs
39,70
112,27

Permabond levert al jaren vloeibare
afdichtingsproducten met GASTEC keur.
In veel toepassingen waar GASTEC
gewenst of vereist is, wordt Permabond
A 131 gebruikt. Werden in het verleden
alle fittingen uit messing of brons
gemaakt, vandaag de dag worden ook
andere materialen zoals aluminium en
roestvaststaal toegepast. Hierdoor
worden de eisen aan de afdichtingen
anders. Door het gebruik van twee
verschillende materialen in een verbinding
is het noodzakelijk dat de afdichting

flexibel blijft
en eventuele
uitzettingsverschillen kan op
nemen. Ook heeft
het verschil van
materiaal stijfheden
gevolgen voor de
afdichtingen.
Permabond heeft
de ontwikkelingen
op de voet gevolgd
en in samenwerking
met een aantal
toonaangevende
producenten in de
gasindustrie het product F201HV
ontwikkeld en laten certificeren door
GASTEC.
www.lubribond.nl
www.permabond.nl

Gereedschap

GASTEC gekeurde
schroefdraad afdichtingen
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Basiskast Hafonorm
Elektrotechniek

De meest flexibele
groepenkast in de markt
De basiskast Hafonorm (BKH) van ABB is de meest flexibele installatiekast in de
markt. Een groepenkast met één hoofdschakelaar en twee aardlekschakelaars
die naar wens samengesteld kan worden. Denk hierbij ook eens aan het
toevoegen van een wandcontactdoos.

Montagegemak
‘Klik’ het benodigde aantal Flexomaten
eenvoudig bij in de groepenkast. Door
het unieke Busboard® van ABB is deze
basiskast zonder schroevendraaier op
maat samen te stellen. De steekcontacten
van de componenten maken automatisch
contact. Snel en handig!
Voorraadvoordeel

De groepenkast kan naar verschillende
configuraties worden samengesteld.
Dit biedt meer flexibiliteit én efficiency.
Verschillende types installatiekasten op
voorraad houden is niet meer nodig.
Extra voordeel
De basiskast is zowel in een 1-fase als in
een 3-fasen uitvoering verkrijgbaar.
Daarnaast is de basiskast prijstechnisch

voordeliger ten opzichte van de samengestelde installatiekast die door ABB
wordt geleverd. Waarom? Omdat u de
automaten zelf plaatst.
Wandcontactdoos in de
groepenkast
Monteer gelijk ook een wandcontactdoos
in de groepenkast voor nog meer gemak
voor de bewoner. Bijvoorbeeld voor het
eenvoudig aansluiten van een modem.
Er zijn twee types beschikbaar, de E230
en de M1175. De E230 is een DIN-rail
stekerwandcontactdoos en de M1175 is
een wandcontactdoos met randaarde. In
de M1175 kan ook een noodverlichtingsmodule gestoken worden. Handig voor
de eindgebruiker bij stroomuitval.
www.abb.nl/lowvoltage
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Tri-Umph Handdroger
Sanitair

Eindelijk anders
Voor iedere doelgroep een ander type handdroger?
Niet meer. De Tri-Umph handdroger is een universeel
product, geschikt voor ieder type gebruiker.
Ergonomisch en ook geschikt
voor rolstoelgebruikers
Door de grote opening aan de voorzijde
van de handdroger kunt u in een natuurlijke houding uw handen drogen, of u nu
groot bent of klein. Dit geldt ook voor
rolstoelgebruikers. Deze ruime opening
geeft iedereen ook voldoende ruimte om
zijn handen drogen.

