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TKF

MENNEKES

TKF is constant bezig om duurzame
oplossingen te ontwikkelen die zowel
bijdragen aan de verduurzaming
van het milieu als ook een directe
bijdrage leveren aan de veiligheid
van installaties.

Met het innovatieve programma
van AMTRON® Wandladers
brengt MENNEKES de verbinding
tot stand tussen mobiliteit en
duurzaamheid.
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Villeroy & Boch

SylBay LED is Sylvania’s meest
efficiënte Highbay reeks
tot op heden. Een perfecte
balans tussen vorm en
functionaliteit.

Maak kennis met de ViFresh en
DirectFlush: toilet- en persoonlijke
hygiëne.
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Doorpakken!
Van vele kanten wordt een
revolutionaire agenda voor de
bouw gepromoot. Een goede
zaak, want het is hard nodig
dat we concrete stappen
zetten. Over het belang van
verduurzaming is nu wel genoeg
vergaderd, het is tijd om door te
pakken!
Voor de installatiesector
is er werk aan de winkel:
de woningvoorraad moet
energieneutraal, het klimaat
in schoolgebouwen moet
beter, de infrastructuur moet
toekomstbestendig… wat een
kansen liggen daar! En wat
een prachtige uitdaging om
met elkaar aan verduurzaming
te kunnen werken. Samen
vernieuwen en innoveren.
Kennis delen met elkaar en
met gebruikers. Oplossingen
bedenken voor de eindklant:
welke duurzame producten
en technieken kunnen we
bieden? En - niet minder
belangrijk - kritisch kijken naar de
duurzaamheid van onze eigen
processen.
Verduurzaming kan niet zonder
bewustwording. Met een kleine
variatie op de welbekende
slogan: een duurzame wereld
begint bij onszelf. Technische
Unie steunt dan ook met groot
enthousiasme de expeditie
Clean 2 Antarctica, die
duurzame oplossingen op
inspirerende wijze onder de
aandacht brengt. Focus op
bewustwording!
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur
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Stap voor stap naar een duurzame
bedrijfsvoering
Als groothandel leveren wij niet alleen duurzame
producten, diensten en advies, ook binnen onze
eigen organisatie spelen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een grote
rol. Niet omdat het moet, maar omdat het in ons
DNA zit. We zijn continu bezig met het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering.
Onze bedrijfsvoering
We kijken naar onze kantoren, servicecentra,
distributiecentra en onze vervoersmiddelen.
We letten op onze afvalproductie en werken
samen met onze ketenpartners aan het terugdringen van de afvalstroom. Het is ons gelukt
om onze CO2-uitstoot binnen vijf jaar met
20% te reduceren. Hiervoor kregen we de
Lean & Green-award. We hebben een deel
van de dakbedekking van ons distributiecentrum
in Alphen vervangen voor een innovatieve
dakbedekking met een toplaag van natuursteenkorrels die de lucht zuiveren van giftige deeltjes.
Duurzame alternatieven
Als marktleider op de Nederlandse markt
willen we onze klanten actief helpen in de
omschakeling naar een duurzame(re) wereld.
Dit doen we door te informeren over en te
voorzien in duurzame oplossingen en producten.
Duurzame producten zijn gemakkelijk vindbaar
in onze webshop. Hier bieden we ook actief
duurzame alternatieven aan voor bestaande
producten.
Groen denken en groen doen
We kunnen er als groothandel alles aan
doen om ons duurzame assortiment onder
de aandacht te brengen, maar uiteindelijk speelt
de gebruiker de hoofdrol. Zo lang die gebruiker
het belang van groen denken en groen doen
niet inziet, verandert er niets. Bewustwording
is daarmee misschien wel de belangrijkste stap
en ook daar willen we als Technische Unie een
bijdrage aan leveren.

Clean 2 Antarctica
Om onze collega’s, leveranciers en klanten
te enthousiasmeren te vergroenen, hebben
we ons als hoofdsponsor verbonden aan
Clean 2 Antarctica; een uitdagend initiatief
van bergbeklimmer Wilco van Rooijen en
‘zero waste pionier’ Edwin ten Velde. Deze
twee heren willen met de schoonste expeditie
ooit aandacht vragen voor de eindeloze mogelijkheden die een duurzame leefstijl ons kan
opleveren.
Solar Voyager
Met de Solar Voyager, een door zonne-energie
aangedreven voertuig waarvan de romp is
opgebouwd uit zogenoemde hexcores die
gemaakt zijn van afvalplastic, rijden Wilco en
Edwin over Antarctica naar de geografische
Zuidpool. Door deze expeditie te steunen willen
we bewustwording creëren op het gebied van
duurzamer denken en duurzamer doen. We
willen onze collega’s, leveranciers en klanten
laten zien wat er al mogelijk is op het gebied
van energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie.
Zero time to waste!
Iedereen kan met deze expeditie meedoen.
Iedereen kan een bijdrage leveren. Als klant van
Technische Unie kunt u voor 250 euro (ex BTW)
een hexcore kopen. Als bewijs van deelname
krijgt u een certificaat met uw unieke ID-nummer
van de hexcore thuisgestuurd. Zo kunt u uw
bouwsteen volgen op weg naar de Zuidpool.
Drie keer duurzaam
Technische Unie werkt op drie fronten aan
een groenere toekomst. We dragen bij aan
het bewustzijn, we verduurzamen onze eigen
bedrijfsvoering en we geven onze klanten
advies op maat over duurzame, slimme
oplossingen en producten.
Verduurzamen doe je niet alleen!
www.technischeunie.com & tu.nl/c2a
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‘Stel de gebruiker centraal
bij Nul-op-de-Meter’
‘Technisch is er bij Nul-op-de-Meter-projecten misschien wel van alles
mogelijk’, zo stellen architect/ontwikkelaar Johan van de Ven van
ontwikkelmaatschappij Goetlant en Marcel Timmermans van duurzame
coöperatie Innozaam. ‘Maar techniek mag nooit het uitgangspunt
zijn. Het zijn de toekomstige bewoner of bewoners die je voor ogen
moet hebben in je concept en berekeningen. Anders komt er van
energiebesparing helemaal niets terecht.’

Betaalbare NoM-woningen op
een staalframe
Aan de Tilburgse Merodestraat verrijzen
de komende tijd vier Nul-op-de-Meter
woningen. Het gaat om betaalbare
woningen die zijn gebouwd met een staalframeconstructie. Marcel Timmermans:
‘In duurzaamheidsland worden nog te
vaak concepten ontwikkeld waarbij
uitsluitend naar het gebouw zelf wordt
gekeken. Maar de gebruiker van een
gebouw is minstens net zo’n belangrijke
factor. Je kunt allemaal prachtige warmtepompen plaatsen en het dak volleggen
met zonnecollectoren. Maar als de
gebruiker gewend is om zijn dekbed te

luchten door deze uit het raam naar
buiten te hangen, gaan je berekeningen
nergens meer over. Of als de bewoner
een luchtzuiveringsunit teveel geluid
vindt maken en deze uitzet, heeft dat
direct gevolgen voor de gehele klimaatinstallatie.’
Twee klimaatzones in huis
Johan van de Ven: ‘Om die reden zijn
wij in de Merodestraat gestart met een
inventarisatie van gebruikerswensen: wat
verwachten mensen nu eigenlijk van hun
nieuwe woning? Wat vinden ze belangrijk?
Hoe wordt het gebouw straks gebruikt?
Het maakt nogal wat uit of er iemand

ergens alleen woont of dat er een
compleet gezin komt te wonen.
Bovendien wordt comfort vaak als
minstens net zo belangrijk ervaren als de
portemonnee. Met die kennis zijn we aan
het tekenen en rekenen gegaan. Een van
de oplossingen die wij hebben gevonden,
is de toepassing van twee klimaatzones in
huis. In de slaapkamer is het vaak aangenamer als het wat koeler is. Bovendien:
als er dan in de ene klimaatzone een
raampje openstaat, heeft dat niet direct
gevolgen voor het hele huis, maar slechts
voor een deel ervan.
Verder is koelen een grotere uitdaging
gebleken dan verwarmen. Iedere
computer die staat te draaien, geeft
warmte af. Net als iedere aanwezige
persoon. Met een flinke haardroger kun je
een modern, passief gebouwde woning al
verwarmen tegenwoordig. Verkoeling is
om die reden een belangrijk punt in ons
concept. Als bewoners in de zomer actief
gaat koelen met airco of ventilatoren, is
dat niet bepaald gunstig voor de energierekening, begrijp je.’
Energieabonnement
Marcel Timmermans: ‘Wij geven bij
ons Nul-op-de-Meter concept een
energieprestatiegarantie af. Maar we
geven ook duidelijk aan waaraan de
bewoner zich moet houden. Als die
straks alle installaties uitzet, kloppen de
berekeningen niet meer. Dat is niet erg,
het is de keuze van de bewoner zelf.
Maar we lezen alles uit. En als de

Johan van de Ven (links) en Marcel Timmermans (rechts).

7

bewoner zich dan afvraagt waarom
een bepaalde norm niet is gehaald,
geven we zeker terug dat er bijvoorbeeld
regelmatig is gelucht door ramen tegen
elkaar open te zetten. Bij andere Nul-opde-Meter-projecten zie je dat het precies
op dit punt wel eens misgaat, dat willen
wij voorkomen.
Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om
betaalbare woningen te ontwikkelen,
waarbij de extra Nul-op-de-Meter
investering zichzelf op termijn terugverdient. De woningen zijn inmiddels
ook al alle vier verkocht. Drie op basis
van Nul-op-de-Meter via isolatie en
installaties. Een als basiswoning, waarbij
we Nul-op-de-Meter via een financiële
constructie aanbieden. Daarbij wordt

energie in abonnementsvorm aangeboden. Wij zijn licentiehouder voor dat
abonnement in Zuid-Nederland.’
Voorsprong op de markt

Marcel Timmermans: ‘Bij dit project
zijn de ontwikkeling en uitvoering
bewust van elkaar gescheiden. Hier
in Tilburg, bij de try-out, werken we
vanuit Goetlant en Innozaam samen
met Gigant Vastgoedservice, Brentjes
Bouwmaterialen en met bouwbedrijf
André Doevendans. Maar als zich elders
een kans voordoet, kunnen we Nul-opde-Meter ook daar inzetten - mits dat
gebeurt onder onze kwaliteitseisen - met
leden van de coörporatie Innozaam en
op basis van onze calculaties.’
Johan van de Ven: ‘Dit is de toekomst,
over een paar jaar moet alle nieuwbouw
energieneutraal zijn. Door dit project
nu als Nul-op-de-Meter aan te vliegen,

lopen wij voor op de markt en hebben
we straks een voorsprong. Op dit
moment is duurzaam bouwen in de
particuliere sector nog vooral voorbehouden aan de avant garde. Straks
moeten we allemaal bouwen met een
Energie Prestatie Coëfficient van 0. Dat
is nog geen Nul-op-de-Meter overigens,
maar een Near Zero Energy Building.
Bij echte NoM heb je het over een
EPC van -0,4.
Maar langzaam gaat het toch die
kant op. Op dit moment zijn wij pas
het tweede project in particuliere bouw
in Tilburg volgens Nul-op-de-Meter.
Hoog tijd voor anderen om de duurzame
handschoen op te pakken. De kansen
zijn er. Vanuit de overheid is aangegeven
dat er de komende jaren maar liefst
800.000 woningen in onze provincie
verduurzaamd moeten worden. De
vraag is: wie doet er met ons mee?’
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EV-Box
Elektrotechniek

Beter voor het milieu
Elektrische auto’s zijn nu niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. In Nederland
staat de teller momenteel op ruim 115.000. En Tesla is zojuist de tweede grootste
autoleverancier ter wereld geworden. Verschillende Europese regeringen pleiten nu
voor een volledige ban op nieuwe diesel- en benzineauto’s per 2025.

Niet zo gek eigenlijk. Elektrische auto’s
zijn goedkoper te onderhouden dan hun
fossiele tegenhangers. Ze kunnen tot
wel 75% besparen op het gemiddelde
brandstofverbruik, en komen in
aanmerking voor (belasting)voordelen.
Bovenal zijn deze auto’s beter voor het
milieu. Ze produceren geen schadelijke
uitlaatgassen en worden steeds meer
opgeladen met wind- en zonne-energie.

Met een groeiend aanbod aan elektrische
auto’s op de markt, worden ze ook
krachtiger en betaalbaarder. Dit betekent
ongetwijfeld dat er meer consumenten
voor elektrisch gaan bij hun volgende
aankoop. Daarom moet er op korte
termijn een goede laadinfrastructuur
komen. Eentje die het opladen van een
elektrische auto net zo makkelijk maakt
als het opladen van je telefoon.

En dit is waar EV-Box bij komt kijken.
Met meer dan 48.000 laadpunten in
ruim 960 steden wereldwijd, is EV-Box
dé internationale voorloper in laadoplossingen voor elektrische voertuigen.
Ook verzorgt EV-Box de gehele laadinfrastructuur in Amsterdam en Rotterdam, en
werkt zij met diverse partijen samen aan
uitbreiding binnen Nederland en Europa.
ev-box.nl

Als installateur ben je de
onmisbare schakel tussen EV-Box
en de elektrische automobilist. Jij
zorgt ervoor dat de aansluiting
van een laadstation thuis of op
bedrijfsterrein naadloos verloopt.
EV-Box helpt installateurs hier
graag bij. Door middel van gratis
technische trainingen, biedt
EV-Box elke installateur de nodige
begeleiding en ondersteuning
voor het plaatsen van zijn eerste
laadstations. Meld je nu aan op
ev-box.nl/installateurs/training
voor een gratis training!
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Dynaplus®

De gehard stalen Dynaplus® buitenschroeven met AR-coating zijn twee maal zo sterk als
rvs schroeven. Hierdoor zijn de schroeven in de meeste gevallen zonder voorboren te
verwerken en breken ze niet af tijdens het indraaien!
Innovatieve ontwikkelingen van
duurzame schroeven
Dynaplus® is hét Nederlandse A-merk in
schroeven voor de vakman. De schroeven
zijn ontwikkeld voor optimaal schroefgemak in de praktijk, en dat merk je. Je
moet er snel, eenvoudig en veilig mee
kunnen werken én ze moeten optimaal
functioneren in verschillende bouwstoffen.
Eenmaal Dynaplus schroeven gebruikt?
Dan wil je niet meer anders. Probeer het
zelf!
Nooit meer schroeven die afbreken
tijdens het indraaien
Dynaplus® introduceerde al in 2005 de
buitenschroeven met AR-coating als hét
alternatief voor roestvaststalen schroeven.
rvs is een zachte staalsoort; dit maakt het
verwerken van rvs schroeven lastig en het
leidt vaak tot het afbreken van de schroef
tijdens het indraaien.
Niet bij Dynaplus® schroeven. Die zijn

gemaakt van gehard carbonstaal en zijn
hierdoor veel sterker dan rvs schroeven.
Zelfherstellende coating
De speciale Anti-Roest-coating is
opgebouwd uit vier verschillende dunne
laagjes en heeft hierdoor een zeer goede
hechting aan de schroef. De organische
AR-coating is zelfherstellend en biedt een
permanente corrosiebescherming aan de
schroef. Zelfs dus wanneer de coating
tijdens het gebruik van de schroef licht
beschadigd raakt. Bijvoorbeeld door het
bitje tijdens het inschroeven.
Een passende schroef voor elke
klus!
De Dynaplus® Unischroeven zijn er in
verzinkt voor binnen en gecoat voor
buiten. Daarnaast zijn er verschillende
speciale schroeven ontwikkeld voor
diverse specifieke toepassingen. De
bekendste zijn de bronskleurige vlonder-

schroeven; ideaal voor gebruik in hardhouten vlonders. Maar er zijn bijvoorbeeld
ook speciale MDF-schroeven, beslagschroeven, houtbouwschroeven, glaslatschroeven en paalhouderschroeven in het
assortiment schroeven voor de vakman.
www.dynaplus.nl

Gereedschap

De beste schroeven
voor buiten
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Verrassend veelzijdig
Sanitair

De nieuwe Geberit
AquaClean Tuma douchewc
De Geberit AquaClean Tuma combineert een eenvoudig, elegant design met
geavanceerde, innovatieve technologie. Als compleet systeem is deze douchewc
geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Daarnaast is de Tuma ook
leverbaar in een alternatieve uitvoering als toiletzitting, die eenvoudig op een
bestaand closet te plaatsen is.

De gepatenteerde WhirlSpray
douchestraal zorgt voor een zachte,
vitaliserende douche-ervaring, waarbij
ook nog eens water wordt bespaard.

Een allrounder die veelzijdig te
combineren is
De AquaClean Tuma, ontwikkeld door
designer Christoph Behling, vergroot
de esthetische uitstraling van elke
badkamer. Dankzij het elegante,
gestroomlijnde ontwerp en de uitzonderlijk slanke vorm, biedt deze nieuwe
douchewc extra comfort in zelfs de
kleinste badkamer en tovert deze in
een handomdraai om in een oase van
pure wellness.
Deze nieuwe Geberit douchewc is
op verrassend veel manieren te
combineren. De design afdekplaat is
verkrijgbaar in vier verschillende kleuren
en materialen en sluit daardoor harmonieus aan op Geberit bedieningsplaten.
Zo is er voor elke badkamer een
passende oplossing.

Voorzien van geavanceerde
technologie
Het slimme productconcept combineert
een eenvoudig, maar elegant design met
geavanceerde technologie, zoals een
verwarmingselement dat uitermate geschikt
is voor hard water, een systematische,
volledige ontkalkingsfunctie en een effectieve, waterbesparende douchestraal met
WhirlSpray douchetechnologie.
Andere functies, zoals de verwarmde
wc-zitting, warmeluchtföhn, luchtzuivering
en Rimfree® closet, vervolmaken de
comfortervaring. Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunnen gebruikers
de diverse functies intuïtief en naar eigen
wens bedienen. Vanaf de zomer 2017 is er
een app met extra functies beschikbaar,
zodat gebruikers de douchewc via hun
smartphone kunnen bedienen.

De AquaClean Tuma kan bediend
worden met behulp van een handige
en duidelijk vormgegeven afstandsbediening.

Eenvoudig te installeren
Zoals u van Geberit mag verwachten
is de Geberit AquaClean Tuma ondanks
een totaalgewicht van meer dan 25 kg
eenvoudig door één sanitair-installateur
te monteren. Dit dankzij een ingenieus
verpakkingsconcept met geïntegreerde
montagehulp. Alle technische onderdelen
zijn ondergebracht in de functionele
eenheid bovenop het wc-keramiek en is
voor loodgieters en installateurs goed
bereikbaar.
www.geberit-aquaclean.nl/tuma
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Zehnder ComfoAir E

Een goed ventilatiesysteem zorgt voor de juiste balans in luchtkwaliteit, comfort en
energieprestaties van de woning en is daarmee van belang voor de gezondheid van
de bewoners. Juist omwille van de elementen comfort, gezondheid en energieprestatie,
wordt steeds vaker gekozen bij nieuwbouw- en renovatie projecten voor balansventilatie
met warmteterugwinning (WTW).

In navolging van de modulerende
WTW-unit, de ComfoAir Q, lanceerde
Zehnder tijdens de BouwBeurs de
nieuwste WTW-unit, de ComfoAir E.
In het WTW segment biedt Zehnder
hiermee de perfecte balans tussen een
economisch aantrekkelijke installatie
en zeer comfortabele prestaties. Bij de
ontwikkeling van de Zehnder ComfoAir E
lag de uitdaging in het behalen van de
meest optimale balans tussen geluid,
comfort en energie prestaties. Dit resulteerde in een solide basis die beslist
verder gaat dan de gevraagde standaard.
Laagste geluidsniveau in de markt
Wat geluid betreft is de Zehnder ComfoAir
E de WTW-unit met het laagste geluidsniveau in de markt. De luchttoevoer zit,
ook bij hoge luchthoeveelheden, ver
onder de grens van 64 dB(A). In woon- en
slaapkamers worden hierdoor extreem

lage geluidsniveaus bereikt die tot 8x
stiller zijn dan andere units op de markt.

conventionele ventilatie-units met
warmteterugwinning.

20% Verlaging in bouwkundige
wanden
De kastuitstraling van de ComfoAir E
heeft een dusdanig laag gemeten trillingsgeluid dat de geluidsoverdracht via de
wand in de technische ruimte ook zeer
laag is. Officiële technische metingen
wijzen uit dat de unit geschikt is voor
ophanging aan een wand van 160 kg/m2.
Dit betekent dat met toepassing van de
ComfoAir E een verlaging mogelijk is van
maar liefst 20% in bouwkundige wanden.

Gebruiksvriendelijke installatie en
bediening
Bij de ontwikkeling van de ComfoAir E
zijn praktische installatie-aspecten
meegenomen. Eenvoudige, betrouwbare
plug & play installatie maakt het werk van
de installateur gemakkelijk. Daarnaast is
het systeem heel eenvoudig te bedienen
door middel van het ingebouwde scherm
dat real time informatie geeft van de
werking van de unit. Het systeem biedt
meer flexibiliteit door een breed scala
van bedieningsmogelijkheden zoals kabel,
perilex en draadloze verbindingen. Ook is
het systeem compatibel met bestaande
Zehnder besturingen en bedieningen.

Beste energie-efficiëntie en
hoogste EPC-waarden
Dankzij de nieuwste toegepaste technologieën in de warmtewisselaar en de
ventilatoren worden de energiekosten
met 34% verlaagd in vergelijking met

www.zehnder.nl
www.comfoAirE.com

Verwarming & Klimaat

Voor een stil, gezond en
energiezuinig binnenklimaat
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Duurzame oplossingen
Elektrotechniek

Kwaliteit, veiligheid
en gezondheid
De aandacht voor duurzaamheid in de installatiebranche blijft toenemen
en betrekt een steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling van projecten. Niet
alleen met oog op het milieu maar ook op kwaliteit, veiligheid en gezondheid.
Duurzaamheid is daarom één van TKF’s toekomstgerichte aandachtsgebieden.

Benieuwd wat u met TKF kabels
kunt bijdragen aan het milieu? In
het kader van het CO² -reductiebeleid heeft TKF een EcoAdvies
ontwikkeld. Een tool waarbij na
het berekenen van de benodigde
kabel gekeken kan worden of er
een economisch en ecologisch
duurzamere variant is op de
voorgestelde kabel. In dit advies
worden diverse milieuaspecten
meegenomen om vervolgens
een EcoAdvies te geven.
Dit advies geeft de besparing
in kWh en geld per jaar en
daarnaast de vermindering in
CO² -uitstoot weer. Zo ziet u direct
wat uw bijdrage kan zijn aan
duurzaamheid.

