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Attema

Draka

100% winstalleren - stekerbaar installeren voor de
woningbouw.

Per 1 juli 2017 moeten kabels die in de
handel worden gebracht voor permanente installaties in bouwwerken aan de
Europese CPR norm EN 50575 voldoen.
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Glidden

Viega

Vanaf heden kunt u bij alle
Technische Unie verkoopkantoren
terecht voor een basis assortiment
muur- en grondverf.

De Eco Plus voorwandelementen
blinken uit in kwaliteit, slimme
techniek, minimale montagetijd
en installatiekosten.
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Samen
duurzaam

Slim vergroenen,
samen winnen
Voorjaar!
Een perfect seizoen om te
focussen op duurzaamheid. In
mei en juni besteden we speciale
aandacht aan mogelijkheden
voor vergroening in de technieken installatiebranche. Maak
kennis met ons snelgroeiende
aanbod van slimme, duurzame
oplossingen voor woningbouw,
utiliteit en industrie. Investeer
in vergroening van uw eigen
bedrijfsvoering, net als wij. Zet
in op groen denken én groen
doen en ontdek de voordelen
voor uw klanten, voor uzelf en
- inderdaad - voor onze planeet.
Onlangs bezocht ik de ISH,
de internationale vakbeurs
voor verwarming en sanitair in
Frankfurt. Wat een inspirerende
ervaring! Nieuwe producten,
innovatieve systemen, slimme
oplossingen voor verduurzaming:
volop kansen om onze branche
een enorme impuls te geven. De
installateur is ook hier aan zet!
In deze Technoscoop vindt u
naast duurzame producten
en oplossingen ook informatie
over onze ontzorgende online
diensten, de aanstaande
CPR-certificering voor kabels en
ons voorraadassortiment prefab
schakelmateriaal. We maken
het u graag gemakkelijk om uw
kansen te benutten.
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

In de Bouwagenda die onlangs
werd overhandigd aan het kabinet,
wordt ingegaan op een aantal grote
maatschappelijke kwesties. Klimaatverandering, schaarste van grondstoffen, digitalisering, vergrijzing; stuk
voor stuk belangrijke onderwerpen
waar we samen aan moeten werken.
Handvatten voor
verduurzaming
In de Bouwagenda is een aantal
roadmaps uitgewerkt. Daarin staan
handvatten die de bouwsector helpen
bij het verduurzamen van bijvoorbeeld
de woningbouw, utiliteitsbouw en
gebouwen voor retail, logistiek en
industrieel gebruik. In 2050 moet
de Nederlandse woningvoorraad
energieneutraal zijn. Natuurlijk gaat
dat stapsgewijs en die stappen gaan
we samen zetten.
3.000.000 woningen naar
energielabel A
Kijken we naar de particuliere woningvoorraad, dan moeten er tot 2030
minimaal drie miljoen koopwoningen
- dat zijn er 230.000 per jaar - naar

energielabel A worden verbeterd.
Particulieren hebben vooralsnog
weinig inzicht in de manieren waarop
ze hun energierekening omlaag
kunnen brengen en hun wooncomfort
kunnen verhogen. De meeste huiseigenaren zijn er niet eens mee bezig
en daar kan de installateur een rol in
vervullen.
Inzicht in duurzame producten
Om u in die rol te ondersteunen,
zijn de filteropties in onze webshop
uitgebreid met het themafilter Duurzaamheid. Voldoet een artikel binnen
een bepaalde productklasse aan alle
duurzaamheidscriteria, dan staat er
een groen blaadje bij de productafbeelding. U ziet in een oogopslag
welk armatuur de minste energie
verbruikt of welke kraan het meest
waterbesparend is. Zo maken we
de wereld samen stap voor stap
steeds groener.

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
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Slimme webshopfunctionaliteiten

Gemakkelijk en snel
Klanten van Technische Unie kunnen
via de webwinkel meer dan 2 miljoen
verschillende artikelen bestellen. Dat
vraagt om een uitgekiende zoek- en
bestelfunctionaliteit, maar er is meer.
Klanten kunnen eigen lijsten samenstellen met veelbestelde artikelen.
Ze kunnen catalogi maken. Het is
mogelijk om meerdere winkelwagens
tegelijkertijd te vullen en er kunnen
subgebruikers worden aangemaakt
met ieder hun eigen orderlimiet.
Bestelbevoegdheid en eigen
lijsten
Installatiebedrijven met meerdere
monteurs in dienst hebben vaak een
hoofdgebruiker en meerdere subgebruikers. Subgebruikers kunnen
volledig bestelbevoegd zijn, niet
bestelbevoegd zijn of een orderlimiet
hebben waarin een maximumbedrag
is aangegeven per bestelling. Bij Kievit
Warmte gebruiken 25 medewerkers
de webwinkel van Technische Unie.

‘Het aanmaken van eigen lijsten is enorm
handig,’ vertelt Cees Kievit. ‘De meeste
monteurs bestellen dagelijks de artikelen
die ze de volgende dag nodig hebben en
is er een keer iets nodig dat niet al in een
lijst staat, dan is dat product vaak snel op
de website te vinden. Aan het eind van de
dag keurt de projectleider de bestellingen
goed en zo kan iedereen de volgende dag
weer vlot aan de slag.’
Van eigen lijst naar catalogus
Bij Niels Reijnen Installatietechniek
worden de eigen lijsten ook veel gebruikt.
‘Wij hebben van de eigen lijsten catalogi
gemaakt die we aan onze monteurs
meegeven,’ vertelt Niels Reijnen.
‘Als de monteurs iets nodig hebben,
scannen ze het product uit de catalogus.
Dat werkt snel en foutloos. Zijn alle bestellingen compleet, dan worden ze afgerond
door een monteur met bestelbevoegdheid.
Door op deze manier te werken, kunnen
we ook goed bijhouden wie er voor welk
project welke artikelen besteld heeft.’

Meerdere winkelwagens
Cees van Veen is magazijnchef bij totaalinstallateur Ad Bouman. Hij krijgt dagelijks
telefoontjes van monteurs die bepaalde
artikelen nodig hebben. Cees:
‘Ik krijg bestellingen door voor verschillende projecten op uiteenlopende locaties
en het zou niet slim zijn om voor elk artikel
een nieuwe bestelling te doen. Ik verzamel
de bestellingen per project in een winkelwagen en wanneer het werk erop zit, zet
ik die bestellingen door. Zo blijft de boekhouding tenminste overzichtelijk.’
Handige filmpjes
Op TuKanaal, het Youtubekanaal van
Technische Unie, vindt u handige filmpjes
over de functionaliteiten in de webshop.
Wilt u meer weten over de webwinkel of
heeft u hulp nodig bij het gebruik van de
functionaliteiten? Neem dan contact op
met uw verkoopkantoor.
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Riva Cleanet douche wc

De Riva Cleanet douche wc is een product van pure Zwitserse kwaliteit, gecombineerd
met de expertise van Laufen en een modern compact design van Peter Wirz.

De veelzijdige douchefuncties en het in
meerdere opzichten hygiënische concept,
zijn volledig verborgen in de elegante,
volledig gesloten keramische body.
De Cleanet Riva is de enige douche wc
waarbij naast het uitgebreide hygiëneprogramma, het complete watersysteem

Type
Riva Cleanet

Art.nr.
5648 721

BE-prijs
3.995,00

met regelmatige intervallen ook thermisch
gereinigd wordt.
Heeft u advies of hulp nodig bij de eerste
installatie van de RIVA? Informeer naar de
mogelijkheden bij uw Technische Unie
verkoopkantoor. U bent ook van harte
welkom in onze EXPO te Houten.
Laufen-cleanet.com
www.laufen.nl

Sanitair

Zwitserse kwaliteit
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NeTYS-PL UPS
Elektrotechniek

Gebruiksvriendelijke UPS
De Socomec NeTYS-PL is een compacte,
energie efficiënte en praktische vermogensbeveiliging met snoer en stekker. Hij heeft

een groot aantal aansluitingen, aangepast
aan computer- en IT-randapparatuur voor
op kantoren en thuisgebruik. Deze UPS
heeft een modern design, wat hem zeer
geschikt maakt voor plaatsing op en
onder het bureau of elders in zicht. De
USB-poort bovenop kan gebruikt worden
voor het opladen van mobiele apparatuur,
zoals smartphones en tablets.
De UPS heeft zes wandcontactdozen,
waar de apparatuur direct op aangesloten
kan worden. Vier wandcontactdozen op
de UPS zijn beveiligd tegen spannings-

uitval en overspanning, voor de kritieke
apparatuur. Dankzij de ruime back-up
tijd kunnen standaard pc-taken en
configuraties worden opgeslagen. De
andere twee wandcontactdozen zijn
alleen beveiligd tegen overspanning,
voor minder kritieke toepassingen
(1.200VA) en belastingen met hoge
stroomopname zoals (laser)printers.
www.socomec.nl/
ups-enkelfase-enkelfase_nl.html

Blücher rvs industrieput
Sanitair

Wees alert op hygiëne
Aan een vloerput die industrieel wordt toegepast, worden hoge eisen gesteld
wat betreft hygiëne, afvoercapaciteit, belasting en antislip-eigenschappen.
De industrieputten van Blücher voldoen aan de EN1253 normering en zijn in
overeenstemming met de strenge HACCP-eisen.
Hygiëne
Hygiëne is bepalend geweest voor het
ontwerp van de rvs industrieputten. Alle
aanwezige vlakken hebben afschot om

stilstaand water en dus bacterievorming
te voorkomen. De hoeken van de put
zijn doorgelast, de U-vormige rand is
afgevuld met epoxy. Hierdoor is de put

veel sterker en voorkomt bacterievorming.
Het waterslot en de vuilvangkorf kunnen
eenvoudig worden uitgenomen om te
worden gereinigd. Maar ook aan de
gebruiker is gedacht. Zo staat het handvat
van het waterslot niet onder water.
HygienicPro®
De rvs roosters van de industrieputten zijn
leverbaar in de antislipwaarden R10 tot en
met R12. Uiteraard zijn de roosters ook
leverbaar in verschillende belastingsklassen. Het uit één stuk gegoten rvs
HygienicPro rooster zorgt voor optimale
hygiëne en heeft een maximale belasting
van 4.000 kg.
www.aquaberg.nl

Type
Put 200x200 o/u 75
Toebehoren put:
Waterslot
Vuilvangkorf
HygienicPro rooster

Art.nr.
9089 861

BE-prijs
123,56

9089 959
9089 973
9089 938

72,38
36,84
81,58
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Famostar noodverlichting
Verlichting

Nieuw! Pro met
vluchtwegverlichting
Vluchtwegaanduiding gecombineerd met volwaardige vluchtwegverlichting en dat in
één armatuur! De wandversie van Famostars productfamilie Pro is vanaf nu net als Go!
verkrijgbaar met een lens onderin de armatuur. Dit levert u een serieuze besparing op in
het aantal te plaatsen noodverlichtingsarmaturen.

Besparing in het aantal armaturen
Tussenafstanden tot wel twaalf meter zijn
te bereiken met deze nieuwe uitvoering.
Zo kunt u in een hal waar u normaal een
armatuur voor vluchtwegaanduiding én
een armatuur voor vluchtwegverlichting
moet ophangen, die laatste doorstrepen.
Hierdoor bespaart uw klant op de totale
aanschaf-, installatie- en gebruikskosten,
en zijn er minder armaturen in onderhoud.
Eenvoudig te bevestigen
De cirkelvormige lens, de zogenoemde
lichtmodule, voor de vluchtwegverlichtingsoptie wordt in een apart zakje meegeleverd.

Door de blindstop onderin de armatuur
te verwijderen, creëert u ruimte voor de
lichtmodule. Deze kunt u er vervolgens
eenvoudig indraaien.
Ideaal in gangen of trappenhuizen
Dit combinatie-armatuur is ideaal voor
hallen, gangen of kleine ruimtes zoals
trappenhuizen. De solide constructie
van hoogwaardig kunststof maakt Pro
slagvast conform IK10. Ook vormen
stof en een flinke waterstraal geen
probleem dankzij een beschermingsgraad van IP66. Hierdoor is Pro geschikt
voor industriële omgevingen, parkeer-

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de noodverlichtingsmarkt door u aan te melden voor onze nieuwsbrief via
www.famostar.nl/nieuwsbrief

garages, zwembaden, kleedkamers en
magazijnen.
www.famostar.nl
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Hirschmann Multimedia
Elektrotechniek

Professionele test- en
meetaccessoires
Hirschmann Multimedia beschikt over een uitgebreid assortiment test- en
meetaccessoires voor het nagaan van eigenschappen als spanning,
stroomsterkte, vermogen en weerstand binnen coaxinstallaties.
Met de juiste test- en meet producten
bent u verzekerd van een optimale
connectie voor een langdurig stabiele
installatie. Zo voldoet u aan de kwaliteitsnormen van vandaag en morgen.
Het assortiment bestaat uit meer
dan 800 verschillende producten.
Deze producten staan bekend om hun
robuustheid, precisie en gebruiksgemak.
Tot het assortiment behoren onder
andere meetsnoeren, banaanstekkers,
testklemmen en stekkers waarmee u
volgens de eisen en normen van de
IEC 61010/VDE 0411 kunt meten.

Meetsnoeren

Meetsnoeren
De flexibele siliconen meetsnoeren
van Hirschmann Multimedia zorgen
voor betrouwbare verbindingen bij coaxinstallaties, testen en reparaties. De meetsnoeren bestaan uit twee aangegoten
stekers met een zijdelings gemonteerde
hoog flexibele siliconensnoer. Deze
stekers zijn voorzien van een overlangse
bus en kunnen veilig doorgekoppeld
worden. Silicone wordt gekenmerkt door
een maximale flexibiliteit, ook bij extreme
temperaturen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld
de MLN SIL meetsnoeren bestand tegen
kortstondig contact met soldeerbouten.

Krokodilklemmen
De krokodilklemmen uit het test- en
meetassortiment van Hirschmann
Multimedia zijn uitermate geschikt voor
gebruik bij eindcontroles voor de industriële productienetwerken. U vindt in
het assortiment bijvoorbeeld de AK2S:
een robuuste, geheel geïsoleerde krokodillenklem met een omklembereik van
9,5 mm. Door gebruik te maken van
krokodilklemmen heeft u uw handen
vrij wanneer u metingen verricht.
Banaanstekkers
De banaanstekker is een connector voor
enkeldraadse verbindingen. De banaanstekker wordt vaak gebruikt om patchkabels voor elektronische testapparatuur
te beëindigen. De banaanstekker VQ20 is
voorzien van meerdere contactveren, een
onbreekbare flexibele isolatie en een
dwarsgat voor een 4 mm stekker.
www.hirschmann-multimedia.net/
productdatabase

Krokodilklemmen

Banaanstekkers

Type
Meetsnoer Sil 100/1 zwart
Meetsnoer Sil 100/1 rood
Geïsoleerde krokodilklem AK 2 S zwart
Geïsoleerde krokodilklem AK 2 S rood
Banaanstekker VQ 20 zwart
Banaanstekker VQ 20 rood

Art.nr.
686 576
686 568
686 519
686 501
686 659
686 642

BE-prijs
5,76
5,76
2,77
2,77
1,14
1,14
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LOCTITE

LOCTITE is een begrip in de installatiewereld als het gaat om schroefdraadafdichting.
Alhoewel het LOCTITE-assortiment zeer uitgebreid is, bieden de twee onderstaande
producten een antwoord op de meeste uitdagingen op het vlak van
schroefdraadafdichting voor installateurs…
• Uitstekende chemische bestendigheid
(onder andere olie, brandstof, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen
enzovoort.)
• Bestand tegen temperaturen van -55°C
tot +180°C
• Langzame uitharding
• Directe afdichting bij lage druk
• Ook geschikt voor snelle applicatie
bij lage temperaturen (bijvoorbeeld
onderhoud in de buitenlucht)
• Gemiddelde demontagesterkte
• Smeert de assemblage bij de montage
• Beschermt tegen corrosie, vreten en
vastlopen
• P1 NSF Reg. Nr.: 123001
• DVGW-goedkeuring (EN 751-1):
NG-5146AR0621
• WRAS-goedkeuring (BS 6920): 0711506

LOCTITE 55 met nieuwe ergonomische verpakking.

LOCTITE 55
Met deze innovatie maakt LOCTITE alle
andere omslachtige afdichtingsvormen
zoals hennep/pasta en PTFE tape totaal
overbodig. LOCTITE 55 blijft tot op heden
onovertroffen op het vlak van snelheid,
betrouwbaarheid en gebruiksgemak:
• De verbinding kan - zonder gevaar voor
lekken - teruggedraaid worden (tot 45°)
• Nieuwe ergonomisch verpakking met
160 m koord
• Snelle, eenvoudige en schone
verwerking
• Bruikbaar bij metaal- en kunststof
fittings tot 4”
• Onmiddellijke en betrouwbare afdichting
• Temperatuurbestendig tot 130°C
• Drukbestendig tot 16 bar
• Geschikt voor gas, koud en heet water,
drinkwater en LPG
• Keurmerken: BAM, DVGW, KTW, WRc,
NSF, KVBG en Belgaqua

LOCTITE 577
Universele vloeibare schroefdraadafdichting voor grove metalen schroefdraad
tot 3” die de volgende voordelen biedt:

Wilt u meer te weten komen over
schroefdraadafdichting? Surf dan snel
naar technischeunie.nl/trainingen en
bekijk de gratis online LOCTITE training
(10 minuten) over schroefdraadafdichting.
www.loctite.nl

Gereedschap

De perfecte schroefdraadafdichting in een handomdraai
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KAISER
Elektrotechniek

Nieuwe geluidswerende
hollewanddoos voor buisinvoer
Geluidsisolatie is een thema dat binnen de bouwbranche meer en meer aandacht
krijgt. Steeds vaker worden in zowel openbare- en bedrijfsgebouwen als in woningen
(onder andere appartementengebouwen) geluidswerende wanden toegepast.