Hygiënisch
Door het ingebouwde waterreservoir en
de keramische absorptieplaat behoort
lekwater in de handdroger en op de vloer
tot het verleden. Dit voorkomt dus ook
schimmel en vochtplekken. Erg fijn voor
de gebruikers maar zeker ook voor het
onderhouden en schoonmaken van de
ruimte. Met het ingebouwde HEPA-filter,
antibacterieel filter en actief koolstoffilter
bent u er ook van verzekerd dat uw
handen met schone lucht gedroogd
worden.
Gebruiksvriendelijk
Een geluidsniveau van slechts 65-69 dB,
instelbare verwarming en luchtstromen,
gecombineerd met bovenstaande punten
maken de Tri-Umph een zeer duurzaam,
gebruiksvriendelijk en praktisch element
in uw sanitaire ruimte.
www.elceesanitair.nl

Type
Tri-Umph

Art.nr.
4287 333

BE-prijs
980,00
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Indirect gestookte luchtverwarmers
Verwarming & Klimaat

FLOWAIR Basic Line LEO FB V
FLOWAIR is specialist in het leveren van complete, innovatieve, unieke verwarming en
ventilatie-oplossingen voor bedrijfsruimten. Maak nu kennis met de FLOWAIR indirect
gestookte luchtverwarmer Basic Line LEO FB V.
Basic Line LEO FB V
luchtverwarmers
LEO FB V luchtverwarmers zijn nauwkeurig toe te passen in gebouwen en/of
objecten. De luchtverwarmer wordt
compleet geleverd met montage-console
en TS Thermostaat 3-standen regeling.
De console maakt het mogelijk om de
LEO FB V luchtverwarmer vrijwel op
iedere wand en/of plafond te monteren.
Er is een breed aanbod in capaciteit
(10kW tot en met 95kW) en met 36 dB(A)
tot en met 47 dB(A) is de LEO FB V zeer
stil.
3-stappen ventilatormotor
Basic Line LEO FB V luchtverwarmers
zijn standaard uitgerust met een AC
3-stappenventilatormotor. De standaard
gratis meegeleverde en eenvoudig aan te
sluiten TS thermostaat met drie standenschakelaar, functioneert hierdoor zonder
toepassing van een externe transformator.
Lichtgewicht
Door de EPP behuizing (geëxpandeerd
polypropyleen) heeft de LEO FB V een
zeer licht gewicht (vanaf 8 kg). Hierdoor
is de montage van een luchtverwarmer
door één persoon mogelijk.
Koeling
Door de ingebouwde condenswater
lekbak kunnen de LEO FB V 25|45|65
luchtverwarmers ook gebruikt worden
voor koeling.

Modern design
Het moderne design maakt de toepassing
van de LEO FB V in een representatieve
omgeving goed mogelijk.

Uit voorraad leverbaar
Het complete FLOWAIR Basic Line
programma is bij Technische Unie uit
voorraad leverbaar.

Optionele regelsystemen
Voor een uitgebreidere regelbaarheid
zijn er ook geavanceerde touchscreen
thermostaten beschikbaar zoals de
T-Box regeling of HMI klokthermostaat.

Technische brochure en advies
Wilt u meer weten over de FLOWAIR
mogelijkheden voor verwarming en
ventilatieoplossingen, neem dan contact
op met uw Technische Unie verkoopkantoor of met FLOWAIR, wij adviseren
u graag!
www.flowair.nl

Type
Basic Line Luchtverwarmer LEO FB V
10V + Console + TS Thermostaat 3-standen
20V + Console + TS Thermostaat 3-standen
25V + Console + TS Thermostaat 3-standen
30V + Console + TS Thermostaat 3-standen
45V + Console + TS Thermostaat 3-standen
65V + Console + TS Thermostaat 3-standen
95V + Console + TS Thermostaat 3-standen

Art.nr.

BE-prijs

4335 934
4335 941
4335 955
4335 948
4335 962
4335 969
4335 976

589,00
786,00
836,00
788,00
890,00
1.126,00
1.547,00

FLOWAIR, distributed by
DRL Products BV
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Nieuwe trend
Consument

Bluetooth audio in
elke hotelkamer
AquaSound brengt een nieuwe productlijn op de markt die naadloos aansluit
bij de nieuwe trend BYOD (Bring Your Own Device; het meenemen en gebruiken
van eigen mobiele apparaten op andere locaties dan thuis). De productlijn
bestaat uit Bluetooth audio oplossingen speciaal voor in de hotelkamer. Een
suite of gastenkamer kan hiermee snel ge-upgrade worden om de veeleisende
gast meer gebruikersgemak en comfort te bieden. Middels Bluetooth maakt de
gebruiker met zijn mobiele telefoon, snel en eenvoudig, een audio koppeling…
maar alleen met het systeem in de eigen gastenkamer.