TKF is constant bezig om duurzame
oplossingen te ontwikkelen die zowel
bijdragen aan de verduurzaming van
het milieu als ook een directe bijdrage
leveren aan de veiligheid van installaties.
Onder andere door het verbeteren van
productieprocessen waardoor afval en
vervuiling worden verminderd. Verschillende certificaten, waaronder de MVO
prestatieladder niveau 3, waarborgen
dat TKF blijft ontwikkelen op een hoog
kwaliteitsniveau.
Hergebruik & recycling
Onderdeel van het duurzaamheidsbeleid
van TKF is het hergebruik van materialen,
wat TKF grotendeels in samenwerking
met haar klanten oppakt. Circulaire
economie wordt steeds belangrijker voor
TKF, omdat grondstoffen, zoals koper,
aluminium, olie en gas, schaarser worden

en de afvalberg daarbij steeds verder
groeit. De vraag naar het hergebruik en
recycling van producten en grondstoffen
neemt hierdoor steeds verder toe. TKF
heeft al diverse initiatieven ingezet om
materialen permanent te recyclen. Denk
bijvoorbeeld aan het recyclen van koperdraad. Kabels en kabelstukken worden
zoveel mogelijk gescheiden, waarbij
ook de kunststoffen die bijvoorbeeld
als isolatie- of mantelmateriaal worden
gebruikt. Daarnaast wordt ook verder
gekeken dan hergebruik van eigen
producten, het gebruik van gerecyclede
haspels is een mooi voorbeeld van
circulariteit.
Veiligheid en gezondheid
Als onderdeel van een duurzaam en
vooral ook comfortabele leefomgeving
worden steeds hogere eisen gesteld met
betrekking tot veiligheid, waaronder
brandveiligheid. Zo heeft de ontwikkeling
van halogeenvrije kabels een belangrijke
bijdrage geleverd aan de veiligheid van
gebouwen. Zoals het verminderen van
schadelijke gevolgen welke ontstaan door
giftige gassen en dampen die bij brand
vrijkomen. Toepassing van halogeenvrije
kabels is daarmee beter voor mens, milieu
en organisatie. TKF heeft een compleet
portfolio met halogeenvrije alternatieven
kabels ontwikkeld die bijdragen aan
een veilige omgeving. Met de komst van
CPR kabels zijn daarbij de eisen nog
eens verscherpt en draagt TKF bij aan
een steeds veiligere maatschappij.
www.tkf.nl
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MENNEKES AMTRON®
Elektrotechniek

De toekomst begint nu

Links: uitvoering 1350401 - toepassing bij bedrijven
(door contactdoos en 3-fase aansluiting).
Rechts: uitvoering 1350200 - toepassing bij woning
(met kabel Type 2 en 1-fase aansluiting)

Vandaag al denken aan morgen
Mobiliteit steunt nog voor een groot deel
op het gebruik van fossiele brandstoffen.
Deze grondstoffen zijn echter beperkt;
bovendien stijgt met het toenemend
verbruik de CO2-belasting steeds verder.
Hier komt in kleine mate een kentering in
door de introductie van elektrische auto’s.
MENNEKES is altijd voorloper geweest
in de ontwikkeling van elektrisch laden
en laat dat zien met haar innovatieve
programma van AMTRON® Wandladers
waarmee zij de verbinding tot stand
brengt tussen mobiliteit en duurzaamheid.
AMTRON® Wandladers
De wandladers zijn innovatief, zowel
qua technologie en functionaliteit als qua
design. Ze zijn in verschillende omgevingen inzetbaar: met name bij woningen,
bedrijven of hotels. Voor iedere elektrische of hybride auto is er een uitvoering
die past: met vaste laadkabel met laadkoppeling Type 2 of Type 1 voor een
specifieke auto of juist flexibiliteit bieden
middels alleen een laadcontactdoos, waar
een losse kabel ingestoken kan worden.

Kijk voor alle mogelijkheden
en de 31 uitvoeringen op:
www.mijnlaadstation.nl

Autorisatie
In het uitgebreide AMTRON®-programma
zijn verschillende gradaties van autorisatie
mogelijk. Van geen autorisatie tot vrijgave
middels sleutelschakelaar of RFID-kaart.
Er is zelfs een uitvoering met een RFIDwhitelist waarin 100 RFID-kaarten kunnen
worden ingeleerd zonder aanvullend softwaresysteem. Dit laatste is van toepassing
in situaties waar veel verschillende mensen
moeten laden, zoals een parkeerplaats bij
een hotel of een appartementencomplex.
De MENNEKES Charge App
Voor bediening op afstand heeft
MENNEKES de gratis Charge App
ontwikkeld voor smartphone of tablet.
Bij een uitvoering inclusief kWh-meter
heeft de gebruiker in de Charge App alle
informatie over de bedrijfstoestand van
zijn laadstation, een overzicht van de
geladen energie in de auto en de kosten
van de stroom. Met de Charge App is het
ook mogelijk om tijd gestuurd te laden,
tegen het gunstigste stroomtarief.
Koppeling met zonnepanelen
Moderne zonnepaneelinstallaties kunnen
opgeslagen energie intelligent besturen
om de energie zo goedkoop mogelijk
ter beschikking te stellen of het energieverbruik van zelf opgewerkte energie te
maximaliseren. Met de AMTRON®

Wandlader kan deze energie gebruikt
worden om een elektrische auto te
laden. Met de Sunny Home Manager
van SMA is het mogelijk om de zonnepaneleninstallatie mee te delen hoeveel
energie op welk moment geladen dient
te worden. Hiernaast is het ook mogelijk
om aanbodafhankelijk te laden.
www.mennekes.com
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Ideaal voor de renovatie- en vervangingsmarkt
Verwarming & Klimaat

In stilte genieten van
optimaal binnenklimaat
2 miljoen… Dat is het aantal woningen die vandaag de dag nog voorzien zijn
van verouderde ventilatieboxen. De gevolgen voor de bewoner laten zich dan
ook al snel raden. Omdat een gezond binnenklimaat echter geen privilege,
maar een basisrecht is, werd de DucoBox Silent voor de steeds groeiende
renovatie- en vervangingsmarkt ontwikkeld.
We zijn het er allemaal over eens:
schadelijke binnenlucht moet op een efficiënte manier kunnen worden afgevoerd.
Vanuit die optiek zag de DucoBox Silent
het levenslicht. Deze oplossing, die als
standaardversie binnen het DucoBoxgamma zorgt voor een centrale luchtafvoer en in hoofdzaak wordt ingezet in
de renovatie- en vervangingsmarkt, leent
zich uitstekend voor het creëren van een
gezond, comfortabel én energiezuinig
binnenklimaat!
‘Dat is gewoon weer een verkoopspraatje’, meent u? Over ventilatie is er
al veel verteld en geschreven, dat klopt.

En welke partij claimt niet de beste
oplossing voorhanden te hebben?
Ook daar zit waarheid in. Toch is de
DucoBox Silent niet zomaar een uit de
lucht gegrepen, interessante ventilatietoepassing. Bewijzen doet Duco dan ook
niet via commerciële fabels, maar aan de
hand van harde feiten waar u beslist stil
van wordt.
www.duco.eu/duco-installateur
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Countis kWh meter met Webserver

De COUNTIS (slimme) meter beschikt
nu ook over een Ethernetpoort met een
geïntegreerde Single-point webserver,
die toegankelijk is op een standaard
webbrowser. COUNTIS meters hebben
een impulsuitgang, Modbus-, M-BUSen/of Ethernetcommunicatie-poort.

Gedeeltelijke tellers kunnen worden
gestart, gestopt of gereset om specifiek en
doelgericht energieverbruik te verkrijgen.
COUNTIS meters zijn beveiligd tegen fase/
nulleider-inversie en kunnen bekabelingsfouten detecteren. De meters kunnen snel
geïnstalleerd en in bedrijf gesteld worden.

Met deze communicatiefunctie kunt u:
• Uw energieverbruik bekijken
• Toestellen op afstand configureren via
de Easy Config software
• Meer elektrische parameters meten:
I, U, P, Q, S en PF
• Tot vier tarieven om uw energieverbruik
in detail op te volgen
• Back-up van de configuratie maken op
uw pc
• Energiewaarden bekijken en exporteren
in CSV-formaat (ook automatisch via FTP)

De webserver heeft hetzelfde gebruiksgemak als die van de DIRIS Gateway.
Deze wordt voor Multi-point weergave
gebruikt. De verzamelde informatie komt

van het
DIGIWARE meetsysteem, DIRIS
meters, COUNTIS
meters en/of
pulsverzamelaars
voor gas, water,
warmte, lucht
enzovoort.

Elektrotechniek

kWh meter met Ethernet

www.socomec.nl/
monovertrek-energie-meters

De webserver heeft een weergave van
maximaal twintig elektrische parameters
met gedeeltelijke en totale energiemeters.

HRU ECO 300

De HRU ECO 300 is de meest installatieen servicevriendelijke WTW-ventilatie-unit
in zijn soort met verschillende aansluitmogelijkheden. Uniek is de ruimtebesparende toepassing in het knieschot.
De HRU ECO 300 is zowel geschikt
voor toepassing in de renovatie als
nieuwbouw. Zeer praktisch en tijdbe-

sparend is het feit dat de unit zelf, ook
tijdens het inregelen, zijn eigen ventilatiedebiet meet en regelt. Door slechts vijf
bevestigingspunten los te schroeven
kunt u bij alle onderdelen.
Klaar voor de toekomst
De nieuwe warmteterugwinunit is klaar
voor de toekomst. De ventilatie-unit kan
namelijk uitgerust worden met diverse
batterij- en draadloze bedieningen en
sensoren zoals Spider connect, RFT
bedieningen en CO2, RV- en aanwezigheidssensoren. De HRU ECO 300 heeft
een rendement van > 95% en kan worden
toegepast in meerdere vraaggestuurde
systemen zoals bijvoorbeeld OptimaFlow
of QualityFlow. Dit laatste levert extra
energiebesparing op, omdat alleen daar
wordt geventileerd waar dit het meest
noodzakelijk is. Het apparaat heeft een

A+ Eco design label zonder sensoren.
Ook maakt de HRU ECO 300 als product
deel uit van verschillende nul-op-de-meter
en EPC 0,4 concepten.
WTW range
De nieuwe HRU ECO 300 is de eerste
unit van de nieuwe Itho Daalderop WTW
range. Vanaf juli verkrijgbaar.
www.ithodaalderop.nl

USP’s
• > 95% rendement
• A+ energielabel zonder sensoren
• 1 type met verschillende
aansluitmogelijkheden
• Zeer geluidsarm
• Unieke knieschottoepassing

Verwarming & Klimaat

De nieuwste generatie
WTW voor iedere toepassing
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Contactoren TeSys D Green
Elektrotechniek

Innovatieve contactor
met elektronische AC/DC spoel
Schneider Electric heeft als wereldwijd specialist op het gebied van energiemanagement en procesautomatisering, duurzaamheid en energiebesparing
hoog in het vaandel staan. Schneider Electric biedt daarom duurzame producten
en diensten voor industriële machines en installaties.

Een nieuwe innovatieve stap wordt gezet
door de lancering van de TeSys D Green
contactoren met elektrische spoel. Dit is
tevens een belangrijke uitbreiding in het
aanbod van contactoren. Deze nieuwe
contactoren hebben de laagste energieopname beschikbaar op de markt.
Bovendien gebruikt de elektronische spoel
van de TeSys D Green 80% minder energie
dan gangbare elektromechanische contactoren. De contactoren dragen bij aan
energiebesparing (slechts 1,1W) en een
duurzamer productieproces.
De voordelen van de TeSys D
Green voor de industrie zijn onder
andere:
1. Minder referenties
Door de toepassing van AC/DC spoelen

en een breed stuurspanningsbereik wordt
het aantal referenties met 90% verlaagd.
Er zijn slechts vier referenties per kaliber,
wat zorgt voor lagere voorraden in
bijvoorbeeld spareparts. Contactor
kalibers: 9A, 12A, 18A, 15A, 32A, 38A,
40A, 50A en 65A. Stuurspanning:
24-60V AC/DC, 48-130V AC/DC,
100-250V AC/DC en 250-500V AC/DC.
2. Grotere beschikbaarheid en betere
kwaliteit van uw proces
Dankzij de elektronische spoel maakt de
contactor een lager schakelgeluid en is
er minder contactdender. Daarnaast heeft
de contactor een constante openings- en
sluitingstijd voor een betere betrouwbaarheid van uw proces. Bovendien is de
contactor niet gevoelig voor spanningsfluctuaties door de brede stuurspanning.

3. Ruimtebesparend
Door een lagere warmtedissipatie neemt
de contactor minder ruimte in. Daarnaast
kunnen dankzij het lage energiegebruik
kalibers van 65A direct worden aangestuurd via de uitgangen van de PLC
zonder gebruik van de interface relais.
4. Volwaardig onderdeel van de
bekende reeks TeSys motorstarter
componenten
TeSys D Green maakt gebruik van de
bekende accessoires uit de TeSys D reeks
zoals de koppelingsmogelijkheden van
TeSys GV motorbeveiligingsschakelaars.
5. EverLink aansluiting
De kalibers 40-65A maken gebruik van
de EverLink-aansluiting met ingebouwde
spanveer, waardoor de effecten van lostrillen en koperkruip opgevangen worden.
Oververhitting van de aansluitingen en
daarmee het risico van brand wordt
hierdoor voorkomen.
De eigenschappen van nieuwe TeSys D
Green contactoren dragen bij aan de
verduurzaming van uw productie zonder
de efficiency, kwaliteit en het gebruiksgemak uit het oog te verliezen. Wilt u
meer te weten komen hoe Schneider
Electric uw bedrijf kan helpen of over
het product kijk dan op de website:
www.schneider-electric.nl
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Best in glass
Verlichting

OSRAM LED buizen
van LEDVANCE
Met onze full glass ledbuizen leveren wij echte 1:1 vervangers voor T8 buislampen
op basis van conventionele technologieën in termen van uiterlijk, materiaal
en variaties. Hetzelfde uiterlijk en dezelfde uitstraling als een fluorescentielamp.
LEDVANCE introduceert binnen het ledbuizen assortiment vele innovaties
waaronder de SubstiTUBE® Value EM, Advanced EM en Advanced Ultra Output EM.
Prestaties omhoog, kosten omlaag!

SubstiTUBE ® T8 Value EM Gen7
Deze ledbuis van glas is het slimme
alternatief voor T8 fluorescentielampen
in armaturen met conventioneel VSA.
De Value is een full glass uitvoering in
het design van de T8 fluorescentielamp,
ontwikkeld voor standaard applicaties. De
lamp zorgt voor onmiddellijk 100% licht
zonder opwarmfase of knipperen en is
beschikbaar in de lichtkleuren 830, 840
en 865. Dankzij de levensduur van 30.000
uur is er minder onderhoud nodig en
bovendien werkt de lamp goed bij temperaturen tot -30°C. Ideaal voor toepassingen in (koude) opslagruimtes of
parkeergarages. LEDVANCE biedt een
garantie van drie jaar. Made in Germany.

SubstiTUBE ® T8 Advanced EM Gen7
Ook de Advanced uitvoering is nu
beschikbaar in een glazen design.
Deze ledbuis voor C-VSA armaturen
is er nu ook in een 900 mm uitvoering,
ter vervanging van 30W fluorescentielampen. Met een levensduur van
50.000 uur en een lichtstroom van
maximaal 3.100 lm is de SubstiTUBE®
Advanced EM ideaal voor gebruik op
productielocaties en bij extreme omgevingstemperaturen tussen -20°C en
+50°C. Uitgevoerd met roterende
eindkappen voor een flexibele afstelling
van de verlichtingshoek. LEDVANCE
biedt een garantie van vijf jaar.

SubstiTUBE ® T8 Advanced UO EM
Gen7
Voor veeleisende verlichtingssituaties met
hoge lichtstromen is er de SubstiTUBE®
Advanced UO (Ultra Output) in full glass.
Een zeer efficiënte ledbuis met een
lichtstroom van maximaal 3.600 lm en
een lange levensduur van 60.000 uur.
Ideaal voor gebruik in toepassingen met
bijzonder hoge verlichtingseisen en bij
extreme omgevingstemperaturen tussen
-20°C en +50°C. Ook de SubstiTUBE®
Advanced UO is beschikbaar met
roterende eindkappen. LEDVANCE
biedt een garantie van vijf jaar.
www.benelux.ledvance.com
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TRILUX
Verlichting

Duurzame lichtoplossingen
voor het complete schoolgebouw
TRILUX biedt one-stop-shopping voor het complete schoolgebouw: van het klaslokaal tot
aan de fietsenstalling. Van het schoolplein tot aan de gymzaal. En van de aula tot aan
de sanitaire ruimten. Wij zijn uw partner in duurzame verlichtingsoplossingen.
daglicht en antwoord hierop door de
benodigde hoeveelheid kunstlicht te
leveren. Dat is niet alleen bevorderlijk
voor het concentratieniveau, maar ook
voor de portemonnee. Na installatie van
de armaturen, sensoren en LiveLinkcontroller kan het systeem eenvoudig in
gebruik genomen worden op een tablet.
Binnen enkele minuten draait er een
volledig intelligent lichtmanagementsysteem. LiveLink biedt een aantal voorgeprogrammeerde use-cases specifiek
voor het onderwijs, waaronder een
use-case voor een klaslokaal en een
gymzaal. Het lichtniveau kan eenvoudig
met een muurschakelaar worden gedimd
voor bijvoorbeeld een film of presentatie.
Veel Nederlandse schoolgebouwen
zijn toe aan een installatietechnische
inhaalslag. Het besparingspotentieel is
groot. Nieuwbouw is echter niet altijd een
optie. Energiebesparende maatregelen
kunnen de levensduur van een schoolgebouw verlengen, waardoor slimme
investeringen zeker lonen. Intelligente
ledverlichtingsoplossingen leveren hierin
een doorslaggevende bijdrage - niet
alleen op het gebied van energiekostenreductie, zeker ook op het vlak van het
binnenklimaat.
Beheerders van scholen kampen niet
zelden met problemen aan de verlichtingsinstallaties: een te lage lichtopbrengst,
kapotte lichtbronnen met bijbehorende

vervangingsinspanningen en torenhoge
energiekosten. Daarnaast is de aanblik van
het gebouw vaak sober; met een slechte
concentratie en een hoog ziekteverzuim bij
leerlingen en docenten tot gevolg. Overstappen op ledverlichting kan de levensduur van een schoolgebouw op simpele
en doelmatige wijze verlengen. Het pand
wordt weer comfortabel en krijgt een
duurzamer imago. In combinatie met een
intelligent, eenvoudig lichtmanagementsysteem van TRILUX kan de besparing op
de energierekening oplopen tot 70 procent.
Voeg intelligentie toe
Het LiveLink-lichtmanagementsysteem
detecteert aanwezigheid en het invallende

One-stop-shopping
TRILUX is de verlichtingspartner voor
het gehele onderwijsgebouw, met
kwaliteit als uitgangspunt. Voor iedere
situatie biedt TRILUX de meest energiezuinige oplossing, op basis van een breed
scala aan binnen- en buitenverlichtingsarmaturen. TRILUX biedt Duitse kwaliteit,
vijf jaar garantie en financieringsmogelijkheden, alles uit één hand. One-stopshopping voor het gehele schoolgebouw.
Dat wil zeggen: intelligent licht van klaslokaal tot fietsenstalling, van schoolplein
tot gymzaal.
www.trilux.com/onderwijs
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NIBE Energietechniek

Het leveringsprogramma van NIBE omvat een uitgebreid assortiment modulerende
lucht/water warmtepompen in zowel monoblock- als SPLIT-uitvoering. Deze
hoogwaardige en duurzame warmtepompen zijn - zowel in nieuwbouw als bestaande
bouw - uitstekend toepasbaar in all-electric en hybride installatieconcepten voor cvverwarming, warmtapwaterbereiding en eventueel cv-koeling.
Lucht/water warmtepompen van NIBE
zijn ontwikkeld voor het Scandinavische
klimaat. Ze leveren dan ook zelfs bij een
buitentemperatuur van -20°C nog een
aanvoertemperatuur van 65°C. Door
toepassing van een inverter-gestuurde
compressor werken de warmtepompen
modulerend en passen ze zich traploos
aan de warmtevraag aan. Dit resulteert in
een comfortabele cv-regeling en een laag
energieverbruik. Met hun ongekend hoge
rendementen - tot liefst 500% - behoren
NIBE lucht/water warmtepompen zelfs tot
de beste en stilste warmtepompen die de
markt op dit moment te bieden heeft.
Verwarmen én koelen
De lucht/water warmtepompen zijn
primair ontworpen om cv- en tapwater
te verwarmen, maar kunnen - door het
werkingsprincipe om te keren - ook koud
cv-water leveren. Hierdoor bieden ze
’s zomers het comfort van vloerkoeling.
Monoblock-uitvoeringen
Bij de series F2040 (type 8, 12 en 16) en
F2120 (type 8, 12, 16 en 20) is het koudemiddelcircuit volledig in de buitenunit
geïntegreerd en wordt de buitenunit via
een cv-leiding waterzijdig aangesloten op
de binnenunit. Hierdoor is voor de installatie geen F-gassen certificering of STEKcertificering vereist. Door de ruime keuze
aan complete binnenunits, losse boilers
en regelingen kan voor vrijwel elke situatie
een duurzaam installatieconcept op maat
worden samengesteld, ongeacht of het
een all-electric installatie of een hybride
installatie met cv-ketel betreft.

SPLIT-uitvoeringen
De AMS 10 buitenunit van de SPLIT-serie
(type 8, 12 en 16) wordt via twee koudemiddelleidingen aangesloten op een
binnenunit. Voor het uitvoeren van de
volledige installatie is dan ook een
F-gassen certificaat of een STEK-certificaat vereist. Het assortiment omvat
diverse buitenunits, binnenunits en tal
van accessoires. Hierdoor is ook de NIBE
SPLIT-serie zeer breed toepasbaar.
www.nibenl.nl

Overige kenmerken en
voordelen
• In een hybride installatie te
combineren met elk merk en
type cv-ketel
• Geschikt voor nieuwbouw én
renovatie: geen bronboringen
of ingrijpende bouwkundige
maatregelen noodzakelijk
• Ook toepasbaar in situaties
met een grote warmtapwaterbehoefte

Verwarming & Klimaat

Warmtepompen voor hybride
en all-electric oplossingen
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SMC geeft u meer inzicht in Energy Efficiency
Elektrotechniek

Zuinig met energie:
meer concurrentiekracht
SMC maakt zich sterk voor efficiënt gebruik van perslucht door haar klanten. Het
opwekken van perslucht bestaat voor 70 tot 75% uit elektriciteitskosten. Vanuit dat
oogpunt is perslucht een relatief kostbaar medium. Hoe hoger de druk van een
machine, hoe groter het persluchtvolume zal zijn. Maar ook het elektrisch opgenomen
vermogen in kilowatt van de compressor neemt exponentieel toe.
Bedrijven die efficiënt omgaan met
energie nemen een voorsprong op hun
concurrenten. Productiefactoren zoals
arbeid en kapitaal krijgen vaak wel veel
aandacht, maar energieverbruik is in
het bedrijfsleven meestal onderbelicht.
Daarom ziet SMC volop ruimte voor
verbetering van uw winstgevendheid.
Verbeteren begint met inzicht. De eerste
stap naar efficiënt omgaan met energie is
daarom inzicht verkrijgen in het persluchtverbruik. Welke factoren hebben invloed
op uw verbruik? Wij hebben de expertise
om uw productieproces te analyseren
en energie-efficiënt aan te passen. Met
slimme tools en innovatieve producten
maken wij uw besparingen op het persluchtverbruik meteen zichtbaar.