De voordelen kort op een rij:
• Geluidswerende functie van de
wand (tot 69 dB) blijft behouden
• Kan ook achteraf worden
gemonteerd
• Ook tegenoverliggende inbouw
mogelijk
• Inbouw tot vijfvoudige combinaties
• Naast geluidswerend ook
luchtdicht
• Geschikt voor zowel buisinvoer
(tot M25) als kabelinvoer
(tot 11,5 mm)

Met name in scholen, ziekenhuizen,
bejaardentehuizen, conferentieruimten,
hotelkamers en artsenpraktijken wordt
geluidsisolatie steeds belangrijker. Bouwtechnische geluidsisolatie in gebouwen
zorgt voor vertrouwelijkheid, rust, maar
ook comfort en geborgenheid. Wanneer
er elektrotechnische voorzieningen in een
geluidswerende wand worden ingebouwd,
is het van belang dat deze wand zijn
geluidswerende capaciteiten behoudt.
Kaiser GmbH biedt hiervoor oplossingen
in de vorm van geluidswerende inbouw-

dozen voor toepassing in hollewanden en
gemetselde (kalkzandsteen) wanden. De
innovatieve geluidswerende inbouwdozen
garanderen dat de bouwtechnische eisen
aan geluidswerende wanden, ondanks de
installatieopeningen, behouden blijven.
De speciaal ontwikkelde inbouwdozen
met geluidswerende ommanteling, absorberen en reflecteren het geluid volledig.
Zelfs bij tegenoverliggende montage
blijft de geluidswerende functie volledig
behouden. Er is geen meetbaar verschil
met de niet-geopende wand.
Nieuwe geluidswerende inbouwdozen
voor hollewand

Kaiser heeft onlangs nieuwe geluidswerende hollewanddozen ontwikkeld met
een inbouwmaat van Ø 68 mm, gelijk aan
de standaard en luchtdichte hollewanddozen. De massieve, gesloten en luchtdichte behuizing, reflecteert het geluid

Type
KAIS GEL.D. HWDS 49MM
KAIS GEL.D. HWDS 61MM
KAIS GEL.D. HWDS HVRIJ 49MM
KAIS GEL.D. HWDS HVRIJ 61MM

en is tevens voorzien van geluidsabsorberende componenten, die de geluidsoverdracht tussen de wand en de
hollewanddoos reduceren. Zelfs bij
tegenoverliggende inbouw blijft de
geluidswerende functie van de wand
behouden. Hierdoor worden veel tijd en
kosten bespaard, omdat geen extra
geluidswerende (bouwkundige) voorzieningen getroffen hoeven te worden.
De geluidswerende hollewanddozen zijn
voorzien van vier kabelinvoeringen tot
11,5 mm en twee buisinvoeringen tot
M25. Met behulp van het verbindingsstuk
is het mogelijk tot vijfvoudige combinaties
te realiseren, met een genormaliseerde
hart-op-hartafstand van 71 mm. Tot slot
zijn de dozen ook in halogeenvrije
uitvoering beschikbaar.
www.gunneman.nl/b-u

Art.nr.
5648 000
5648 007
5648 014
5648 021

BE-prijs
6,96
8,35
8,13
9,84
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KEMPER

Wellicht is de kwaliteit van drinkwater in prioritaire instellingen nog belangrijker dan in
andere gebouwen. Misschien is het gebouwtechnisch wel de belangrijkste installatie.
De drinkwaterinstallatie is immers één van de weinige of enige installatie(s), waarin een
levensmiddel word getransporteerd. Om de drinkwaterkwaliteit te waarborgen, is niet
alleen een goede pijprouting belangrijk, maar ook de juiste materiaalkeuze en het
ontwerp van componenten (bijvoorbeeld doorstromingsgunstig).
Probleem

Welke gebruiker kent het niet, een vastzittende en/of wit uitgeslagen afsluiter.
Deze problemen ontstaan soms al
redelijk snel na ingebruikname. In de
praktijk wordt vaak te weinig aandacht
geschonken aan de juiste keuze qua
materiaal en uitvoering. De ervaring
leert dat men al redelijk snel moet uitwisselen om 100% operationeel te blijven.
Wanneer men een wit uitgeslagen afsluiter
tegenkomt, dan is dat meestal ontzinking.
Dit houdt in dat het zink uit het messing
treedt. Dit heeft niet alleen nadelige
gevolgen voor de functie zelf, maar
ook voor de drinkwaterkwaliteit.

Overigens produceert Kemper ook
afsluiters in rvs. Brons mag in geen
geval worden vergeleken met messing!
Resultaat
Wanneer een installatie is uitgevoerd
met de juiste Kemper (spindel-) afsluiters,
beveiligingen, inregelafsluiters, et cetera
dan is het onderhoud minimaal en de
levensduur uitzonderlijk lang. Bovendien
voldoet Kemper niet alleen aan KIWA,

maar aan vele andere (Europese) drinkwaterkeuren. Kemper geeft op diverse
afsluiters een garantie van tien jaar. Dit
dankzij een combinatie van het juiste
materiaal en ontwerp! Kemper streeft
naar een betrouwbaar partnerschap en
heeft service hoog in het vaandel staan.
www.kemper-olpe.de

De WESER-afsluiter- al meer dan 40 jaar innovatieleider

Oplossing
Kemper uit Duitsland staat voor kwaliteit
en een lange, zorgeloze levensduur.
Kemper’s brons legering is bijzonder
corrosie bestendig en ontzinkingsvrij.
Brons is prima te combineren met rvs.

1. ontwerp geheel vrij van dode ruimtes voorkomt
bacteriegroei
2. permanente bedrijfszekerheid door onderhoudsvrije
en onder volle systeemdruk vervangbare EPDMspindelafdichting
3. permanent soepel door zelfsmerende spindelafdichting en doordat de draad van de spindel niet
met het medium in contact komt
4. ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons
5. erosiebestendige ventielzitting van roestvaststaal

6. bijzonder druk- en temperatuurbestendig door
zittingafdichting van speciale-EPDM
7. geringe drukverliezen door stromingsgunstige
bouwwijze
8. Isolatie conform EnEV zuiver aanpasbaar zonder
demontage van de aftapper
9. alle met het medium in contact komende kunststofdelen met KTW-certificaat
10. met binnen- of buitendraad of direct persbaar op
verschillende leidingsystemen

Verwarming & Klimaat

Kwaliteit is onze standaard
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Theben
Elektrotechniek

DALI voor elke toepassing
Theben maakt met de komst van de
nieuwe theRonda DALI-aanwezigheidsmelderserie intelligente lichtregeling via
het DALI-bussysteem mogelijk. Hiermee
komt er een aanvulling op de reeds
bestaande thePrema DALI melder.
theRonda DALI-aanwezigheidsmelders
kunnen op conventionele impulsdrukkers
worden aangesloten en bieden klanten
de keuze uit alle gangbare schakelaarprogramma’s. Ook na de installatie kan
de toewijzing van de impulsdrukkers aan
de lichtgroepen altijd en zonder kostbare

aanpassingen van de bedrading worden
uitgevoerd. Met slechts één DALI-kabel
kunnen maximaal drie lichtgroepen
worden aangestuurd. Dat bespaart tijd en
geld bij de installatie.
De standaard theRonda S aanwezigheidsmelder is bijzonder geschikt voor kleinere
kantoorruimtes, ruimtes met invallend
daglicht of vochtige ruimtes. theRonda P
melder uit de Performance-serie is zeer
geschikt voor kantoortuinen en klaslokalen.
www.theben.de/nl

Invacare
Sanitair

Revato - sterk in maatwerk
De kwaliteitsproducten uit de Revato lijn zijn zeer geschikt voor
intensief gebruik in zowel thuissituaties als in zorginstellingen.

Revato douche-/toiletstoelen
Naast toiletbeugels, -verhogers, handgrepen en douchezitjes bestaat het
Invacare Revato assortiment uit doucheen douche-/toiletstoelen. Deze bieden
optimaal comfort en veiligheid. De
douche-/toiletstoelen zijn eventueel
voorzien van een zachte toiletzitting
welke het mogelijk maakt te toiletteren
boven een toilet of op de stoel in
combinatie met een toiletemmer of
ondersteek.

Stoot- en slagvaste coating
Een bijzonder kenmerk van de Revato
producten is dat ze gemaakt zijn van
kwalitatief hoogwaardig staal en worden
beschermd tegen roest door middel van
een Rilsan coating. Dit is een stoot- en
slagvaste coating die bestand is tegen
chemische stoffen en een elektrisch
isolerende werking heeft. Dankzij de 300
micron dikke laag is de coating volledig
poriënvrij en het metaal gevrijwaard van
roestvorming. De bevestigingsmaterialen
voor muur en vloer zijn van RVS 304.

Specials
Alle Revato douche-/toiletstoelen hebben
standaard een zitbreedte van 45 cm.
Wilt u andere afmetingen, dan is dit
geen probleem. Deze producten zijn
in afwijkende maten en uitvoeringen
leverbaar en worden in onze eigen
fabriek speciaal op maat gemaakt.
Wanneer u een stoel met een afwijkende
maat wilt bestellen, vraag dan het special
meetformulier aan.
www.invacare.nl
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Als installateur heeft u het waarschijnlijk al gemerkt: de vraag naar
geluidsarme afvoer neemt toe. Daarom heeft Wavin het assortiment
uitgebreid. Het nieuwe binnenrioleringssysteem SiTech+ is geluidsarm,
makkelijk te installeren en ziet er ook nog eens bijzonder goed uit.

We zijn steeds veeleisender geworden als
het gaat om wooncomfort. Wie wil er nou
horen wanneer de (boven)buurman de
toilet doorspoelt of staat te douchen?
Wat daarbij meespeelt is het feit dat
goede buitenisolatie ervoor zorgt dat
inpandige geluiden meer opvallen. Het
bouwbesluit stelt dat afvoerleidingen
niet meer dan 30 dB(A) geluid mogen
produceren.
Goede geluidsisolatie wordt steeds
belangrijker. Met Wavin SiTech+ scoort u
als installateur dubbel. Ten eerste omdat
SiTech+ uitstekende geluiddempende
eigenschappen heeft. En ten tweede
omdat SiTech+ zich uitermate snel en
eenvoudig laat installeren. Bovendien
hoeft u niet apart isolatiemateriaal aan
te schaffen. Dat scheelt tijd én geld.

Optimale geluiddemping
Bij de ontwikkeling van SiTech+ koos
Wavin voor een speciaal polypropyleen
dat versterkt is met mineralen. Daardoor
is het soortelijk gewicht 40% hoger dan
standaard polypropyleen, waardoor
geluid wordt gedempt. Een slim beugelsysteem met rubberen inlagen zorgt
ervoor dat contactgeluid extra wordt
geminimaliseerd.
Installeren in een handomdraai
Naast goede geluiddemping is ook installatiegemak een belangrijk voordeel van
Wavin SiTech+. Dankzij hoekaanduidingen
zijn de fittingen in een handomdraai
gepositioneerd. Bovendien zijn de
fittingen geribd voor meer houvast.

Een stootrand biedt het gemak dat men
meteen ziet (en in donkere plaatsen voelt)
of de fitting volledig is ingestoken.
Elegant én gebruiksvriendelijk
Het systeem is uitgevoerd in mat zwart.
Hierdoor trekt het materiaal minder vuil
aan en is het beter bestand tegen
uv-straling tijdens de opslag op het
bouwterrein. De kleur en het slanke
design geven Wavin SiTech+ een elegant
uiterlijk. Het slanke design heeft ook een
praktisch voordeel: het is minder werk om
het leidingsysteem in te slijpen. Kortom,
Wavin SiTech+ betekent minder geluid en
meer gemak.
www.wavin.nl/sitech

Sanitair

Nieuw in het Wavin
geluidsarm assortiment: SiTech+
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Comelit
Elektrotechniek

De vraag naar
camerabewaking explodeert
In de afgelopen paar jaar is de vraag in Nederland naar camerabewaking
sterk gegroeid. Op dit moment is Comelit de grootste leverancier van CCTV
via de elektrotechnische groothandel. Waarom?
Niet alleen de vraag naar veiligheid groeit
maar juist ook de mogelijkheid om een
camerasysteem eenvoudig, snel en dus
betaalbaar aan te sluiten verlaagd de
drempel.
De wazige beelden die op televisie
worden getoond van CCTV systemen
zijn bijna altijd van oude installaties.
Op dit moment leveren zelfs de meest
betaalbare professionele systemen hoog
resolutie beelden via IP. Camerabewaking
is niet alleen bewaking van de omgeving
maar wordt ook vaak ingezet om
overzicht te houden over machines of
systemen. Het voordeel is dat ieder
systeem tegenwoordig eenvoudig via
internet op afstand kan worden bediend.

Comelit begrijpt al lang de behoefte
van de installateur. Comelit is niet meer
het bedrijf dat alleen deurintercom in
de markt zet maar is gegroeid naar een
bedrijf dat zorgt voor de totale beveiliging
en zekerheid van een woning of kantoor.
Deurintercom is de eerste schil in
beveiliging maar daarnaast hoort een
goed overzicht met camera’s en een
sterke alarmcentrale samen volledig
geïntegreerd in één systeem.
De verkrijgbaarheid en beschikbaarheid
van de componenten en systemen direct
uit voorraad van Technische Unie, garandeert snelle en optimale levering.
De bekende service van Comelit zorgt
ervoor dat bij vragen de ondersteuning
snel is geregeld. Als enige in de Neder-

landse markt van security heeft Comelit
tien collega’s door het land die kunnen
helpen bij de planning en juiste keuzes
maken.
Bekijk de Big Promo waarin alle hardlopers voor de meeste installaties scherp
geprijsd worden aangeboden.
Comelit heeft meerdere systemen
waarmee, niet alleen snel en effectief
nieuwe installaties kunnen worden
aangelegd, maar ook over bestaande
coax-kabel een hoge resolutie kan
worden behaald. Dat scheelt investeren
in nieuwe kabel.
www.comelit.nl
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Eaton

Het plannen van een veilige evacuatie van bedrijfspanden en industriële gebouwen is
een uitdaging voor gebouweigenaars en -beheerders dankzij de complexe risico’s en
de regelgeving. Maar heeft u als gebouweigenaar- of beheerder alles gedaan om de
risico’s te minimaliseren en een veilige evacuatie te garanderen? Eaton lanceert nu een
campagne om het belang te benadrukken van een goede evacuatieplanning.

Wisselende bezettingen en verstedelijking
in combinatie met moderne risico’s zoals
terrorisme, criminaliteit en burgerlijke
onrust zorgen voor een moeilijke achtergrond. Gebouweigenaars en -beheerders
zijn bovendien verplicht om personen,
eigendommen en de bedrijfscontinuïteit te
beschermen. Als er geen redelijke stappen
worden ondernomen, zijn bedrijven niet
alleen kwetsbaar voor het rampzalige
verlies van mensen en eigendommen,
maar ook voor financiële, juridische,
operationele en imagoproblemen.
De vraag die een gebouweigenaar of
-beheerder zich moet stellen, is of hij
of zij alles heeft gedaan om het risico
te minimaliseren. Om deze vraag te
helpen beantwoorden, lanceert Eaton
een campagne om het belang te benadrukken van evacuatieplanning en de
technologieën die gebouwen veiliger
maken, van branddetectoren en -melders
tot noodverlichting en signalering. Het
uitvoeren en regelmatig herhalen van een
risicobeoordeling is belangrijk om de
specifieke risicofactoren van een gebouw
te bepalen, op basis van factoren zoals
locatie, grootte, gebruik, bezetting en
indeling. Maatregelen kunnen dan
worden geïmplementeerd om deze
risico’s aan te pakken, bijvoorbeeld
het plaatsen en onderhouden van
noodverlichting op specifieke punten en
visuele alarmapparaten (VAD’s). Eaton
heeft al tientallen jaren ervaring in het

beschermen van levens en biedt oplossingen aan die betrouwbaar, efficiënt,
gebruiksvriendelijk en doeltreffend zijn.
U vindt onze whitepapers en
uitgebreide informatie terug op
www.eatonworksafe.com/nl/evacuatie

www.eaton.nl/electrical
www.coopersafety.nl

Verlichting

Eaton lanceert campagne
voor veilige evacuatieplanning
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RoofDuct dakdoorvoer
Elektrotechniek

Verschillende uitdagingen
in één keer opgelost
Ook de E- en/of PV-installateur dient
rekening te houden met de laatste eisen
uit het Bouwbesluit 2012 op het gebied
van luchtdicht bouwen én NEN1010:2015.
Dit betekent dat bij het plaatsen van
zonnepanelen op woningen de bekabeling
luchtdicht én in een daarvoor geschikte
buis of goot aangelegd dient te worden.
Met de RoofDuct dakdoorvoer van
Conduct Technical solutions realiseert
u een volledig luchtdichte doorvoer
waarmee tevens de richtlijnen vanuit de
NEN1010:2015 gerespecteerd worden.

De RoofDuct dakdoorvoer bestaat uit de
PE doorvoer, afdichtingsmanchet, kabel
krimpstuk en beschermkap. Door middel
van de manchet en krimpstuk is de luchtdichtheid door- en langs de buis gegarandeerd. De bekabeling wordt ín de woning
afgewerkt via de RoofDuct beschermkap

Type
Art.nr.
RoofDuct
RD.DD.32032.1S 5793 481

BE-prijs
99,00

Gira System 106

Deurcommunicatie in
het Gira System 106
Het Gira System 106 is een modulair deurcommunicatiesysteem
met frontplaten van metaal in puristisch design.

Het is gebaseerd op een basismaat van
106,5 × 106,5 mm. Met een deurstation in
het Gira System 106 begint gastvrijheid al
voor de woningdeur: van belknopmodule,
spraakmodule en cameramodule tot info-

module worden alle functies duidelijk
en helder vormgegeven. In het donker
zorgen modules met achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en
een aangename verschijning. Het systeem

kan in eengezinswoningen en appartementengebouwen worden toegepast,
maar ook in kantoorgebouwen, industriële
objecten en hotels en individueel aan de
behoefte worden aangepast. Het kan,
parallel aan de vorderingen in de bouw, in
verschillende fasen worden geïnstalleerd.
De modules zonder afdekraam zijn
verkrijgbaar met metalen designfronten
in geborsteld edelstaal, geanodiseerd
aluminium of verkeerswit gelakt: robuuste
materialen voor blijvende schoonheid.
Modules met camera zijn voorzien van
een afdekking van zwart glas. Het Gira
System 106 bevat de volgende modules:
deurstationmodule, spraakmodule,
belknopmodule 1- tot 4-voudig, cameramodule, blinde module en info-module.
Het is geschikt voor opbouwmontage,
ook op gevels met een thermisch isolatiesysteem: de totale opbouwhoogte van
een deurstation bedraagt daarbij slechts
28,4 mm. Leverbaar sinds april 2017.
www.gira.nl

»
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Elektrotechniek

» en doorgevoerd via 25 mm kabelgoot.
Met de RoofDuct dakdoorvoer worden
verschillende uitdagingen in één keer
opgelost!
• Draagt bij aan het behalen van de
vereiste EPC norm.
• Voorkomt kortsluiting onder de dakpan
door toepassing van RoofSupport
draadgoot.
• Voorkomt kortsluiting als gevolg van
verkeerd door de constructie doorvoeren van de bekabeling.
• Geen gevaarlijke aanraakspanning meer
op zolder doordat de DC bekabeling
in een afgesloten kabelgoot naar de
omvormer wordt gebracht.

RoofDuct is vanaf heden verkrijgbaar
via Technische Unie!

www.roofduct.nl

Toenemend aantal zonnepaneelinstallaties

De behoefte aan goede
beveiliging neemt toe
Nu als gevolg van de SDE + regeling het aantal zonnepaneelinstallaties op
bedrijfspanden toeneemt, groeit de behoefte aan goede beveiliging tegen de
gevolgen van bliksem.
DEHN+SÖHNE biedt als wereldwijde
marktleider in samenwerking met Conduct
uit Barendrecht complete oplossingen op
het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging. Vanaf het ontwerp tot en met
installatie biedt Conduct als partner voor
Technische Unie volledige ondersteuning
in ontwerp, keuze en montage van een
bliksembeveiligingsinstallatie.
Met de keuze voor DEHN als fabrikant
kiest u voor kwaliteit en zekerheid in uw
projecten. Als installateur richt u zich
op de PV-installatie waarbij u in samen-

werking met Technische Unie eenvoudig
de juiste materialen kiest voor het beveiligen van de zonnepanelen en omvormers.
Het gemak ligt juist in de volledigheid en
beschikbaarheid van het materiaal. Met
DEHN is uw installatie veilig.

DEHN wordt als los materiaal geleverd
en is voorzien in de speciaal voor SMA
en SolarEdge ontwikkelde PVboxen.
conduct.nl
pvbox.nl
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Uniek concept: FLOWAIR System
Verwarming & Klimaat

De complete verwarming
en ventilatie-oplossing
FLOWAIR is specialist in het leveren van complete, innovatieve, unieke verwarming
en ventilatie-oplossingen voor bedrijfsruimten. Ons aanbod bestaat uit drie groepen:
Kanaalloze ventilatie-unit met warmteterugwinning, Luchtgordijnen en luchtgordijn met
luchtverwarmer en Luchtverwarming en ventilatie.