Bluetooth Audio (BMN).

‘Move’ Bluetooth speakers.

Om de hotelgast, tijdens zijn verblijf, meer
comfort te bieden binnen de hotelkamer,
brengt AquaSound drie gemakkelijk te
integreren Bluetooth systemen op de
markt. Deze systemen kunnen gepersonaliseerd worden voor elk individueel
gastenverblijf. Elk apparaat wordt ‘taylor
made’ voorzien van:

Inbouw
De inbouwsystemen kunnen geheel in een
bedombouw of verlaagd plafond worden
verwerkt. Uit het zicht geïnstalleerd. Er is
geen technische kennis vereist om een
systeem in te bouwen. Na installatie is het
systeem direct gebruiksklaar. Dat noemen
we nu plug & play.

1 Een unieke Bluetooth-naam (bijvoorbeeld de hotelnaam+kamernummer)
2 Een unieke PIN-code.
3 Ook het maximale volume kan worden
begrensd.

Opbouw
Voor bestaande situaties kan de
Bluetooth Sound-Bar geplaatst worden.
Deze kan tegen een muur bevestigd
worden (horizontaal/verticaal) of staand

Een gast kan - eenmaal gekoppeld - zijn
eigen muziek streamen (of audio boeken
luisteren) binnen de muren van het verblijf
en daarbij genieten van hoogwaardige
geluidskwaliteit. De eigen mobiel, tablet of
laptop vormt daarbij altijd de (audio) bron.

Type
Bluetooth Speaker-set ‘Move’ voor hotel
Bluetooth Audio systeem voor hotel
Bluetooth Sound-Bar voor hotel

Bluetooth Sound-Bar.

op een kastje (horizontaal/verticaal).
Ook voor dit product geldt dat er geen
technische kennis vereist is voor de
installatie of gebruik.
www.aquasound.nl/audio-in-hotel

Art.nr.
3550 268
9853 897
9853 939

BE-prijs
419,00
269,00
339,00
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SPF certificaten voor VSH XPress
Verwarming & Klimaat

VSH XPress: probleemloos
toepassen in Solar installaties
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. Dankzij de recente SPF certificering kan
VSH XPress nu ook moeiteloos worden toegepast in Solar installaties.
VSH XPress; betrouwbaar in Solar
VSH heeft voor het VSH XPress systeem
de zeer strenge SPF certificaten behaald.
Temperaturen lopen in de zomer vaak fors
op bij solar-installaties, terwijl deze in de
winter extreem laag kunnen zijn. Meestal
wordt bij solar-installaties gekozen voor een
speciale FPM O-ring die bestand is tegen
dergelijke temperaturen. Bijzonder is echter
dat het VSH XPress leidingsysteem de
zware SPF-testen prima doorstaat met de
reguliere EPDM O-ring, waaruit blijkt dat u
deze zonder problemen kunt gebruiken. Dit
is weer een extra plus, die onderschrijft dat
VSH de nummer één in leidingsystemen is.
VSH XPress: compleet systeem
van 12 mm tot en met 108 mm
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. VSH XPress
is verkrijgbaar in koper, staalverzinkt, rvs
en CuNi. Het systeem is beschikbaar van
12 mm tot en met 108 mm, waarvan in
koper ook in de tussenmaten 64 mm en
66,7 mm en staalverzinkt in 66,7 mm.
Voorgemarkeerde
insteekdieptemarkering
Voor het maken van veilige verbindingen
is het markeren van de juiste insteekdiepte essentieel. Het aanbrengen van
deze markering is echter een tijdrovende
klus. Een slimme plus van het VSH
XPress-systeem is de voorgemarkeerde
insteekdiepte. Alle rvs en staalverzinkte
koppelingen met insteekeindes 12 mm

tot en met 54 mm (> 25% van de geïnstalleerde fittingen) zijn daarom voorzien van
een duidelijk zichtbare insteekdieptemarkering.
Bij alle fittingen is daarnaast ook
rekening gehouden met een duidelijke
kleurmarkering. Handig om in werksituaties met weinig licht in één opslag
het materiaal te herkennen. Rvs heeft
een groene markering en staalverzinkt
een rode. Dit alles levert installatiegemak,
een enorme tijdbesparing en meer
veiligheid op.
Niet voor niets doet VSH de uitspraak:
VSH dé partner van de installateur.
www.vsh.nl
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Velite
Verlichting