Energiezuinige
snelheidsregelventielen
De AS-R en AS-Q serie snelheidsregelventielen van SMC verminderen het persluchtverbruik tijdens de retourslag van
een cilinder. Een compacte en energiezuinige oplossing.

De AS-R serie reduceert de werkdruk van
de retourslag van een cilinder, waardoor
maar liefst 25% energie wordt bespaard
ten opzichte van een standaard snelheidsregelventiel. Na omschakeling naar
de uitgaande slag voorkomt de AS-Q
serie met zijn slow-start functie het plotseling uitschieten van de zuigerstang.
Zodra de cilinder in beweging is, wordt
vervolgens de volledige druk toegepast.
De AS-R en AS-Q hebben geen negatieve
invloed op de snelheid van het productieproces. Montage van de ventielen is
uiterst eenvoudig.

AS-R serie

Meer druk, zonder elektrische
ondersteuning
De VBA serie drukversterkers van
SMC kan het lokale drukniveau van de
perslucht in een fabriek tot wel twee keer
toe vergroten, zonder elektrische voorziening. De energiekosten blijven beperkt,
doordat de VBA drukversterkers meer
druk leveren op plaatsen waar onvoldoende fabrieksdruk is. Hierdoor hoeft
niet het gehele fabrieksnetwerk op een
hogere druk te worden geplaatst.

Het is onze visie om een machine op
5 bar te engineeren met energie-efficiënte,
compacte en gewichtsbesparende
componenten.

AS-Q serie

De drukversterkers hebben een lange
levensduur dankzij toepassing van een
zwevende zuigerstructuur waardoor geen
slijtage op de glijdende delen van de
afdichtingen optreedt. Ook is er een
vethoudende groef die voortijdige slijtage
van de zuigerafdichtingen voorkomt. De
luchtafvoer maakt minder geluid door een
hoogwaardige geluidsdemper.
www.smcpneumatics.nl
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A.O. Smith

Onze renewables worden met recht als ‘extreem groen’ gepresenteerd omdat ze
gebruik maken van een duurzame energiebron, de zonnewarmte, in combinatie
met condenserende hoogrendementtechniek. Beide technieken zijn geïntegreerd
in één systeemoplossing die het gasverbruik tot een minimum beperkt waardoor de
installatie zeer energiezuinig is. Bovendien leveren de zonnesystemen van A.O. Smith een
aanzienlijk hoger (systeem)rendement dan vergelijkbare installaties in de markt, zonder
in te leveren op comfort. Energiepakketlabels van A+ tot A+++ kunnen worden behaald.
Maximaal rendement
Het intelligente besturingssysteem
kan op individuele gebruikswensen en
tapbehoefte geprogrammeerd worden
en de pompsnelheid kan worden gemoduleerd om onder alle omstandigheden
zo efficiënt mogelijk gebruik te maken
van de beschikbare zonne-energie. Zelfs
bij zeer weinig zonnestraling blijft het
rendement optimaal.
Intelligente besturing
Via een display-unit op het toestel kan
essentiële informatie zoals de temperatuur
van de sensoren, status van de pomp en
de opbrengst worden geprogrammeerd en
verkregen. De hele installatie wordt vanuit
dit systeem aangestuurd.
Lange levensduur
Dankzij het gepatenteerde terugloopsysteem dat direct onder de zonnecollectoren is gemonteerd, worden
stagnatietemperaturen van het warmteoverdachtsmedium voorkomen, waardoor
de levensduur van de hele installatie
wordt geoptimaliseerd.
Zonneboilers
De pronkstukken onder de renewables
zijn de condenserende hr-zonneboilers
SGE en SGS. SGE is een hr-zonneboiler
met geïntegreerde warmtewisselaar die
geschikt is voor middelgrote tot commer-

ciële toepassingen waarbij beperkte
ruimte beschikbaar is. SGE heeft een
opwekkingsrendement van 94% en
een waterzijdig rendement tot 107%.
SGS is een HR zonneboiler die in combinatie met een IT, een voorraadvat met
interne warmtewisselaar, geïnstalleerd
wordt. SGS heeft een opwekkingsrendement van 96,6% en een waterzijdig
rendement tot 109%. SGS heeft grotere
capaciteitsmogelijkheden en is daardoor
uitermate geschikt als maatwerkoplossing
voor grote industriële toepassingen.
Zowel SGE als SGS hebben een energielabel A en voldoen perfect aan de strikte
ErP wetgeving.

Totaaloplossing
A.O. Smith geeft de voorkeur aan
totaalsysteemoplossingen. Voor een
optimaal systeemrendement worden
de renewables als een geïntegreerd
systeem geleverd en geplaatst. Door
levering en inbedrijfname van het
zonnesysteem door A.O. Smith te
laten uitvoeren, worden alle onderdelen
perfect op elkaar afgestemd en wordt
een optimale werking en rendement
gegarandeerd. Eenvoud, gemak en
één aanspreekpunt voor het volledige
zonnesysteem: A.O. Smith, partner
voor al uw projecten.
www.aosmith.nl

Verwarming & Klimaat

Zonnesystemen A.O. Smith
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NIEUW in Technische Unie assortiment
Sanitair

Elegante en functionele
douchesets
De nieuwe complete douchesets zijn
met de grootst mogelijk zorg ontwikkeld.
Er is keuze uit drie verschillende elegante
en functionele douchesets.
De uitvoering van de sets benadrukt
de ronde en vierkante vormen. Om een
lange levensduur te garanderen zijn
de inbouwthermostaat (inbouwdiepte
55 mm), hoofddouche, aansluitbuis

(40 cm) en vaste handdouchehouder met
geïntegreerde aansluitbocht gemaakt van
metaal.
De garantietermijn is maar liefst vijf jaar.
Bijpassende glijstangen zijn verkrijgbaar.
www.paffoni.nl

LEGRAND
Elektrotechniek

LEGRAND lanceert
nieuw assortiment PDU’S
Met de nieuwe Power Distribution Units (PDU) verruimt Legrand Nederland het
assortiment met meerdere functies. Niet alleen wordt een heel breed bereik afgedekt,
met het Cord Locking System introduceert de wereldwijde specialist in elektrotechnische
en digitale infrastructuur bovendien een exclusieve innovatie.
Het programma bestaat uit uitvoeringen
voor verschillende toepassingsgebieden.
De hele kleine 10” is er voor installaties
op plaatsen waar het aantal IT-aansluitpunten beperkt is, zoals bijvoorbeeld het
kantoor aan huis of een kleine winkel.
De standaard 19” PDU’s zijn geschikt

voor horizontale en verticale montage.
Zeer ideaal voor gebruik in patch- en
serverruimtes voor voeding en waar
installatiegemak belangrijk is. Voor
verticale installatie in een datakast zijn
er tot twintig aansluitingen in één PDU
beschikbaar in de Zero-U oplossing.
Deze zijn ook geschikt voor datacenters
waar een betrouwbare stroomdistributie
cruciaal is. Schroefloze montage en
330° draaibare kabels zijn belangrijke
pluspunten, die de gebruiksvriendelijkheid en de oriëntatie in de kast ten
goede komen.
Deze nieuwe producten zijn leverbaar bij
Technische Unie vanaf 1 juli 2017.
www.legrand.nl

Kenmerken:
• Het Cord Locking System
voorkomt dat stekkers per
ongeluk uitgetrokken worden.
• Bewuste ontgrendeling van
de stekker via een daarvoor
aanwezige oranje knop.
• Vervangen van de overspanningbeveiliging onder het
afschakelen van de spanning
door middel van Hot Swap
technologie.
• Geschikt voor 1- en 3-fasesystemen, 16A en 32A.
• Voorzien van kleurcoderingen
voor redundant gebruik.
• Maatwerkoplossingen
beschikbaar op aanvraag.
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CPR voor kabels

Onderzoek heeft aangetoond dat kabels bij brand een aanzienlijke
bijdrage kunnen leveren bij het behoud van de functie van elektrische
installaties. Bij gebruik van juiste materialen dragen ze ook bij aan het
beperken van brandverspreiding en gevolgschade.
Schadelijke gassen
Hoewel kabels zelden de directe oorzaak
zijn van het begin van brand, kunnen ze
wel invloed hebben op het verloop en
de gevolgen van een brand. Bij brand
vormen kabelinstallaties een risicofactor
omdat ze ruimtes in een bouwwerk met
elkaar verbinden en een grote hoeveelheid
brandbaar materiaal bevatten.
Een brand kan onherroepelijke gevolgen
hebben voor de veiligheid en gezondheid
van mensen die in een gebouw werken, als
er bijvoorbeeld sprake is van vrijgekomen
schadelijke gassen of giftige stoffen.
Uit onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers van brand om het leven komen
door verstikking en niet door verbranding.
Veiligheid
Veiligheid is in Europa dan ook een
belangrijke kwestie. Om deze reden heeft
de Europese Commissie specifieke regelgeving gecreëerd om de classificatie van
bouwproducten te harmoniseren: de
Verordening Bouwproducten (CPR).
Na een overgangsperiode van een jaar
wordt met ingang van 1 juli 2017 de
toepassing van CPR op kabels verplicht.
Dat betekent dat kabels voor permanente
installatie in bouwwerken moeten voldoen
aan de nieuwe geharmoniseerde norm
EN 50575:2014, die eisen specificeert
betreffende het brandgedrag van deze
kabels. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.
Nieuwe norm: NEN 8012
In Nederland werden deze nieuwe eisen
verwerkt in NEN 8012, die de ‘Nederlandse
Technische Afspraak NTA 8012’ vervangt.
NEN 8012 geeft een methodiek voor een
keuze van het kabeltype in de installatie ter
beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling via deze
kabels. Bovendien wordt in deze methodiek
rekening gehouden met het beperken van
de gevolgschade van brand.

Om aan de nieuwe CPR te voldoen
introduceert Nexans een nieuwe
generatie brandveilige kabels, geheel
in overeenstemming met de gewijzigde
wet- en regelgeving.

www.nexans.nl/cpr

Elektrotechniek

Duurzame veiligheid
voor gebouwen
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Schneider Electric
Elektrotechniek

PowerTag®
Zou het niet mooi zijn om vooraf geïnformeerd te worden over een mogelijke storing in
uw elektrische installatie? Dit wordt opgelost met de innovatie van Schneider Electric,
PowerTag®. Deze meet niet alleen de energie en het vermogen in realtime, maar
monitort ook de belasting per fase en informeert u preventief via een email om een
overbelasting te voorkomen. ‘Tag’ uw automaten, waar en wanneer u maar wilt en blijf
volledig op de hoogte van uw installatie.

PowerTag® is geïntegreerd in het Acti 9
Smartlink systeem en kan ook worden
geïnstalleerd in bestaande installaties.
Het is de kleinste en meest betrouwbare
draadloze energiesensor die beschikbaar
is op de markt en speciaal ontworpen
om de monitoring van uw elektrische
installatie te perfectioneren. Dankzij de
compacte afmetingen kan de PowerTag®
probleemloos worden ingebouwd en
neemt het geen extra ruimte in op de
DIN-rail. De Acti 9 Smartlink verzameld
de gegevens die draadloos worden
ontvangen van de PowerTag®. Met behulp
van de geïntegreerde webpagina kunt u
eenvoudig deze informatie exporteren
naar een dashboard (Excel/PDF) of naar
uw Building Management System (BMS).
Op deze manier beschikken de eigenaren
van gebouwen en facility managers over
krachtige real-time gegevens.
D-Life
De nieuwe reeks D-Life afdekramen van
Schneider Electric geven uw huis een

Lotuswit

stijlvolle afwerking. Het ontwerp maakt
gebruik van vier verschillende materialen
en is verkrijgbaar in zeven verschillende
kleuren. De Termoplast-variant is
verkrijgbaar in de kleuren Lotuswit,
Sahara, Antraciet en Edelstaal. Daarnaast
is er een stenen, robuuste metalen en
authentieke witte of zwarte glazen variant
beschikbaar. De metalen afdekramen met
een metallic uitvoering zijn verkrijgbaar in
Champagne, Nikkel en Mocca. D-Life

Sahara

Antraciet

heeft een klassiek en stijlvol design en
praktische inzetstukken die vlak in de
afdekraam zitten. Bovendien heeft D-Life
geen tussenbrug waardoor het schakelmateriaal veranderd in kunst met een
functionele eigenschap.
Voor meer informatie over PowerTag
en D-Life gaat u naar onze website:
www.schneider-electric.nl

Edelstaal
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Evago zwart

Naast de Evago vluchtrouteverlichting is de Evago vluchtroute-aanduiding sinds begin
mei ook verkrijgbaar in zwart. Hiermee biedt VanLien u de perfecte oplossing voor
bijvoorbeeld theaters, musea en bioscopen. Doordat het pictogram volledig omvat
wordt door een zwart kader treedt er geen hinderlijk strooilicht uit het armatuur. Hierdoor
wordt het licht optimaal gebruikt voor een scherpe uitlichting van het pictogram.

Energie-efficiënte oplossing
De Evago vluchtroute-aanduiding is
standaard dimbaar, waardoor het lichtniveau tot circa 30% gedimd kan worden.
Zo vindt u de balans tussen minimale
hinder tijdens een voorstelling, goede zichtbaarheid van de pictogrammen en een
energie-efficiënte oplossing. In nood gaat
het armatuur uiteraard weer maximaal
branden voor optimale veiligheid.

en geschikt voor plafondhoogtes tot
12 meter. VanLien biedt met Evago
een complete lijn noodverlichting.
Evago zwart is perfect te combineren en
biedt bijna onbegrensde mogelijkheden:
22 en 32 meter zichtafstand, in- en
opbouw, met centrale of decentrale
voeding, voor plafond- of wandmontage
en in wit, aluminium én zwart.
www.vanlien.nl

Dezelfde voordelen van Evago
De top in lichtprestatie gecombineerd
met een minimalistisch en strak design

Verlichting

Vluchtroute-aanduiding
in het donker
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Famostar noodverlichting
Verlichting

Slim en netjes
noodverlichting vernieuwen
Er zijn verschillende aanleidingen om de noodverlichting in een gebouw te
vernieuwen. Maar hier komen ook diverse uitdagingen bij kijken, zoals het
opvullen van de opening die in de plafondplaat ontstaat door het verwijderen
van een grotere tl-armatuur. Om deze op te lossen hebben wij samen met u
een aantal praktische oplossingen ontwikkeld.
Welke uitdaging heeft u?
Het kan zo zijn dat de accu’s van een
oude tl-familie aan vervanging toe zijn,
waarop u uw klant overtuigd heeft van
het kostenvoordeel bij een overstap naar
led. Maar u constateert dat er geen
reserveplaten van het systeemplafond
aanwezig zijn. De grote opening die
daardoor in de plafondplaat zichtbaar
blijft moet u opvullen. Of u wilt een
wandarmatuur vervangen met onze
compactere led-families. De muur
rondom deze tl-noodverlichting is vaak
geschilderd tot aan de randen van de
armatuur: exact dezelfde verf vinden
en dit schilderen is lastig.
Onze oplossingen; samen met
u ontwikkeld
Universele renovatieset
Elk gangbaar ingebouwd tl-armatuur van
elk merk kunt u met de universele renovatieset snel en gemakkelijk vervangen
voor onze ledarmaturen Go! en CELO
(vluchtwegaanduiding en -verlichting).
In de bestaande opening van de plafondtegel wordt de passende montageplaat
geplaatst.
Renovatieset Softline SPAN
Het vervangen van onze oude inbouw
Softline SPAN-armatuur is eenvoudig
dankzij een afdekplaat die precies op
de bestaande montagebak past. De
montagebak inclusief bedrading van

SPAN kan hierdoor gewoon in het
plafond blijven zitten, zodat het plafond
niet beschadigd.
Renovatieplaat Plug-in
Deze renovatieplaat dekt de oppervlakte
van de onderbak van onze Plug-in
armaturen volledig af. Vervolgens is
het alleen nog maar een kwestie van
de nieuwe ledarmatuur monteren.

Door het toepassen van een van
deze producten kunt u dus elk gewenst
tl-armatuur slim en netjes vervangen voor
een voordeliger en kleiner led-armatuur.
Zo hoeft u geen uitdaging meer uit de
weg te gaan.
www.famostar.nl

Pro
Geen renovatieset, maar een perfecte
vervanger voor Plug-in dankzij dezelfde
afmetingen en positie van de boorgaten
waardoor schilderwerk overbodig is.
Pro

Universele renovatieset

Renovatieset Softline SPAN

27
Draka ECO Advies

Het grootste deel van de milieubelasting van een stroomkabel vindt plaats tijdens
de gebruiksfase. Door de geleiderweerstand ontstaat warmteontwikkeling, waardoor
energie verloren gaat en CO² onnodig wordt uitgestoten. Wilt u met uw opdrachtgever
meedenken over een verlaging van de CO²-uitstoot en het energieverbruik na de
ingebruikstelling? Gebruik dan de gratis ECO Advies functie op de Draka website. In
aanbestedingen waarbij het gebruik van de installatie wordt meegewogen, biedt deze
kennis u voordeel bij het binnenhalen en de uitvoering van een project.
Hoe werkt het?
Op www.draka.nl maakt u met het
kabelberekeningsprogramma Kabulator
een keuze voor de meest optimale kabels
voor uw specifieke toepassing.
Klik aan het einde van
n
de berekening op de
‘ECO Advies’-knop
voor nóg een alternatief. Dit is een
kabel die op
langere termijn
zowel ecologisch als
economisch voordeel biedt, want een
energiezuinige installatie zorgt niet alleen
voor minder CO2-uitstoot, het betekent
ook een lagere energienota voor de eindgebruiker. Dit wordt inzichtelijk gemaakt
door de besparing in zowel CO2-uitstoot.
www.draka.nl/kabulator-nl

Over de levenscyclus van kabels
Naast de gebruiksfase spelen andere fasen een rol bij
het verduurzamen en meer circulair maken van kabeloplossingen. Draka heeft een raamwerk ontwikkeld dat
bestaat uit zes fasen die samen de gehele levenscyclus
van kabels bestrijken.

Ontwerp en Productie
grondstoffen

Transport

Installatie

Gebruik

End of life

In elke fase kunnen maatregelen genomen worden
om de kabel duurzamer te maken, zoals het verlagen

van CO² -uitstoot tijdens productie, het verhogen van
het aandeel recyclebare materialen en het hergebruik
van materialen. Voor meer inzicht in alle fasen en
om te zien wat Draka in elke fase doet om kabels
duurzamer en meer circulair te maken, kijk op
www.draka-duurzaam.nl.

Elektrotechniek

Lagere CO²-footprint tijdens
de gebruiksfase van kabels
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Sapa Pole Products
Verlichting

Aluminium masten
Met duurzaamheid hoog in het vaandel
produceert Sapa Pole Products lichtmasten
van aluminium. De lichtmasten bevatten

een unieke combinatie van aantrekkelijke
eigenschappen. Veel van deze eigenschappen zijn van groot belang voor het
werken aan een duurzame samenleving.
De aluminium eigenschappen die voor
onze masten een belangrijke rol spelen zijn
het geringe gewicht, de vervormbaarheid,
de eenvoudige bewerking en de corrosiebestendigheid.

• Onderhoudsarm: blank geschuurde
aluminium masten hoeven tijdens de
levensduur niet meer behandeld te
worden;
• Duurzaam: de door Technische Unie
leverbare lichtmasten zijn klimaatneutraal
(in 2016 is hiermee ruim 48 ton CO2
bespaard) en Cradle to Cradle® gecertificeerd.

Daarnaast is aluminium:
• Licht in gewicht: bij het plaatsen
ergonomisch verantwoord;

www.sapapoleproducts.com

Pagette
Sanitair

Perfecte zit
Pagette gevestigd in Bottrop, Duitsland is de specialist in Duroplast
closetzittingen. Door de jarenlange know-how bent u met Pagette
verzekerd van een perfecte zit voor jaren.
Naast een uitgebreid assortiment
Project zittingen, Kadett, Kadett 300S
en Rondo 280S voor woningbouw en
utiliteit heeft Pagette ook een uitgebreid
programma closetzittingen voor seriegenonden keramiek. Voor vrijwel elkm
merk en serie heeft Pagette een alternatief in het assortiment. Alle zittingen
zijn ergonomisch vormgegeven voor een
aangenaam zitcomfort. Daarnaast zijn de
zittingen eenvouwdig te reinigen door de
vlakke onderzijde en zijn de zittingen in
zijn geheel éénvoudig met één handeling
af te nemen van het closet.
Pagette S3 voor Duravit S3 closets
De S3 closetzitting van Pagette voor
Starck 3, Starck 2, Darling New en Happy
Day closets. Leverbaar als Top-Fix QuickRelease en Top-Fix Soft-Close Quick-

Release uitvoering. Eenvoudig te reinigen
onderzijde met Easy-Clean buffers.
Pagette DS voor Duravit Durastyle
closets
De DS slim closetzitting is speciaal
ontwikkeld voor de Duravit Durastyle
serie en is vormgegeven als Slim seat.
De randen zijn fraai rond gepolijst
waardoor een ergonomisch geheel
ontstaat. Door de Easy-Clean buffers en
de vlakke onderzijde is de DS closetzitting
eenvoudig te reinigen. De DS closetzitting
is leverbaar als SC QR en enkel als QR
uitvoering. Pagette serigebonden zittingen
bieden een uitmuntende kwaliteit en zijn
aantrekkelijk geprijsd.

Pagette S3

www.pagette.nl

Pagette DS
Type
Pagette S3 SC QR closetzitting Wit
Pagette S3 QR closetzitting Wit
Pagette DS SC QR closetzitting Wit
Pagette DS QR closetzitting Wit

Art.nr.
4799 904
4799 896
9498 725
9498 718

BE-prijs
122,15
84,40
132,75
94,40
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Smartloop Inliner-techniek
Sanitair

Geef inhoud aan
duurzaamheid
Kosten besparen, de waterkwaliteit verbeteren en het milieu sparen - met de Smartloop
Inliner-techniek van Viega scoort u op meerdere vlakken en geeft u op klantvriendelijke
manier inhoud aan duurzaamheid.
Duurzaamheid wordt bij Viega met
hoofdletters geschreven. En terecht,
want in alle facetten van de installatietechniek waar Viega actief is, zijn materiaalgebruik en energieverbruik van
doorslaggevende betekenis. Viega
bewijst haar betrokkenheid keer op
keer met producten en systemen die
warmteverliezen beperken, het energieverbruik verminderen én ruimte, tijd en
materiaal besparen.
Een uitstekend voorbeeld van de
manier waarop Viega inhoud geeft
aan duurzaamheid, is de Smartloop
Inliner-techniek. Hiermee biedt Viega
als eerste een oplossing voor warmwater-circulatieleidingen die energie
en kosten bespaart, de waterkwaliteit
verbetert en een verbeterde energieefficiëntie binnen handbereik brengt.
Het systeem kenmerkt zich door een
snelle montage en installatie.