Alles onder controle met FLOWAIR
System
De FLOWAIR T-box regeling met touchscreen, bediend verschillende FLOWAIR
producten (tot 31 units door één regeling).
De innovatieve T-box regeling biedt de
mogelijkheid om gebruik te maken van

regelfuncties en overzichten die voorheen
uitsluitend mogelijk waren bij kostbare
en uitgebreide gebouwbeheersystemen
(GBS). De T-box regeling geeft razendsnel
toegang tot het bedieningsmenu van
verschillende units. FLOWAIR system
maakt het mogelijk om indirect gestookte

luchtverwarmers, luchtgordijnen,
downflow-units en ventilatie-units op
een unieke manier te laten samenwerken.
Hierin staat energieverbruik en regelbaarheid centraal.
www.flowair.nl
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Kanaalloze ventilatie unit met warmteterugwinning

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-1 ventilatie oplossing voor bijvoorbeeld: werkplaatsen, garages, loodsen,
magazijnen, showrooms, winkels, scholen
en sporthallen.
Belangrijkste kenmerken:
• Geen traditioneel kanaalsysteem nodig
• Directe doorstroming van de lucht in de
gehele ruimte

• Kosten reducerend in aanschaf
• Gemakkelijk in vervoer en opslag
• Verticaal en horizontaal te monteren
• Eenvoudig in onderhoud
• Luchthoeveelheid tot 1.200 m3/h
• Complete gevel of dakdoorvoeren
• Lichtgewicht 67 kg
Leverbaar met energie verlagende
en comfort verhogende opties
• Slimme T-box regelaar
• Vrije koeling op basis van nachtventilatie
met buitenlucht

• CO2/PPM regelbaar
• By-pass regeling
• Naverwarmer
(watervoerend)
• laag gewicht
behuizing in EPP
(expanded
polypropyleen)
• Eenvoudige montage
• Eenvoudig te reinigen
• 1 OXeN = 1 europalllet
www.flowair.nl

Luchtgordijn

ELIS G & ELIS DUO
De ELIS G is een industrieel luchtgordijn,
een energiebesparende maatregel die zich
snel terug betaald. Vaak is onwetendheid
de reden van het niet toepassen van een
juiste klimaat scheiding tussen binnen en
buiten. Er gaat heel wat energie verloren
met het openen van bijvoorbeeld grote
overhead en- of laaddockdeuren.
FLOWAIR heeft voor deze toepassingen
het juiste antwoord.
• Montage: horizontaal en/of verticaal
• Door de brede toepasbaarheid tot 7,5 m

hoog en 13 m breed is dit luchtgordijn
uniek in zijn soort.
Luchtgordijn+ruimte-verwarmer
De ELIS DUO is een luchtgordijn en luchtverwarmer in één. Zorgt voor een optimale
verwarming van de ruimte in combinatie
van een luchtgordijn boven een open
toegangsdeur. Voor onder andere winkels,
supermarkten, kiosken en scholen.
• De ideale oplossing waarbij onopvallende en efficiënte verwarming van groot
belang zijn.

• Onderscheidend met
zijn dubbele functie en
hiermee kostenbesparend.
www.flowair.nl

ELIS G (boven) en ELIS DUO.

Indirect gestookte luchtverwarmer

LEO FB
Indirect gestookte lucht verwarmer
ook geschikt voor koeling
De LEO FB is een kwalitatief hoogwaardige indirect gestookte luchtverwarmer en is door zijn vermogens
van 10kW tot 100kW breed inzetbaar.
De LEO FB is vrijwel op iedere
muur/plafond eenvoudig te plaatsen

FLOWAIR, distributed by
DRL Products BV

en is zuinig in gebruik. Leverbaar met
buitenlucht-mengkamer, hierdoor
inzetbaar als een robuust ventilatie
systeem. Voor onder andere loodsen
en werkplaatsen.
• Laag gewicht behuizing EPP
(expanded polypropyleen)
• Multifunctionele montage console
• Energiezuinige EC ventilatoren
• Ook geschikt voor koeling door interne
condens opvang.
LEO FB

www.flowair.nl

Verwarming & Klimaat

OXeN

22
XLED PRO Wide en XLED PRO Square
Verlichting

Nog nooit eerder vertoond:
sensor gestuurde schijnwerpers
STEINEL heeft in 2008 als eerste fabrikant sensor gestuurde professionele schijnwerpers
op de markt gebracht. De XLED10 en XLED25. Nu is het tijd voor de volgende generatie.
Gedurende de ontwerpfase waren er twee zaken bijzonder belangrijk voor STEINEL; het
ledpaneel moest in alle standen in te verstellen zijn en het lichtpatroon moest geschikt
zijn voor praktische toepassingen. Dit resulteerde in een compleet nieuw concept.
De XLED PRO Wide en Square.
De Wide voor het aanlichten van grote
rechthoekige oppervlakten van maximaal
20 x 10 meter langs gebouwen en de
Square voor het aanlichten van grote
vierkante oppervlakten van maximaal
10 x 10 meter. Door gebruik te maken van
een speciaal ontwikkelde lens wordt het
licht heel gelijkmatig over het gewenste
oppervlakte verdeeld en de verfijnde
techniek in het ledpaneel zorgt ervoor dat
het paneel in iedere gewenste positie kan
worden gezet voor elke lichtsituatie.
De krachtige high-end leds zorgen
voor een lichtopbrengst van maar liefst
2.400 lm bij een verbruik van maar 24,8W.
De geïntegreerde basislicht leds zorgen

Type
Art.nr.
De nieuwe XLED PRO Wide schijnwerper. Verlichting in de breedte
XLED PRO Wide
XLED PRO Wide wit
3815 281
XLED PRO Wide zwart
3815 288
XLED PRO Wide XL slave wit
3815 295
XLED PRO Wide slave zwart
3815 316
XLED PRO Wide XL
XLED PRO Wide XL wit
3815 267
XLED PRO Wide XL zwart
3815 274
XLED PRO Wide XL slave zwart
3815 302
XLED PRO Wide slave wit
3815 309
Extreem felle verlichting in het vierkant
XLED PRO Square
XLED PRO Square wit
XLED PRO Square zwart
XLED PRO Square slave wit
XLED PRO Square slave zwart
XLED PRO Square XL
XLED PRO Square XL wit
XLED PRO Square XL zwart
XLED PRO Square XL slave wit
XLED PRO Square XL slave zwart

BE-prijs

316,35
316,35
354,85
306,75
364,45
364,45
354,85
306,75

3815 225
3815 232
3815 253
3815 260

316,35
316,35
306,75
306,75

3815 211
3815 218
3815 239
3815 246

364,45
364,45
354,85
354,85

voor oriëntatie en veiligheid met een
minimaal energie verbruik. De sensor
heeft een registratiehoek van 240° en
een reikwijdte van 12 meter.
Als 2.400 lm niet genoeg is heeft STEINEL
voor beide armaturen ook een XL-versie
ontwikkeld. Deze heeft een lichtopbrengst
van maar liefst 4.400 lm bij een verbruik
van 48W.
www.steinel.nl
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VSH

VSH is de nummer één in verbindingstechnologie: Er is maar één Nederlands merk waar
u terecht kunt voor alle mogelijke press-, knel- of pushoplossingen in elk gewenst profiel.
Uitgevoerd in metaal of kunststof, met bijpassende appendages. Dit uiteraard met de
hoogste kwaliteit. VSH biedt het beste, breedste en diepste assortiment in Nederland,
waarmee u een compleet leidingsysteem maakt. Neem bijvoorbeeld VSH Ballofix.

VSH Ballofix
draadaansluiting

VSH Ballofix
pressaansluiting

VSH Ballofix
knelaansluiting

The original: VSH Ballofix mini
kogelkranen
VSH voert een breed assortiment van
kogelkranen voor water-, verwarmingsen gasinstallaties. De originele VSH
Ballofix kogelkraan werd in de jaren
zestig ontwikkeld en sindsdien zijn
wereldwijd miljoenen VSH Ballofix kogelkranen geïnstalleerd. De VSH Ballofix
heeft zich bewezen als een zeer hoogwaardige kogelkraan met een hoge
functionaliteit en een mooi design.
Geen lekkages
De VSH Ballofix kranen hebben een
ergonomisch en functioneel design.
Het kraanhuis is uitgevoerd met extra
kamers die voorkomen dat de O-ringen
verontreinigingen. Lekkage is hiermee
uitgesloten! De kalkbestendige, gepolijste
kogel zorgt ervoor dat ook na jaren de
kraan soepel en vederlicht te bedienen is.
De kranen zijn verkrijgbaar met verschillende kleuren hendels (zwart, rood, blauw
en chroom). Hiermee kunt u overzichtelijk
een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld koud- en warmwaterleidingen.
VSH Ballofix kogelkranen zonder hendel
bedient u eenvoudig met een schroevendraaier of een steeksleutel.
Breed assortiment
VSH voert het breedste assortiment
kogelkranen in de branche. Naast de
standaard VSH Ballofix met binnen- en
buitendraadaansluiting omvat het assortiment ook Ballofix kogelkranen met een
press-, knel-, en pushaansluiting.

Toepassingsgebieden

VSH Ballofix, afsluitbaar bediening
met sleutel

• Drinkwaterinstallaties
• Cv-installaties
• Aardgasinstallaties

De plus van VSH Ballofix
• Vederlichte bediening, ook na
jaren
• Gepolijste kogel voorkomt
kalkaanslag
• Tweezijdige stromingsrichting
• Zeer breed assortiment,
verchroomd en blank
• Verkrijgbaar met press-, knel-,
draad- en pushaansluitingen
• KIWA en Gastec keur

De VSH Ballofix is er in verschillende
uitvoeringen: met filters, met terugslagklep,
haakse en excentrische kogelkranen, maar
ook de VSH Ballofix afsluitbare kogelkraan
met sleutelbeveiliging, de VSH Ballofix
toilethoekstopkraan en de VSH Ballofix
S-koppeling met geïntegreerde kogelafsluiter.
www.vsh.nl.

Sanitair

VSH Ballofix: The original
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Tridonic
Verlichting

Tridonic led modules
Eén van de meest effectieve manieren om
energie te besparen, is het toepassen van
ledverlichting. Tridonic heeft een zeer
uitgebreid assortiment ledcomponenten
van zeer hoge kwaliteit.
Tridonic STARK CLE serie
• Ronde ledmodules (Ø 80-1.200 mm)
• Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen en Tunable White
• CRI > 80
• Bereik in lichtopbrengst van 930 lm tot
en met 31.550 lm

Tridonic STARK LLE serie
• Lineaire ledmodules
(140 mm, 280 mm en 560 mm)
• Eenvoudig te combineren om elke
gewenste lengte te maken
• Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen en Tunable White
• CRI > 80 en CRI > 90
• Bereik in lichtopbrengst van 220 lm tot
en met 5.680 lm per module
www.tridonic.com

Dimplex DTD4W
Gereedschap

Eenvoudig grip op
temperatuur met een app
De nieuwste lijn convectoren van Dimplex hebben niet alleen een slank, modern
design. Ze kunnen ook met de hand en op afstand met een app aangestuurd
worden. Dit geeft grip op een stabiele, aangename temperatuur.
Bediening op afstand
De bedieningsunit van deze convectoren
is flexibel. Standaard zijn ze uitgerust met
handbediening. Wanneer bediening op
afstand gewenst is, kan deze eenvoudig
worden gewisseld. Ideaal als het veranderen van de instellingen door derden
ongewenst is.
Gemak van installatie en
bediening
Bovendien kunnen - met één app convectoren individueel én in groepen
met groot gemak worden aangestuurd.

De app geeft zodoende eenvoudig grip
op de temperatuur en het energieverbruik. Met vergelijkbaar gemak
wordt de Dimplex DTD4W geplaatst.
De standaard meegeleverde speciale
beugels zijn eenvoudig en snel aan de
muur te bevestigen. Optioneel zijn
speciale wielen waardoor ze op verschillende plekken te gebruiken zijn.
Kortom, de DTD4W van Dimplex heeft
een goede look, is eenvoudig te plaatsen
en heeft uitstekend energiemanagement.
Hij is standalone en als groep inzetbaar
met een app. De modellen zijn in verschillende maatuitvoeringen leverbaar.
www.dimplex.nl/producten/
convectoren/dtd4w

Type
2000W DTD4W
1500W DTD4W
1000W DTD4W
750W DTD4W

Art.nr.
1036 631
1036 624
1036 617
1036 610

Kijk voor bijpassende accessoires
op www.technischeunie.com

BE-prijs
205,00
192,00
168,00
163,00
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Systeem Design en D-Life

Schneider Electric introduceert het nieuwe Systeem Design;
een nieuwe serie schakelmaterialen en afdekramen. Om de
schakelaars en wandcontactdozen perfect te laten passen bij
ieder interieur heeft Schneider Electric ook een bijpassende
reeks afdekramen geïntroduceerd: D-Life.
Systeem Design
Systeem Design biedt een compleet
systeem met een passende oplossing voor
elke ruimte. Systeem Design is flexibel,
heeft een eigentijds ontwerp en biedt innovatieve functies voor elk type gebouw.
Traditionele en nieuwe functies kunnen
gecombineerd worden. Met de modulaire
opbouw, bestaande uit een inbouwelement,
centraalplaat en afdekraam, kan elke
functie geïnstalleerd worden in de
gewenste kleur. Het grote oppervlak
(71 x 71 mm) maakt het design bovendien
erg overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.
De producten zijn gemakkelijk te
installeren en maken elke woning
comfortabeler, veiliger en energiezuiniger.
Dankzij de integratie van Bluetooth kan
de installatie bediend worden vanaf een
smartphone of tablet. Daarnaast heeft
Systeem Design een compleet nieuwe lijn
die geschikt is voor KNX: Multitouch Pro
en Push-button Pro.

Multitouch Pro
Het Multitouch Pro display past in een
D-Life afdekraam en is revolutionair op
het gebied van bediening. Naast
verlichting kan ook de temperatuur en
zonwering via het display geregeld
worden. Bediening van de Multitouch
Pro is net zo intuïtief als een smartphone
of tablet. Er is veel aandacht besteed
aan het hoogwaardige ontwerp, met
als resultaat een strak en harmonisch
geheel. Enkele kenmerken van de Multitouch Pro zijn:
• Diverse standaard scenario’s
• Kamertemperatuurregelaar met analoge
ingang voor vloersensor
• Blokkeren/deblokkeren beschermt tegen
ongewenste toegang
• Proximity Sensor: displayverlichting
wordt automatisch geactiveerd bij het
naderen
• Gesture functie: besturing door
bepaald gebaar

D-Life afdekraam
De nieuwe D-Life afdekramen van
Schneider Electric geven uw huis een
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
heeft een klassiek en stijlvol design en
praktische inzetstukken die vlak in het
frame zitten. Bovendien heeft D-Life
geen tussenbrug waardoor het schakelmateriaal veranderd in kunst met een
functionele eigenschap.
www.schneider-electric.nl

Elektrotechniek

Afdekramen die ruimte
creëren
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Een schot in de roos
Elektrotechniek / Prefab

Prefab stekerbaar schakelmateriaal uit voorraad leverbaar
Aanzienlijk sneller te monteren, flexibel aan te passen én kostenefficiënt;
prefab stekerbaar schakelmateriaal is in opkomst.

Van de meer dan 50 geassembleerde
artikelen die Technische Unie
standaard in het assortiment heeft,
zijn er sinds begin dit jaar 35 totaaloplossingen uit voorraad leverbaar.
‘Het opnemen van prefab stekerbaar
schakelmateriaal in het assortiment
is een schot in de roos,’ vertelt
Martijn Nijmeijer, Projectmanager bij
Technische Unie. ‘Omdat de levertijd
van het geassembleerde materiaal een
week of twee is, werd prefab voorheen
eigenlijk alleen gebruikt bij grotere

projecten. We merken nu dat onze
klanten ook bij kleinere klussen steeds
vaker kiezen voor prefab. Slim, want een
3-voudige prefab-wandcontactdoos is al
binnen drie minuten geplaatst, terwijl
dat bij eenzelfde wandcontactdoos met
conventionele bedrading wel een half uur
kan kosten.’
Bij de totstandkoming van de eindproducten zijn vier partners betrokken.
Het schakelmateriaal komt van Gira en
wordt gecombineerd met de speciaal
door Attema ontwikkelde hollewand

inbouwdoos. Afhankelijk van de aan
te sluiten fabricaten kunnen klanten
kiezen voor het stekerbare systeem
GST18 van Wieland of WINSTA van
Wago. De onderdelen worden
geassembleerd door een van de drie
prefabpartners van Technische Unie.
Na de assemblage worden alle eindproducten uitgebreid visueel, mechanisch, elektrisch en functioneel getest
om zo de veiligheid en kwaliteit
optimaal te blijven waarborgen.

Prefab stekerbaar

Samen, sneller, slimmer!
Om de installateur te ondersteunen in
de wens steeds sneller en efficiënter te
kunnen installeren, bestond er al langere
tijd de mogelijkheid om Gira schakelmateriaal prefab stekerbaar aangeleverd te
krijgen. Samen met Technische Unie werd
dit concept, vooral bij grotere projecten,
ontwikkeld. Dat gebeurde op specifieke
klantwens en projectafhankelijk.

worden bespaard. Doordat producten
getest en gekeurd aangeleverd kunnen
worden, kunnen ook de faalkosten
maximaal worden gereduceerd.

Prefab stekerbaar is ‘het nieuwe installeren’; het creëert nieuwe mogelijkheden
waarbij enorm op de installatietijd kan

Om vooraf beter inzichtelijk te hebben
wat de toepassing van prefab stekerbaar
voor een project kan betekenen, geeft

Speciale wensen bij complexe projecten
zijn nog steeds mogelijk; er is steeds
meer expertise opgebouwd voor
ontzorgende oplossingen.

Gira graag nadere informatie. Dat kan in een
persoonlijke gesprek met
één van onze buitendienstcollega’s maar ook in de
vorm van een workshop
voor bijvoorbeeld
een montageploeg.
www.gira.nl
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Wieland GST18

100% stekerbaar installeren, arbeidstijd
verkorten en faalkosten reduceren.
Nooit meer kabels op de bouw strippen,

knippen en aansluiten, maar plug & play
componenten verbinden, zodat in een
mum van tijd een foutloze installatie staat.
De prefab stekerbare schakelmaterialen
van Technische Unie sluiten nu perfect
aan op de stekerbare GST18® installaties
van Wieland. Bijvoorbeeld via de handige
Wieland GST18® schakelverdelers met
aan/uit; serie; wissel; belet of sensor
schakeling.

Type
K92.030.0053.1M
K92.030.0153.1M
K92.030.0253.1M
K92.030.0353.1M

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

BE-prijs
97,95/zk5
97,95/zk5
97,95/zk5
97,95/zk5

www.isolectra.nl

Winstalleren

Meer winst voor installateur
De markt verandert, in de praktijk van alle
dag krijgt u steeds meer te maken met
strenge regels, hoge kwaliteitseisen en druk
op de kosten van materiaal en arbeid. Voor
Attema en WAGO de aanleiding om een
uniek en innovatief concept te ontwikkelen,
waardoor alle betrokken partijen weer een
goed resultaat kunnen behalen: 100%
winstalleren - stekerbaar installeren voor
de woningbouw.
Attema en WAGO zijn al vele jaren toonaangevend op de installatiemarkt. Alle kennis
en ervaring werd gebundeld met de input

uit de praktijk van u en vele van uw
collega’s om er voor te zorgen dat
projecten weer financieel aantrekkelijk
worden en het installatiewerk weer
rendabel. Deze nieuwe werkwijze - 100%
stekerbaar van Click-mate XL groepenkast
tot schakelmateriaal - is bij uitstek geschikt
voor renovatieprojecten van woningen en
(woon) zorgprojecten. Maar ook transformaties van kantoorgebouwen naar appartementen, studentenunits of hotels.
www.attema.com

WAGO WINSTA®

Stekerbaar installeren
Elektrische installaties worden steeds
complexer, installatietijden moeten steeds
korter worden. En er worden steeds
hogere eisen gesteld aan de elektrische
installatie.
Duurzaam
Het WINSTA®-systeem is niet alleen
eenvoudig om in elkaar te steken, maar
bij wijzigingen in de elektrische installatie kunnen de verschillende componenten net zo eenvoudig weer worden
gedemonteerd en hergebruikt. Hiermee

ontstaat er een duurzame en flexibele
installatie welke op de toekomst is voorbereid.