Stijlvolle buitenverlichtingsarmaturen van Sylvania
Velite is een nieuwe productfamilie stijlvolle buitenverlichtingsarmaturen,
perfect voor uw tuin, patio of ingang.

Velite bestaat uit ronde en vierkante
plafond- wandarmaturen - met of
zonder geïntegreerde sensor, een
direct/indirect wandarmatuur met
verstelbare lichtbundels in twee
afwerkingen, alsook mooie L-vormige
wand- en bolderarmaturen.
Het ontwerp heeft slagvastheid IK05 en
een uitstekende thermische weerstand:
-20°C tot +45°C. De reeks wordt geleverd

met kleurtemperatuur warmwit (3.000K).
Velite biedt een sfeervolle verlichting
met een hoge lichtopbrengst (tot 830 lm
armatuurrendement ronde en vierkante
wandarmaturen), maar ook een goed
rendement tot 71 lm/W (systeemrendement
Velite L reeks). Velite heeft energieklasse:
A++, A+, A, bij een levensduur van 25.000
uur bij 70% lumenbehoud L70.
www.feilosylvania.com

Type
Plafond- wandarmatuur led
VELITE rond wit 3000K
VELITE vierkant wit 3000K
VELITE rond wit + sensor 3000K
VELITE vierkant wit + sensor 3000K
Wandarmatuur led
VELITE wand zwart up en down (verstelbaar) 3000K
VELITE wand wit up en down (verstelbaar) 3000K
VELITE L wand zwart 3000K
Bolderarmatuur led
VELITE L bolder 0.5 m zwart 3000K
VELITE L bolder 0,8 m zwart 3000K

Art.nr.

BE-prijs

3721 166
3721 173
3721 187
3721 194

85,00
85,00
119,00
119,00

3721 152
3721 159
3721124

70,00
70,00
65,00

3721 138
3721 145

80,00
93,00
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Serie Cavere® Chrome en INOX CARE
Sanitair

Toegankelijkheid en
comfort voor de badkamer
De nieuwe Normbau badkamerserie Cavere® Chrome is hèt antwoord op
alle eisen die aan geavanceerd comfortsanitair gesteld mogen worden.

De combinatie van poedergecoate
muurbevestigingssteunen met chromen
grepen garandeert een eigentijds beeld
dat in iedere moderne badkamer past.
De Cavere® Chrome biedt een breed
programma accessoires waarmee iedere
badkamerinrichting compleet wordt. Met
hoge ontwerpnormen en kwaliteitseisen
passen ze uitstekend in een particuliere
badkamer, maar voldoen ze ook aan de
standaard die geldt voor verpleeg- of
zorginrichtingen of luxueuze hotels.
Inox care is een compleet inzetbaar
roestvrij-staal-programma voor barrièrevrije badkamerinrichtingen. De klassieke,
robuuste productlijn is geschikt voor het

gebruik in ziekenhuizen, bejaarden- en
verpleeghuizen, het hotelwezen en de
gastronomie, evenals in een privé
badkamer. Naast diverse steunen, grepen
en zitjes omvat het programma talrijke
toebehoren met badkameraccessoires en
maakt zo een sfeervolle en harmonische
inrichting voor een barrièrevrije, sanitaire
ruimte mogelijk. Inox care overtuigt optisch,
haptisch en functioneel. Het klassiek design
past zich aan elke badkamersfeer aan. De
gesatineerde roestvrijstalen oppervlakken
zien er niet alleen goed uit, maar voelen
ook aangenaam aan.
Als bijzonderheid hebben beide series
een vario basisplaat. Dit maakt montage

en een demontage van de Cavere/Inox
care wand- en steungrepen mogelijk
zonder gereedschap.
www.normbau.de
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Hager