Voordelen voor de installateur
Met de Smartloop Inliner-techniek bewijst
Viega dat duurzaamheid niet alleen tot
besparingen kan leiden maar ook geld
kan opleveren. Voor de installateur brengt
de techniek ook de nodige voordelen met
zich mee:
• Minder gebruik van materiaal: planning
overzichtelijker en minder gesjouw en
geregel
• Bewezen en vertrouwde installatietechniek: van ontwerp tot ingebruikname verzekerd van ondersteuning
• Bespaar tijd: slechts één keer beugelen
en isoleren en dus sneller monteren
• Slechts de helft van de kernboringen
nodig: één boring voor heen- en retourleiding
• Sneller installeren met vertrouwde
Viega systeemtechniek: Profipress of
Sanpress Inox
www.viega.nl/Smartloop

De intelligentie van het warmwatercirculatiesysteem zit in de retourleiding:
deze loopt niet via een aparte buis,
maar via een in de stijgbuis getrokken
polybuteen-circulatieleiding. Door deze
buis-in-buis techniek gaat er in de retourleiding geen warmte verloren. Sterker
nog, omdat de retourleiding door de
warme stijgleiding gaat, wordt het water
op de retourweg al weer opgewarmd.
Zo kan maar liefst 30% energie worden
bespaard. En door het geringere warmteverlies kan ook met lagere temperaturen
worden gestookt. En dan blijkt de kracht
van de Smartloop Inliner-techniek: door
de lagere temperaturen ontstaat minder
kalkafzetting en wordt dus ook geen
voedingsbodem geboden voor bacteriënvorming.

De Smartloop Inliner-techniek: fraai
voorbeeld van duurzaamheid.

Naast duurzaamheid en besparingen
brengt de Smartloop Inliner-techniek
ook meer installatiegemak.

Optimale hygiëneveiligheid wordt
onder meer bereikt door de hygiënische verpakking.
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Kies voor de oplossing
Gereedschap

Afhangen van draadeinden
Het TOGE Schroefanker TSM IM en het
MKT Nagelanker N-M zijn de oplossingen
voor het afhangen van draadeinde aan
beton. Beide zijn voorzien van Europese
goedkeuring, functiebehoud en een
koppelbus M8/M10.

Beide worden voorgeboord met 6 mm.
Het TOGE Schroefanker wordt met een
slagmoersleutel geplaatst (plaatsingsdiepte 35 mm), terwijl het MKT Nagelanker met een hamer gemonteerd wordt
(plaatsingsdiepte 25 mm).

Beide types zijn geschikt voor het gebruik
in gescheurd en niet gescheurd beton, dit
geldt ook voor gebruik in kanaalplaatvoeren.
Truetools.nl

Type
Art.nr. BE-prijs
MKT nagelanker
9631 313 108,83
Toge schroefanker 4318 070
35,05
MKT Nagelanker N-M

TOGE Schroefanker TSM IM

Henco
Verwarming & Klimaat

‘We make your life easy!’
Henco Industries NV biedt u slimme oplossingen aan voor specifieke
situaties waar u dagelijks mee te maken krijgt. In dit artikel leggen
we graag de focus op de nieuwe messing persfitting 36P en de
universele muurplaatbruggen.
Nieuw in het gamma: 36P
De nieuwe fitting 36P vervangt messing
persfittingen 32P en 35P. Deze fitting
heeft volgende eigenschappen waardoor
er geen aparte fitting meer nodig is om
M-profiel en/of V-profiel te persen.
• Eén fitting geschikt voor drie persprofielen: M-, V- en SA-profiel
• Legering CW724, beter gekend als
CuSi. Deze is 100% loodvrij en conform
de richtlijnen van de 4 Member State
Agreement (4MS)
• Dit is beschikbaar in acht verschillende
diameters

Universele muurplaatbruggen
Deze universele muurplaatbruggen
zijn gemaakt in een gegalvaniseerde
uitvoering en zijn zowel in een gebogen
(hartafstand 153 mm) als een platte
versie (hartafstand 120 mm of 153 mm)
beschikbaar. Er ontstaan zo heel wat
mogelijkheden om met de Henco muurplaten uit zowel het PVDF als het messing
pers gamma te werken.
• PVDF: sanitair muurplaat binnendraad
in gewoon en laag model (type 2PK en
2PK-K)
• Messing pers: sanitair muurplaat
binnendraad in hoog, gewoon en laag
model (type 2P, 2P-K en 4P) en doorstroommuurplaat met binnendraad
(3P-VK)
www.henco.be

Muurplaatbrug plat (PLF-P-PK)

Muurplaatbrug gebogen (PLP-P-PK)

Type 2PK

Type 2P

Type 4P

Type 36P
Type 3P-VK
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Schakelaarserie Gira E2

Designklassiekers weerspiegelen de tijdgeest en zijn tegelijkertijd tijdloos mooi. Met het
schakelaarprogramma E2 heeft Gira een moderne klassieker gecreëerd: een minimaal
design met strakke vormen dat een duidelijk statement maakt en tegelijkertijd markante
accenten op de wand zet. Op de beurs BAU 2017 presenteert Gira twee nieuwe versies:
E2 in edelstaal en alle varianten van het programma ook voor vlakke montage.
De Gira E2 is al sinds 1998 de ‘architectenschakelaar’ bij uitstek, want hij is
zeer geliefd bij architecten. Het enige
nadeel tot nu toe was dat het programma
alleen verkrijgbaar was in breukvaste en
uv-bestendige thermoplast. Op BAU
komt Gira tegemoet aan de wens van vele
architecten door deze designklassieker nu
ook in edelstaal aan te bieden.
Edelstaal is zelf ook een klassieker in
de moderne architectuur. Zijn tijdloze
esthetiek komt tot uiting in de vormgeving
van buitengevels evenals in de binnenhuisarchitectuur en de interieurvormgeving. Daarnaast zijn er de praktische
aspecten: edelstaal is roestvast, weeren hittebestendig en van nature antibacterieel. Gira heeft deze voordelen
nu opgenomen in de heldere designtaal
van E2: de nieuwe afdekramen en
basiselementen in edelstaal vullen het
programma van Gira System 55 aan met
deze populaire materiaalklassieker.
Tot het assortiment van Gira E2 in
edelstaal behoren schakelaars en
wandcontactdozen, elektronische
componenten, data- en communicatieaansluittechniek alsook talrijke functies
van de deurcommunicatie en het KNXsysteem. Met Gira E2 edelstaal kunnen in
totaal 140 functies worden gerealiseerd,
waardoor dit programma direct het

Designklassieker ontmoet materiaalklassieker: de nieuwe afdekramen en
basiselementen in edelstaal.

Edel materiaal, edele blikvanger aan
de wand: Gira E2 in edelstaal.

grootste assortiment van edelstaal op
de markt is. Een mooi neveneffect is
natuurlijk dat de centrale basiselementen
van edelstaal ook in het schakelaarprogramma Esprit van natuurlijke materialen kunnen worden geïntegreerd,
bijvoorbeeld in de afdekramen van wit
of zwart glas.
Gira E2 is vanaf juli 2017 dan verkrijgbaar
in de varianten edelstaal, zuiver wit
glanzend, zuiver wit mat, aluminium gelakt
en antraciet. Het complete programma
wordt dan bovendien in vlakke uitvoering
op de markt gebracht. Het afdekraam

steekt hierbij slechts 3 mm uit. De vlakke
installatie aan de wand wordt gerealiseerd
met behulp van een passende montageprocedure. Dit levert handige voordelen
op: zo kunnen bijvoorbeeld afwerkingsfouten bij het stuccen worden vermeden
en is bij de montage in holle wanden
geen dubbele gipsplaatwand nodig.
Door het uitgebreide assortiment van Gira
E2 kunnen architecten de gebouwen van
een doorlopend design voorzien en tegelijkertijd in kleur en kwaliteit variëren.

Naast de gebruikelijke montagewijze
kan het programma Gira E2 ook vlak
op de wand worden gemonteerd.

Flat is beautiful: Gira E2 in de vlakke montagewijze en de vijf materiaal- en kleurvarianten edelstaal, zuiver wit glanzend, zuiver wit mat, aluminium gelakt en
antraciet.

www.gira.nl

Elektrotechniek

Designklassieker in
nieuwe varianten
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RJ45 en SC-RJ
Elektrotechniek

Robuuste montageframes
Phoenix Contact breidt zijn assortiment
robuuste dataconnectoren uit met nieuwe
montageframes. De ééndelige montageframes uit de push-pull Advance-serie zijn
gemaakt van gegoten zink voor het
aansluiten van RJ45- of SC-RJ-connectoren uit dezelfde serie.
Dankzij de IP65/67 beschermklasse en de
ononderbroken schermaansluiting zijn de

montageframes ideaal voor de industriële
omgeving. Met het uitgebreide assortiment montagetoebehoren kunnen de
frames gemakkelijk worden aangepast
aan verschillende gebruiksomstandigheden, zoals diepe uitsparingen in de
behuizing of haakse kabeluitgangen.
bit.ly/dataconnectoren

Zeer compacte scheidingsversterkers

Eenvoudige temperatuurbewaking
De 6 mm-scheidingsversterkers met
steekbare
aansluittechniek
MINI Analog Pro
maken een zeer
eenvoudige
installatie en

inbedrijfstelling in de kleinste ruimte
mogelijk. Met de nieuwe temperatuurniveauschakelaars kunt u eenvoudig
temperatuurgrenswaarden bewaken.
Uw voordelen
• Eenvoudige installatie door gemakkelijk
toegankelijke aansluitingen, voeding en
steekbare aansluitklemmen

• Groot aantal parametreermogelijkheden
per DIP-switch-configuratie, software of
smartphone-app
• Servicevriendelijk met royale coderingsvlakken, status- en foutindicatie
alsmede foutmelding
• Optimale signaalkwaliteit
bit.ly/scheidingsversterkers

DC-stroombronnen

Smalle overspanningsbeveiliging
Met slechts twaalf millimeter per kanaal zijn
de nieuwe Type 2-overspanningsbeveiligingsmodulen Valvetrab SEC-DC van
Phoenix Contact voor de beveiliging van
lineaire gelijkstroombronnen. Dankzij de
Safe Energy Control-technologie (SEC)
bieden deze producten een lange
levensduur en een hoog prestatieniveau.
Het krachtige afschakelmechanisme biedt
beveiliging voor alle gangbare 120/220V

DC-toepassingen. Het hoge blusvermogen
van de afleider zelf maakt toepassing
zonder voorzekering mogelijk. Door het
lage beveiligingsniveau worden de erachter
aangebrachte componenten betrouwbaar
beveiligd. Basiselement en steker kunnen
180° ten opzichte van elkaar worden
gedraaid. Hierdoor is een aansluiting met
korte kabellengten mogelijk, waarbij de
codering leesbaar blijft. De goed zichtbare

statusindicatie en het
potentiaalvrije meldcontact geven op elk
moment informatie
over de status van het product. Met het
testapparaat Checkmaster 2 kunnen periodieke controles van de beveiligingsmodulen
snel en eenvoudig worden uitgevoerd.
www.phoenixcontact.nl/sec

FL Switch 2000

Switches voor stabiele machinenetwerken
De intelligente switches uit de nieuwe
serie FL Switch 2000 van Phoenix Contact
maken het mogelijk snel en eenvoudig
Ethernet netwerken op te bouwen en te
bewaken. In met name de seriemachinebouw voldoen de tot nu toe meestal
gebruikte unmanaged switches niet langer
aan de geldende eisen omdat de Ethernet
netwerken groter worden. Om onder
andere fouten automatisch te herkennen

en op te lossen, zijn steeds vaker intelligente Ethernet netwerken nodig. Met
name hiervoor zijn de nieuwe switches
uit de 2000 serie ontwikkeld. Zij bieden
configuratie- en diagnosemogelijkheden
in het machinenetwerk die aan deze eisen
voldoen: multicast-filterfuncties en redundantiemechanismen verlagen de netwerkbelasting en houden de communicatie
ook tijdens ongewenste loops of storingen

in stand. Ook in de
nieuwe, unieke
unmanaged mode
zijn deze functies
beschikbaar. De
switches worden
geconfigureerd via SD-kaart of, direct op
het apparaat, met de smart-mode-button.
bit.ly/switch2000
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Aquablade® van Ideal Standard

Ideal Standard lanceert de belangrijkste ontwikkeling sinds de uitvinding van het
spoeltoilet in de 19de eeuw, de AquaBlade® waterval spoeltechnologie. Deze exclusieve
en gepatenteerde technologie biedt de beste spoelprestaties. De AquaBlade®
technologie zet nieuwe maatstaven in de sanitair wereld op gebied van design en
optimale spoelprestaties. Het gladde, zacht gebogen oppervlak zonder overhangende
rand betekent ook dat het toilet veel hygiënischer en makkelijker schoon te maken is; de
spoeling van het toilet is stiller en heeft een allround intelligent design.
De AquaBlade® won al vele internationale
prijzen als erkenning voor het design en
de revolutionaire technologie.
SCHONER
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.
SLIMMER
Van technologie wordt verwacht dat het
perfect functioneert wanneer het wordt
gecombineerd met elegant design. In
combinatie met tastbare functionele
voordelen heb je 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® spoelsysteem en één met een traditionele

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
379,00
491,50
564,30

spoeling. De resultaten tonen een vermindering in geluidsoverlast aan van 25%.
De AquaBlade® watervaltechnologie is
verkrijgbaar in de series: DEA - Tonic II Connect Air - Urban.
www.ideastandardnederland.nl

Sanitair

De nieuwe standaard in
de spoeltechnologie
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Universeel toepasbare koperen buis in installaties
Sanitair

Bescherm duurzaam
het milieu
Duurzaamheid, milieubescherming en het spaarzaam gebruik van natuurlijke
grondstoffen staan wereldwijd bovenaan de agenda. De ecologische
noodzakelijkheid van deze ontwikkeling is onomstreden. Tegen deze
achtergrond wordt het steeds belangrijker, ook bij de planning en uitvoering
van huisinstallaties, thema’s zoals de duurzaamheid van materialen of de
veelzijdige toepassing van producten mee te nemen in de beslissing.
Hier neemt de koperen buis met de
merknaam SANCO een bijzondere
positie in. SANCO is bestand tegen
veroudering en is steeds weer opnieuw
100% recyclebaar. De grondstof koper
kan na het recyclen zonder kwaliteitsverlies weer toegepast worden. Op grond
van de permanente uitbreiding van de
toepassingsmogelijkheden is de SANCO
koperen buis bijna in elk soort installatie
in te zetten. Sanitair-en verwarming,
aardgas-en vloeibaar gas en zelfs voor
zonneboilerinstallaties. Mede dankzij
de uitstekende eigenschappen van de
grondstof koper kunnen ook installaties
voor andere vloeistoffen, zoals bijv regenwater en stookolie in koper uitgevoerd
worden. Voorts is koper geschikt voor
industriële en commerciële sprinkler en
blussytemen.
Voor de gepatenteerde productie van
Sanco buizen wordt uitsluitend hoogwaardig koper met een zuiverheidsgraad

van minstens 99,9% gebruikt. Dit leidt in
vergelijking met andere materialen, vooral
bij drinkwaterinstallaties tot essentiële
voordelen. Door de natuurlijke eigenschappen van koper wordt zelfs onder
ongunstige omstandigheden (temperatuur) de groei van Legionella beperkt.
Bovendien is de Sanco buis corrosiebestendig evenals resistent tegen
desinfectiemiddelen zoals chloor dat ook
in drinkwater zit in de voor drinkwater
gebruikelijke concentraties. Tegelijkertijd
is de buis thermisch belastbaar en
daarmee geschikt voor thermische
desinfectie (spoelen op hoge temperaturen tegen legionella) volgens isso 55.1.
Het assortiment SANCO buizen bestaat er
in drie uitvoeringen: 6 x 1 mm tot en met
267 x 3 mm in hard of halfhard op lengte,
6 x 1 mm tot en met 22 x 1,1 mm in
zachte kwaliteit op rol. De met een hoog
kwaliteitsniveau geproduceerde buizen
zijn compatibel met fittingen van verschil-

lende producenten/merken. Alle in de
installatietechniek toegepaste verbindingstechnieken kunnen ook op SANCO buizen
toegepast worden. Men kan hard- en
zacht solderen, persen, lassen, knellen
of insteken. Bovendien kunnen alle
drie soorten - in de uitvoering hard tot
afmeting 10 mm en halfhard tot en met
afmeting 28 mm - met een buigtang
gebogen worden. Dankzij deze flexibele
verwerking van de verschillende soorten
en afmetingen is een complete installatie
uit koperen buis makkelijk realiseerbaar.
De sinds tientallen jaren toegepaste
koperen buis SANCO is de meest
geïnstalleerde koperen buis in Europa.
www.kme.com/haustechnik
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Nieuwe Comfort Collection

Primeur: Vasco (BE) eerste A-merk in Benelux met designradiatorcollectie
voor middensegment. Vasco Group uit Dilsen (BE) introduceert in de Benelux
als eerste A-merkleverancier een collectie van negen designradiatoren voor
het middensegment.

De nieuwe Comfort Collection bestaat
uit vijf Bathline-badkamerradiatoren en
vier Vertiline-radiatoren voor keuken,
woonkamer of hal. ‘Met de Comfort
Collection maken we designradiatoren
bereikbaar voor het middensegment’,
licht Johan Jame, product manager radiatoren, de lancering nieuwe collectie toe.
‘De laatste jaren zien we dat met name
starters een toenemende behoefte
hebben aan betaalbare designradiatoren.
Door strengere hypotheekregels en
bouweisen hebben zij doorgaans minder
budget om hun woning in te richten.
Hierdoor is het hoge segment radiatoren
voor hen te duur. Dit terwijl het lage
segment niet voldoet aan hun wensen

ten aanzien van design en prestatie. De
nieuwe collectie combineert de kwaliteitsvoordelen van het hoge segment met
de gunstige prijsstelling van het lagere
segment. Dat kwaliteit niet ten koste
gaat van prijs onderstrepen we met een
standaardgarantie van tien jaar op waterdichtheid- en lak.’
De Bathline- en Vertiline-radiatoren in
de Comfort Collection kenmerken zich
door een modern, minimalistische design,
uitgevoerd in wit (RAL9016) of antracietgrijs (M301). De Bathline-modellen
bestaan uit horizontaal geplaatste
vierkante, ronde of rechthoekige buizen.
De Vertiline-collectie onderscheidt

zich door twee modellen met verticale
vierkante buizen en twee vlakke modellen.
Dankzij de modernste productietechnieken levert Vasco hoogstaande
kwaliteit. Zo zijn alle radiatoren voorzien
van een KTL-grondlaag die roestvorming
voorkomt. Hierop is een poederlak aangebracht die het oppervlak egaal en reliëfvrij
maakt. Alle modellen zijn uiterst geschikt
om handdoeken te drogen, met of zonder
praktische en strakke handdoekbeugel.
Bovendien zijn de radiatoren van beide
lijnen eenvoudig monteerbaar.
www.vasco.eu
www.comfortcollection.nl

Verwarming & Klimaat

Designradiatoren voor
het middensegment
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Brede productportfolio
Elektrotechniek

Unieke toepassingen
Niet alleen heeft Doepke veel verschillende soorten aardlekschakelaars op de
markt gebracht. Ook biedt ze een hele

range aan van aardlekautomaten, installatie-automaten, foutstroombeveiliging en
differentiaalstroom bewakingsmodules.
Verder beslaan ook kastcomponenten en
componenten als schemerschakelaars
hun productportfolio.
Het bieden van specialistische oplossingen voor specifieke toepassingen, dat
maakt Doepke uniek. Zo is voor veiligheid
bij medische apparatuur, zonnepanelen,
elektromobiliteit en industriële installaties
met besturingscomponenten zoals
frequentieregelaars en/of omvormers de

Type B aardlekschakelaar noodzakelijk
om mensen te beschermen. Voor in
ziekenhuizen of industriële omgevingen
waarbij de stroom niet onderbroken mag
worden heeft Doepke de Type A aardlekschakelaar met zelftestfunctie, waarbij
zij automatische testen uitvoert zonder
onderbreking van de netspanning.
Als vertegenwoordiger van Doepke helpen
we u graag bij het inzetten van de juiste
beveiligingen.
www.hateha.nl

Installatiegemak van Aquaberg
Sanitair

Zand erover
Absoluut! Want Aquaberg heeft het bezanden van vloerputten altijd al
aanbevolen. Zo hecht onder andere beton beter aan de vloerput en worden
mogelijke problemen voorkomen. Technische Unie heeft kant-en-klaar bezande
vloerputten van Aquaberg voor u op voorraad!
Kant-en-klaar bezand
Bezanden is dus beter, maar in de
praktijk wordt bezanden vergeten, er is
geen tijd voor deze extra handeling of de
omstandigheden zijn zo dat het minder
goed kan worden uitgevoerd. Daarom
heeft Aquaberg vloerputten die kant-enklaar bezand zijn met epoxylijm en vlamgedroogd kwartszand. U kunt ze zo
plaatsen en bent verzekerd van het
beste resultaat, zonder tijdverlies.

Type
150x150 z.u. abs/rvs
146x146 z.u. abs/rvs sierrand
150x150 o.u. abs/rvs
146x146 o.u. abs/rvs sierrand

Art.nr.
8839 631
8839 652
8839 673
8839 694

BE-prijs
53,00
67,90
55,07
69,87

Kwaliteit van Aquaberg
De bezande vloerputten van Aquaberg
zijn leverbaar in 146 x 146 mm en
150 x 150 mm.
Alle bezande kunststof vloerputten zijn
horizontaal en verticaal verstelbaar,
de vloerputten met een afmeting van
146 x 146 mm zijn tevens leverbaar met
een twee centimeter brede flens aan het
in hoogte verstelbare opzetstuk. Om de
bovenzijde een extra fraai aanzicht te
geven is er optioneel een rvs-sierrand
leverbaar.
www.aquaberg.nl
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Niko connected switch

De connected switch app van Niko laat toe om een aantal dingen op afstand te
bedienen door middel van je telefoon en draadloze schakelaars. Bijvoorbeeld:
lichten aan- en uitzetten/dimmen, de rolluiken en zonwering openen/sluiten en
zelfs toestellen die in een stopcontact zitten aan- of uitschakelen. Een internet
of things-oplossing om een huis weer nét iets comfortabeler, slimmer en veiliger
te maken zonder verbouwing. Want deze draadloze schakelaars en de app zijn
volledig compatibel met je bestaande installatie.