WINSTA® is als enige maintenance free
gecertificeerd.
www.wago.nl

Voordelen voor de installateur
Voor de installateur is er steeds meer
behoefte aan goede prefab-oplossingen.
De stekerbare oplossingen van het
WAGO WINSTA®-systeem maken het
installeren efficiënter en leveren forse
besparingen op tijdens het hele ontwerp
en installatieproces.

Elektrotechniek / Prefab

100% stekerbaar Installeren
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Stekerbaar & CPR
Elektrotechniek / Prefab

Welke (stekerbare) kabels
zijn volgens de CPR de juiste?
Nog een paar maanden en dan is het zover: op 1 juli 2017 wordt de CPR definitief
van kracht. Maar wat is de CPR eigenlijk? Wat verandert er en hoe weet je zeker of je
de juiste kabel-keuzes maakt?

De CPR is een Europese wet: de
Construction Products Regulation.
In deze wet is in allerlei verordeningen
en normen vastgelegd waaraan bouwproducten moeten voldoen.
Per 1 juli wordt een aanvulling op
deze wet van kracht. Deze aanvulling
gaat over de brandwerendheid van
kabels en geldt in heel Europa. Op dit
moment geldt er een overgangsperiode
tussen de oude en de nieuwe wetgeving.
Deze overgangsperiode is ingegaan op
1 juli 2016, en loopt dus tot 1 juli 2017.

onduidelijk is of stekerbare installaties
ook onder de wet vallen.
Geldt de CPR ook voor stekerbare
installaties?
Wij realiseren ons heel goed dat het lastig
is: De CPR, maar ook het Bouwbesluit,
de NEN 1010 en de NEN 8012, stuk voor
stuk besluiten, wetten en normen waaraan
u moet voldoen. Bovendien hebben ze

allemaal verschillende data waarop ze
van kracht worden. En wat betreft de
stekerbare installaties: de NEN 8012
vereist dat álle leidingen in gebouwen
voldoen aan de CPR-brandklasses, dus
óók de stekerbare installaties!
Welke kabel je op welk moment moet
gebruiken, en wat je nog mag met oude
kabels, kun je bepalen met de handige
tool: de Isolectra CPR tool stekerbare
installaties: Een handige tool om snel de
juiste kabel te kiezen.
www.isolectra.academy

Hoe kies je de juiste kabel?
Bij Isolectra merken we dat er veel
vragen zijn: veel installateurs en
engineers weten op dit moment niet
altijd wat de juiste kabel-keuze is.
Ook zien we dat het voor veel van hen
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Installeren en ontwerpen met CPR

De afgelopen maanden bent u al via diverse kanalen over de nieuwe CPRnormering (ofwel NEN 8012) voor kabels en elektrische leidingen geïnformeerd.
Nu is het zaak om bij het ontwerpen en installeren de nieuwe regels in de praktijk
te brengen. Technische Unie heeft daarvoor een handige CPR brandklasse
selectiehulp beschikbaar gesteld waarmee u gemakkelijk de juiste kabels kunt
kiezen. U vindt de selectiehulp online op tu.nl/cpr.
Volg de verschillende stappen om
tot een brandklasse voor elektrische
leidingen te komen volgens NEN 8012,
zodat u de juiste kabel kiest en de
installatie voldoet aan de vereisten
van CPR in Nederland (in overeenstemming met het Bouwbesluit,
NEN 1010 en NEN 8012).
STAP 1 |
Gebruiksfunctiemethode
Voor de keuze van de juiste brandklasse en kabel voor permanente
installaties in gebouwen en civieltechnische werken is het noodzakelijk
om eerst de risicosituatie van het totale
bouwwerk te begrijpen en te evalueren.
Hiervoor gebruikt u de gebruiksfunctie
methode: Volg het stroomschema
van de juiste gebruiksfunctie en vind
daarmee de juiste brandklasse.

STAP 2 | Risicograafmethode
Indien een of meer ruimten binnen
het gebouw of bouwwerk een hoger
brandrisico heeft/hebben dan het
totale gebouw/bouwwerk, dan moet
de risicograaf methode worden
toegepast. De risicograaf heeft als
functie om de brandeisen voor die
specifieke ruimten binnen het gebouw
te upgraden/verbeteren.

Bij Technische Unie vindt u de kabel
die u nodig heeft:
• Het grootste deel van de CPR kabels
is beschikbaar in de webshop voor
calculatie.
• Veel daarvan is ook al leverbaar of
zelfs uit voorraad te bestellen.
• Zo lang een kabel niet leverbaar is,
leveren wij de niet CPR geclassificeerde kabel nog.
• Mocht u uw kabel niet vinden,
informeer dan bij uw verkoopkantoor.

Altijd bij de hand
Het is handig om de CPR brandklasse selectiehulp altijd bij de hand te
hebben. De tool is daarom als flyer, uitvouwbaar tot handige poster,
verkrijgbaar bij uw verkoopkantoor of via uw vertegenwoordiger. De
CPR brandklasse selectiehulp is ook online te vinden op de speciale
themapagina tu.nl/cpr.

Elektrotechniek / CPR

CPR brandklasse
selectiehulp
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TKF & CPR
Elektrotechniek / CPR

CPR: Wat is er
veranderd voor kabels?
Kabels voor permanente installaties in bouwwerken moeten vanaf 1 juli 2017 verplicht
gecertificeerd zijn volgens de Europese CPR (norm EN 50575). Het risico op slachtoffers
tijdens brand moet hiermee worden verminderd. Voor kabels betekent dit dat ze worden
getest op brandeigenschappen. Op basis van hun brandgedrag worden de kabels
ingedeeld in Euroklassen. Maar wat is er nu eigenlijk veranderd?
TKF introduceert nieuwe kabels die
gecertificeerd zijn volgens de nieuwe
CPR eisen en ingedeeld in de brandklassen B2ca, Cca, Dca en Eca. Als
kabelfabrikant dragen wij de verantwoordelijkheid dat deze kabels getest en
gecertificeerd zijn door een aangemelde
instantie. Gecertificeerde kabels zijn
voorzien van CE-markering én een prestatieverklaring, ook wel een Declaration
of Performance (DoP) genoemd. Daarin
staan onder andere het voorgenomen
gebruik en de producteigenschappen
beschreven.
Hoe wordt de kabel getest?
De CPR geeft nieuwe eisen met betrekking
tot de testmethoden voor kabels, waardoor
iedere kabel op dezelfde manier getest en
beoordeeld wordt door een aangemelde
instantie. Uitkomsten van deze test leiden
tot classificatie van de kabel in een brandklasse. Naast de bijdrage aan brand zijn
er aanvullende criteria: rookontwikkeling
(s), brandende vallende deeltjes (d) en de
zuurgraad van verbrandingsgassen (a).
Deze aanvullende criteria helpen het
risico rond ontruiming en evacuatie beter
in kaart te brengen zoals flash overs,
desoriëntatie en ontbranden van kleding
tijdens vluchten.
Hoe herkent u een CPR
geclassificeerde kabel?
Iedere CPR gecertificeerde kabel dient
voorzien te zijn van de CE-markering,
deze wordt aangebracht op het label
dat op de verpakking, haspel of ring is
bevestigd. Dit label bevat onder andere
informatie over de brandklasse en het
DoP nummer, welke tevens zijn terug
te vinden op de kabelmantel. Het DoP
nummer refereert naar de Declaration of
Performance, welke digitaal beschikbaar
wordt gesteld door TKF en verplicht tot

tien jaar beschikbaar moet zijn. Voor de
installateur geldt dat men een dossier
opbouwt voor het betreffende project om
aan te kunnen tonen dat de juiste kabel is
geïnstalleerd.
Hoe wordt de juiste brandklasse
gekozen?
De installateur is verantwoordelijk voor de
juiste keuze van de brandklasse en installatie van de juiste kabel. De NEN8012
schrijft in Nederland de juiste brandklasse
voor. Met behulp van deze NEN8012 kan
de juiste brandklasse worden bepaald.

Het gaat om de keuze van de brandklasse
met als doel het beperken van schade als
gevolg van brand. De NEN8012 biedt
twee methoden, stroomschema’s en
een risicograaf, en koppelt de risico’s in
bepaalde situaties aan wegingsfactoren.
Gebruiksfuncties en brandrisico’s worden
gekoppeld aan de uiteindelijke brandclassificaties.
Om het bepalen van de juiste brandklasse
eenvoudiger te maken heeft TKF een
handige tool ontwikkeld. Deze tool, direct
afgeleid van de NEN8012, helpt u om
gericht een keuze te maken op basis van
de gegevens van het betreffende project.
Op www.tkf.eu/cpr vindt u alle actuele
informatie over CPR, de brandklasse
selectietool en informatie over het downloaden van een DoP. TKF organiseert
daarnaast CPR bijeenkomsten, aanvragen
kan via de website.
www.tkf.eu/cpr
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Levering nieuwe kabels
in volle gang
Per 1 juli 2017 moeten kabels die in de handel worden gebracht voor permanente
installaties in bouwwerken aan de Europese CPR norm EN 50575 voldoen. Deze
nieuwe norm voor het brandgedrag van kabels zorgt voor meer brandveiligheid, meer
helderheid in de product-communicatie en een betere borging van de kwaliteit van
kabels. Draka introduceert hiervoor nieuwe CPR-gecertificeerde producten.

Nieuwe CPR brandklassen in
Nederland (NEN 8012)

Sinds maart en april levert Draka artikelen
met brandklasse Eca voor bouwwerken
met een laag brandrisico en artikelen met
brandklasse Dca-s3,d2,a3 voor bouwwerken met een middelgroot brandrisico.
Kabels voor bouwwerken met een groot
of zeer groot brandrisico, respectievelijk
brandklassen Cca-s1,d1,a1 en B2cas1,d1,a1, volgen in mei en juni.
Product label en
prestatieverklaring (DOP)
Onze nieuwe producten zijn herkenbaar
aan het aangepaste product label met
CE-markering dat op de verpakking,
haspel of ring is aangebracht. Daarop
staat onder meer de CPR-brandclassificatie, de CPR-norm (EN 50575) en het
DoP-nummer waarmee u de prestatieverklaring (DoP) kunt downloaden. CPR
betreft alleen brandeigenschappen. Het
KEMA-KEUR, van belang voor de overige
producteigenschappen, blijft bestaan.

Draka brandklasse selectiehulp
Om u te helpen bij de keuze van de
juiste brandklasse en kabel heeft Draka
de online brandklasse selectiehulp
ontwikkeld die volledig is gebaseerd op
NEN 8012. Deze handige tool is algemeen
toegankelijk via www.draka.nl/cpr.

Klaar voor CPR
Draka ondersteunt u bij de
toepassing van CPR met:
• 100% gecertificeerde
CPR-producten
• De interactieve Draka brandklasse-selectiehulp op
www.draka.nl/cpr
• Adviezen en informatiesessies
van onze regio- en productmanagers
• Onze BPL-prijslijst
• Informatie, documentatie,
video’s en een uitgebreide FAQ
op www.draka.nl/cpr
Bekijk het CPR-productassortiment
op: www.draka.nl/catalogus

Hier kunt u ook de postervariant van de
selectiehulp (A2 formaat) aanvragen of
downloaden.
www.draka.nl

CPR Elektrotechniek / CPR

Met Draka klaar voor CPR
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BETTE douchebakken
Sanitair

Geen schimmelende voegen
BETTE heeft een duurzame, esthetische
en hygiënische oplossing ontwikkeld,
zodat siliconen voegen bij douchebakken
overbodig zijn. Daardoor behoren schimmelende en gescheurde kitvoegen tot
het verleden. Ziekteverwekkers krijgen
geen kans zich te nestelen of vermenigvuldigen.
De oplossing is een geëmailleerde
opstaande afkanting van 35 mm hoogte
aan de rand van de douchebak. Bij
inbouw dient 12 mm met een hele tegel

overstekend te worden getegeld. Zo
wordt een hygiënische en waterdichte
afsluiting met de muur gegarandeerd.
Omdat deze duurzame oplossing schoon
blijft, bespaart dit bovendien op onderhouds- en schoonmaakkosten.
De opstaande randen zijn leverbaar bij
de series BETTEFLOOR SIDE en BETTEDOUCHEBAKKEN. Op aanvraag zijn ook
opstaande randen op maat leverbaar.
www.bette.nl

WinLed
Verlichting

Nieuwe lichtlijnserie
van WinLed
Met trots presenteert WinLed een uitbreiding van haar Skyline lichtlijn serie. Het bedrijf
heeft deze armaturen in 2016 doorontwikkeld tot een hoogwaardig volledig aluminium
lichtlijnsysteem voor toepassing in productiehallen en magazijnen.
Optimale kwaliteit
Stabiliteit van de lichtopbrengst en
duurzaamheid van de armatuur waren
hierbij de uitgangspunten. De WinLed
Skyline heeft een extra lange levensduur
(> 70.000 uur) dankzij het volledig geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium
profiel. De constructie van het profiel is
zodanig dat de leds en de drivers elk
over een eigen koellichaam beschikken
zodat deze elkaar thermisch niet kunnen
beïnvloeden. Dit zorgt voor een optimale
koeling waardoor een hoge lichtoutput
van 11.000 lm mogelijk is.
Nederlands product
WinLed ontwikkelt en produceert
de armaturen in haar eigen fabriek in
Winterswijk om de kwaliteit optimaal
te waarborgen. De ledboards worden
gemaakt bij BHC in ’s Heerenberg, een
gerenommeerd bedrijf op het vlak van
led-technologie.
Installatievriendelijk
Het Skyline lichtlijnsysteem is snel en

efficiënt te installeren. De profielen van
300 cm of 450 cm laten zich eenvoudig
koppelen en ophangen. De armaturen
van 153 cm lang kunnen vervolgens
op iedere gewenste plaats van de lijn
ingeklikt worden zodat men een optimale
lichtverdeling verkrijgt aangepast aan het
gebruik van de hal.
Compleet assortiment
Het Skyline assortiment bevat
meerdere lichtoutputs (tussen
4.000-11.000 lm/116-136 lm/W)
en verschillende kleurtemperaturen
(3000K, 4000K en 5000K). Tevens
leverbaar als gelensde uitvoering met
een smalle lichtbundel, speciaal voor
gangpaden tussen stellingen. Ook zijn
al onze Skyline ledunits compatible
met standaard VEKO lichtlijnprofielen.
Uiteraard blijft de Skyline ook als losse
armatuur verkrijgbaar (toepasbaar als
pendelarmatuur of direct onder het
plafond).
www.winled.nl
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Introductie nieuwe Safe-PP beugel
Verwarming & Klimaat

De nieuwe dimensie in
zijwaarts fixerend beugelen
Zijwaarts fixerend beugelen
naar hoger niveau
In 2009 heeft Burgerhout de eerste
Safe-PP beugel op de markt gebracht.
Met de nieuwe versie van de beugel
tilt Burgerhout het zijwaarts fixerend
beugelen naar een hoger niveau. De
installatiesnelheid en het gemak zijn de
grote voordelen van het nieuwe beugelsysteem. Het grote geheim daarachter is
de manier waarop de beugels vastgeklikt
worden.
Simpeler kan het niet
De manier waarop installateurs werken,
wordt met de nieuwe Safe-PP beugelen
een stuk simpeler. Nadat de installateur
de cv-ketel en de rookgasafvoer heeft
opgebouwd, inclusief het pas maken,
gaat het beugelen een stuk sneller. Het
systeem hoeft namelijk niet meer weggehaald te worden om achter de buizen te
boren, de nieuwe beugel wordt naast de
buis vastgezet. Het systeem opbouwen,
aftekenen en beugels vastklikken, dat
is alles. Simpeler kan het proces niet
verlopen. Dat is de nieuwe dimensie die
Burgerhout heeft toegevoegd met deze
introductie.
Het klikgeheim
Dankzij de klikmethode waarmee de
Safe-PP beugel wordt vastgezet, is hij
compleet ‘foolproof’. Het installeren van
de beugel kan gewoon niet mis gaan. De
beugel zit altijd perfect gefixeerd dankzij
het tweetraps kliksysteem dat altijd
geborgd is. Schuiven kan daardoor niet.
Dat komt de veiligheid ook ten goede.
Gemak en tijdswinst
De nieuwe Safe-PP beugel is keurig
verpakt in een zakje waarop de montage
instructie is gedrukt. Dat maakt het
beugelen nog eenvoudiger voor de
installateur. Tijdwinst wordt op verschillende manieren gerealiseerd, want ook
het nastellen is in een handomdraai
gerealiseerd, naast het aftekenen en
boren. Bovendien is het een robuuste
beugel waarmee fixerend beugelen
zeer gemakkelijk wordt.
Kortom: een echte verbetering!

burgerhout.nl
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Voor klasse en design
Elektrotechniek

SIGNA STYLE aluminium
wandgoot
Nieuw in de SIGNA familie is de SIGNA STYLE aluminium wandgoot. Een indrukwekkende
wandgoot met een elegante styling en hoogwaardig materiaal. Net zoals bij de
kunststof wandgoot SIGNA BASE heeft ook de SIGNA STYLE een doordachte vormgeving
en resulteren alle onderdelen in één strak geheel. Een tijdloos en uniek design: strak en
rechtlijnig, met een moderne aluminium look.
De aluminium wandgoot valt op door haar
indrukwekkende oppervlakteafwerking:
het gelijkmatige matte uiterlijk zonder
oneffenheden is de nieuwe norm. Het
SIGNA STYLE programma combineert
een hoogwaardige styling met een doordachte bouwplaatskwaliteit.

Materiaal-Impuls
Het opvallende matte oppervlak
van de wandgoot toont een egale
structuur. SIGNA STYLE transformeert
de conventionele industriële aluminium
look naar een compleet nieuwe hightech
optiek.

Design-Impuls
De aantrekkingskracht van SIGNA STYLE
ligt in het strakke design. De aluminium
wandgoot overtuigt door haar exclusieve
materiaal en de rechte lijnen:
• Een geaccentueerde afsluitlijn voor een
mooie en exacte aansluiting van de goot
op de wand.
• Een vlakke en strakke uitstraling dankzij
de minimale voeg van het deksel.
Techniek-Impuls
Alle SIGNA STYLE componenten zijn
exact op elkaar afgestemd. Intelligent op
elkaar afgestemde systeemcomponenten
verminderen duidelijk de montagetijd. De
unieke inbouwdoos is zowel geschikt voor
schakelmateriaal als data. De inbouwdoos
kan eenvoudig zonder gereedschap op de
DIN-rail bevestigd worden. Dit verkort uw
inbouwtijd tot maar liefst 60%.
www.rehau.nl
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Paffoni

Naast de chroom en steel kranen komen er
steeds meer kleuren op de markt. Zwarte
kranen geven een zeer warm en luxueus
gevoel. Voor wie minder houdt van het
grote contrast van zwart op wit sanitair,
zijn er ook witte kranen beschikbaar.
In de serie Ringo biedt Paffoni u een
compleet gamma aan. Van fonteinkranen
tot de in- en opbouw van wastafels, maar
ook douche en bad mengkranen, thermostaten en sifons.
Sinds kort beschikt Paffoni ook over een
zeer luxueuze serie: de Light Exclusive

Edition. Dit is een complete serie die uit
acht verschillende kleuren bestaat:
chroom, steel, wit goud, honing goud,
geborsteld honing goud, roze goud, zwart
nikkel en geborsteld zwart nikkel, zeer
geschikt voor privé badkamers, maar ook

geweldig gewaardeerd in hotel projecten.
Verkrijgbaar bij Technische Unie in de light
modellen: wastafel, douche, bad en keuken
mengkranen, showerpipes en sifons.