Al z’n honderd jaar lang worden elektrische installaties in onze woningen in de
basis hetzelfde opgebouwd. Op deze manier heeft de elektrische installatie altijd
prima voldaan aan de functionele eisen van de gebruikers, maar hiermee is de
installatiebranche lang niet zo innovatief als bijvoorbeeld de automobielindustrie,
de IT-sector of (consumenten)-elektronica.
Manage verandering
Maar dat is razendsnel aan het
veranderen. Het goede nieuws is dat de
elektrische installatie er het komende
decennium heel anders uit zal gaan zien.
Betekent dit dan het einde voor de installateur zoals we die kennen? Integendeel;
deze inhaalslag levert mooie kansen op
voor installerend Nederland. Voorwaarde
is wel dat bedrijven hier klaar voor zijn,
zodat zij de boot niet gaan missen.

Belangrijke trends
De elektrische installatie van morgen
wordt een stuk intelligenter dan die van
vandaag. En de woning speelt hierbij
een belangrijke rol. Dit is de plek waar
veel energie verbruikt wordt voor
verwarming, koeling en verlichting.
Het wordt ook steeds vaker de plek
waar energie wordt opgewekt en waar
de auto wordt bijgeladen.

Met behulp van de juiste technieken
maken wij samen deze trends concreet.
En Hager biedt deze techniek met haar
gebouwautomatiseringsoplossingen.
De eenvoudigste manier om
gebouwautomatisering toe te
passen
Met KNX Easy van Hager is instappen in
de KNX-wereld gemakkelijker dan ooit
tevoren. In plaats van een uitgebreide
ETS-opleiding en gelicentieerde ETSsoftware, is het enige dat u nodig hebt:
de Easy-configuratieset, een tablet en
uw vinger.
• Easy is eenvoudig
• Easy is veelzijdig
• Easy is voordelig
Zo wordt het wel heel easy om te kiezen
voor intelligente gebouwautomatisering.
Visualiseren met Hager
Het visualiseringsprogramma domovea
van Hager is dé link tussen de gebruiker
en huis-/gebouwautomatisering. We laten
u hier graag kennis mee maken door extra
voordeel op het hart van de visualisering:
de domovea-server TJA450, extra in prijs
te verlagen. Dit heeft als logisch gevolg
een aantrekkelijk prijsvoordeel voor uw
gehele gebouwenautomatiseringsaanbod!
‘Believing that the dots will connect down
the road will give you the confidence to
follow your heart, even when it leads you
off the well worn path.’
Steve Jobs (1955-2011)
www.hager.nl/whitepaper

Elektrotechniek

De toekomst is
gebouwenautomatisering
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Nog gemakkelijker aftakken
Verwarming & Klimaat

Nieuw afslagmechanisme
Flamco T-plus
Een aftakking maken terwijl het systeem in bedrijf is wordt nu nog
gemakkelijker met de T-plus van Flamco. Deze innovatieve oplossing
met nieuw en slim afslagmechanisme die in de kleinste ruimtes een
perfecte aftakking garandeert. Een nieuwe standaard is gezet.

T-plus en kan daardoor niet in de leiding
komen. De pakking zorgt bovendien voor
een optimale afdichting, zodat de kans
op lekkages nihil is.
Voordelen voor organisaties en
installateurs

In een handomdraai
Het systeem kan bij het aftakken
gewoon in bedrijf blijven dankzij
de gepatenteerde techniek die een
combinatie van een plunjer, slagpen
en een trigger omvat. Vooral de
afslagtechniek met de trigger springt in
het oog. Dit nieuwe afslagmechanisme
garandeert namelijk altijd en overal
voor een perfecte aftakking, in een
handomdraai. Zo is het zelfs in de
kleinste ruimtes mogelijk om een
aftakking te maken - een hamer is niet
meer nodig.
Een efficiënte werking
In het huis van de T-plus bevindt zich
een plunjer. Zodra de pin eruit wordt
getrokken ontbrandt de lading. Hierbij
ontstaat gasdruk, die de plunjer
voortdrijft en de buis gedeeltelijk
opensnijdt. Het uitgesneden buisdeel
wordt opgeborgen in het huis van de