Nieuwe slimme schakelaar
Niko lanceert nu ook een slimme bedrade
schakelaar die eenvoudig de plaats van
een vroegere schakelaar kan innemen. In
tegenstelling tot een traditionele schakelaar
biedt hij veel meer mogelijkheden. Een
extra schakelaar die hetzelfde licht
bedient? Een draadloos exemplaar kan
eenvoudig worden gekoppeld aan de
slimme schakelaar. Zo is het ook mogelijk
een alles-uitfunctie te maken waarbij alle
slimme schakelaars uit worden gezet.
Je kunt ook andere verlichting mee laten
schakelen met de slimme schakelaar,
zoals bijvoorbeeld een staanlamp via een
tussenstekker. In combinatie met de Niko
connected switch app en gateway, kun
je de connected switch ook (op afstand)
met een smartphone bedienen of automatisch laten aan- en uitgaan via een
weekkalender. Of een slimme schakelaar
een bestaande zomaar kan vervangen
hangt af van je installatie. Mogelijk moet
een extra geleider in de buis naar het
lichtpunt voorzien worden.
Koppeling met de slimme meter
Om draadloze schakelaars of de slimme
schakelaar met een smartphone te connec-

teren, is een gateway (aangesloten op de
router) nodig. De Niko gateway is compatibel met Niko’s draadloze producten.
Je sluit er een bijna onbeperkt aantal

draadloze schakelaars en ontvangers op
aan. Later uitbreiden is perfect mogelijk.
De gateway is trouwens uitgerust met een
slimme meter interface die koppeling met
de Niko connected switch mogelijk maakt.
Zo krijgt de gebruiker inzicht in het energieverbruik en de energieproductie voor
elektriciteit. Wanneer ook de gas- en watermeter aan de slimme meter gekoppeld zijn,
kan ook dit verbruik weergegeven worden
in de app.
Niko connected switch is compatibel met
elke Niko afdekplaat.
www.niko.nl/connectedswitch

Elektrotechniek

Schakelaars op je
smartphone
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RDC® Radiall Data Cabling Systems
Elektrotechniek

RDC® verdiepingscursus
voor ICT/data professionals
RDC® Radiall Data Cabling Systems biedt duurzame oplossingen voor data-netwerken
in utiliteit, woonhuizen en industrie. De juiste netwerkinfrastructuur draagt bij aan
duurzaam bouwen. Als het netwerk toekomstgericht is, dan kan het jaren mee. Vaak
zelfs gedurende de economische levensduur van een kantoorpand.
Radiall verzorgt al jaren een uitgebreid
trainingsprogramma. Of het nu gaat om
een basiscursus, een opfrissingscursus
of een praktijktraining alles is mogelijk.
Op verzoek van onze klanten zijn wij op
dit moment een nieuwe training aan het
opzetten. Deze training is bedoeld voor
installateurs die al kennis op het gebied
van data hebben, maar deze kennis willen
verdiepen. De training vindt plaats op het
Radiall kantoor in Hoevelaken van 08.00
tot 16.00 uur, inclusief lunch.
We gaan uitgebreid in op de ontwikkeling
van data en telefonie LAN bekabeling.
Door de digitalisering van alle informatietransporten wordt het transport van
spraak, video enzovoort meer en meer
een digitaal signaaltransport. Netwerken
en toepassingen groeien erg snel naar
elkaar toe. Je kunt telefoneren over het
kabeltelevisienetwerk of via het telefoonnetwerk video ontvangen. De bekabelinginfrastructuren moeten meegroeien met
deze ontwikkelingen. Dat betekent dat
de bekabeling veel hogere bandbreedten
en frequenties moet kunnen verwerken.
Nieuwe bekabeling infrastructuren
gebruiken hoogwaardige kabels en
componenten en vereisen vakmanschap
bij de installatie. De meest toegepaste
protocollen zijn Ethernet en TCP/IP.
De indeling van netwerken (geografisch,
topologie, schakeltechniek en protocol)
komt aan bod. Ook gaan wij in op
netwerkapparatuur, mechanische eigenschappen van kabel en elektrische
aspecten. Na deze training gevolgd te
hebben, kunt u onder andere diverse
meetparameters herkennen, de kabelanalyzer voorbereiden en instellen,
een standaard meetrapport opstellen,
onderhoud doen en storingen oplossen.
Heeft u interesse om de RDC® verdiepingscursus te volgen: bezoek de Technische
Unie website voor de trainingsdata en een
overzicht van de inhoud.

www.technischeunie.nl/
portal/themas/data/
opleiding-training-data
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Nieuw

BEAM Electrolux maakt het schoonhouden van iedere leefomgeving kinderlijk
eenvoudig. Met de nieuwe Retraflex stofzuigslang is het centraal stofzuigsysteem altijd
binnen handbereik. De slang is direct uit de muur te trekken en even gemakkelijk terug
op te bergen na gebruik.

Al sinds het ontstaan van het centraal stofzuigsysteem is men gewend een lange
stofzuigslang met zich mee te dragen van
aansluitpunt naar aansluitpunt. BEAM
Electrolux brengt daar nu verandering in
met het Retraflex slang systeem.
Werking & Installatie
De Retraflex stofzuigslang met een lengte
van 9 m, 12 m of 15 m is direct uit de
muur te trekken vanuit een twee duims
buizensysteem met extra stromende
bochten. Na gebruik van de stofzuigslang
kan deze terug de muur in worden
gezogen met behulp van de zuigkracht
van de centrale stofzuigunit.
Installatie van het nieuwe
Retraflex slang systeem verschilt maar
nauwelijks van traditionele stofzuig installaties en is daarom zonder bijscholing
gemakkelijk te installeren. Er wordt enkel
gebruik gemaakt van extra lange bochten
zolang de slang zich in de leidingen
bevindt.

Totaalpakket
‘We bieden voor elk project een
oplossing. Met krachtige, betrouwbare,
doch geluidsarme en onderhoudsvrije
centrale stofzuigunits aldus Joost Krijnen,
directeur bij BEAM Electrolux Benelux.
‘Maar daar stopt het niet bij. We stellen
diverse tools ter beschikking, van een
online stofzuigsysteemberekeningsprogramma tot uitleg en demonstraties in de
showroom voor eindklant en personeel.
Zo zet BEAM Electrolux dit jaar sterk in
op innovatie en ondersteuning voor de
vakhandel.’
www.stofzuigers.com

Type
Retraflex
Starter Kit
Totaalpakket 9 m
Totaalpakket 12 m
Totaalpakket 15 m

Art.nr. BE-prijs
5916 898
5916 961
5916 933
5916 947

185,00
369,00
409,00
449,00

Gereedschap

Stofzuiger van de toekomst
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Snelle berekening brandblusapparatuur
Sanitair

Automatiseer brandveiligheidsanalyse
Automatiseer de brandveiligheidsanalyse
op basis van een BIM model in Revit®.
Saval Brandveiligheid Assistent™ automatiseert en analyseert de hoeveelheid
en locatie van de brandslanghaspels
en brandblussers in Autodesk Revit®.
Volledig gesynchroniseerd met de laatste
gebouwontwerpen, de daarbij behorende
plattegronden en Saval producten,

genereert de app automatisch visualisaties van de locatie en dekking van de
brandblusapparatuur.
De 2D en 3D visualisaties kunnen gemakkelijk worden geplaatst op een aparte
‘Revit sheet’ of ze kunnen worden opgeslagen als afbeeldingen. Zo kan snel en
gemakkelijk informatie worden verkregen
over de locatie en de dekking van alle
brandblusapparatuur in het gebouw.

Pluspunten van deze gratis plug-in
• Toont aantal en locatie van haspels,
blussers en brandcompartimenten
• Visualiseert het dekkingspercentage
• Gebaseerd op geldende normen en
wetgeving
www.saval.nl

Omron
Elektrotechniek

Energiebewaking
De eerste stap naar energiezuinigheid is het begrijpen van het energieverbruik. Ontdek
de hard- en software-oplossingen van Omron die energieverspilling diep in het systeem
blootleggen om apparatuur die te veel stroom verbruikt aan te pakken.
Betere energiebesparing
Voor het opsporen van verborgen
verspilling van elektrische energie is het
essentieel dit verbruik nauwkeurig op het
controlepaneel te visualiseren. Helaas is
dat vaak te duur. Daarom hebben wij de
KM-serie Multi-Circuit Smart Power
Monitors ontwikkeld - een economisch
platform waarmee u al het onnodige
energieverbruik exact kunt opsporen
en dus optimale energiezuinigheid kunt
realiseren.
Met slechts één KM-platform kunnen
metingen bij tot wel 36 circuits worden
uitgevoerd, zelfs voor gecombineerde
controlepanelen. Bovendien zijn KM

KM-N2
Compacte Power Monitor voor
meerdere circuits voor paneelinbouw

KM-N3
Compacte Power Monitor voor
meerdere circuits voor montage
op paneel

master- en slave-modules intern
gekoppeld, zodat er niet langer bedrading
voor voeding en communicatie nodig is.
Gelijktijdige metingen
Dankzij de speciaal ontwikkelde architectuur van de KM-oplossing kunnen
met elke master maximaal vier slaves
worden aangestuurd - vrij configureerbaar
tussen verschillende combinaties en
diverse modellen. Bovendien kunnen
er met één platform 36 lijnen worden
bewaakt. Dit betekent dat er aanzienlijk
minder componenten nodig zijn.

Nieuwe waarde voor paneelbouw
Ons concept ‘Value Design for Panel’
voegt nieuwe waarde toe aan uw
besturingskast. Wanneer meerdere
producten worden gecombineerd die
alle het Value Design-concept delen,
wordt de geleverde waarde nog hoger.
industrial.omron.nl/energy-efficiency
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SylBay LED

SylBay LED is Sylvania’s meest efficiënte Highbay reeks tot op
heden, met een levensduur van 100.000 uur! Een perfecte balans
tussen vorm en functionaliteit. Dankzij het robuuste en duurzame
ontwerp is de reeks geschikt voor productie- en assemblagesites,
magazijnen en grote hypermarkten.

SylBay LED biedt niet alleen een hoge lichtopbrengst tot 37.700 lm (lichtopbrengst
armatuur 290W wide 4000K versie), maar
ook een hoog rendement tot 140 lm/W
(95W single wide 4000K versie).
De reeks heeft een slanke, gebogen
architecturale vormgeving waardoor de
armaturen minder storend zijn wanneer
geïnstalleerd in de ruimte. Het ontwerp
met vinnen leidt het stof of stofdeeltjes
door het product heen zodat dit niet
bovenaan het armatuur opbouwt. Het
innovatieve koellichaam optimaliseert
bovendien de thermische huishouding
met de nieuwe koelvinnen.
Sylbay LED armaturen zijn ongelofelijk
licht in gewicht voor een highbay
armatuur - de single body versie weegt
slechts 4,6 kg (< 18.817 lm) terwijl een
ander armatuur van dit type makkelijk
24 kg weegt. Doeltreffende optieken
helpen te voldoen aan EN 12464-1 laagluminantie vereisten, perfect voor UGR22
lichtplannen en voor gebruik bij hoogbouwstelling in magazijnen of productieomgevingen met hoge gelijkmatigheid en
een maximale tussenafstand tussen de
armaturen.

De reeks heeft een kleurweergave
CRI > 80 en de beste kleurconsistentie
op de markt met 3 SDCM kleurtolerantie.
Dit creëert een frisse, natuurlijke werksfeer
met een zeer goede kleurweergave.
De armaturen zijn IP65; stofdicht en
beschermd tegen lagedruk waterstralen
en hebben beschermingsfactor tegen
impacts IK08.
SylBay LED is uitgerust met doeltreffende
optieken die helpen te voldoen aan
EN12464-1 laagluminantie vereisten,
waardoor de armaturen geoptimaliseerd
zijn voor gebruik bij hoogbouwstellingen
in magazijnen of productieomgevingen
met hoge gelijkmatigheid en een
maximale tussenafstand tussen de
armaturen.
Daarenboven biedt Sylbay LED een zeer
lange levensduur van 100.000 uur en
maakt de reeks het mogelijk bijkomende
energiebesparingen te realiseren tot 30%
door middel van slimme sturingen en het
gebruik van een optionele ingebouwde
sensor.
www.feilosylvania.com

Verlichting

Ongelofelijk efficiënt
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ABB
Elektrotechniek

De beste installatieautomaten in zijn soort
Met meer dan een eeuw ervaring maakt ABB de beste installatieautomaten ooit. De
ABB installatieautomaat kent een lange historie. Stapsgewijs is het product geëvolueerd.
Wij durven te stellen dat het de beste serie installatieautomaten in zijn soort is en dat
laten wij u graag gratis uitproberen.
S200 serie: een optelsom van
sterke eigenschappen
De S200 serie is volledig geoptimaliseerd

naar de (veeleisende) behoeften van de
gebruiker.
De belangrijkste voordelen zijn:

• Aanraakveilige aansluitklemmen (IP20)
• Schok- en trillingsbestendig,
• Ruimtebesparend, behuizing is slecht
17,5 mm in 80A en 100A
• Gemakkelijk aan te sluiten door dubbele
kooiklem aan boven- en onderzijde
• State-of-the-art behuizing met hoogste
niveau in brandvertraging en ontvlambaarheid
• High-performance, 100% tot 440V AC
• Hulpcontacten voor bodemmontage:
bespaar 50% ruimte in de kast
SU200 - de heavy-duty specialist!
De S200 garandeert een veilige installatie
in vele toepassingsgebieden. Met
dezelfde veelzijdigheid bieden we, voor
UL489 en CSA22.2 N0.5 toepassingen,
eveneens een heavy-duty automaat: de
SU200. Deze is gekeurd en gekwalificeerd
voor wereldwijde toepassingen. Door
standaard te kiezen voor deze allround
installatieautomaat bent u altijd verzekerd
van de juiste beveiliging. Overal ter
wereld, ook in Noord Amerika/Canada.
De SU200 is leverbaar in 1-, 2-, 3- en
4-polige uitvoering tot 63A in C-, K- en
Z-karakteristiek. De C- en Z-karakteristiek
zijn tot In = 40A geschikt tot 480VAC.
Try before you buy
Maak nu gebruik van onze actie en test
onze nieuwe generatie S200 installatieautomaten zelf. Aanmelden kan
eenvoudig op onze speciale actiepagina:
www.abb.nl/installatieautomaten
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Nest
Verwarming & Klimaat

Nest Cam Outdoor
Wie staat er voor de deur? Is de garagedeur
wel dicht? Loopt er iemand in de tuin? Met de
Nest Cam Outdoor houdt u alles in de gaten,
weer of geen weer. Hij is aangesloten op het
stopcontact, zodat je je geen zorgen hoeft te
maken over lege batterijen.

Meldingen op mobiel
De Nest Cam Outdoor stuurt meldingen
naar uw mobiel zodra er activiteit is en
laat u meeluisteren en iets terugzeggen
via de Nest-app. De beveiligingscamera
is altijd actief, ziet er goed uit, is weerbestendig en wordt aangesloten op het
stopcontact. Geen zorgen over lege
batterijen dus. Met de ingebouwde
microfoon en luidspreker kan verdacht
bezoek afgeschrikt worden of kunt u de
bezorger vertellen dat hij het pakketje
gerust kan achterlaten.
Continu opnemen
De Nest Cam is alert op beweging en
harde geluiden, zoals een dreun of het
rinkelen van een gebroken ruit. Hij kan
dan een melding sturen met een foto
van de gebeurtenis en zelfs een aantal
relevante momentopnamen drie uur in de

Nest-app opslaan. Met een abonnement
op Nest Aware kunt u dag en nacht
continu opnemen en persoonsmeldingen
ontvangen: zo weet u meteen of er
iemand is.

Melding gemist?
Via de Nest-app kijkt u gemakkelijk terug
wat er is gebeurd. Met Nest Aware neemt,
worden geavanceerde algoritmen in de
cloud ingeschakeld om activiteiten te
selecteren die u belangrijk vindt.
Beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit bepaalt hoe goed een
camera is. Sommige camera’s claimen
dat ze in HD opnemen. Maar door
sensoren en plastic lenzen ontstaat
alsnog een slechte beeldkwaliteit. Dankzij
de glazen lens van de Nest Cam kunt u
het hele beeld dag en nacht in Full
HD-video (1080p) bekijken.
www.nest.com
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Voor iedere installatie
Sanitair

Ankeroplossingen
Walraven heeft onlangs een nieuwe range
geïntroduceerd die bestaat uit verschillende
mechanische en chemische ankeroplossingen voor vele soorten toepassingen.
Van inslagankers, betonschroeven, doorsteekankers tot en met schildankers,
plafondankers en verschillende chemische
ankers, Walraven biedt een oplossing voor
iedere situatie en diverse ondergronden.
Zelfs wanneer hier additionele brandveiligheids- of seismische bestendigheidseisen
vereist worden.
Om een correctie installatie van deze

B.E.G.
Elektrotechniek

Adresseerbare DALI
aanwezigheidssensor
Flexibele toepassingen
De PD4-M-DAA4G is een compact,
op vergaderruimtes en klaslokalen
afgestemd, lichtregelsysteem voor geconcentreerd werken en leren bij homogene
lichtomstandigheden. Het geïntegreerde
bistabiele relais (potentiaalvrij, NO) biedt
zeven verschillende bedrijfsmodi: cut-off
voor DALI EVSA’s, HVAC, zone C, CdS
(schemerschakelaar), alarmpuls, impulsfunctie, uit.
4-in-1
In slechts één behuizing bevinden zich
een zeer gevoelige aanwezigheidsmelder,
een DALI-controller met de mogelijkheid
DALI-voorschakelapparaten te adresseren
en verdeeld over vier groepen aan te
sturen, een DALI-voeding en een drukknopbediening voor maximaal drie
verlichtingszones. Er kunnen tot 64 deelnemers (voorschakelapparaten) worden
aangesloten.
Lage investeringskosten
Dankzij het grote detectiebereik en
de mogelijkheid de lichtsensor op elk
deel van de ruimte te richten volstaat
meestal één melder per ruimte. Als er
toch uitbreiding van het detectiebereik
nodig zou zijn, kunnen tot vier slavemelders worden aangesloten.

De melders zijn leverbaar in modellen
voor opbouw- en plafondinbouwmontage.
De B.E.G. IR-adapter 92726 is noodzakelijk voor het programmeren van de
melder.
www.beg-luxomat.com

producten te helpen garanderen, biedt
Walraven calculatiesoftware die de beste
oplossing voor iedere specifieke belastingeis berekent. De Walraven Anker
Selectie Software, aan te vragen via de
website, maakt het mogelijk om totaaloplossingen te vinden in één softwareomgeving. Dit omvat niet alleen de ideale
bevestigingsoplossing, maar ook andere
Walraven-producten, zoals wandconsoles
en wandplaten.
walraven.com/nl/ankers
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Totaaloplossing

Heeft uw klant plannen om te bouwen of verbouwen? Dan zal deze u waarschijnlijk
een aantal vragen stellen: Welk type radiator moet ik kiezen? Waar dien ik rekening
mee te houden bij het vervangen van mijn oude radiatoren? Is vloerverwarming voor
mij de beste keuze? Wanneer kiezen voor elektrische radiatoren? De manier waarop u
deze vragen beantwoordt is zeer belangrijk, want dat zal het uiteindelijke comfort in de
woning van uw klant bepalen.
Wie slim is, kiest daarom meteen voor
een goed overdachte totaaloplossing,
zodat het in elke ruimte op elk moment
van de dag comfortabel vertoeven is.
Maar hoe realiseert u deze oplossing
zonder van verwarming een ingewikkeld
kluwen te maken? Kiezen voor een expert
zoals Radson, die voor elke situatie de
beste oplossing heeft, is een uitstekende
eerste stap.
Laat u inspireren
Heeft uw klant keuzestress? Geen nood!
Op de website van Radson staan een
pak nuttige en inspirerende tips en tools:
een Stylefinder, een Productcalculator
en zelfs een Smart Design app waarmee
u een radiator in een bestaand interieur
kunt visualiseren, en dat in de gewenste
kleur!

Verwarming aangepast aan uw
behoefte
Olivier Schmitz, Sales & Marketing
Director BeNeLux, licht de visie van
Radson toe: ‘In onze nieuwe campagne
zetten we onze totaaloplossingen extra
in de verf. Want een woning kan men
niet zien als één zone waar overal
dezelfde verwarmingsbehoefte bestaat.
Integendeel, de vraag naar warmte is
afhankelijk van zowel de ruimte als de
gebruiker zelf. Denk bijvoorbeeld aan
de slaapkamer, deze heeft een andere
warmtevraag voor wie er enkel in slaapt
dan voor een student die ze ook gebruikt
om te studeren.’
Weg met de complexiteit
Dat verwarming individueel per ruimte
kan bepaald worden, is een uitstekend
idee, maar mag niet nodeloos complex
worden. Dankzij onze connectiviteit en
onze nieuwe centrale Touch E3 zoneregeling kunt u elke ruimte eenvoudig
vanop afstand en naar wens regelen.
U kunt zelfs de volledige controle
overnemen vanop een smartphone
of tablet.

Breed gamma
Radson wil de klant dankzij slimme totaaloplossingen altijd en overal warmte en
comfort bieden. ‘Eén van onze grootste
troeven daarvoor is ons brede gamma, met
onder meer functionele paneelradiatoren,
stijlvolle designradiatoren, trendy elektrische radiatoren, slimme ventiloconvectoren
en innovatieve vloerverwarmingssystemen’,
verduidelijkt Olivier Schmitz.
De Touch E3 is leverbaar vanaf september
2017.
www.radson.com/nl

Verwarming & Klimaat

Overal een warm gevoel
in huis dankzij Radson
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Kabels en duurzaamheid
Elektrotechniek

Jobarco’s kabeloplossingen
voor uw duurzame projecten
U wilt uw project uitvoeren met duurzame producten. Welke kabels kunt u dan het
beste toepassen? Jobarco heeft een uitgebreide range kabelseries voor duurzame
oplossingen. Zo is er voor elke toepassing een geschikte kabel beschikbaar.
Halogeenvrije kabels zijn het voorbeeld
van duurzame kabels. Veiliger vanwege
de lage rookontwikkeling en gereduceerde
afscheiding van giftige stoffen bij brand.
Daarnaast is halogeenvrije kabel eenvoudiger te recyclen. Jobarco heeft diverse
halogeenvrije kabelseries beschikbaar.
Stuurstroomkabels Ecoflex
HHMB en HCHMB
Soepele, halogeenvrije stuurstroomkabels
met moeilijk brandbare buitenmantel. Een
uitgebreid pakket met diverse afmetingen
uit voorraad verkrijgbaar.

(bunchtest). MUD-, dieselolie-, hydroliseen weersbestendig.
Superflexibele rupskabels
Highflex PRO
Halogeenvrije hoogflexibele kabels
specifiek toepasbaar in kabelrupsen.
Door de supersoepele aderopbouw en de
geringe buigradius is dit type zeer geschikt
voor hoogfrequente bewegingen. In combinatie met onze kabelrupsen vormt de PRO
een oplossing voor elke beweegbare
toepassing. Het toegepaste Santoprene
materiaal maakt de kabel tevens geschikt
voor de Food & Beverage industrie.

Montagesnoer en stuurstroomkabels Radox 125
De Radox 125 serie is ozon- en weersbestendig, heeft een hoge kerfvastheid
en een temperatuurbereik van -40°C tot
en met +125°C. Verkrijgbaar in enkeladerige en in meeraderige uitvoering,
met of zonder afscherming.