Sanitair

Gekleurde kranen

bsc.be/nl/merken-b-s-c/paffoni

Aura Light

De led-retrofit is ideaal wanneer u
eenvoudig de energiekosten wilt verlagen
in uw bestaande lichtinstallatie. Vervang
de T8 fluorescentielamp door één van de
beste led T8-retrofit lichtbronnen in de
markt: de Aura OptiT8 Long Life.
De OptiT8 Long Life is een zeer efficiënte

LED T8-retrofit lichtbron, met de beste
specificaties van de markt als het gaat
om; Lm/W-verhouding (160), een lage
knipperfactor en hoogste lumenoutput
(4.000 lm met de 25W vermogen).
Beschikbaar voor conventionele ballasten
en binnenkort ook voor elektronisch

versies. Dit alles ondersteund door
een ENEC of VDE-keurmerk kiest u
voor zekerheid op uw product en
voor besparingen.
www.auralight.nl

Verlichting

Kies voor een led-retrofit
lichtbron van optimale kwaliteit
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Installatie volgens Attema
Elektrotechniek

NIEUW! Click-mate
configurator
Click-mate configurator; stel nu online uw groepenkast samen. Het Attema Click-mate
XL Plus systeem en het bijbehorende assortiment kenmerken zich door een vernuftig
concept waarin snelle installatie van de groepenkast centraal staat: van just-in-time
levering tot en met de slimme verpakking die is afgestemd op de montagevolgorde.
De Click-mate XL groepenkasten worden door Attema op maat voor u gemaakt.
Op basis van de wettelijke eisen (NEN 1010) en uw wensen stelt u zelf just-in-time
een veilige groepenkast samen.
Nieuw is de Click-mate
configurator
waarmee u zelf snel een groepenkast
kunt samenstellen voor snelle en kleinere
klussen. Standaard heeft uw Technische
Unie servicecentrum zestig verschillende
uitvoeringen op voorraad.
Via de Click-mate configurator:
http://groepenkasten.attema.com of
de QR-code bij het schap stelt u via een
simpel stappenplan eenvoudig uw kast
samen. Zo heeft u altijd op tijd de juiste
groepenkast beschikbaar.
Haal meer uit de kast met de
kWh-meter
Mensen gaan steeds bewuster om met
elektriciteit. Daarom ontwikkelde Attema
de kWh-meter voor de Click-mate
XL-groepenkast: een betrouwbaar meetinstrument (MID-geijkt) dat inzicht geeft
in de hoeveelheid elektriciteit die men
verbruikt of opwekt. Handig om het
stroomgebruik van een hybride of elektrische auto die zakelijk wordt gebruikt,
te scheiden van het privé stroomgebruik.
Of om te weten hoeveel ‘zonnestroom’
de zonnepanelen produceren. Maar
zeker ook in appartementencomplexen
of verzamelgebouwen waar steeds vaker
de hoofdverdeler centraal is geplaatst.
Dat is installatie volgens Attema.
Scan de QR-code
voor de Click-mate
configurator of neem
contact op met onze
afdeling Verkoop voor
meer informatie.

www.attema.com
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DELABIE

De TEMPOMATIC 4 inbouw urinoirspoeler is uitgerust met een innovatief waterdicht
systeem, gepatenteerd door DELABIE. Dit nieuw concept combineert design en
functionaliteit: de elektronica is direct geïntegreerd in de afdekplaat.
Waterbesparing

Dankzij geoptimaliseerd debiet en
zelfsluittijd biedt de spoeling van de
TEMPOMATIC 4 de juiste hoeveelheid
water voor efficiëntie en waterbesparing.
Bovendien ontwikkelt DELABIE de
exclusieve massamodus waarbij
rekening wordt gehouden met de
gebruiksfrequentie, zodat elke vorm
van verspilling vermeden wordt.
Twee spoelingen zijn geprogrammeerd
(kort en lang). Bij een toestroom van
gebruikers wordt enkel de korte spoeling
geactiveerd. Wanneer de stroom
gebruikers gepasseerd is, worden het
urinoir en de hevel integraal gespoeld.
Gemakkelijke installatie
De inbouwdoos kan op verschillende
manieren geïnstalleerd worden:
bevestiging langs de zijkant op rails
voor gipsplaat, langs de voorkant op
een draagmuur of langs de achterzijde
op paneel. De inbouwdiepte is regelbaar
tot 120 mm. De TEMPOMATIC 4 in

te bouwen urinoirkraan wordt aan
de buitenkant van de inbouwdoos
aangesloten.
Waterdichte inbouw
DELABIE heeft een inbouwkast
ontwikkeld waarbij voorbij de kraag
wordt afgesneden. Hierdoor wordt
waterdichtheid bij installatie verzekerd.
De waterdichtheid wordt gerealiseerd
door een o-ring direct geïntegreerd in
de kraag. De installateur dient dus
geen extra handeling uit te voeren
(silicone, dichtingspasta, enzovoort).
De inbouwdoos is bovendien geribbeld
aan de buitenkant, zodat de kraag
gemakkelijk kan vastgeclipst worden
(gepatenteerd systeem).
Beperkt en vereenvoudigd
onderhoud
Elektroventiel, filter en stopkraan zijn
toegankelijk langs de voorkant, zonder
de inbouwdoos te demonteren. Het
volstaat de plaat te verwijderen om
toegang te krijgen. Om vorstvrij stellen
of groot onderhoud te vereenvoudigen,
kan de kraan losgekoppeld en gemonteerd worden langs de binnenkant,
zonder de inbouwdoos te verwijderen.
De kraan is bestand tegen grijs water
en zeewater.
www.delabiebenelux.com

Sanitair

TEMPOMATIC 4 URINOIR
inbouw
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Ideal Standard
Sanitair

Ultra Flat Solid douchevloeren
met natuursteen uitstraling
Ideal Standard is als fabrikant en totaalleverancier van badkamers altijd op zoek naar
de juiste mix van design en comfort voor de badkamer. De nieuwe douchevloeren met
natuursteenstructuur van de serie Ultra Flat Solid is een passend antwoord daarop.

Als badkamerspecialist blijft Ideal
Standard inzetten op innovatie. Zo
kennen de populaire douchebakken in
acryl nu een duurzaam vervolg in mineraalcomposiet. Dit materiaal kan heel wat
troeven uitspelen en maakt van Ultra Flat
Solid een douchebeleving van formaat.
Natuursteenstructuur
Mineraalcomposiet is een vrij nieuw
materiaal, een combinatie van gegoten
mineraalmarmer en hars, IdealSolid®
genaamd. Ideal Standard werkt de
douchevloeren af met een gekleurde
coating van 1 mm dik reliëf. Deze coating

is erg sterk - hij wordt ook voor zeilboten
gebruikt - en maakt de natuursteenstructuur nog duurzamer. De reliëfstructuur beperkt daarbij het risico op
uitglijden (allerhoogste antslip klasse C,
hellingsgraad 24°, DIN 51097).
Past in elke badkamer
Met een hoogte van amper 30 mm doet
de collectie Ultra Flat Solid haar naam alle
eer aan. Daarbij zorgt het verfijnde rvs
afdekrooster voor een chique en elegant
totaalplaatje. Met 21 verschillende afmetingen en twee vormen (vierkant, rechthoekig) is Ultra Flat Solid inpasbaar in

Type
Ultra Flat Solid douchevloer 120 x 90 cm (betongrijs)
Ultra Flat Solid douchevloer 100 x 100 cm (betongrijs)
Ultra Flat Solid douchevloer 90 x 90 cm (zwart)
Ultra Flat Solid douchevloer 120 x 90 cm (zwart)
Ultra Flat Solid douchevloer 180 x 80 cm (wit)

Art.nr.
4292 562
4292 345
4292 331
4292 583
4292 968

BE-prijs
666,00
600,00
468,00
666,00
798,00

elke badkamer: van de grootste standaard
maat (180 x 90 cm) tot het kleinste model
(80 x 80 cm).
Tot op de millimeter passend te
snijden
Een afwijkende afmeting of een speciale
uitsnijding nodig? Geen probleem! De
Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen op
locatie professioneel ingekort worden.
Ook een inkeping is geen probleem. Op
deze manier past de Ultra Solid douchevloer letterlijk in elke badkamer.
Ultra Flat Solid heeft drie installatie
mogelijkheden: opbouw, floor even of
met potenset. Ideal Standard brengt
Ultra Flat Solid uit in vijf trendy kleuren:
wit, zandbeige, beton grijs, mokkabruin
en zwart.
Download de brochure op:
www.idealstandardnederland.nl
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Itho Daalderop

Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren
aan een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. Samen zorgen onze
producten voor totaalsystemen die energieneutraal wonen - volgens de klimaateisen
van morgen - met een assortiment dat bestaat uit verwarmings-, tapwater- ventilatieen regeltechniekoplossingen. Op ventilatiegebied hebben we voor u een tweetal
innovatieve oplossingen onder de aandacht.

Frisse lucht voor alle kinderdagverblijven met de KVB-200
De kinderdagverblijven in Nederland zijn
per 1 april verplicht om aan strengere eisen
te voldoen op het gebied van luchtkwaliteit
en ventilatie. De KVB-200 is een budgetvriendelijke plug & play ventilatie-oplossing,
waarmee u ruimschoots voldoet aan de
eisen uit het Bouwbesluit. Daarnaast kunt

u ervoor kiezen om maandelijks een CO2en temperatuurrapportage te ontvangen.
Interessant voor u om in deze markt te
springen.
OptimaFlow, Slim vraaggestuurde
ventilatie
Slimme, vraaggestuurde ventilatiesystemen zorgen voor een optimale
regie, zodat de bewoner nauwelijks actie
hoeft te ondernemen. Aan de hand van
CO2-metingen wordt bepaald waar en

hoeveel er geventileerd moet worden. Zo
wordt de lucht automatisch op een vooraf
ingesteld, optimaal niveau gebracht.
OptimaFlow is gebaseerd op natuurlijke
luchttoevoer in de verblijfsruimtes
(de woon- en slaapkamers) en mechanische luchtafvoer in de 'natte' ruimtes
(keuken, badkamer en toilet). In de
woonkamer wordt een sensor geplaatst
die de CO2-concentratie meet. Hoe hoger
de gemeten CO2, hoe hoger het ventilatiedebiet. Ook is er een OptimaFlow variant
met een ingebouwde CO2-sensor die de
lucht in de ventilatiebox meet.
www.itho.nl

Veel ontwikkelingen en binnenkort
nog meer Slim ventileren nieuws.

Verwarming & Klimaat

Samen slim ventileren
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Uitbreiding Norton led
Verlichting

Waterdicht ledarmatuur
De Norton WDO is het waterdichte IP66
ledarmatuur dat speciaal is ontwikkeld om
de optimale mix te krijgen tussen een kwalitatief uitstekend armatuur en lage investeringskosten, en zorgt voor comfortabel en
egaal licht.
Dit waterdichte ledarmatuur is geschikt
voor toepassing in parkeergarages en
vochtige ruimten. De WDO is standaard
voorzien van een opaal acrylglas kap.
Daarnaast zijn veel opties mogelijk
waaronder doorvoerbedrading en rvs clips.

Highlights WDO
• Snelle montage, minimaal onderhoud
• Tot meer dan 60% energiebesparing ten
opzichte van traditionele tl
• Lage investering en energiezuinig
• Voldoet aan EIA (tot 125 lm/W)
• 50.000 u L70/B50
• Ook met slagvaste polycarbonaat kap:
WDO-SV
• Vijf jaar garantie
www.norton.nl/wdo
www.norton.nl/wdo-sv

Het Element
Sanitair

Nieuw concept waterafvoer voor luxe badkamers
Voor doucheruimten waar luxe en comfort de boventoon voeren en alles
moet beantwoorden aan de hoogste standaard is er nu een bijzondere
waterafvoer mogelijkheid… Het Element.
Het Element is hét roestvrijstalen
middelpunt voor maximale waterafvoer
die een uitstraling heeft van luxe en
comfort, een functioneel object met een
specifieke functie. De één-op-één relatie
met de doucheruimte verraad een
exclusief concept met een buitengewoon
hoge afvoercapaciteit van 60 l/min, ideaal
voor regendouches, enzovoort. Het
aanzicht toont een nieuw en opvallend
design met een modern charisma.
Het middengedeelte is betegelbaar.
Het Element is standaard voorzien van
zandhuid. De bijgeleverde Multihaak zorgt
er voor dat u tijdens schoonmaak werkzaamheden het rooster gemakkelijk kunt
uitnemen. Gemaakt van roestvrijstaal AISI
316 zodat Het Element overal toegepast
kan worden om zijn functie optimaal waar
te maken.
Er zijn vier standaard afmetingen:
300 x 300 mm, 400 x 400 mm,
600 x 400 mm en 600 x 600 mm.
Andere afmetingen kunnen worden
aangevraagd.

www.vandenbergafvoerputten.nl

Type
300 x 300 mm
400 x 400 mm
600 x 400 mm
600 x 600 mm

Art.nr.
5651 038
5651 052
5651 066
5651 087

BE-prijs
755,82
856,60
1.125,33
1.360,48
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Frequentieregelaar Altivar 320

Stelt u zich eens voor dat een frequentieregelaar uw machines op een industrieel
toonaangevend niveau brengt. Met de Altivar 320 wordt dit werkelijkheid. Daarbij is
hij eenvoudig in te stellen en te integreren binnen de automatiseringsarchitectuur,
onafhankelijk van de lay-out van de besturingskast of het communicatienetwerk.

De combinatie van veiligheid,
betrouwbaarheid en eenvoud maken
deze frequentieregelaar tot een keuze
waarmee je kosten reduceert, zowel
tijdens de installatie als gedurende de
gehele levenscyclus van de machine.
Dit is de nieuwe standaard voor
machinebouw.
Efficiënt & betrouwbaar
Er kan efficiënt gebruik worden gemaakt
van de ruimte in verschillende besturingskasten dankzij de beschikbaarheid van
twee bouwvormen: een compact- en
een boekformaat. De Altivar 320 maakt
gebruik van betrouwbare en bewezen
motorsturing voor zowel asynchroon- als
synchroonmotoren en is geschikt voor
ononderbroken werking in een omgevingstemperatuur tot maar liefs 60°C.
Flexibiliteit & eenvoud
De Altivar 320 frequentieregelaar is
bovendien eenvoudig te configureren

en bijzonder flexibel in het gebruik.
Geavanceerde verbinding is mogelijk
via verschillende netwerken, gebaseerd
op Ethernet (Modbus TCP, Ethernet/IP,
Profinet, EtherCAT) of serieel (Modbus
RTU, CANopen, Profibus DP, DeviceNet).
Optimale machineveiligheid
Daarnaast is de Altivar 320 standaard
voorzien van vijf geïntegreerde veiligheidsfuncties. Van eenvoudige applicatievereisten als Safe Torque Off (STO) tot
volledige controle met Safe Limited
Speed (SLS), Safe Stop 1 (SS1), Safe
Maximum Speed (SMS) en Guard
Door Locking (GDL)-functies. Deze
functies voldoen aan de machinerichtlijn
2006/42/EC en zorgen voor een vereenvoudigde certificering van uw machine.
De krachtige combinatie van flexibiliteit,
eenvoud, veiligheid en betrouwbaarheid
maken deze frequentieregelaar tot een
allround frequentieregelaar die machinebouwers optimaal helpt.

www.schneider-electric.nl

Elektrotechniek

Combineer flexibiliteit
met efficiëntie
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JUNG
Elektrotechniek

Nieuwe USB-laadcontactdoos
JUNG heeft een nieuwe USB-laadcontactdoos geïntroduceerd. De vernieuwing
is tweeledig: ze geeft meer vermogen en
is nu ook verkrijgbaar met een alpine wit
binnenwerk.

nieuwste generatie snel en zeker
opgeladen. De uitgangsstroom wordt
of volledig aan één USB-aansluiting
afgegeven of verdeelt zich zonodig over
beide USB-aansluitingen.

Meer vermogen voor inbouw in de
wand
Deze nieuwe uitvoering is de optimale
opvolger van de bekende USB-laadcontactdoos: dit nieuwe apparaat levert een
uitgangsstroom van 2.100mA. Daarmee
worden ook mobiele apparaten van de

Nu ook in alpine wit
De zwarte variant is reeds bestaand, maar
wordt nu uitgeleverd met meer vermogen.
Omdat afdekkingen en ramen het meest
in alpine wit toegepast worden, is de
USB-laadcontactdoos nu ook verkrijgbaar
met een alpine wit binnenwerk.

www.jung.nl

JUNG

Sfeerverlichting met ZigBee
wandzenders van JUNG
Intelligente verlichting op basis van ZigBee® Light Link, zoals Philips Hue of Osram Lightify,
kan nu gemakkelijk met een wandzender van JUNG radiografisch bediend worden.
Lampen inleren, zender opplakken, lichtscènes maken - zo eenvoudig is het.
Lichtscène maken
De perfecte verlichting is veelzijdig: warm,
natuurlijk, kleurig, gedempt. En dan is er
nog de uiterst persoonlijke verlichtingssfeer, waarbij iemand zich lekker voelt,
maar die niet in woorden is uit te drukken.
Maar met de JUNG ZigBee wandzender is

dat gemakkelijk geregeld - geheel naar
de stemming van het moment.
Overal te plaatsen
Gewoon flexibel: dat is de ZigBee wandzender. Met zijn vlakke achterkant en
batterij kan de wandzender zo op de wand

geplakt worden, of op een bestaande
inbouwdoos geschroefd worden.
Met de Graphic Tool kan iedereen zijn
wandzender zijn eigen bedrukking geven.
Online het gewenste symbool en de kleur
kiezen, of zelf een tekst maken. Inspiratie
en vormgeving vindt u op: jung.de/gt.
Flexibel uitbreiden
Uw elektrotechnische installatie
kinderlijk eenvoudig uitbreiden met
ZigBee: De wandzender naast een
bestaande schakelaar op de wand
plakken en met een tweevoudig raam
afwerken - zo eenvoudig is het.
www.jung.nl
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HANSA PINTO 3S-installatiesysteem
Sanitair

Eenvoudige, veilige en
snelle montage
Als sterke partner van de installatie branche kent HANSA de behoefte van professionals:
eenvoudige, snelle en veilige montage van producten is uiterst belangrijk. HANSA heeft
hiervoor een unieke oplossing ontwikkeld: het nieuwe 3S-installatiesysteem, dat voor het
eerst bij de nieuwe HANSAPINTO wordt gebruikt.
Hoe beter de oplossing, hoe eenvoudiger
en sneller het werk. Hightech-speeltjes
worden niet gevraagd, wel techniek die
echte voordelen oplevert voor sanitair
installateurs, zoals het nieuwe HANSA
3S-installatiesysteem, dat voor het eerst
bij de wastafelkraan HANSAPINTO wordt
gebouwd.
Mengkranen van HANSA beschikken
al over een Rapidbevestiging dankzij
een enkele steunbout en moer. Het
3S-installatiesysteem gaat nog een stap
verder: alle belangrijke componenten voor
de bevestiging, zoals bevestigingsplaat,
dichting en moer, zijn in één bouwelement
geïntegreerd. Zo kan er niets verloren gaan.
De lastige hantering van kleine onderdelen valt weg. Vooral bij een moeilijke
toegang, bijvoorbeeld door badmeubels,
betekent dat al een grote winst aan effectiviteit. Sanitair-installateurs kunnen alle
montagestappen nauwkeurig en sneller
dan ooit vantevoren uitvoeren. Zelfs een
‘blinde’ en/of eenhandige installatie is
met het 3S-systeem zonder problemen

mogelijk. De benodigde montagetijd kan
op die manier met wel 50 procent worden
verminderd.
Toepassing
Schuif eerst de 3S installatieconus op
de steunbouten. Door de bijzondere
constructie blijft de conus zelf staan op
de draad en is de kraan reeds gefixeerd.
Draai de moer vervolgens na een paar
wentelingen vast en zo is de inbouw
van de kraan meteen klaar. Het nieuwe
systeem is geschikt voor montagediktes
tussen 1 mm en 40 mm.