Voor organisaties betekent dit, dat zij geen
hinder ondervinden van de technische
ingreep. Hun productieproces kan
onverstoord verder gaan en ze worden
bovendien minder geconfronteerd met
storingen. Voor installateurs betekent
het dat ze besparen op montagetijd en
-kosten en altijd topkwaliteit leveren aan
hun klanten.
Een complete serie
Om een volledig aanbod te kunnen
leveren, is er een uitgebreid assortiment
samengesteld. Flamco biedt een gietijzeren en messing versie voor cv-, koel-,
brandblus- en solarinstallaties. De sanitaire
varianten hebben KIWA keur. De T-plus
wordt bovendien voor verschillende
buismaten geleverd. De gepatenteerde
techniek is in alle varianten hetzelfde.
Bij modellen vanaf 1½” worden click-in
moeren geleverd die voor een eenvoudige
voormontage zorgen.
www.flamcogroup.com
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Commerciële- en woonomgevingen

Een onderbreker die op de meest onmogelijke momenten uitschakelt, kan grote
ergernis wekken. Nog ergerlijker is het wanneer u niet in staat bent de oorzaak
hiervan op te sporen, terwijl er een complete productielijn stilligt en er van u een
redding wordt verwacht. In dergelijke situaties kan de druk flink oplopen!
Het zal u bekend zijn dat u met stroomtangen stroomkringbelastingen kunt
meten. Met enige vindingrijkheid kunt u
met een stroomtang ook nagaan onder
welke onderbreker contactdozen vallen.
Daarnaast kunt u hiermee afzonderlijke
belastingen (van zowel belastings- als
aardstromen, indien aanwezig) meten.
Hierdoor kunt u problemen met de
belasting snel verhelpen.
Stroomtangen meten de stroom aan
de hand van het magnetische veld rond
een stroomgeleider. Het verbreken van
stroomkringen om deze in serie door te
meten, is niet alleen onpraktisch maar
ook gevaarlijk voor uw carrière wanneer
u per ongeluk belangrijke belastingen
uitschakelt.
Metingen worden doorgaans op het
verdeelpaneel verricht en hebben onder
meer betrekking op de symmetrische
belasting van driefasevoedingen. Bij veel
harmonische belastingen moeten op het
verdeelpaneel ook de nulleiders worden
doorgemeten. Aan de hand van stroommetingen kunt u verder de toestand van
motoren bepalen.

Naast deze basismetingen waarvoor
stroomtangen van oorsprong zijn
ontworpen, bieden moderne digitale
stroomtangen ook de mogelijkheid om
spanningen en weerstanden te meten.
Dat houdt in dat de meeste, zo niet alle
dagelijkse metingen met behulp van een
stroomtang kunnen worden verricht. Als
een elektricien slechts één meetinstrument
naar een karwei zou mogen meenemen,
zou de stroomtang geen slechte keuze
zijn. Wel is het dan raadzaam om een
True-RMS model te gebruiken. Een model
volgens de gemiddelde-waarde methode
kost weliswaar minder, maar meet de
stroom ook minder nauwkeurig. In omgevingen waarin elektronische belastingen
(zoals computers, tv’s, verlichtingssystemen en motoraandrijvingen) in de
stroomkring voorkomen, kunnen met

een gemiddelde waarde berekenend
model geen nauwkeurige meetresultaten
worden verkregen. Hoe hoger de elektronische belasting, hoe groter de onnauwkeurigheid.
True- RMS-stroomtangen daarentegen
zijn altijd accuraat (mits deze uiteraard
regelmatig zijn gekalibreerd). Tenzij u
zeker weet dat u nooit met dergelijke
belastingen zult worden geconfronteerd,
is dan ook een True-RMS-stroomtang
aan te bevelen. Hiermee hoeft u zich
alleen om het karwei te bekommeren en
niet om het meetinstrument. Vooral in
commerciële omgevingen zijn nauwkeurige True-RMS-stroomtangen
verplicht.
www.fluke.nl/waaromFluke