Industriële, robuuste kabels
JWPK en Flexellent
Halogeenvrij en robuust. De juiste kabels
voor industriële toepassingen. Beide
producten hebben een uitstekende
bestendigheid tegen diverse chemische
en mechanische invloeden.

Scheepskabel Radox Marine
Uitermate soepele en dunne lichtgewicht
scheepskabel met DNV keur. Moeilijk
brandbaar volgens IEC 60332-3-22

Heavy duty kabels PUR-TPE en
PUR-TPE-CY
Oliebestendige halogeenvrije kabels,
mechanisch zwaar belastbaar en zeer

goed bestand tegen vette, oliën, zuren
en agressieve chemicaliën. Uitstekend
toepasbaar in een heavy duty omgeving.
Staat de door u gewenste kabel hier
niet bij? Wij helpen u graag met het
vinden van de juiste kabel! Jobarco’s
Kabelkeuzekaarten vindt u op de
website van Technische Unie. Natuurlijk
staan ook onze technisch adviseurs en
ons salesteam voor u klaar voor een
passend advies.
www.jobarco.com
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JUNG Design

Toekomstgericht en energiebesparend dimmen kan zo eenvoudig zijn - met
de nieuwe universele led draaidimmer van JUNG, voor alle soorten verlichting.
Intuïtief en comfortabel te bedienen. Met instellingen die kunnen worden
vastgelegd. En elegant van uiterlijk dankzij het veelzijdige JUNG Design.
Kortom: ronduit een highlight voor de perfecte sfeerverlichting.

Automatisch of handmatig
instellen
De universele led draaidimmer werkt
volgens het fase-aan of afsnijdprincipe.
De instelling van het dimprincipe dat
past bij de aangesloten verbruiker gaat
automatisch of manueel middels de as
van de draaiknop op het apparaat. Een
gekleurde led toont de gekozen bedrijfsmodus. Ook het instellen van de minimale
lichtsterkte gebeurt via de as. Als er geen
nulleider beschikbaar is in de installatie
(2-draads), kan de dimmer ook zonder
deze functioneren. Tevens is het mogelijk
de inschakellichtsterkte vast te leggen.

Voor alle gangbare
verlichting
• Dimbare ledlampen
• HV-halogeenlampen
• Dimbare inductieve trafo’s met
led- of halogeenlampen
• Dimbare elektronische trafo’s
met led- of halogeenlampen
• Compact fluorescentielampen
• Gloeilampen

De aangesloten lichtbron wordt altijd
ingeschakeld met een lampsparende
softstart.
Draaien en indrukken
De bediening en het vastleggen van
instellingen verloopt volgens het
bekende principe ‘draaien of indrukken’
of ‘draaien en indrukken’.

Dimmen via nevenunit
Meer mogelijkheden: met de nieuwe
draaidimmer kan ook via een aangesloten
nevenunit (pulsgever of 2-draadsnevenunit) gedimd worden.
www.jung.nl

Dimmeractie

5 halen =
4 betalen*
Vraag ernaar bij
uw Technische Unie
verkoopkantoor.
*Zolang de voorraad strekt.

Elektrotechniek

Universele led draaidimmer
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HENSEL Enyguide
Elektrotechniek

Ontwerp programma voor
behuizingssysteem tot 630A
Bijzonder aan dit systeem is dat het een gratis door iedereen te gebruiken
3D calculatie- en tekenprogramma is. Dit configuratie programma ENYGUIDE
vereenvoudigt het indelen van de kunststof verdelers. Deze intuïtieve tool voor
3D-planning biedt installateurs, paneelbouwers en elektrotechnici ondersteuning bij
het indelen, de projectmatige planning en het bestellen van kunststof verdelers.
Met deze software kunnen tekeningen
worden geëxporteerd in dxf en onderdelenlijsten in excel, ASCII of CSV. Het
programma geeft een goed overzicht en
het heeft een controle functie of alle
onderdelen zijn opgenomen. Visuele
weergave is mogelijk op meerdere
niveaus, zoals achter het afsluitdeksel,
voor en achter de afdekkap. Zelfs kun
je een foto (JEPG) samenstellen van de
nog te bouwen verdeler in de ontwerpfase. Het programma maakt warmte
berekeningen volgens de EN 61439
en genereerd uiteraard calculaties en
stuklijsten.
De stuklijsten zijn te importeren in
het Technische Unie bestelsysteem.
Online is het programma te gebruiken
via www.enyguide.nl, maar ook via de

Technische Unie website. Bij gebruik
is er een uitgebreide instructie gids
beschikbaar of uiteraard persoonlijke
begeleiding. Naar de engineering en
calculatie fase is er de uitvoering van
de Hensel verdeelkast.
Hensel kunststof verdeelkasten
Voor de montage van kunststof schakelen verdeelinrichtingen heeft HENSEL
een doordacht systeem van modulair
behuizingen. Dit moderne en nog steeds
verder door ontwikkelende systeem van
HENSEL is aangepast aan de laatste
normwijzigingen volgens de DIN EN
61439-2. Het is een ideaal programma
voor de installateur of paneelbouwer die
op een snelle, eenvoudige wijze een
kwalitatieve hoogwaardige energie
verdeler wil samenstellen tot 630A (PSG).

Op een rastermaat van 300 x 300 mm zijn
zes behuizingstypen kasten te verkrijgen
welke in alle richtingen gecombineerd
kunnen worden.
Er is een groot assortiment kasten te
verkrijgen: automaten kasten, kWh-meterkasten, zekeringen- kasten, NH-zekeringkasten, NH-zekeringkasten gemonteerd
op koperrail, railkasten, lastschakelaarkasten, vermogensschakelaar-, omschakelaarkasten enzovoort. Ook zijn er
diverse toebehoren verkrijgbaar, zoals
wartelplaten, klemmen, koppelstukken
bevestigingssets en sluitingen. Er is een
uitgebreide Nederlandstalige montage
instructie te verkrijgen.
Een compleet programma welke onder
andere toepasbaar is in de industrie,
binnenshuis en buitenshuis.
www.enyguide.nl
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Fluke

Of u nu een nieuw commercieel elektrisch of HVAC-systeem aanlegt of een bestaande
installatie ombouwt, het proces kan lang en moeizaam zijn. Door laserwaterpassen
aan uw gereedschapstas toe te voegen, kunt u zowel sneller als preciezer werken. Bij
sommige van de verkrijgbare laserwaterpassen is echter gebleken dat ze snel breken en
dat de kalibratie verloren gaat bij regelmatig gebruik tijdens het dagelijkse werk.

Fluke herkende dat er een hiaat bestond
tussen wat er verkrijgbaar was en wat
technici nodig hadden.
Daarom werd besloten om de welbekende
robuustheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van Fluke producten toe te
passen in een assortiment professionele
laserwaterpassen. Deze Fluke laserwaterpassen zijn grondig getest en bestand
tegen een val van een meter. Ze zijn
gemakkelijk te gebruiken en ze zijn veelzijdig genoeg om te voldoen aan een
breed scala van eisen voor het aanleggen
van elektrische en HVAC-systemen. Als u
zich afvraagt waarom u een professionele
laserwaterpas van Fluke nodig zou
hebben, zijn hier drie goede redenen:
1. Nauwkeurigheid.
Nauwkeurigheid. Nauwkeurigheid
Of u nu schakelinstallaties, kanalen, kabelgoten, verlichting, stopcontacten of schakelaars installeert: het is essentieel dat ze
een rechte lijn volgen respectievelijk in een
rechte lijn liggen, hetzij omwille van het
prestatievermogen, of uit esthetische overwegingen, of beide. Meetkoorden en met
een slaglijn aangebrachte krijtlijnen zakken
door respectievelijk raken besmeurd of
worden uitgesmeerd, en ze verdwijnen.
Lijnlaserwaterpassen van Fluke projecteren

precieze, goed zichtbare referentiepunten
tot op 3 mm nauwkeurig op 10 m afstand.
En ze leveren direct resultaten dankzij een
zich snel stabiliserende, zelf nivellerende
cardanische ophanging.
2.Overleeft een ruwe behandeling
U hebt misschien al geprobeerd een
laserwaterpas te gebruiken en toen
gemerkt dat u deze met fluwelen handschoenen moest aanpakken. Bestaande
laserwaterpassen breken snel of de kalibratie gaat verloren wanneer ze vallen.
Laten we eerlijk zijn, als u op een bouwterrein werkt, laat u weleens dingen
vallen, en u kunt het zich niet veroorloven
om uw laserwaterpas telkens weer te
vervangen wanneer u deze laat vallen.
Fluke heeft een beschermende rubber
behuizing toegevoegd, zodat haar laserwaterpassen een val van een meter
doorstaan en hun kalibratie behouden.

3. Tijd is werkelijk geld
Het is misschien een cliché, maar het is
ook waar. Men schat dat elektriciens tot
maar liefst 25% van hun tijd besteden aan
het meten en uitzetten. Traditionele
gereedschappen zoals waterpassen of
schietloden en krijt moeten vaak door ten
minste twee personen worden gebruikt.
Met Fluke laserwaterpassen kan één
persoon een rasterpatroon op de vloer
uitmeten en de punten op het plafond
overbrengen, om een precieze positionering van de armaturen of bevestigingen
te garanderen. Dit minimaliseert het aantal
keren dat men een trap op moet of een lift
of heftafel moet gebruiken, wat tijd
bespaart en het risico verkleint. Wat
vroeger uren duurde, duurt nu minuten,
waardoor u productiever bent en nauwkeuriger.
www.fluke.nl/laserwaterpassen

Gereedschap

Drie redenen voor
professionele laserwaterpassen
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GE LED 2D en LED glass lamp
Verlichting

Een nieuwe lichtdimensie
Bailey introduceert de LED 2D en de
LED Glass lamp van GE.
De LED 2D lamp is de opvolger van de
zeer succesvolle CFL 2D lamp (de zgn
spaarlamp). De lampen hebben de
klassieke 2D vlindervorm en gaan
gemiddeld drie keer langer mee dan de
CFL variant. Door de simpele plug & play
installatie is het een zeer aantrekkelijk
retrofit alternatief. Beschikbaar in 6,5W
en 12,5W en in de kleuren 2700K, 3000K,
3500K en 4000K.

De GE LED All Glass lamp heeft het
design van de traditionele matglas A60
lamp met de uitstraling van een halogeenlamp. Deze lichtbron is 100% glas,
met een fraai uiterlijk en uitstekende
prestaties. Beschikbaar in 4,5W voor
een equivalent van een 40W gloeilamp
en in 8W voor een equivalent van een
60W gloeilamp.
www.bailey.nl

NEOPERL
Sanitair

Design-waterstraal MIKADO
De MIKADO-straalregelaar heeft de internationale vakjury overtuigd en kreeg de ‘Red
Dot’-prijs voor zijn buitengewoon straalpatroon. Het nieuwe NEOPERL-product overtuigde
door zijn unieke designkwaliteit, functionaliteit en hoge innovatiegraad.
Met de nieuwe MIKADO-straalregelaar
wordt de waterstraal de blikvanger tijdens
het wassen van de handen. Het nieuwe,
netvormige straalpatroon stemt de
gebruiker gelukkig dankzij zijn sobere

schoonheid en inspireert de kraanontwerper. De straalregelaar vormt
door de geometrische opstelling van
de waterstralen een specifiek straalpatroon, dat opvalt door zijn ongeëve-

naard netuitzicht. De stralen lopen
harmonisch en de densiteit van de
waterstralen neemt naar onder toe af,
zodat de hardheid van de straal varieert
van masserend tot aangenaam zacht.
NEOPERL-straalregelaars vervolledigen
het ontwerp van de kranen door de
waterstraal een speciale vorm te geven
en ze voldoen aan de hoogste normen op
het vlak van kwaliteit en duurzaamheid.
De MIKADO straalregelaar is verkrijgbaar
in de maten M22x1 en M24x1.
Dankzij de geïntegreerde doorstroomtechniek levert deze straalregelaar
(onafhankelijk van de druk) nagenoeg
een constante doorstroomsnelheid
van circa 1,3 l/min en daardoor blijft
het waterverbruik en de kosten voor
(eventueel) heet water uiterst laag.
www.neoperl.net

Type
M22X1
M24X1

Art.nr.
6455 429
6455 436

BE-prijs
4,72
4,72
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De snelle, winstgevende kwaliteitsoplossing

Als installateur moet de kwaliteit van uw werk en producten perfect zijn. Maar
tegelijkertijd staan uw tarieven flink onder druk. Hoe biedt u deze uitdagingen het
hoofd? Attema en WAGO ontwikkelenden een nieuw, tijdbesparend concept.
Winstalleren. 100% stekerbaar installeren.

Als u in de huidige markt uw rendement
wilt behouden of vergroten, is snelheid
het toverwoord. Want hoe sneller u werkt,
hoe meer u kunt doen. Maar dat mag
nooit ten koste gaan van de kwaliteit
van uw werk. U hebt immers uw trots en
wilt uw opdrachtgevers graag te vriend
houden. Met de juiste producten boekt
u een behoorlijke tijdswinst.
100% stekerbaar installeren
Attema en WAGO zijn al jaren toonaangevend in de installatiemarkt. Om uw
projecten en installatiewerk zo rendabel
mogelijk te maken, zijn we altijd op
zoek naar nieuwe oplossingen. Naar
oplossingen die zijn gebaseerd op uw
dagelijkse praktijk. Daarom bundelen
we al onze kennis met de praktijkervaring
van onze klanten. Want alleen zo kunnen

we een echte bijdrage leveren aan de
structurele verbetering van uw concurrentiepositie. En aan meer rendement.
De winst van Winstalleren
Onze stekerbare producten en
systemen zijn gemakkelijk te verwerken.
Hun betrouwbaarheid hebben ze al jaren
bewezen. Maar wat levert Winstalleren u
concreet op?
• 80% sneller
• 40% goedkoper
• 90% minder faalkosten
Van groepenkast tot
schakelmateriaal
Winstalleren is een nieuwe werkwijze,
waarbij u uw complete netwerk van
A tot Z stekerbaar installeert. 100%.
Van Click-mate XL groepenkast tot

schakelmateriaal. Want alleen zo boekt
u maximale tijdswinst. En biedt u tegelijkertijd maximale kwaliteit. Ideaal voor
renovatieprojecten van woningen en
(woon)zorgprojecten. Maar ook voor
verbouwingen van kantoorgebouwen
naar appartementen, studentenunits of
hotels. Want: efficiënt werken, betekent
plezierig werken.
Dat is installatie volgens Attema.
www.attema.com

Elektrotechniek

Winstalleren:
100% stekerbaar installeren
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Ballorex van VSH
Verwarming & Klimaat

Inregelventielen voor
maximale prestaties
Het optimaal inregelen van (publieke) ruimtes is een lastige klus. Net
als het nauwkeurig meten en doseren van bijvoorbeeld koelingen van
fabrieksmachines. VSH heeft leidingsystemen om alles uiterst nauwkeurig
aan te leggen én de juiste appendages om in te regelen.
dit inregelventiel mogelijk de flow snel
en nauwkeurig te meten en te doseren,
zodat maximale resultaten met minimale
energiekosten gepaard gaan. Door het
grote bereik van Ballorex ventielen kunt
u altijd een ventiel kiezen dat maximale
regelautoriteit heeft en perfect aansluit bij
uw leidingdiameter, zonder het gebruik
van extra verloopkoppelingen.

Ballorex inregelventielen zijn een ideaal
voorbeeld hoe inregelen eenvoudig
en nauwkeurig kan voor een optimale
distributie van energie in verwarming- en
koelsystemen. Flowregeling met Ballorex
betekent een snelle en eenvoudige ingebruikname, zeer hoge precisie, flexibiliteit,
perfect uitgebalanceerde verwarming- en
koelsystemen, kostenbesparing en een
milieuvriendelijke oplossing.
Eenvoudige inregeling
Het assortiment bestaat uit de Ballorex
Venturi, Vario, Dynamic en Delta. Ieder
heeft zijn eigen kwaliteiten en voordelen,
met als uitgangspunt dat inregelen
eenvoudig is, tegen minimaal energieverbruik. Daarnaast heeft Ballorex ook de
Flowmeter die is voorgeprogrammeerd
voor een grote groep ventielen, ook van
andere fabrikanten. Een snelle, foutloze
instelling is daarmee gegarandeerd.
Compacte montage
Met Ballorex kunt u compacter en in
elke positie monteren, wat ideaal is voor
installaties met weinig ruimte, zoals bij
verwarming- en koelsystemen in schepen.

De Ballorex Venturi en Dynamic zijn door
hun stabiele signaal direct na bochten te
monteren, wat ruimte scheelt. Daarnaast
is de Venturi zeer snel afsluitbaar en
blijven instellingen behouden zodra het
ventiel weer wordt geopend.
De Venturi is ook ideaal om te gebruiken
bij de koeling van machines. Het is met

Besparen op inregeltijd
Met Ballorex bespaart u tot 20% op
inregeluren, doordat instellen en meten
tegelijk kunnen plaatsvinden. Balanceren
gaat hierdoor zeer snel en eenvoudig.
De inregelventielen zijn in allerlei soorten
en maten verkrijgbaar, waardoor ze in
diverse soorten ruimtes toepasbaar zijn.
Het resultaat: optimaal comfort en
minimaal energieverbruik.
www.vsh.nl/ballorex
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Eerste hulp bij wateroverlast

Met de FLUTBOX van Pentair’s Jung Pumpen bent u altijd goed voorbereid op eventuele
wateroverlast. Met een FLUTBOX kiest u voor een snelle en eenvoudige oplossing om uw
kelder of kruipruimte leeg te pompen. In een handomdraai heeft u de wateroverlast
onder controle. Plaats de box op de vloer, sluit de bijgeleverde brandweerslang en de
elektriciteit aan en u kunt meteen beginnen om het water naar buiten te pompen.

Flexibel inzetbaar
Ook zonder wateroverlast is de pomp
prima te gebruiken voor bijvoorbeeld het
leegpompen van een plat dak, vijver of
zwembad. De pomp kan snel en eenvoudig
uit de box verwijderd worden en vervolgens
flexibel ingezet worden. De FLUTBOX is
een handige hulp in huis en in de tuin.
www.jung-pumpen.nl

Type
PNTJ FLUTBOX MET POMP U5KS

Art.nr.
9210 955

BE-prijs
451,00

Inhoud FLUTBOX
• U5KS ontwateringspomp
• Brandweerslang met C-Storzkoppeling (12,5 meter)
• Transportbox met geïntegreerde pompbeugel voor
een veilige positionering van
de pomp
• Vlotter en fixatiebeugel om
het water tot een zo laag
mogelijk niveau weg te
pompen

Sanitair

FLUTBOX: voor huis en tuin
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OCS vloerdozen
Elektrotechniek

Duurzaam en veilig tot
in de vloer
In openbare gebouwen is (brand)veiligheid een belangrijk aspect. Met de
OCS vloerdozen 2.0 serie maakt u iedere ruimte zelfs tot ín de vloer veilig.
Met hallogeen kunststof, V0-zelfdovend materiaal en een 100% recyclebare
behuizing is de OCS 2.0 serie uniek in zijn soort én ook nog eens eenvoudig te
installeren. OCS lanceert twee nieuwe modellen.

NIEUW: OCS VELOX® 2.0 en
TETRA® 2.0 met slot
Twee type vloerdozen die in gesloten
stand vergrendeld kunnen worden.
De Velox 2.0 50 mm is uitermate
geschikt voor renovatie en nieuwbouw
en de Tetra 2.0 voor computer- of holle
ruimte vloeren. Beide varianten bieden
plaats aan vier 230V randaarde WCD’s
en drie lege modules ten behoeve van
data en/of multimedia. Het deksel heeft
een grote kabeldoorvoer. Ook als alle
(haakse) stekkers zijn aangesloten, is
deze eenvoudig te sluiten. In gesloten
toestand kan het deksel met een vast slot
worden afgesloten.
IN EEN NIEUW JASJE: OCS VELOX®
2.0 KRUISDOOS 82 mm
De OCS Velox® 2.0 kruisdoos 82 mm
is verbeterd. De vloerdoos beschikt
standaard over vier 230V randaarde
WCD’s en vier M45 modules of acht
dataconnectoren. Op 30 mm hoogte
ten opzichte van de bodem bevindt zich

een bodemplaat, waardoor een aparte
ruimte wordt gecreëerd voor uw 230V
lasverbinding. Het bodemdeel kan met
een eenvoudig handvat verwijderd
worden. Hierdoor is de installatie nog
eenvoudiger.
Samenstelling
De vloerdozen met slot en kunststof
oplegrand zijn standaard bij OCS op
voorraad. De kruisdoos is ook beschikbaar met een rvs deksel waar 15 mm
parket of natuursteen ingelegd kan
worden. Zo passen de vloerdozen bij
iedere vloer. Zoals u van OCS gewend

bent, wordt iedere samenstelling
geleverd onder één artikelnummer.
OCS is partner van MVO Nederland.
www.ocsystems.nl

Type
Uitvoering 4 x 230V + 8 x data uitsparing
50 mm - kunststof klapdeksel
50 mm - rvs 15 mm deksel
50 mm - rvs 15 mm deksel zonder rand
4 x WINSTA + 8 x data
32 mm - kunststof klapdeksel

Art.nr.

BE-prijs

3780 020
3780 053
8926 028

156,05
257,76
289,28

1004 641

146,52
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ViFresh en DirectFlush
Sanitair

Toilet- en persoonlijke
hygiëne
Hygiëne, betrouwbaarheid en schoonmaakgemak - drie factoren waar veel waarde
aan wordt gehecht. Door innovatie streeft Villeroy & Boch hierbinnen naar het hoogste
resultaat. Maak kennis met onze ViFresh en DirectFlush: toilet- en persoonlijke hygiëne.

V&B Directflush wwc

Subway 2.0 wwc ViFresh - Voor
hygiënische reiniging en extra
frisse geur!
De innovatieve ViFresh-technologie van
Villeroy & Boch combineert een frisse
lucht en hygiënische verzorging door
middel van een zeer gebruiksvriendelijk
systeem. De ViFresh-technologie is een in
het keramiek geïntegreerd vakje achterin
het toilet waar toiletblokjes- en gels in
kunnen worden geplaatst. Bij elke
spoeling worden de werkzame stoffen
gelijkmatig gedoseerd in de binnenpot en
wordt er hygiënisch gereinigd waarbij er
een frisse geur vrij komt. Het vullen van
de ViFresh gaat eenvoudig zonder dat er
onhygiënische plaatsen zoals toiletrand
als de closetpot worden aangeraakt.
DirectFlush - Ultramoderne hygiëne
Met de innovatieve spoeltechniek DirectFlush zorgt Villeroy & Boch voor nog
meer hygiëne op het toilet. Door de open
spoelrand wordt het schoonmaken van
het toilet nog gemakkelijker en ook zijn
er geen plaatsen meer waar het vuil

zich zomaar kan afzetten. Wel zo fris!
DirectFlush toiletten voldoen aan de
hoogste hygiënische eisen. Door de
specifieke vormgeving worden de
wandclosets bijzonder snel en grondig
gereinigd. Een van de toonaangevende
Europese hygiëne-instituten ‘IZORE’
heeft dit in een test aangetoond.