Stap 1

Schuif eerste de installatieconus van
de kraan op de steunbouten.

www.hansanederland.nl
Stap 2

Door de bijzondere constructie blijft
de montage-eenheid nu al op zichzelf
staan.

Stap 3

Enkel nog vastdraaien en klaar!
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Meyer
Verlichting

Nieuwe Superlight LED serie
Deze compleet nieuwe serie is breed
toepasbaar, voor het aanstralen van
gebouwen tot aan lichtverspreiding in
publieke gebieden.
Lichttechnische veelzijdigheid
De schijnwerpers in de Superlight LED
serie staan in drie verschillende grootten
met verschillende vermogens tot uw
beschikking. Ze zijn beschikbaar met
symmetrische, asymmetrische of rotatie
symmetrische reflector. Ook kunnen
met de schijnwerpers smalstralende,

bandvormige of breedstralende lichtverdelingen gemaakt worden.

paciteit waardoor het zichtcomfort
uitstekend is en geen verblinding geeft.

Ook voor mastbevestiging
Naast de inzet voor het aanstralen van
gebouwen, kan deze ook bevestigd
worden op masten, en zo zelfs in publieke
gebieden ingezet worden. Voor de grootste
variant voor mastbevestiging geldt dat
deze ook geleverd kan worden met de
zogenaamde ‘comfort optic’. Hierbij zorgt
een led-prisma module met diffuser voor
nauwkeurige verspreiding van de lichtca-

www.hateha.nl

Veilig drinkwater door innovatieve techniek
Sanitair

Terugstroombeveiliging
TBE-STBA
De terugstroombeveiligingseenheid
TBE-STBA is een compacte en complete
terugstroombeveiliging met een controleerbare BA systeemscheider, ingebouwd
filter en bijbehorende kogelafsluiters.
De TBE-STBA beschermt het drinkwaternet tegen het terugstromen van verontreinigd water tot en met vloeistofklasse 4.
De standaard voor de toekomst.
Toepassing
De beveiligingseenheid is ontwikkeld
conform NEN-EN 1717/EN 12729 en
kan overal worden ingezet waar volgens
Waterwerkblad 3.8 een type BA beveiliging moet worden toegepast.
De voordelen
• Door de verstelbare positie van de
cartridge is de TBE-STBA ook geschikt
voor montage in stijgleidingen.
• Compleet. Eén product voor de voorgeschreven combinatie van systeemscheider, filter, trechter en afsluiters.
• Veilig en betrouwbaar. Het 3-drukkamers-principe in combinatie met het
veiligheidspatroon aan de ingang en
de tweede keerklep aan de uitgang
garanderen een optimale betrouwbaarheid en veiligheid.
• Innovatief. Het innovatieve
ontwerp van de TBE-BA voorkomt

TBE-STBA 3/4”SW

TBE-STBA 1/2”

het druppelen van de ontlastklep via
de trechter bij drukschommelingen,
onafhankelijk van de systeemdruk.
• Vrij van dode ruimtes. Dankzij het
ontbreken van dode ruimtes minder
kans op legionella-besmetting.
• Laag drukverlies. De perfecte
combinatie van het innovatieve
binnenwerk en een optimale stroming
binnenin het toestel resulteert in een
relatief laag drukverlies goed voor

Type
TBE-STBA 15 KN
TBE-STBA 22 KN
TBE-STBA 15MM VIEG
TBE-STBA 22MM VIEG
TBE-STBA 3/4”
TBE-STBA 3/4”SW
TBE-STBA 1/2”SW
TBE-STBA 1/2”

TBE-STBA 15 KN

optimale prestaties (van aangesloten
toestellen).
• Onderhoudsvriendelijk. Door de
modulaire opbouw kan de cartridge
in een handbeweging worden
uitgewisseld voor onderhoud of
vervanging, zonder demontage van
andere componenten. Handig bij de
verplichte jaarlijkse controle!
www.raminex.nl

Art.nr.
9585 163
9585 170
9850 880
9850 887
9850 901
9585 177
9585 184
9851 020

BE-prijs
254,04
282,41
286,19
310,44
261,86
231,57
262,88
311,65
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Voor collectieve woongebouwen en utiliteit

U herkent het beeld ongetwijfeld: de vele collectieve wooneenheden en
utiliteitsgebouwen, voorzien van een centrale dakventilator. Bij de renovatie van
deze gebouwen is het echter niet altijd even gemakkelijk om een mechanische
ventilatiebox te plaatsen. Om slimme vraagsturing ook in dergelijke situaties
mogelijk te maken, ontwikkelde Duco de Intelli Air Valve (iAV). Er zijn voortaan
twee versies en vier uitvoeringen beschikbaar.
Beschikbaar in vier uitvoeringen
Als antwoord op collectieve luchtafvoer
zorgt deze intelligente regelklep, in
combinatie met een (drukgestuurde)
dakventilator, voor een centrale of zonale
luchtafvoer binnen het gehele gebouw.
Dit maakt het gebruik van een zonaal
geregelde mechanische afvoerventilator
overbodig. Hiermee geeft Duco invulling
aan een compacte en onderhoudsvriendelijke oplossing voor toepassing
in zowel hoogbouw als collectieve
woningen, studentenwoningen of utiliteit.
Afhankelijk van het project biedt deze
intelligente regelklep, beschikbaar in
twee versies (Ø 125 mm en Ø 160 mm)
en vier uitvoeringen - CO2, Vocht, Toilet
(enkel Ø 125 mm) of Sensorless - de
keuze tussen een centraal of zonaal
geregelde vraagsturing. Het volledige
ventilatiesysteem, waar de iAV deel van

uitmaakt, kan bovendien volledig naar
wens worden opgebouwd. Zo functioneert de Intelli Air Valve op zichzelf, maar
kan deze desgewenst ook dankzij één of
meerdere optionele Bedieningsschakelaars of sensor(en) aangestuurd worden.

Installatie- en
onderhoudsvriendelijk
De Intelli Air Valve biedt niet enkel
installatiegemak. Dankzij het gepatenteerde regelkleppensysteem, waarbij de
regelklep eenvoudig uit de behuizing
kan worden verwijderd, is de klep
tevens gemakkelijk te onderhouden.
De mogelijkheid om een draadloze
communicatie op te zetten met de
elektronisch gestuurde ventilatieroosters
van Duco is een extra troef. Dit resulteert
in een gezond en comfortabel binnenklimaat in zowel hoogbouw als collectieve
woningen, studentenwoningen, scholen
én kantoren. Met de iAV heeft u dé
oplossing voor collectieve luchtafvoer
binnen handbereik.
www.duco.eu/duco-installateur

Verwarming & Klimaat

Duco brengt nieuwe versie
van intelligente regelklep
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Jobcom ATEX bekabeling
Elektrotechniek

Waarom ATEX kabels?
In de meest recente ATEX-norm
NEN-EN-IEC-60079-14:2014 zijn de
eisen voor kabels fors aangescherpt.
De bekabeling van apparatuur in zones
met explosiegevaar dient te voldoen aan
de voorwaarden gesteld in Annex E.1.
In een Ex-d omgeving is er risico op
transport van gas door de kabel. De
annex beschrijft de eisen voor gasdoorlaatbaarheid van kabel en de te volgen
testprocedure. Jobarco heeft hier speciaal
ontworpen testapparatuur voor in huis.
Diverse maten uit de Kemaflex serie

KVCC en KVCY en de Ecoflex HHMB
en HCHMB zijn reeds getest en goedgekeurd. Nieuw is de Jobcom ATEX:
instrumentatiekabels met een speciale
constructie. Deze serie voldoet aan de
eisen voor gasdoorlaatbaarheid en
kunnen in EX-d toepassingen gebruikt
worden. De Jobcom ATEX is uit voorraad
leverbaar.
www.jobarco.com

Populaire en hoogwaardige krimpkous

Nu ook in lengtes van
500 mm verkrijgbaar
Cellpack heeft een breed assortiment
op het gebied van kabelmoffen,
gietharsen, krimptechnieken,
verbinding accessoires en tapes.

Eigenschappen SR1f500
• Dunwandig
• Zelfdovend
• Silicone-vrij
• Beschrijfbaar
• Hoge treksterkte
• Vlamvertragend, bestand
tegen koudvloei (thermostabiel)
• Flexibel
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Bestand tegen chemische
invloeden
• Niet corrosief
• Uv-bestendig

Krimpkousen
Onze krimpkousen worden geleverd
met een krimpbereik van 2:1 en 3:1.
De krimpkousen zijn beschikbaar in
lengtes 1.200 mm type: SR1F1200, afrolboxen type: SB-Boxjes en in grote rollen.
In november 2016 is de krimpkous lijn
uitgebreid met 500 mm lengtes type:
SR1F500. Deze uitbreiding is geïntroduceerd op de TU Boot.

Alle lengtes zijn direct verkrijgbaar bij
Technische Unie.
Cellpack, Power under control
www.cellpack.nl

Uw voordeel
Om u nog beter van dienst te zijn, biedt
Cellpack vanaf nu de mogelijkheid deze
lengtes per stuk te leveren in de door u
gewenste kleur. Zo houdt u geen overtollig restmateriaal over.

• Geen restlengtes meer
• Geen bulk verpakking
• Kleur naar wens in 500 mm
verpakking
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RAUTHERM SPEED KLITTENBANDSYSTEEM

Wist u eigenlijk dat u tot wel 30% tijd kunt besparen? De oplossing hiervoor is 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.

RAUTHERM SPEED plus renova mat.

De flexibele basis
De basis van het systeem is de nieuwe
oranje RAUTHERM SPEED PE-Xa buis.
Dankzij de flexibele laagopbouw is de
buis 30% buigzamer in vergelijking
met andere vloerverwarmingsbuizen
en kan de buis snel verlegd worden.
De buis is verkrijgbaar in de afmetingen
10 x 1,1 mm, 14 x 1,5 mm en 16 x 1,5 mm.
Speciaal voor het klittenbandsysteem
is de RAUTHERM SPEED buis voorzien
van een klittenbandwikkel. Dankzij de
korte wikkel van het klittenband om de
RAUTHERM SPEED K buizen ontstaat
een groot hechtoppervlak. Dit garandeert
een nauwkeurige plaatsing en sterke
bevestiging van de buis - dankzij de
vuilafstotende eigenschap van het
klittenband hecht de buis altijd goed
aan de mat.
Supervlakke RAUTHERM SPEED
Door de geringe hoogte van slechts
3 mm en de zelfklevende rug kan de
RAUTHERM SPEED plus mat direct ter
plaatse op de al aanwezige isolatie
geplakt worden. Het verwerken van de

RAUTHERM SPEED plus mat is extreem
eenvoudig. De mat is makkelijk te snijden
en reststukken kunnen weer eenvoudig
gebruikt worden.
Warmte- en contactgeluidisolatie
Uiteraard is er ook een RAUTHERM
SPEED klittenbandplaat met isolatie
verkrijgbaar. Een polystyreenplaat met
klittenbandvlies waar de RAUTHERM
SPEED K buis direct op vastgeplakt kan
worden. De plaat heeft optimale warmteen contactgeluidisolerende eigenschappen.
Deze eigenschappen blijven volledig
behouden aangezien de isolatielaag
niet wordt doorboord door bijkomende
bevestigingsmiddelen.

RAUTHERM SPEED plus mat.

Opbouwhoogte van slechts 21 mm
Speciaal voor de renovatie heeft REHAU
de 2 mm dunne RAUTHERM SPEED plus
renova klittenbandmat in combinatie met
de RAUTHERM SPEED K 10 mm buis
ontwikkeld. Zo kan er al een minimale
opbouwhoogte van slechts 21 mm
gerealiseerd worden met dunne
dekvloersysteem zoals bijvoorbeeld
Knauf N440. De klittenbandmat met
zelfklevende onderzijde kan direct op
vrijwel elke ondergrond geplakt worden.
Door de perforatie in de klittenbandmat
ontstaat er een betere hechting tussen
de dekvloer en de ondergrond.
www.rehau.nl

RAUTHERM SPEED plaat met isolatie.

Verwarming & Klimaat

Snel te verleggen door
één persoon
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Installatiegemak
Elektrotechniek

VD box maakt het makkelijk
Nexans levert PROFWIRE VD-draad
ook in een gekleurde doosverpakking,
uitgevoerd in speciaal extra stevig waterbestendig karton. Gemakkelijk bij werkzaamheden in een vochtige omgeving
of bij slecht weer.
• Meteen herkenbaar
• Waterbestendig karton
• Makkelijk verwerkbaar
• Tijdwinst en installatiegemak

Type
NEXA VD BOX
1.5 ZWART DS 100
2.5 BLAUW DS 100
2.5 BRUIN DS 100
2.5 GR/GL DS 100

Art.nr.
9538 073
9538 080
9538 087
9538 094

BE-prijs
39,93
63,07
63,07
63,07

www.nexans.nl/vdbox

Neoperl
Sanitair

Varioduo-straalregelaar
Bent u op zoek naar een keukenomsteldouche met een prachtig design
met slanke contouren voor een modern ontwerp van uw keuken?
Met de Varioduo-straalregelaar wordt aan deze vereisten voldaan.
Door te draaien, is het verstellen van de
douche- naar de comfortstraal en weer
terug slechts kinderspel. Dankzij het
kogelscharnier kan iedere hoek van de
wasbak worden bereikt. De geïntegreerd

technologie van Neoperl voor debietregeling maakt het mogelijk om water te
besparen. Iedere bespaarde liter (warm)
water spaart dus energie en verlaagt de
CO2-uitstoot. Een bewuste omgang

ontziet dan ook niet alleen kostbare
natuurlijke hulpbronnen, maar ook het
milieu en het klimaat. En ten slotte is
het positieve effect ook zichtbaar in uw
portemonnee: (warm) water besparen
betekent immers ook geld besparen.
De keukenomsteldouche past door
middel van de meegeleverde adapter
zowel op keukenkranen met M22- als
op de kranen met M24-schroefdraad.
Deze is niet geschikt voor drukloze
toestellen.
www.neoperl.nl
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Glidden

In de Verenigde Staten is Glidden al jarenlang een gevestigd begrip. En vanaf nu is
het ook verkrijgbaar bij Technische Unie. Vanaf heden kunt u bij alle verkoopkantoren
terecht voor een basis assortiment muur- en grondverf.
Assortiment
Wij bieden een compleet assortiment
van primers (grondverven), lakken en
muurverven voor binnen- en buitenpassing. De producten en systemen
van zijn van topkwaliteit en worden
gekenmerkt door een gemakkelijke
verwerking en een goede dekking en
droging. Met Glidden kan elke verfklus
gemakkelijk geklaard worden.
Muurverven
Het assortiment muurverven van
bestaat uit primers en muurverven
voor binnentoepassing. Zo zijn Glidden
Tex Matt en Glidden Tex Satin hoogwaardige, schrobbare muurverven met
een zeer goede verwerking. Bovendien
worden alle muurverven gekenmerkt
door een goede dekking en een soepele
verwerking.
Lakverven
De Glidden Alkyd Finish lakken zijn
vier seizoenen lakverven die worden
gekenmerkt door een optimale droging
en een goed glansbehoud. Bovendien
is deze lak verkrijgbaar in zowel
hoogglans als zijdeglans. Voor een
strak eindresultaat binnen kies je voor
Glidden Aqua Finish Satin of Glidden
Aqua Spray Finish Satin. Voor elke
schildersklus is er ook een passende
primer (grondverf), zoals de Glidden
Aqua Uniprimer een universele hechtprimer geschikt voor de meeste ondergronden. Daarmee behaal je een
optimaal eindresultaat.
www.glidden.nl

Gereedschap

Groot in Amerika, nu ook
verkrijgbaar bij Technische Unie
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Finder Serie 18
Elektrotechniek

Geen beweging blijft
ongemerkt
Comfort en energiebesparing! Dit zijn de twee steekwoorden die voor
de Serie 18 PIR bewegings- en aanwezigheidsmelders van toepassing
zijn. Hierop voortbordurend heeft Finder drie nieuwe melders aan haar
leveringsprogramma toegevoegd. Aan u de keuze: Bluetooth, DALI of KNX.