Gereedschap

Juiste toepassing van
stroomtangen

26
Eaton introduceert:
Elektrotechniek

Nieuw beveiligingscomponent AFDD+
Wist u dat circa 42%* van alle woningbranden ontstaan in de elektrische
installatie? Eaton’s innovatieve AFDD+ met vlamboogdetectie beschermt
personen, gebouwen (of woningen) en apparaten tegen brand die wordt
veroorzaakt door vlambogen. Deze nieuwe component van Eaton detecteert
hoge-frequentiepatronen in stroomkringen die duiden op de aanwezigheid
van een vlamboog. Er wordt dan automatisch afgeschakeld.

AFDD+ functies en statusindicatie
Testknop
aardlekbeveiliging
2-polige schakelhendel
AFDD+ statusindicator
Uitgebreide brandbescherming in eindcircuit
alleen met deze markering
Tripindicator

Vlambogen ontstaan meestal door
schade aan bekabeling of losse contacten.
Aangezien de (hoogfrequente) vlamboogstroom niet significant hoger is dan de
nominale stroom, en in veel voorkomende
gevallen onder de tripdrempel van de
installatieautomaat en aardlekschakelaar
kan liggen, zullen deze beveiligingscomponenten niet (altijd) trippen.

Snelle en accurate detectie
van vlambogen
De AFDD+ van Eaton herkent het hoge
frequentiepatroon van een vlamboog
en zorgt ervoor dat vlambogen snel
en accuraat worden gedetecteerd. De
component is ontworpen om nauwkeurig
het onderscheid te maken tussen een
werkelijk vlamboogrisico en andere hoogfrequente signalen die zich vaak voordoen
in bijvoorbeeld woonhuissituaties. Dit
voorkomt onnodige afschakelingen.
De voorschriften
De algemene eisen voor AFDD’s zijn voor
het eerst vastgelegd met de introductie
van de IEC 62606- norm van de Internal
Electrical Commission in 2013. Sinds de
publicatie van de nieuwe NEN1010:2015
is het treffen van maatregelen tegen de
effecten van vlambogen in eindgroepen
ook als aanbeveling in de Nederlandse
norm opgenomen. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat een aanbeveling in de
norm niet geheel vrijblijvend is. Dit is
zeker belangrijk voor verblijfsobjecten

met slaapgelegenheid, op plaatsen met
brandgevaar of waar brandbare materialen zijn gebruikt voor de constructie en
plaatsen waar gevaar kan ontstaan voor
onvervangbare goederen.
Meerdere functies in een
component
De nieuwe AFDD+ van Eaton beschikt
naast de vlamboog-detectiefunctionaliteit,
ook over de functies van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Hierdoor
is de AFDD+ een betaalbare, robuuste en
betrouwbare alles-in-één oplossing die aan
alle normen voldoet en eenvoudig te installeren is. Deze beveiligingscomponent is bij
uitstek interessant voor de woningbouw en
voor gebouwen met gedeelde bewoning
zoals verzorgingshuizen en opvangcentra,
waar de gevolgen van een vlamboog
rampzalig kunnen zijn.
www.eaton.nl/electrical

* Bron: cbs/brandweerstatistiek 2013
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Agenda
maart 2017

april 2017

| Solar Solutions
Expo Haarlemmermeer
22 en 23 maart 2017
www.solarsolutions.nl

| Automation
Brabanthallen
’s-Hertogenbosch
5 en 6 april 2017
www.easyfairs.com/nl/
automation-2017/
automation-2017

| Building Holland
RAI Amsterdam
11 t/m 13 april 2017
www.buildingholland.nl

september 2017
Installatie Vakbeurs
Hardenberg
Evenementenhal Hardenberg
12 t/m 14 september 2017
www.evenementenhal.nl
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SMS Pardoes
naar 4333
en doneer
eenmalig
€ 2,50

Je gunt elk gezin met een ziek kind
een week in Villa Pardoes

www.villapardoes.nl