V&B Subway 2.0 wwc ViFresh

DirectFlush-toiletten beschikken over
een intelligent waterbeheersysteem
waardoor de binnenpot maximaal wordt
gespoeld. Dankzij de geglazuurde open
spoelrand kan het toilet snel en eenvoudig
schoongemaakt worden. Tevens zorgt de
innovatieve waterloop ervoor dat de
DirectFlush-toiletten gespoeld kunnen
worden met een minimaal spoelvolume
tot slechts 4,5/3 liter.
Het Subway 2.0 wandcloset is te verkijgen
met zowel de innovatieve ViFresh als de
DirectFlush technologie. Deze combinatie
van ViFresh en DirectFlush zorgt voor de
ultieme hygiëne van het toilet.

Conventionele wc’s, met spoelrand

www.pro.villeroy-boch.com

DirectFlush wc’s zonder spoelrand

Rimless wc’s, zonder spoelrand
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Dynamiek in markt van accu’s en lantaarns
Gereedschap

Een échte specialist in
licht en spanning
Elfa is importeur, groothandel en full-service specialist in licht en
spanning. Elfa biedt topproducten, diensten en adviezen op maat
voor de professionele markt. Het vertegenwoordigt alle grote merken
en levert deze aan professionals die gaan voor kwaliteit.

Tot kort in de Tweede Wereldoorlog
was Elfa Elementenfabriek een
productiebedrijf. Het maakte destijds
bruinsteenbatterijen en platte metalen
zaklantaarns. Na de oorlog ging Elfa
verder als groothandel en importeur
van de topmerken in zowel accu’s,
batterijen als verlichting. De expertise
die in meer dan een eeuw is opgebouwd
binnen het bedrijf, gebruikt het om
de beste merken en producten te
selecteren en ook om maatwerk voor
haar klanten te realiseren. Elfa heeft
eigen assemblagefaciliteiten waar het
batterypacks op maat kan samenstellen.

Dynamiek
Zowel de accu als de (zak)lantaarnmarkt
kennen momenteel een enorme dynamiek.
Elfa bracht afgelopen jaar de Amerikaanse
Coast zaklampen op de Nederlandse
markt. Kwalitatief enorm hoogwaardige
zaklampen, die standaard met veel accessoires geleverd worden. Het gaat om zeer
scherp geprijsde lampen van een zeer
hoge kwaliteit. Elfa geeft zonder aarzeling
vijf jaar garantie en ziet de vraag naar
deze lampen spectaculair groeien. Echte
hardlopers zijn bijvoorbeeld de HP7R,
G19, HX5 en de zeer robuuste Polysteel
lampen. Maar ook de traditionele merken
zitten niet stil. Zo introduceert Elfa in het

derde kwartaal van dit jaar een geheel
nieuwe Maglite. Het gaat om een zeer
aantrekkelijke oplaadbare mid-size
zaklantaarn; de ML150LR. Een pracht
lamp die zo stevig in zijn oplader vast
zit, dat je hem zelfs op de kop in je
auto op zou kunnen hangen. Ook dat
belooft een groot succes te worden.
Daarnaast levert Elfa uiteraard ook
de Maglite MagCharger met alle
benodigde accessoires.
De volledige catalogus van Elfa is te
raadplegen via:
www.elfa.nl
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GROHE SENSE en GROHE SENSE GUARD

Soms is water een bron van problemen. Een lekkage, een verstopte spoelbak,
een gebroken leiding… En plotseling word je geconfronteerd met grote
schade aan je huis en hoge kosten die kunnen oplopen tot in de duizenden
euro’s. Bovendien leidt waterschade tot veel stress en regelwerk en uiteraard
gaat er onnodig veel schoon drinkwater verloren.

GROHE SENSE: De slimme
watersensor
GROHE Sense detecteert de aanwezigheid
van water, controleert de temperatuur en
vochtigheid en meldt problemen meteen,
voordat ze tot iets ergers kunnen leiden.
Zodra de sensor in contact komt met
water, laat GROHE Sense gelijk een
pieptoon horen en een knipperend rood
licht zien. GROHE Sense stuurt je direct
een melding via de GROHE ONDUS-app
naar jouw smartphone als de sensor een
lekkage detecteert. Zo ben je er op tijd bij
en kun je voorkomen dat de lekkage een
overstroming wordt. Je gezondheid kan
ook lijden onder een te lage vochtigheid:
met geïrriteerde voorhoofd- en bijholtes,

branderige ogen, een droge huid en
een verhoogd risico op verkoudheid tot
gevolg. GROHE Sense waarschuwt je
wanneer de vochtigheid onder het niveau
zakt dat je vooraf hebt ingesteld.
GROHE SENSE GUARD: De slimme
waterbesturing
Van het detecteren van microlekkages tot
het ontdekken van een gebroken leiding
en het automatisch afsluiten van de watertoevoer: GROHE Sense Guard geeft je de
volledige controle over je watervoorziening.
Bovendien stuurt GROHE Sense Guard
je direct een melding via de GROHE
ONDUS-app als de sensor een waterlek
detecteert, of het nou om een microlekkage of een gebroken leiding gaat. Het
gevaar op vorstschade is groter in ruimtes
die niet vaak gecontroleerd worden, zoals
de kelder, of in vakantiehuizen die veel
leeg staan. GROHE Sense Guard meet de
watertemperatuur op de plaats waar het
water uw huis binnenkomt en geeft u direct
een waarschuwing bij inkomend water met
een bevriezingsrisico.
www.grohepro.nl

Sanitair

Bescherming tegen
waterschade
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Tridonic basicDIM DGC
Verlichting

Lichtregelsysteem
De Tridonic basicDIM DGC is een stand-alone lichtregelsysteem, waarmee DALI
verlichtingsarmaturen collectief aangestuurd kunnen worden door middel van een DALI
Broadcast signaal. De Tridonic basicDIM DGC is de basis voor een energiezuinig en
kosteneffectief verlichtingssysteem met daglichtregeling en/of bewegingsdetectie.

De Tridonic basicDIM DGC is voorzien
van een geïntegreerde DALI voeding,
waarmee maximaal 20 DALI drivers/
voorschakelapparaten kunnen worden
bediend. Voor de basicDIM DGC zijn
bijpassende daglicht- & bewegingssensoren beschikbaar. Daarnaast kan
de controller handmatig overruled
worden via een pulsdrukker.
Eenvoudig en flexibel
De Tridonic basicDIM DGC wordt
standaard geleverd met vijf voorgeprogrammeerde profielen voor
een (kantoor)ruimte, klaslokaal, gang,
toilet, en voor een vrijstaand armatuur.
Lichtregelsysteem zonder
programmeren
De voorgeprogrammeerde profielen
kunnen gekozen worden met behulp
van de Tridonic basicDIM DGC
programmer (afstandbediening), het
is dus niet nodig om de basicDIM
DGC controller te programmeren.
Indien gewenst, kan elk profiel echter
volledig geprogrammeerd worden om
aan specifieke eisen te voldoen.
De Tridonic basicDIM DGC kan in een
armatuur worden gemonteerd, of los
op het plafond worden geplaatst met
behulp van een losse trekontlasting.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact
op met uw Technische Unie verkoopkantoor of met Elpro.

www.elpro.nl

Type
Tridonic basicDIM DGC
Tridonic trekontlasting t.b.v. basicDIM DGC
Tridonic basicDIM DGC PROGRAMMER
Tridonic basicDIM DGC daglicht-/bewegingssensor 5DPI 14rc*
Tridonic basicDIM DGC daglicht-/bewegingssensor 5DPI 14f**
* voor montage in plafond | ** voor montage in armatuur

Art.nr.
BE-prijs
9433 174
137,04
9621 900
26,91
9253 226
26,39
9621 858
110,70
9621 830
100,14
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KAISER

Een gebouw moet tegenwoordig niet alleen voldoen aan de eisen van de gebruiker
op het vlak van architectuur en functionaliteit. De steeds verder aangescherpte
energiepresatatienorm (EPC) leidt ertoe dat er steeds verdergaande maatregelen
moeten worden getroffen om een gebouw energiezuinig of zelfs energieneutraal te
krijgen. De Kaiser luchtdichte installatieproducten helpen u te voldoen aan de hogere
eisen van de EU-richtlijnen (2009/91/EG) en de nationale EPC normen.
Een potentiële zwakke plek bij luchtdicht
bouwen is de elektrotechnische installatie
in wanden en plafonds. Om energieverliezen te voorkomen moeten wand- en
plafondopeningen voor schakelaars, wandcontactdozen, maar ook inbouwspots,
inbouwluidsprekers en kabel- en buisdoorvoeren luchtdicht worden uitgevoerd.
Luchtdichte installatie met
ECON® techniek
Een gegarandeerde luchtdichte installatie
in gebouwen wordt mogelijk gemaakt
dankzij de Kaiser producten met ECON®
techniek. Producten met ECON® techniek
zijn luchtdicht en zorgen ervoor dat ongewenste luchtstromen die energieverlies
veroorzaken (verlies bij verwarming of

De karakteristieken van de
ECON® techniek op een rij:
• Elastische dichtingsmembraan
voor gegarandeerde luchtdichtheid
• Gereedschapsloze kabel- en
buisinvoering
• Geïntegreerde trekontlasting
volgens DIN EN 60670

koeling) worden vermeden. Hiermee
leveren de ECON® producten een belangrijke bijdrage aan de vervulling van de
eisen die worden gesteld in de EU-richtlijnen en de Nederlandse EPC normen.
De gegarandeerde luchtdichte en verwerkingsvriendelijke ECON® techniek is bij
Kaiser een standaard voor duurzame
gebouwinstallaties. De elasticiteit van
het dichtingsmembraan zorgt ervoor
dat deze bij het doorprikken strak om
de kabel of buis ligt. Op deze manier
ontstaat een luchtdichte doorvoer,
waardoor ongecontroleerde luchtstromen
worden uitgesloten. Dit voorkomt niet
alleen warmteverlies, maar voorkomt
tevens het ontstaan van schade op basis
van de vorming van condenswater.
De luchtdichte oplossingen van
Kaiser
U vindt deze ECON® membraantechniek
terug in de volgende Kaiser producten:
• Hollewand- en inbouwdozen, voor
het luchtdicht inbouwen van schakelmateriaal
• Inbouwbehuizingen, voor bijvoorbeeld
het luchtdicht inbouwen van verlichting
of luidsprekers

• Luchtdichte manchetten, voor het
luchtdicht maken van kabel- en buisdoorvoeren
• Buisstoppen, voor het luchtdicht maken
van elektrobuizen
www.gunneman.nl/b-u
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Intelligente luchtdichte
installatiesystemen
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Geesa lanceert de nieuwe collectie AIM
Sanitair

‘Less is more’ is het
uitgangspunt van AIM
AIM is het toonbeeld van ‘less is more’ en biedt functionaliteit in een minimalistisch
ontwerp. De collectie bestaat uit twintig accessoires, die door hun eenvoud qua
ontwerp en installatie, gemak bieden voor zowel de installateur als de gebruiker. Een
bijzondere toevoeging aan de AIM collectie is de functionele telefoonhouder. De AIM
collectie, waarvan de naam een zinspeling is op de Geesa fabriek aan de Eem, is
ontworpen door Joanna Boothman Design, Amsterdam.
Wie kiest voor de combinatie van gemak,
duurzaamheid en een minimalistisch
ontwerp, kiest voor de AIM accessoires
van Geesa; strakke lijnen en geometrische
symmetrie in glanzend chroom. Geen
opsmuk, maar eenvoud qua ontwerp
en installatie. Alle accessoires bieden
hierdoor gemak en comfort aan zowel
de installateur als de gebruiker.
De AIM collectie bestaat uit twintig
accessoires, zoals verscheidene toiletrolhouders en handdoekhouders, enkele
en dubbelen haken, een handdoekring,
een glashouder, een basket en planchetten en er is een AIM Accessory Pack.
Bijzonder is dat naast deze gangbare
badkameraccessoires de AIM serie ook
een smalle, glazen planchet biedt, waarop
de mobiele telefoon kan rusten tijdens het
verblijf in de badkamer of het toilet. Deze
functionele AIM telefoonhouder is er ook
in combinatie met een toiletrolhouder.
De AIM accessoires passen in een
verscheidenheid aan interieurs. De
collectie is behalve veelzijdig ook veelzeggend. AIM staat niet alleen voor
‘doelgericht’, maar spelt omgekeerd
ook ‘MIA’, oftewel ‘Made In Amersfoort’,
in de Geesa fabriek aan de rivier de Eem.
De AIM collectie is ontworpen door
Joanna Boothman Design, Amsterdam.
www.geesa.nl
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RAUTHERM SPEED

RAUTHERM SPEED is de flexibele PE-Xa vloerverwarmingsbuis van REHAU. Dankzij de
flexibele laagopbouw is de buis tot wel 30% buigzamer. Zo bespaart u waardevolle tijd
en profiteert u van een snellere buisverlegging tot maar liefst 20%. In combinatie met het
RAUTHERM SPEED klittenbandverlegsysteem kunt u maar liefst 30% tijd besparen.

RAUTHERM SPEED buis
De basis van de REHAU verlegsystemen
is de oranje RAUTHERM SPEED PE-Xa
buis. Naast de speciale materiaalcombinatie en de beste verlegeigenschappen
kunt u met RAUTHERM SPEED ook op
de bewezen PE-Xa voordelen vertrouwen.
De verwerkingstemperatuur tot -10°C,
ongevoeligheid voor spanningsscheurvorming en restlengteverwerking met
behulp van de schuifhulsverbindingstechniek, zijn eigenschappen die ook voor
de RAUTHERM SPEED buizen vanzelfsprekend zijn. De buis is verkrijgbaar in de
afmetingen 10 x 1,1 mm, 14 x 1,5 mm en
16 x 1,5 mm en toe te passen in combinatie met alle gangbare verlegsystemen.
Speciaal voor het klittenbandverlegsysteem is de RAUTHERM SPEED
buis voorzien van een klittenbandwikkel.
Dankzij de korte wikkel van het klittenband om de RAUTHERM SPEED K
buizen ontstaat een groot hechtoppervlak.
Dit garandeert een nauwkeurige plaatsing
en sterke bevestiging van de buis.

Tot wel 30% sneller werken
met het RAUTHERM SPEED
klittenbandsysteem
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 supervlakke RAUTHERM SPEED
plus klittenbandmat - zelfklevende mat

met een geringe hoogte van slechts
3 mm. Kan direct op de aanwezige
isolatie/ondergrond geplakt worden.
• Warmte- en contactgeluidisolatie met
de RAUTHERM SPEED klittenbandplaat
• De RAUTHERM SPEED plus renova,
ideaal voor renovatie - met de 2 mm
dunne klittenbandmat in combinatie met
de RAUTHERM SPEED K 10 mm buis
kan er al een minimale opbouwhoogte
van slechts 21 mm gerealiseerd worden!
Tot wel 45% sneller installeren
dankzij SPEED connectoren
Naast de buis en de verlegsystemen
heeft REHAU ook een RAUTHERM
SPEED verdeler in haar assortiment.
Het bijzondere aan deze verdeler
zijn de af-fabriek voorgemonteerde
SPEED connectoren. Deze maken een
eenvoudige en snelle insteekverbinding
tussen de buis en de verdeler mogelijk,
knelkoppelingen behoren vanaf nu tot
het verleden.
www.rehau.nl

Verwarming & Klimaat

Nu nog sneller verleggen
met REHAU
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Beauties met brains
Sanitair

Mooi van buiten
knap van binnen
Omdat functionaliteit in de openbare ruimte ook mooi mag zijn.
De nieuwe armaturenlijnen F3 en F5
zijn helemaal op hun plek in de openbare
ruimte. Zelfsluitende en opto-elektronische technologie zorgen voor veiligheid,
comfort, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Bijzonder geschikt dus voor
ruimten met een hoge bezoekfrequentie
en voor de voedingsindustrie, grootkeukens en ziekenhuizen. Functie en
vorm zijn voor ons even belangrijk. De
F3 en F5 armaturen kenmerken zich dan
ook door een pure, heldere vormentaal.
Wereldprimeur
De R&D specialisten van Franke
ontwikkelden de eerste keramische,
zelfsluitende patroon ter wereld. Deze
innovatie maakt een stagnatievrije,
hydraulische sturing van de waterstroom
mogelijk en dankzij de constructie met
gescheiden kamers werkt het nieuwe
FRAMIC-patroon onafhankelijk van de
stroomdruk.
www.franke.nl
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Rittal Blue e+

De energieprestaties van Rittal Blue e - het meest efficiënte koelsysteem voor besturingskasten ter wereld - waren niet te overtreffen. Toch is het ons gelukt: de nieuwe Blue e+
koelaggregaten zijn aanzienlijk energiezuiniger dan hun voorganger, en voegt daar
nog een paar belangrijke pluspunten aan toe.

75% energiebesparing
Blue e koelaggregaten verbruiken al 40%
minder energie dan hun voorganger en
zijn daarmee de zuinigste op de markt.
Met Blue e+ gaan we nog een stap verder.
De gepatenteerde toepassing van de
heatpipe technologie zorgt voor passieve
koeling en de afvoer van warmte zodra de
omgevingstemperatuur lager is dan de
kasttemperatuur. En dat scheelt: Blue e+
is nog eens 75% energiezuiniger! Goed
nieuws voor uw MVO-prestaties én uw
energierekening. De investering in Blue e+
is daarom zeer snel terugverdiend.
Meer mogelijk met minder
varianten
Om uw keuze makkelijk te maken, hebben
we het Blue e+ programma teruggebracht
van 42 tot 6 varianten. Alle modellen zijn
uitgerust met een multi-voltage inverterregeling, zodat u elke gangbare spanning
kunt aansluiten. Alle varianten hebben
voortaan dezelfde sparingsmaat, wat
een vlotte montage ten goede komt. De

ventilatoren zijn toergeregeld en zorgen
dat de temperatuur in de kast constant
blijft. En dat is belangrijk voor zowel de
levensduur van de componenten als het
energieverbruik.

USA ready
Rittal Blue e+ koelaggregaten zijn
‘UL-listed’, een onmisbare goedkeuring
voor de Amerikaanse markt.
www.rittal.nl

Eenvoudige bediening
Nog een primeur: het Blue e+ koelaggregaat is de eerste met een overzichtelijk
kleuren display. Hierop ziet u cruciale
informatie over kasttemperatuur, koelvermogen, energieverbruik en eventuele
waarschuwingen. Via het touch display
past u in een handomdraai instellingen
aan. Maar dit kan ook via de handige app
voor de smartphone. Ook is het mogelijk
het aggregaat via ethernet te monitoren.

Type
RITL BLUE E+ KOELAGGR 2,0KW
RITL BLUE E+ KOELAGGR 2,6KW
RITL BLUE E+ KOELAGGR 4,2KW
RITL BLUE E+ KOELAGGR 5,8KW

Art.nr.
9818 638
9818 645
9818 652
9818 659

BE-prijs
3.269,38
3.846,74
4.480,73
5.295,00

Elektrotechniek

Het meest efficiënte
koelaggregaat ter wereld
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CLV-systemen
Verwarming & Klimaat

Burgerhout helpt installateurs
verder met CLV-systemen
Combinatie-Luchttoevoer-Verbrandingsgasafvoer, voor u beter bekend als CLV, is dé
oplossing voor gestapelde bouw. Wanneer er meerdere ketels op één systeem moeten
worden aangesloten, heeft Burgerhout altijd het optimale CLV-systeem voor u.
Hiervoor hebben we de volgende informatie van u nodig:
• Hoeveel ketels
• Diameter
• Verdiepingsvloerhoogte
• Vloerdikte
• Plat dak of schuin dak

Offerte, tekening én ondersteuning
CLV hoeft niet ingewikkeld te zijn, ook
al denkt u misschien van wel. Wij helpen
u verder met een systeem dat optimaal
gebruiksgemak biedt. De eenvoud qua
maatvoering is een groot voordeel: alles
past op elkaar en het verstelbaar schuifelement maakt afwerking heel gemakkelijk. Burgerhout ondersteund u met
het maken van de juiste keuze voor uw
project. Laat ons weten wat de specificaties zijn van uw project en wij sturen
u binnen twee dagen een offerte.

U ontvangt een passende offerte en na
akkoord maken we een tekening aan
de hand van uw specificaties. Met een
levertijd van ca. drie weken zorgen wij
ervoor dat u snel aan de slag kunt.
Daarbij helpen we u door de artikelnummers zowel op de tekening als op
de verpakking te vermelden. Hierdoor
is het installeren van het CLV-systeem
een stuk eenvoudiger geworden.
De vele mogelijkheden van een
CLV-systeem van Burgerhout
Burgerhout kan elk CLV-systeem
voor u samenstellen als het gaat om
diameter en uitvoering. We bieden
diverse aansluitingsmogelijkheden in
concentrisch of parallel. Wilt u het CLVsysteem combineren met het ventilatiekanaal? Ook dat is mogelijk. Elke
component wordt geleverd met een
sterke klemband die de stabiliteit van
de verbinding garandeert. U kunt op
het CLV-systeem naadloos aansluiten
op onze andere producten zoals
TwinSafe en Safe-PP.
De CLV-systemen van Burgerhout
(Merk: Roccheggiani) zijn van hoge
kwaliteit en volledig in hoogwaardig
rvs uitgevoerd. De buitenmantel is
glanzend gepolijst en de aansluitingen
zijn voorzien van een duurzame en
veilige drievoudige lipring.
burgerhout.nl
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NORTON kwaliteitsarmaturen
Verlichting

Duurzaamheid voorop
met led
Norton richt zich bij het ontwikkelen van armaturen op lange levensduur, een
perfecte lichtkwaliteit en een uitstekende lumen/Watt verhouding. Dit doen we
omdat duurzaamheid constant een punt van aandacht is in onze bedrijfsvoering.
Utilteit: geïntegreerde oplossing
Voor de utiliteit biedt Norton een breed
scala aan verlichtingsoplossingen die
leverbaar zijn in DALI dimbare uitvoering
en zijn in te passen in gebouwbeheersystemen. Ook een oplossing met
Livelink is mogelijk. Een goed voorbeeld
is het hoog rendement led panel LPS-P
met microprismatische afscherming
(UGR < 19). De hoogwaardige leds,
driver en Europese productie staan
garant voor een uitstekend product met
een levensduur van 50.000 uur L80/B50.
Industrie en opslag
Het Norton Lichtlijn Systeem (NLS) is hét
verlichtingssysteem voor de industrie en
opslag. Zeer snel te monteren, robuust,
veilig en duurzaam. De NLS-P serie met
prismatische lens, hoge lumenstroom
(> 100lm/W, 50.000 u L80/B10) en
een uitgekiend lichtbeeld zorgen voor
optimale verlichting tegen de laagst
mogelijke onderhouds- en energiekosten.
Dé oplossing voor zowel nieuwe als
bestaande projecten.
Ook biedt Norton de led high-bay HBL-I
(IP66, IK10), met een zeer hoge efficiency
en levensduur 50.000 u L80/B10.
Het armatuur is leverbaar in 11.000 lm,
17.250 lm en 23.000 lm. Dankzij het Easy
Connect systeem voor de elektriciteitsaansluiting is het armatuur eenvoudig te
monteren.