Bluetooth
Met de nieuwe 18.51.8.230.B300
bewegings- en aanwezigheidsmelder
kunt u via Bluetooth alle instellingen
eenvoudig en comfortabel verrichten met
een Android of iOS smartphone. U heeft
geen losse afstandsbediening nodig die
zoek kan raken. Na het downloaden van
de gratis App Finder Toolbox kunt u de
helderheidsdrempel, afvalvertraging en
de gevoeligheid instellen.
De melder is geschikt voor plafondmontage, voor zowel inbouw als opbouw
en met de push-in aansluitklemmen is
de bedrading snel gemonteerd. De
aansluitspanning is 110-230VAC. Het
uitgangscontact is geschikt voor 10A
continustroom en 100A inschakelstroom,
speciaal voor verlichting.
DALI
De 18.5D.8.230.0000 is een melder met
DALI interface voor directe besturing

van maximaal acht DALI voorschakelapparaten of led drivers. De gebruiker
heeft drie werkingsfuncties ter
beschikking. Comfort: met daglichtgekoppeld constant lichtniveau besturing,
rekening houdend met beweging. Simpel:
AAN/UIT besturing met vroegtijdige waarschuwing, de verlichting schakelt van
100% naar 50% en daarna uit. Oriëntatie:
AAN/UIT besturing met vroegtijdige
waarschuwing en oriëntatieverlichting,
de verlichting schakelt van 100% naar
50% en blijft daarna op 10% branden.
Montage en aansluitspanning is identiek
aan de Bluetooth uitvoering.
KNX melder en schakelactor
De nieuwe bewegings- en aanwezigheidsmelder met KNX bus heeft als
artikelnummer 18.5K.9.030.0000. De
melder ondersteunt het wereldwijde
KNX communicatieprotocol dat breed
wordt toegepast in woningen en

gebouwen. De voedingsspanning voor
de melder gaat via de KNX bus. Ook
deze uitvoering is geschikt voor inen opbouw plafondmontage. De
19.6K.9.030.4300 is een KNX schakelactor met zes relaisuitgangen met
een continustroom van 16A en 120A
inschakelstroom voor het schakelen van
verlichting en inductieve belastingen.
De schakelactor wordt gevoed via de
KNX bus en kan worden gemonteerd op
35 mm rail (EN 60715).
www.findernet.com
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Comfort en Scandinavisch design

De douche- en toilethulpmiddelen
van de Zweedse fabrikant Etac zijn al
decennia toonaangevend in ontwerp
en functionaliteit.
Etac Relax is een slimme en elegante
douchezitting en uitstekend geschikt
voor kleine ruimtes omdat het vlak tegen
de wand opgeklapt kan worden. De Etac
Relax douchezitting kan eenvoudig worden
aangepast aan ieders specifieke wensen
met comfortabele accessoires als een soft
rugleuning, armsteunen en steunpoten.
Met maar liefst twaalf verschillende confi-

Sanitair

Relax douchezitting
guraties is voor vrijwel iedere situaties een
passende oplossing voorhanden.
De Relax wandgemonteerde douchestoel
is ontworpen met aandacht voor details,
zodat douchen een plezierige ervaring kan
zijn. Minimalistisch Scandinavisch design
tegenover maximaal comfort in een stijlvolle badkamer. Etac Relax is leverbaar in
twee kleuren - wit en grijs - en wordt aan
de muur gemonteerd met slechts drie
montagepunten.
www.etac.com/nl

EPIC® POWERLOCK

De EPIC® POWERLOCK connectoren van Lapp zijn bedoeld voor een snelle en
veilige aansluiting van stroomverdeelinrichtingen, uitgevoerd met monopolaire
kabels, onder de meest veeleisende omstandigheden. Kabels variërend
van 35 mm² tot 300 mm² kunnen op deze manier aangesloten worden.
Met betrekking tot de maximale
belastbaarheid onderscheiden we
twee productlijnen: 400A en 660A bij
1.000VAC (1.500VDC) in mono- en driefasige configuraties. De 400A-uitvoeringen
zijn voorzien van schroefcontacten, de
660A-versie heeft krimpcontacten.
De kunststof behuizing in PBT heeft
uitstekende chemische, thermische en
mechanische eigenschappen en in
combinatie met de SKINTOP® wartel
bescherming op industrieel niveau
(IP67 in geconnecteerde toestand).
Typische toepassingen: motoren,
generatoren, stroomverdeelkasten,
windturbines, licht en geluid.
Er zijn vier verschillende behuizingen:
de connector (M/V) en het chassisdeel

(M/V). Ze bestaan in zes verschillende
kleuren (groen, blauw, zwart, bruin, rood
en grijs) om de functie en polariteit te
onderscheiden. Zo kunnen er geen
vergissingen gebeuren bij het aansluiten.
De contacten kunnen gekrimpt of
geschroefd worden, afhankelijk van de
belasting en de aansluitmogelijkheden:
additioneel gereedschap (krimptang) is
vereist bij krimpcontacten. Het voordeel is
dat, mits een goede concentrische krimp,
de contactweerstand laag is. Laat je door
ons adviseren over de geschikte krimptechnologie om de voorgeschreven
houdkracht te kunnen behalen. De
schroefcontacten worden aangesloten
met inbusbouten en bijpassende aderhulzen.
Aan de paneelzijde (chassisdeel)
worden de contacten aangesloten via
een draadeind M12 en kabelschoenen.
Veiligheid
De EPIC® POWERLOCK connectoren
zijn getest en gecertificeerd door de

VDE (Verband der
Elektrotechnik),
een van de meest
gerenommeerde
federaties op het
gebied van producten machineveiligheid.
Zowel de mannelijke als de vrouwelijke
contacten hebben een afdoende aanraakbescherming via geïsoleerde uiteinden,
zodat zelfs onder belasting geen gevaar
is voor de gebruiker. De connectoren
worden met het tegendeel verbonden via
een bajonetkoppeling. Zo kunnen de twee
delen niet gescheiden worden zonder
manipulatie of ontkoppelgereedschap.
www.lappbenelux.com

EPIC® POWERLOCK BOX
Voor uitgebreide veiligheidsmogelijkheden kies je voor de
EPIC® POWERLOCK BOX.

Elektrotechniek

Snelle en veilige aansluiting
van stroomverdeelinrichtingen
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De nieuwe tijdbesparende sokkels
Elektrotechniek

Nog sneller installeren!
PEHA by Honeywell komt met een nieuwe sokkel voor de contactdoos. Dat
betekent nog meer veiligheid en tijdsbesparing bij de installatie, zowel in
nieuwbouw- als renovatieprojecten. De sokkel heeft namelijk een aantal
opvallende eigenschappen. Om te beginnen beschikt het product over een
galvanisch gescheiden draagring en geïsoleerde en geïntegreerde klauwtjes.

Sterke kenmerken
Een ander kenmerk van de sokkel is de
geoptimaliseerde kabelgeleider. Deze
voorkomt dat er geen draadbreuk onstaat.
Bovendien biedt de contactdoos twee
millimeter meer ruimte voor de bedrading
dankzij het compacte formaat van de
sokkel. De sokkel voor een contactdoos
is verkrijgbaar als randaardestekker met
steekklemmen/schroefklemmen, optioneel
met kinderbeveiliging. Het resultaat: een
sneller proces, waardoor er meer installaties in minder tijd te doen zijn.
Tot slot heeft de sokkel ergonomische
vrijgaveknoppen, wat demontage sterk
vereenvoudigt.

Veiligheid en degelijke kwaliteit
Kwaliteit staat zoals bekend bij PEHA
by Honeywell voorop. Met de nieuwe
sokkel kunt u van een woning, een hotel
tot en met een ziekenhuis een veilige en
betrouwbare installatie vervaardigen.
Daarnaast zijn er varianten in kleuren
voor gebruik in ziekenhuizen en laboratoria (TNO gecertificeerd). De nieuwe
sokkel is te combineren met de gehele
range PEHA producten. Naast de veelgebruikte Standard lijn ook voor de
sterk groeiende Badora, Aura, Dialog
en NOVA lijn.
www.peha.nl
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De oplossing-op-maat

Vlak ingebouwde douchevloeren zijn dé trend op badkamergebied. Villeroy & Boch
speelt in op deze trend met de Squaro Infinity douchevloer. Deze douchevloer biest
douchecomfort, hygiëne en schoonmaakgemak voor uw klant. Daarnaast biedt de
douchevloer installatiegemak voor de installateur.

De oplossing-op-maat - Squaro
Infinity
Met Squaro Infinity presenteert Villeroy &
Boch een innovatieve douchebak van
Quaryl®. Deze vlakke douchevloer biedt
volledig nieuwe mogelijkheden bij de
vormgeving van een badkamer.
Naast 49 populaire standaardmaten
biedt Villeroy & Boch met de Squaro
Infinity ook individuele douche-oplossingen. De douchevloeren zijn op de
millimeter nauwkeurig op maat te maken,
dankzij het innovatieve ontwerp en het
gebruik van het materiaal Quaryl®. De
douchevloer kan zelfs worden aangepast
aan hoeken, zuilen of vooruitspringende
gedeelten. Daarmee biedt hij talloze
mogelijkheden voor de vormgeving
van de badkamer en heeft hij zelfs
voor moeilijke ruimtelijke situaties een
oplossing-op-maat.

Minimalistische vormgeving
Met onze vlakke douchevloeren lijkt
een badkamer niet alleen groter, het
biedt meer bewegingsvrijheid en een
veilige drempelloze instap. Om de
douchevloer goed aan te laten sluiten
bij de rest van de badkamer, wordt
de Squaro Infinity aangeboden in vijf
verschillende trendkleuren: antraciet,
grijs, bruin, edelweiss en crème.
Extra comfort door Quaryl®
Het voordeel van het materiaal Quaryl® is
dat het oppervlak voldoet aan hoogste
antislip-klasse C, hierdoor is de douchevloer uiterst veilig. Bovendien voelt het
materiaal warm aan de voeten en is het
materiaal hygiënisch en zeer gemakkelijk
schoon te houden.
Voordelen van de Squaro Infinity
• 49 modellen van 1.800 x 1.000 mm tot
800 x 700 mm
• Overige tussenmaten desgewenst exact
op maat te maken
• Maximaal aanpassingsvermogen
• Ultravlakke, randloze look
• Buitenhoogte slechts 40 mm
• Vlak geïntegreerde designafvoer
(48l/min) met verchroomde lijst

• Vijf matkleuren met hoogste antislipklasse C
Eenvoudige installatie
• Drie inbouwvarianten voor maximale
flexibiliteit: vlakke inbouw, opbouw op
tegelvloer, opbouw op sokkel
• Bij de installatie is een installatieset
en metalen MEPA-frame verkrijgbaar
• Instructievideo’s voor installatie
beschikbaar http://bit.ly/2lcc98j
pro.villeroy-boch.com

Sanitair

Ontdek de Squaro Infinity,
de vlakke douchevloer
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Instructieplaat zichtbaar in rust
Sanitair

Blussen in hoek van 180°C
Met de Deco zwenkhaspel invoerset
maakt u van de ¾” Deco brandslanghaspel eenvoudig een Deco zwenkhaspel.
Na montage van deze invoerset is de
haspel tot een hoek van 180° uit de
haspelkast te bewegen zodat de slang
in haakse richting afgerold kan worden.

Type
Art.nr.
Saval invoerset
Deco CPL ¾”
9371 747

BE-prijs
169,42

Het unieke aan de Deco zwenkhaspel, is
dat het de enige zwenkhaspel is waarbij
de instructieplaat leesbaar is, wanneer de
haspel in de kast is opgeborgen.
Pluspunten van Deco
zwenkhaspels
• Drievoudig gescheiden lagering
• Gewicht trommel hangt niet op watervoerende delen
• Snelle montage
• Flexibele standpijp is vooraf leverbaar,
dus ook vooraf te monteren

• Goedgekeurd door KIWA, voorzien van
CE-keur
www.saval.nl

HENSEL
Elektrotechniek

De nieuwe DK-kabeldoos
van HENSEL
Met de introductie van de DK-kabeldoos heeft HENSEL nu de gehele
serie kabeldozen aangepast naar het nieuwe moderne design.

Deze DK-kabeldoos heeft standaard
geïntegreerde elastische afdichtmembranen IP66 (tot 16 mm invoer), of
uitbreekpoorten. De kabeldoos is van
hoogwaardig materiaal vervaardigd,
is moeilijk ontvlambaar en zelfdovend
(IEC 60695). De kabeldozen hebben
een beschermingsgraad van IP66 en zijn
leeg of voorzien van klemmen te leveren.
Er is in deze kabeldoos meer plaats
voor de bedrading. In de klemmen
kasten mogen door gebruik van een
nieuwe klemtechniek meerdere aders
van gelijke doorsnede onder een klem
gebracht worden. Tevens zijn er klemmen
voor Cu- en Alu-leidingen. Deze kwalitatieve hoogwaardige kabeldoos is
gemakkelijk in de montage, is bij
moeilijke omstandigheden toepasbaar
en heeft een uitstekende uitstraling.
hensel-electric.nl
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Nieuw!

De DULUX® D LED lamp is de led vervanging voor 18 en 26W CFL lampen. Het ontwerp,
dat overeenkomt met een traditionele CFL lamp met pinfitting, zorgt voor een
gemakkelijke uitwisseling van traditionele CFL lampen met G24d-2, G24-3 pinfittingen.

De lamp van hoogwaardige kwaliteit
heeft een zeer goede lichtdistributie
en realiseert een energiebesparing tot
62% ten opzichte van vergelijkbare CFL
lampen op basis van conventionele lichttechnologie (18W en 26W). Zorgt voor
onmiddellijk 100% licht zonder flikkeren
en bevat geen kwik (RoHS conform).
DULUX® D LED is efficiënt met een lichtrendement tot 100 lm/W en korte terug-

verdientijden. Dankzij de draaibare
eindkappen schijnt het licht precies
daar waar het nodig is. Geschikt voor
omgevingstemperaturen van -20°C tot
35°C, voor werking in C-VSA in verticale
brandpositie.
DULUX® D LED is verkrijgbaar in de kleur-

temperaturen 3000K, 4000K en 6500K.
Ideaal voor toepassingen in
trappenhuizen, gangen, foyers en
winkels. LEDVANCE biedt een garantie
van drie jaar.
www.benelux.ledvance.com

Fire Proof DIM IP65 & IP44

LEDVANCE® Spot
De serie LEDVANCE® Spot is nu uitgebreid met een serie Fire Proof (IP65) en
een serie IP44 armaturen.
Deze dimbare armaturen zijn beschikbaar
in 8W, met een witte of zilverkleurige
behuizing. LEDVANCE® Spot Fire Proof is
vuurbestendig tot 90 minuten en voldoet
aan de eisen van BS476-21 respectievelijk
EN1365-2.

basis van traditionele technologieën,
zijn beschikbaar in de kleurtemperaturen
3000K en 4000K. De IP65- en de IP44
klasse maakt het mogelijk deze armaturen
in zowel binnen- (vochtige ruimten,
badkamers) als buitenverlichting (luifels)
toe te passen. LEDVANCE biedt een
garantie van drie jaar.
www.benelux.ledvance.com

Deze spotlight armaturen, die een
energiebesparing realiseren tot wel
90% vergeleken met armaturen op

Verlichting

LEDVANCE presenteert
de OSRAM DULUX® D LED
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Ratio Electric Bureau-units
Elektrotechniek

Plug & play op de werkplek
Moderne werkplekken vereisen snelle en eenvoudige toegang tot stroom en
data. Bijvoorbeeld voor het opladen van mobiele apparatuur zoals smartphone,
tablet of laptop. Onze inbouw en opbouw bureau units kunnen naast de
gebruikelijke randaarde stopcontacten ook voorzien worden van USB uitgangen.
Al onze Desk bureau units zijn standaard geschikt voor stekerbaar installeren.

Functioneel ontwerp
Door het compacte en stijlvolle ontwerp
passen onze bureau units in elk kantoor.
De aluminium behuizing staat garant voor
een stabiele en slagvaste constructie.
De modulaire opbouw door de gehele
productlijn maakt maatwerk ook in kleine
series mogelijk.
Plug & play
Alle units zijn eenvoudig te monteren. De
Desk-Top op het bureau, de Desk-Turn
en Desk-Line in het bureau, de Desk-Box
onder het bureau. Door de speciale
bevestigingsklemmen blijft het bureau
onbeschadigd. De bureau units worden
met behulp van de gestandaardiseerde
Prolink kabels op de netvoeding aangesloten of onderling doorverbonden.
Desk-Top
De Desk-Top serie is ontworpen om
op het bureau te plaatsen en heeft
een minimum aan ruimte beslag. Units
zijn eenvoudig te bevestigen met tafelklemmen. De nieuwe Desk-Top Plus
uitvoering laat zelfs alle aansluitkabels
uit het zicht en is verkrijgbaar met een
witte of alu kleurige behuizing.

Desk-Turn
De Desk-Turn serie is als inbouw unit
dé oplossing voor vergadertafels of
bureaus waarbij de aansluitpunten niet
in het zicht mogen zitten. De bovenkant
van de unit kan afgesloten blijven tijdens
het gebruik wanneer de kabels door de
borstelingang lopen.
Uitvoering in geborsteld rvs of witte
poedercoating.
Desk-Line
Compacte inbouw oplossing waarmee
u direct stroomtoegang heeft. De geïntegreerde klemmen maken installatie
eenvoudig.
Desk-Box
De Desk-Box serie voor stroom en data
is een functionele en kostengunstige
oplossing voor basis elektrificatie van
bureaus. De unit kan worden gemonteerd
onder het bureau of verborgen worden in
de kabelgoot.
www.ratio.nl
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Creëer uw eigen armatuur

Met de nieuwe Lumiko Modulair collectie kunnen installateurs unieke ledarmaturen
samenstellen, specifiek gericht op de wensen van hun klant. Om dit te versimpelen
heeft Klemko de Lumiko Configurator ontwikkeld. Met de Configurator stelt u binnen
enkele stappen een complete installatie samen.

Als u een complete configuratie heeft
gecombineerd, kunt u het boodschappenlijstje exporteren naar pdf en aanbieden
aan de groothandel van uw voorkeur.

Combineren
De nieuwe Modulair collectie is een
aanvulling op het bestaande Lumiko
assortiment. De collectie bestaat uit
led-spots, led-downlighters en led-trackspots. In totaal meer dan 120 onderdelen
die de installateur in verschillende combinaties met elkaar tot duizenden unieke
armaturen kan samenstellen. Dit omvat
niet alleen de vorm van het armatuur
(rond of vierkant, met stucrand of zonder)
maar ook het lichtbeeld. Met filters kan
de lichtstraal bijvoorbeeld breder of ovaal

worden gemaakt, of kan de verblindingsfactor worden gereduceerd.
Configurator
Op onze website vindt u de Lumiko Configurator, waarmee u simpel en snel een
armatuur naar wens kunt samenstellen.
De Configurator houdt bijvoorbeeld automatisch rekening met de juiste diameters
van de filters, maximale inbouwhoogtes
en bestaande gatmaten. Daarnaast
berekent het programma de benodigde
driver aan de hand van uw voorkeuren.

Altijd compleet
Door de Lumiko Configurator te gebruiken
bent u verzekerd van een complete set
onderdelen. Bovendien wordt de Configurator regelmatig doorontwikkeld en
worden er nieuwe functies aan toegevoegd. Het doel van Klemko is om
hiermee groothandels, installateurs en
eindgebruikers te voorzien van een
steeds uitgebreider advies op maat.
Bent u benieuwd naar de Lumiko Configurator? Kijk dan op www.klemko.nl/
lumiko-configurator. Wij horen het graag
als u nog tips, ideeën, opmerkingen of
vragen heeft over de Configurator of de
Lumiko producten.
www.klemko.nl

Elektrotechniek

Unieke verlichting met
de Lumiko Configurator
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GEYER
Elektrotechniek

Het ontwerp van een
PV-verdeler is veel kritischer
De afgelopen jaren is de vraag naar verdeelinrichtingen voor duurzame
energie bij GEYER fors toegenomen. Dit wordt natuurlijk mede veroorzaakt
door de te bereiken klimaatdoelstellingen en de daar aan gekoppelde
Subsidie Duurzame Energie(SDE+) vanuit de overheid.
Geyer heeft hier de juiste producten
maar ook de expertise in huis om voor
dit soort duurzame projecten de verdeelinrichtingen samen te stellen. Een
verdeler voor zonne-energie is een
technisch andere verdeler dan een
gebouwen gebonden verdeler. De technische parameters maken deze verdeler
dan ook gevoeliger voor overbelasting.

Een verdeelinrichting voor een PVinstallatie vraagt extra kennis en
aandacht
Bij het ontwerp van een Fotovoltaïsche
installatie is het van het grootste belang
rekening te houden met de warmteontwikkeling. Dat geldt zeker bij de verdeelinrichting. Bij de productie van energie
in zonnepanelen zal bij voldoende licht

de opbrengst voor lange tijd hoog zijn.
Op een mooie dag is de gelijktijdigheid
gedurende zes à acht uur bijna 100%.
Juist hierdoor is het ontwerp van een
PV-verdeler veel kritischer dan van een
gewone verdeler.
Hier dient men in de PV-installatie
rekening mee te houden. De warmte
ontwikkeling in de verdeelinrichting kan
dan ook behoorlijk oplopen.
Waar ga ik scheiden en schakelen?
Waar plaats ik een kWh-meter en met
welke stroomtrafo’s? Beveilig ik tegen
overspanning? Wat zijn de aanvullende
eisen? Hoe sluit ik aan op mijn bestaande
installatie? Welke stromen gaan er dan
lopen en hoe is de kA waarde van mijn
hoofdrailsysteem? Al dit soort vragen
komen aan de orde bij de engineering van
een verdeelinrichting. Geyer Nederland
heeft hiervoor de juiste kennis in huis.
Geyer heeft met zijn kasten en componenten interessante producten voor:
utiliteit, industrie, infra-techniek, recreatie,
glastuinbouw en de genoemde PV-installaties. Geyer staat garant voor service,
kwaliteit en deskundigheid. Enthousiaste,
goed opgeleide specialisten denken met
u mee naar de juiste oplossing voor uw
installatie vragen. Omdat de kwaliteit
van een verdeler afhankelijk is van het
ontwerp en de wijze van montage bouwt
Geyer als fabrikant al zijn verdelers in
eigen werkplaats. Uiteraard volgens de
DIN EN 61439.
Het totale leveringspakket omvat dan
ook verdelers in plaatstaal tot 5.000A en
in kunststof tot 1.000A.
GEYER, Altijd de juiste verdeelinrichting!
www.geyer.nl
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Steendam

Naast de veiligheidsdouches van Bradley
en TOF zijn ook Stepp-on platformdouches (EN 15154) verkrijgbaar bij
Steendam. Deze zijn met name geschikt
voor gebruik in een industriële omgeving.