Highlights
Norton ledarmaturen
• Duurzaam en energiezuinig
• Europese productie
• Voldoen veelal aan EIA
(investeringsaftrek)
• Doorgaans uit voorraad
• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
• Vijf jaar garantie

Openbare ruimte
De serie KFA LED kofferarmaturen zijn de
duurzame vervangers voor conventionele
buitenarmaturen met kwiklampen. Voor
onder andere de optimale verlichting van
parkeergarages levert Norton de WDO.
Deze armaturen met geïntegreerde led
zorgen voor hoge energiebesparingen en
aanzienlijk lagere onderhoudskosten.
Norton, dat loont!
Norton biedt duurzame ledverlichtingsoplossingen voor elk project, met vijf jaar
garantie die bovendien een aanzienlijke
bijdrage leveren aan het verlagen van
de Total Cost of Ownership. Duurzaam
investeren in Norton maakt uw bedrijf
groener en energiezuiniger. Dat loont
aan alle kanten!
www.norton.nl

LPS-P

HBL-I

WDO
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Duurzaamheid
Elektrotechniek

OBO BETTERMANN ontvangt
DGNB Navigator Label
OBO BETTERMANN heeft het DGNB Navigator label ontvangen voor zijn Magic®
kabeldraagsystemen RKSM, MKSM en SKSM. Het label wordt toegekend aan
producten welke aantoonbaar bijdragen aan duurzaamheid van gebouwen.
De Navigator ondersteunt architecten
en planners met uitgebreide productspecifieke informatie bij het kiezen van
duurzame bouwproducten. De toekenning
van de gebouwen door DGNB met een
certificaat in platina, goud, zilver of brons
kan positief worden beïnvloed door het
gebruik van producten met het DGNB
Navigator label.
Voorwaarde voor opname in de DGNB
Navigator (www.dgnb-navigator.de) is
een certificering van producten met een
‘Environmental Product Declaration’
(EPD).
Voor deze certificering wordt de volledige
cyclus, met inbegrip van de productieprocessen van de producten zeer
complex geanalyseerd en geëvalueerd
in termen van energie en grondstof-

gebruik, emissies en andere milieueffecten. Pas daarna zijn de producten
voor toetsing door DGNB, LEED of
BREEAM beschikbaar.
CO² -reductie staat centraal
Duurzaamheid krijgt steeds meer
aandacht in onze maatschappij.
Steeds vaker wordt er gezocht naar
producten die worden geproduceerd
met een minimale CO2-uitstoot. Bij OBO
BETTERMANN staat de aandacht voor
het milieu centraal en spannen wij ons in
om CO2-uitstoot te reduceren.
Kabelgootsysteem RKS-Magic®
van OBO BETTERMANN
Ook de montagetijd wordt bij de
beslissing voor een product steeds
belangrijker. OBO heeft de huidige

techniek doorslaggevend verbeterd
en daarmee het begrip snelmontage
opnieuw gedefinieerd. De OBO
kabelgoot RKS-Magic® is een echte
systeeminnovatie. Deze zorgt voor
een overduidelijke versnelling van de
montage.
Dankzij het door OBO ontwikkelde en
gepatenteerde verbindingssysteem
kan deze binnen enkele seconden
zonder gereedschap met slechts één
handeling worden gekoppeld. En dat
zonder de stabiliteit en de draagkracht
geweld aan te doen.
obo-bettermann.nl
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Mean Well ELG-serie

Er is een steeds groter aanbod van drivers op de markt om ledverlichting aan te sturen.
De kwaliteit van ledverlichting neemt al jaren toe, en daarmee ook de vraag naar
led drivers die daaraan kunnen voldoen. Betrouwbaarheid, duurzaamheid en een
efficiënte en goede werking zijn de belangrijkste eisen bij het kiezen van de meest
geschikte driver. Wij merken dat het voor klanten niet altijd eenvoudig is om hierin de
juiste keuze te maken.
Mean Well heeft op het gebied van led
drivers een ijzersterke reputatie in de
markt. Een duidelijk waarneembare trend
is de snelle ontwikkeling van smart
lighting technieken die intussen ook hun
weg hebben gevonden in led drivers.
Mean Well speelt daar op in met de
nieuwe ELG-reeks. Deze led driver serie
is onlangs verder uitgebreid en bestaat
nu uit drivers van 75W, 100W, 150W,
200W en 240W. De serie is leverbaar met
constant voltage (CV) of constant current
(CC) uitgang.

Deze drivers zijn leverbaar met diverse
regelunits waaronder DALI, drie-in-één
dimming, instelbare uitgang of met
programmeerbare smart timer dimming.
Door deze diverse dim- en stuurmogelijkheden is de ELG-serie breed toepasbaar
en daardoor in veel gevallen de juiste
keuze bij toepassingen zoals openbare
verlichting, sportveld armaturen en
industriële flood lights. Met een onbelast
verbruik van slechts < 0,5W en vijf jaar
garantie is de ELG bovendien een
duurzame keuze.
www.koningenhartman.nl

Overzicht eigenschappen
Mean Well ELG-serie
• 100~305VAC ingang
• Constant Voltage (C.V.)
+ Constant Current (C.C.)
• Ingebouwde PFC functie
• Onbelast verbruik < 0,5W
• Hoge efficiency tot 93%
• Werk temperatuur
(case temperature) -40~+85°C
• Beveiliging: Short circuit/Over
current (ELG-200/240 only)/Over
voltage/Over temperature
• EN61000-3-2 Class C
(≥ 50% load)
• UL/CUL/ENEC/CB/CCC/CE Keur
• Vijf jaar garantie

Elektrotechniek

De juiste keuze voor het
aansturen van ledverlichting
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Lumiko
Verlichting

Duurzaam zonder drempels
Duurzaamheid is bij Klemko meer dan een mooi streven, het is onderdeel van ons
bestaansrecht. Al tientallen jaren levert Klemko besparende producten, aan een
maatschappij die duurzaamheid steeds belangrijker vindt. Wij werken samen met
installateurs om efficiënt besparende installaties te realiseren naar de wens van de klant.
Zo bieden we een hoogwaardig alternatief
met een minimale impact.
Licht uit
Led is zuinig in gebruik, maar nog zuiniger
wanneer het uitstaat. De producten in ons
assortiment Lichtbesturingen zorgen ervoor
dat het licht alleen aan staat wanneer het
nodig is. Met infrarood, radar of ultrasoon
detecteren onze sensoren aanwezigheid
en beweging, waardoor verlichting automatisch in- en uitgeschakeld wordt. Dit
maakt het nog makkelijker om efficiënt
met energie om te gaan.

Niets inleveren
De oplossingen van Klemko zijn erop
gericht om drempels weg te halen. Velen
zien de voordelen van het vervangen
van halogeen door duurzame en zuinige
led-spots, maar niemand wil inleveren op
lichtbeleving of gebruiksgemak. Speciaal
hiervoor is de Lumiko serie ontwikkeld.

De led-spots in deze serie zijn perfecte
vervangers voor 20W, 35W of 50W
halogeen spots. Ze bieden dezelfde
lichtbeleving en de scheiding van led
en driver zorgt voor een uiterst lange
levensduur en behoud van kleur en
output. Daarnaast zorgen onze drivers
ervoor dat de spots 100% dimbaar zijn.

Vanuit de installateur
Onze producten onderscheiden zich
echter niet alleen op gemak voor de
consument, maar ook op installatiegemak. Neem de 3403466 wand inbouw
bewegingssensor: deze helpt eindgebruikers om te besparen op energie en
de installateur om te besparen op installatietijd. Door gebruik te maken van een
mechanisch latch-relais kan deze sensor
namelijk tweedraads led schakelen en
hoeft er geen extra nuldraad bijgetrokken
te worden.
Wilt u meer weten over onze producten
of samen met uw klant ervaren wat licht
kan doen? Bezoek dan ons Klemko
Licht Applicatie Centrum in Soest, neem
contact op met uw Technische Unie
verkoopkantoor of bekijk onze website.
www.klemko.nl
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RMQ Flat Front en RMQ Flat Rear

Eaton lanceert RMQ Flat Front en RMQ Flat Rear, nieuwe ruimtebesparende bedieningsen signaleringsapparatuur. De bespaarde ruimte is vooral interessant voor machines
met afzonderlijke bedieningsterminals op steunarmen of machines met geringe
inbouwdiepte. RMQ Flat Front is voorzien van een geavanceerd montageconcept dat
onder andere bescherming biedt tegen rotatie.
Zowel de Flat Front als de Flat Rear
componenten maken gebruik van de
reeds lang bewezen RMQ componenten
uit de RMQ-Titan familie waardoor een
grote mate van flexibiliteit wordt bereikt.
De beide Flat design producten bieden
machinebouwers de vrijheid voor een
uniek en compact machineontwerp.
De RMQ Flat Front componenten bieden
niet alleen een aantrekkelijk, modern
uiterlijk, maar worden ook gekenmerkt
door een praktisch en comfortabel montageconcept, de zogenaamde RMQ AFX.
Ze zijn ontworpen voor montagegaten
van 30 mm. Men kan kiezen of men aan
de rand een uitsparing maakt voor het
borgen tegen ongewenste verdraaiing
of niet. In het laatste geval maken de
rechte randen van het montageblok
aan de achterzijde het eenvoudig om
de componenten uit te lijnen. Bij het
aandraaien van de gekartelde moer, zorgt
een veerelement meteen voor de automatische aanpassing aan de plaatdikte.
Het productportfolio bevat onder andere
drukknoppen en keuzeschakelaars, met
en zonder verlichting, signaallampen,
sleutelschakelaars, keuzeschakelaars,
joysticks en potentiometers.

Naast de standaard led kleuren is er een
RG-LED (Red/Green) en een RGB-LED
(Red/Green/Blue) beschikbaar. De RG
kan drie kleuren tonen en de RGB kan
zeven kleuren tonen.
Eaton’s RMQ bedien- en signaleringscomponenten hebben een lange traditie.
Of deze nu in een bedieningskast,
drukknop-, of schakelkast zitten,
de RMQ-Titan producten hebben zich

al vele jaren bewezen in de machine- en
paneelbouw. De innovatieve varianten
met platte voor- en/of achterzijde kunnen
worden gecombineerd met het bekende
RMQ Titan-assortiment van Eaton’s
Moeller-series waardoor een grote mate
van flexibiliteit kan worden geboden bij
het machineontwerp.
www.eaton.nl/RMQ

Elektrotechniek

Eaton brengt nieuw en slank
bedieningsconcept op de markt
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FLOWAIR OXeN
Verwarming & Klimaat

Ventilatie zonder kanalen
FLOWAIR is specialist in het leveren van complete, innovatieve, unieke verwarming en
ventilatie-oplossingen voor bedrijfsruimten. Maak nu kennis met de FLOWAIR Kanaalloze
ventilatie-unit met warmteterugwinning OXeN.

Belangrijkste kenmerken:
• Geen traditioneel kanalensysteem nodig
• Directe doorstroming van de
verse lucht in de gehele ruimte
• Eenvoudige installatie
• Plug & play stekkerklaar
• Geschikt conform ERP Richtlijn
2009/125/EG
• Kosten reducerend ten opzichte
van LBK installaties
• Verticaal en horizontaal te
monteren
• Goed bereikbaar voor
onderhoud
• Luchthoeveelheid tot 1.200 m³/h
• Twee stuks EU4 filters
• Compleet met gevel of
dakdoorvoeren
• Lichtgewicht 67 kg dankzij EPP
behuizing (geëxpandeerd
polypropyleen)

Alles-in-één ventilatie oplossing
De OXeN van FLOWAIR een baanbrekende oplossing en uniek in zijn segment.
De OXeN is een effectieve ventilatie-unit
met hoog rendement warmteterugwinning.
De alles-in-één ventilatie oplossing voor
bijvoorbeeld: werkplaatsen, garages,
loodsen, magazijnen, showrooms, winkels,
scholen en sporthallen.

Leverbaar met energie verlagende
en comfort verhogende opties
• Intelligente T-box regeling met touchscreen bediening.
• Integreert eenvoudig met FLOWAIR
System voor aansturing van meerdere
OXeN units.
• Vrije ‘koeling’ op basis van nachtventilatie met buitenlucht
• CO2/PPM regelbaar
• By-pass regeling
• Naverwarmer (watervoerend)

Type
V OXeN-X2 - N 1.2-V (wand)
V OXeN-X2 -W 1.2-V (wand) incl. naverwarmer
H OXeN-X2 - N 1.2-H (plafond)
H OXeN-X2 -W 1.2-H (plafond) incl naverwarmer
OxS + 2x OxC gevelrooster + 2 st. Muurst
OxE gevel verlengkoker buiten
OxS platdakdoorvoerset
OxE-H dak- verl. koker lucht in/uitlaat
T-box touchscreen regeling OXeN-T-box

Art.nr.
4336 354
4336 361
4336 375
4336 382
4336 389
4336 396
5326 133
4336 417
4336 249

BE-prijs
6.372,00
6.649,00
6.726,00
7.003,00
377,00
115,00
1.344,00
266,00
262,00

Uit voorraad leverbaar
De OXeN ventilatie-unit met warmteterugwinning en het overige FLOWAIR
programma is bij Technische Unie uit
voorraad leverbaar.
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

FLOWAIR, distributed by
DRL Products BV
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HIOKI IR3455 hoogspanning isolatietester

Preventief onderhoud is belangrijk voor
het voorkomen van hoge kosten en het
waarborgen van de veiligheid. Het regelmatig meten van de isolatieweerstand van
elektrische installaties over een langere
periode geeft belangrijke informatie.
De high-voltage isolatietester van HIOKI is

geschikt voor 250V tot 5kV voor metingen
tot 10TΩ. Dit meetinstrument speelt een
essentiële rol bij het waarborgen van de
veiligheid van elektrische apparatuur. Een
isolatietester versterkt de gegevens van
de isolatieweerstand om ervoor te zorgen
dat de lekstroom op een aanvaardbaar
niveau is. De eigenschappen van isolatie
verslechteren bij gebruik in ruwe omgevingen, bij extreme temperaturen of sterke
schommelingen en chemische verontreiniging. Deze verslechtering kan tot gevolg
hebben dat de doorslagspanning

toeneemt en dit kan leiden tot gevaarlijke
omstandigheden. De IR3455 van HIOKI
heeft een intern geheugen die tot 100
datapunten van geregistreerde gegevens
en 10 datapunten van loggegevens kan
opslaan. Daarnaast berekent deze meter
snel en volautomatisch de PI (Polarisatie
Index) en DAR (Diëlectrische Absorptie
Ratio). De meetwaarden zijn eenvoudig en
snel weg te schrijven in een pdf bestand.

Gereedschap

Compact, licht en robuust

www.batenburg-mechatronica.nl

LAUFEN

De Zwitserse badkamerspecialist LAUFEN biedt complete boxen aan
waarin alle componenten zijn opgenomen voor snelle en eenvoudige
wastafel en toilet installatie.
‘Met de wastafel Pro packs van LAUFEN
kunt u direct aan de slag!’
Een aantrekkelijke verpakking, die van
alle belangrijke informatie is voorzien,
waar het product en alle benodigde
accessoires in zitten. Deze wastafel PRO
packs zijn verkrijgbaar in 45 cm, 60 cm
en 65 cm. Daarnaast heeft LAUFEN ook
diverse WC packs.
Informeer naar de mogelijkheden bij uw
Technische Unie verkoopkantoor. U bent
ook van harte welkom in onze EXPO te
Houten.
www.laufen.nl

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

LAUFEN PRO
65 x 48 cm

LAUFEN PRO
60 x 48 cm

LAUFEN PRO
45 x 34 cm

Sanitair

LAUFEN PRO packs
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Coviva: volledige nieuwe plug & play domotica
Elektrotechniek

Voor bestaande bouw
en renovatie
We zijn het heel gewoon gaan vinden dat er altijd en overal energie is, maar zo
voor de hand liggend is dit niet. Fossiele brandstoffen raken langzaam op en
daarbij worden veel schadelijke stoffen uitgestoten. Dit stelt de moderne mens
voor de nodige uitdagingen. Ook consumenten en bedrijven zien steeds meer
de noodzaak om zuinig om te springen met energie en starten daarom met het
verduurzamen van hun woning of gebouw.
domoticasysteem aanbieden voor een
bestaande woning, dat de consument
begrijpt en zelf kan configureren.
Niet duur en niet ingewikkeld
‘Wij zijn ervan overtuigd dat de installateur met de Coviva smartbox, de
bijbehorende draadloze componenten
en de app voor smartphone of tablet de
meest toegankelijke en toekomstvaste
oplossing aanbiedt. Juist voor die
woningen waar domotica niet duur
en ingewikkeld, maar wel toekomstbestendig moet zijn.’
Een woning verduurzamen kan op
steeds meer manieren. De laatste jaren
zijn er veel slimme systemen bijgekomen.
Veelal zijn dat oplossingen voor één
specifieke functie; lampen, stereo, thermostaat. Vaak zijn het gesloten systemen.
En voor brede, toekomstvaste woningautomatisering is veel vakkennis nodig,
meestal van een system integrator. Dat
gaat nu veranderen. Met de introductie
van de Coviva smartbox kan elke installateur een draadloos, toekomstvast

Plug & play KNX-systeem
‘De combinatie Coviva smartbox en
bijbehorende draadloze componenten
zorgt voor een plug & play KNX-systeem.
Hager kan hiermee een KNX-systeem
aanbieden dat je zonder (KNX-)opleiding
kunt installeren. Als klant én installateur
heb je wel de garantie van de hoogwaardige kwaliteit die KNX-gecertificeerde
componenten bieden, maar dan voor
prijzen die passen bij het marktsegment

waarop wij ons richten. Dat zijn de
bestaande woningen, en ook nieuwbouw,
van de gemiddelde Nederlander; de man
en vrouw in de doorsnee gezinswoning of
een willekeurige flat. Ons belangrijkste
streven is om toekomstvaste domotica
voor de brede woningbouwmarkt
beschikbaar te maken.’
Opbouw van het systeem
1. Coviva smartbox
2. quicklink producten
- Berker.net inbouwschakelaars
- vlakkewand drukknoppen
- inbouwactoren (micromodules)
3. Coviva app voor visualisatie
(voor smartphone en tablet voor
iOS en Android)
Op www.hager.nl/coviva is uitgebreide
informatie over het systeem te vinden
in de vorm van tips & trucs, video’s en
documentatie. Maak snel kennis met
deze gemakkelijkste, toegankelijke en
goedkope manier van KNX-gebouwautomatisering.
www.hager.nl/coviva
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Ruim 10% besparing mogelijk
Verwarming & Klimaat

Reflex Servitec Mini voor
woningbouw en kleine utiliteit
Een grote energiebesparing, meer comfort, meer bedrijfszekerheid en een langere
levensduur. Dankzij de introductie van de Servitec Mini kunnen verwarmings- en
koelsystemen tot 100kW nu óók profiteren van de voordelen van vacuümontgassing.
Bevestigd door TÜV
Dat een vacuümontgasser de energieprestaties zodanig verbetert dat hij
zichzelf al binnen een jaar kan terugverdienen, is moeilijk voor te stellen.
Het is tegenintuïtief dat ontgassing zo
belangrijk is voor energiebesparing en
ongestoord functioneren.

Reflex Servitec Mini vacuümontgasser
voor installaties tot 1 m³ systeemwater.

Het effect van een Servitec Mini in een
grotere woning (30kW verwarming)
kan zeer indrukwekkend zijn. Er is een
energiebesparing mogelijk tot wel 10,6%!
Dat komt neer op 1,5 ton CO2-reductie
per jaar.

1

Uit door TÜV bevestigde tests blijkt
echter dat de energievoordelen van een
Reflex Servitec wel degelijk reëel zijn. De
introductie van de eerste kleine vacuümontgasser, de Reflex Servitec Mini, maakt
deze voordelen nu ook relevant voor
installateurs die werken in de woningmarkt en de kleine utiliteit.

bekend van de expansievaten, levert ook
grote A-klasse boilers en een scala aan
slimme oplossingen tegen lucht en vuil in
gesloten installaties.
Alle Reflex-producten zijn van betrouwbaar Duits fabricaat en dat geldt ook voor
de nieuwe Reflex Servitec Mini. Hij meet
slechts 42 x 29,5 x 22 cm en is eenvoudig
te installeren. Ook leverbaar in een
GL-uitvoering voor koelwaterinstallaties.
De Servitec Mini is leverbaar vanaf juli.
www.reflexnederland.nl

Compact en eenvoudig
De vacuümontgasser is een Duitse
uitvinding die wordt geproduceerd door
het Reflex-concern. Reflex Nederland,

2

3

4

Principewerking vacuüm-sproeibuisontgassing
1. De pomp trekt vacuüm en water verstuift in de buis. Dankzij de onderdruk en het grote contactoppervlak komen
de opgeloste gassen vrij. 2. De pomp stopt. Het water blijft sproeien tot de vacuümbuis gevuld is. 3. Overdruk perst het
vrijgekomen gas naar buiten. 4. De buis heeft de systeemdruk overgenomen. Het water in de buis is praktisch vrij van
gas en gaat terug het systeem in.

ZERO

TIME TO

WASTE

Koop een hexcore
en reis mee naar de Zuidpool

Clean2Antarctica is de expeditie naar de Zuidpool die aandacht
vraagt voor het wereldwijde afvalprobleem en laat zien dat afval
tot grootse prestaties kan leiden. Technische Unie steunt de
L_WLKP[PLAV^LSÄUHUJPLLSHSZTL[KLRLUUPZLUR\UKL]HUKL
organisatie en ons netwerk. Om de expeditie te laten slagen is
meer nodig. Doet u met ons mee?

Kijk snel op tu.nl/c2a

75

Agenda
september 2017

oktober 2017

november 2017

december 2017

| Installatie
Vakbeurs Hardenberg
Evenementenhal Hardenberg
12 t/m 14 september 2017
www.evenementenhal.nl

| TU Boot
Aan boord van luxe
partyschip Jules Verne
10 oktober t/m 20 november
www.technischeunie.nl

| Main Industry 2017
TT Hal Assen
8 en 9 november 2017
www.mainindustry.nl

Elektro Vakbeurs
Evenementenhal Hardenberg
12 t/m 14 december 2017
www.evenementenhal.nl

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

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 65, juni 2017
Oplage: 60.500
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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
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Stap voor stap
naar een beter
energielabel

EFFICIËNT VERWARMEN:
INFRAROOD PANEEL

ENERGIEZUINIG VERLICHTEN:
SLIMME ARMATUREN

WATER BESPAREN:
ELEKTRONISCHE KRANEN

Met ons brede assortiment hebben we de oplossing
om ieder gebouw te verduurzamen. Met energiezuinige
en goed ingeregelde systemen kan er een flinke besparing
behaald worden, wat resulteert in een lagere energierekening.
Stap voor stap naar een beter energielabel en een
groenere toekomst.

Meer informatie: tu.nl/groen

VERDUURZAMEN
IN GOEDE HANDEN