Type
Bovengronds zonder reling
Bovengronds met reling
Ondergronds zonder reling
Ondergronds met reling

De vorstveilige Stepp-on douches zijn
voorzien van een thermisch verzinkt
opstaprooster. Door op dit rooster te gaan
staan, wordt de vorstveilige afsluiter automatisch geopend en de oogdouche wordt

Art.nr.
9107 463
9107 477
9107 470
9107 484

BE-prijs
2.841,65
3.404,15
2.920,40
3.482,90

geactiveerd. Deze
activeringsmethode
is bijzonder functioneel in gevaarlijke
situaties, waar snel
handelen cruciaal is.
De douche loopt
volledig leeg na
gebruik, dit is ideaal
voor een buitenopstelling.

Sanitair

Stepp-on platformdouches

www.steendam.nl

OCS inbouwunits

De Bachmann Twist en Elevator verzorgen contact- en data-aansluitingen in een
kantoor, lounge en waar verder ook maar stroom of data gebruikt wordt. Zelfs in een
keuken waar de opstaande rand spatwater tegenhoudt. Beide geven een unieke
draai aan het begrip contactpunt; de Twist via een horizontale draaibeweging en
de Elevator door de verticale verschijning.

Twist: compact met slechts
40 mm inbouwdiepte
Met een inbouwdiepte van slechts
40 mm en compact design is de Twist
in bijna iedere omgeving inzetbaar. Met

Type
Art.nr.
BE-prijs
Twist rvs 2x230V
8551 410
68,25
Elevator rvs 1x 230V
2x EuroWCD
8694 050
59,15

een simpele draaibeweging verschijnen
de aansluitpunten of sluit de unit zich.
Er is keuze uit een wit, zwart, chroom,
chroom-mat en rvs cover waardoor de
unit in ieder interieur past.
Elevator: ideaal voor stroom en
data in kleine ruimtes
Stroom en data verschijnt óf verdwijnt als
de Elevator wordt ingedrukt. De contactpunten zijn verticaal geplaats en met een
diameter van 79 cm is deze unit geschikt

voor de kleinste ruimtes. Daarnaast is
de unit gemakkelijk te installeren: na
plaatsing hoeft de Elevator alleen met
een borgring worden vastgezet.
Beide units zijn leverbaar in een keuken
(inclusief 2 meter snoer en een losse RA
stekker) en kantoor (inclusief 0,2 meter
snoer met GST stekker) uitvoering. Bekijk
alle uitvoeringen en meer specificaties op:
ocsystems.nl

Elektrotechniek

Units Twist en Elevator
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Speciaal voor kunststof buizen
Sanitair

BIS Bifix® 5000 G2
Op zoek naar een robuuste beugel
voor binnen- én buitentoepassingen
die speciaal geschikt is voor toepassing
met kunststof buis? Dan biedt de BIS
Bifix® 5000 G2 beugel de oplossing.
Deze beugel beschikt namelijk over een
geluidsisolerende inlage van EPDMrubber welke aan de binnenzijde glad is
voor het beter glijden van de buis door
de beugel. Daarnaast maakt de beugel
onderdeel uit van het BIS UltraProtect®
1000 systeem, wat het product extreem
corrosiebestendig maakt*.

De BIS Bifix® 5000 G2 is tevens gemakkelijk en veilig te bevestigen. Zo heeft
de beugel een haemmer met ingesloten
moer en een anti-verliesschroef voor
een betrouwbare installatie. De gebogen
randen en een bredere, diepere profilering
maken de beugel robuuster. De verwijderbare afstandsringen maken zowel glijdende
als klemmende bevestiging mogelijk. De
vergrendelde sluiting zorgt daarnaast voor
meer veiligheid.
* Vraag bij uw Technische Unie verkoopkantoor

www.walraven.nl

naar de (garantie)voorwaarden.

Rittal Systeemverlichting led
Elektrotechniek

Optimaal licht in de
schakelkast
Compact, makkelijk en snel te installeren schakelkastverlichting, voor een sensationeel
goede verlichting bij montage- en onderhoudswerkzaamheden. Dat is Systeemverlichting
led van Rittal. De Fresnel-lens biedt zelfs optimaal licht tot in de verste hoeken van de
schakelkast. Unieke voordelen dus voor paneelbouwers en eindgebruikers!
Compacte, makkelijk en snel te
installeren schakelkastverlichting, voor
een sensationeel goede verlichting bij
montage- en onderhoudswerkzaamheden. Dat is Systeemverlichting led
van Rittal. De Fresnel-lens biedt zelfs

optimaal licht tot in de verste hoeken van
de schakelkast. Unieke voordelen dus
voor paneelbouwers en eindgebruikers!
Systeemverlichting led is een verlichting
systeem voor Rittal systeemkasten. De
innovatieve ledtechniek en een optische

afdekking met Fresnel-structuur resulteren in een enorme lichtstroom tot maar
liefst 1.200 lm. Dankzij de draaibare
optische afdekking kan op elk onderdeel
tot in de verste hoeken van de schakelkast gefocust worden.
Rittal levert Systeemverlichting led met
keuze uit een bewegingssensor of deurschakelaar, in 100-240V AC of DC en
als 24V-uitvoering. Dankzij het brede
spanningsbereik - van 100-240V AC of
DC is Systeemverlichting led wereldwijd
toepasbaar. Het systeem is volledig
gedocumenteerd en met normering CE,
UL, cUL, ENEC en CCC internationaal
toegelaten. Ook aantrekkelijk dus voor
uw exportactiviteiten.
Met het slimme clipsysteem monteert u
deze kastverlichting in een paar seconden
en zonder gereedschap. En u weet: de
tijdwinst vertaalt zich ook in geld.
www.rittal.nl
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Uv-bestendige kabelgoot LFE
Elektrotechniek

Bundelen, neerleggen,
dichtklikken en klaar
De uv-bestendige kabelgoot LFE van Hager, een mooie
oplossing voor bijvoorbeeld PV- en airco-installaties.

Wil je een nette installatie maken,
zorg dan voor het juiste materiaal. Een
bundel kabels op een goede en veilige
manier opbergen vraagt gewoon om
onze nieuwe, uv-bestendige kabelgoot.
Kabelmanagement is al jaren een specialisme waarin wij voorop lopen. Met de
uv-bestendige LFE kanalen voegen we
aan het assortiment een product toe dat
in veel situaties hét antwoord is op een
specifieke behoefte.
Veilige PV-installaties
Niet alleen als de installatie netjes moet
zijn, maar ook als je de veiligheid wilt
borgen, dan is het bundelen van kabels in
een uv-bestendige kabelgoot een slimme
actie. De NEN1010 verwijst bijvoorbeeld
naar het gebruik van een kabelgoot bij de
installatie van omvangrijke PV-installaties.
Wanneer geïsoleerde eenaderige leidingen
met enkele isolatie en een bepaalde

lengte over het dak lopen, dan is het
bundelen en in een kabelgoot opbergen
een vereiste. Maar ook airco-leidingen
wil je liever niet los op een dak laten
rondslingeren. Gebruik je daarvoor de
LFE, dan ben je verzekerd van een nette
uv-bestendige oplossing met een lange
levensduur.
Multifunctioneel
Het product is bestand tegen sterk
wisselende weersinvloeden en daarmee
geschikt om kabels, maar ook buizen
of slangen voor airco- en ventilatiesystemen, bedrijfszeker op te bergen
en te beschermen. De kabelgoot is
verkrijgbaar in een witte kleur (RAL9010),
in lengtes van twee meter en in twee
verschillende afmetingen: 40 x 60 mm
of 60 x 110 mm. Voor elke afmeting
is een bijpassende uv-bestendige
eindplaat beschikbaar.

Compleet assortiment
De LFE maakt onderdeel uit van ons
uitgebreide LF-programma, een familie
van kabeltransportoplossingen waarmee
we keer op keer inspelen op nieuwe
klantbehoeften. Met de groei van PV- en
aircosystemen ontstond de behoefte
aan uv-bestendige kabelgoten. Juist
op gestapelde woningbouw of op
grote loodsen en bedrijfspanden is
het belangrijk om het kabeltransport
goed te organiseren. Met de LFE kom
je goed georganiseerd voor de dag.
www.hager.nl
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Robot verdeelunits
Verwarming & Klimaat

Een passende verdeler
voor iedere situatie
Robot Vloerverwarming produceert verdeelunits van hoge kwaliteit én biedt daarnaast
alles aan voor een complete installatie. Denk hierbij aan warmteverliesberekeningen,
verlegplannen, buis, naregelingen en bevestigingsmateriaal.
Verdeelunits
Robot heeft een breed assortiment zodat u
voor elke situatie een passende verdeler
kunt selecteren voor uw klant. Robot
Vloerverwarming heeft de volgende
verdeelunits in het assortiment: Standaard
verdeelunit (70/90˚C), Optimum Flow
(70/90˚C), LTV (40/60˚C), LT (tot 45˚C), LT-C
(tot 45˚C) en de stadsverwarmingsverdeler.
De benoemde temperaturen staan voor
de aanvoertemperatuur op de verdeler
afkomstig van de warmtebron. Kiest of
heeft de klant een warmtebron met een
hoge aanvoertemperatuur, dan kunt u de
Robot Standaard verdeelunit of het alternatief, met optimale techniek voor
inregelen, de Optimum flow adviseren. Bij
lage aanvoertemperaturen, bijvoorbeeld
bij een lage temperatuurinstelling op de
cv-ketel of bij een warmtepomp kan het
best een LTV, een LT of een LT-C verdeler
geadviseerd worden. De LT en de LT-C
zijn geschikt wanneer er een externe
pomp aanwezig is. Wordt er in de woning
van de klant stadsverwarming geleverd?
Adviseer dan de Stadsverwarming
verdeelunit.
www.robotclimate.com

Uw uitdagingen zijn onze
uitdagingen
We heten Robot, maar werken
puur mensgericht, persoonlijke
service is onze focus. We doen
graag dat stapje extra. Met oog
op de internationale groei van
Robot Vloerverwarming zijn de
naam en de pay-off vanaf heden
gewijzigd naar: Robot Climate
Comfort Systems, Made by
Real Humans. Lees meer op:
www.robotclimate.com/
humans.
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Multi-Box

Het assortiment van Multi-Box is onderverdeeld in de volgende categorieën: kunststof
behuizingen, aluminium behuizingen, ATEX-behuizingen en maatwerk behuizingen.

Multi-Box biedt een breed spectrum
van verscheidene behuizingen voor
industriële toepassingen in ABS, Polycarbonaat, glasvezelversterkt polyester
en aluminium. Alle maten zijn leverbaar
in diverse dieptes waardoor er altijd een
kast is die ook voor grotere componenten
geschikt is. Op aanvraag levert Multi-Box
kasten in diverse RAL-kleuren.
De focus bij bewerkte kasten ligt op
high-mix low volume opdrachten. Bij
aantallen vanaf twintig stuks dezelfde
behuizing is het interessant dit door
ons te laten verzorgen. Ook het laten
monteren van klemmen en wartels of het
laten bedrukken van kasten behoort tot
de mogelijkheden.
ATEX-behuizingen worden gebruikt
wanneer explosieve concentraties van
gassen, dampen of stof optreden bij
toepassingen in een gevaarlijke omgeving.
Een afzonderlijk certificaat is vereist om
de veilige constructie van de behuizing
te bewijzen. Multi-Box levert de juiste
behuizing inclusief klemmen en wartels.
Via Technische Unie kunt u de industriebehuizingen bestellen uit de MBT (ABS,
IP65, RAL7035), MBM (polycarbonaat,
IP65, RAL7035), MBP (polyester, IP66,
RAL7001), MBA (aluminium, IP66,
RAL7001) serie. Maatvoeringen zijn
beschikbaar vanaf 50 x 45 x 30 mm tot
600 x 310 x 180 mm.
www.vifa-enclosures.nl

Elektrotechniek

Behuizingen voor
industriële toepassingen
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Nog meer led-retrofit…
Verlichting

… voor lichtbronnen
die verdwijnen
Sinds het verbod op kwikdamplampen in
2015 kwam Bailey snel met een led alternatief; de LED Corn. De meer dan twintig
uitvoeringen met drie lichtkleuren en twee
lampvoeten heeft reeds veel soelaas
geboden daar waar de originele lichtbronnen niet meer beschikbaar zijn.
Er is echter nog een specifieke vraag
naar ‘oranjig’ licht daar waar nu ook
warme kleuren in, vaak traditionele,

straatarmaturen zitten. Hiervoor introduceert Bailey de LED Corn EcoWarm, met
een warme lichtkleur van 2200K.
Om aan de vraag naar de typische ellipsvormige High Intensity lampen te voldoen,
heeft Bailey ook de LED Filament HIL
serie ontwikkeld. Beschikbaar in warm
wit (2800K) in zowel helder als mat glas.
www.bailey.nl

Topkwaliteit kabelkanalen
Elektrotechniek

GGK, een compleet
programma!
Het Duitse GGK is een van Europa’s grootste specialisten in kabelmanagementsystemen
zoals kabelkanalen, wandgoten, zuilen en bedradingkokers. Zij produceerden voorheen
voor andere merken en zijn nu rechtstreeks op de Nederlandse markt. De kans is dus
groot dat u al GGK producten hebt gebruikt. Dat tevreden gevoel behouden we graag
en willen we zelfs groter maken door de uitbreiding van het assortiment.
Hoge kwaliteit gecombineerd met installatiegemak en handige stuksverpakking.
Deze bekende kabelkanalen in recyclefolie, zorgen ervoor dat meer dan 30%
wordt bespaard op beschadiging en
vervuiling tijdens transport en opslag.
GGK heeft een uitgebreid assortiment
met maten en kleuren zoals wit, crème
en grijs. De vele hulpstukken maken
de installatie eenvoudig en geven een
prachtig resultaat.

In de webshop van Technische Unie tikt
u GGK als zoekterm en selecteert u
daarna de maat en kleur. Snellopers
liggen op voorraad bij Technische Unie
en de overige producten zijn over het
algemeen binnen enkele dagen leverbaar
vanuit de voorraad van distributeur Miasin
of vanuit de fabrieksvoorraad.
www.miasin.nl

Gratis uitproberen? Neem
contact op met Miasin en
ontvang gratis een lengte van
twee meter 40 x 40 mm of
40 x 60 mm in wit, grijs of crème.
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Viega voorwandelementen
Sanitair

‘Een eenvoudige klus
met Viega Eco Plus’
De Viega Eco Plus voorwandelementen blinken niet alleen uit in kwaliteit maar ook
op het gebied van slimme techniek, minimale montagetijd en installatiekosten. Het
inbouwelement kan bovendien worden geleverd als totaaloplossing: compleet met
speciale, waterbesparende of hygiënische bedieningsplaten.

Met zijn niet te kloppen prijs prestatie
verhouding zet de Viega Eco Plus de
standaard voor installatiegemak en
kwaliteit.

Het keramiek kan tijdens montage
op 4 verschillende hoogtes worden
bevestigd.

Twee horizontale, gesatineerde
gleuven symboliseren bij de Visign for
More 105 sensitive, de elektronisch
geregelde contactloze spoeling.

Ongekend veelzijdig
De veelzijdigheid van het Viega Eco Plusprogramma wordt bewezen door de vele
toepassingsmogelijkheden: wc’s, bidets,
wastafels, urinoirs en uitstortgootstenen.
Eén systeem voor alle mogelijke sanitaire
installaties én voor verschillende keramiekhoogtes.

Flexibele keramiekhoogte
In openbare gebouwen of zorginstellingen
is vaak een hogere keramiekhoogte voor
mindervalide wenselijk. Standaard voorwandelementen dienen dan verhoogd te
worden wat vaak een tijdrovende en
precieze klus is. Juist dan is de Viega
Eco Plus de ideale oplossing; het
keramiek kan tijdens installatie op 43 cm,
45 cm, 47 cm of 49 cm hoogte worden
bevestigd. De wc-afvoeraansluiting is
trapsgewijs in diepte te verstellen.

zelfs herkennen wanneer met hoeveel
water moet worden gespoeld, behoort
onnodige waterverspilling ook tot het
verleden.

Eenvoudige installatie
Met de zelfremmende en uittrekbare
voetsteunen staat het element snel en
heeft u de keuze voor 55 mm of 75 mm
staanderconstructie. Om u verder te
ontzorgen zijn de Viega Eco Plus-wcelementen voorzien van een handige
uitlijnhulp. Moeilijke waterpasmetingen
zijn niet langer nodig, de uitlijnhulp maakt
het eenvoudig. De wc-aansluitbocht is in
diepte verstelbaar, voorgemonteerd en
maakt de montage van de afvoerleiding
een fluitje van een cent. Voor uw gemak is
er zowel aan de boven- als zijkant watertoevoer nodig, handig bij situaties waar
slechts een beperkte ruimte aanwezig is.

Slimme innovaties
Als systeemleverancier weet Viega het
Eco Plus-voorwandsysteem te combineren met tal van slimme innovaties.
Zo wordt een module geleverd met
slechts 8 cm diep reservoir. Deze
oplossing is ruimtebesparend en leent
zich dan ook bij uitstek voor renovatieprojecten. Door het inbouwelement te
combineren met één van de comfortabele en contactloos te bedienen Visign
bedieningsplaten komen waterbesparingen binnen handbereik. En omdat
sommige van de bedieningsplaten

Visign bedieningsplaten
Viega heeft recent twee nieuwe series
design bedieningsplaten geïntroduceerd.
Met de Visign for More 105 wordt aangesloten op de huidige designtrend naar
vloeiende vormen en zacht-geometrische
contouren. Het Visign for Style programma
werd daarnaast uitgebreid met een
contactloos te bedienen variant met
hoogwaardige oppervlakken in diepzwart
en ingetogen lichtgrijs met een nieuw,
lichtgevend designelement in de vorm
van een pixelwolk.
viega.nl/Ecoplus
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Van Geel GWO Snap-on wandgootsysteem
Elektrotechniek

Mooier, sneller, veilig en
duurzaam
De Van Geel GWO Snap-on van Legrand Nederland is een stalen wandgoot met een
dekselopening van 45 mm, waar de voeding en de data-aansluitingen direct, zonder
montagedozen of adapters, in te klikken zijn. Dat werkt ten eerste sneller, maar omdat
het bijpassende Mosaic schakelmateriaal gelijk met de voorzijde van de romp ligt, oogt
het ook strakker en mooier. Niet alleen opdrachtgevers zijn tevreden omdat de goot
mooier oogt; de snelheid en het gemak van het systeem zorgen ook voor blije gezichten
bij respectievelijk projectleiders en monteurs.
Zet je de voordelen van deze wandgoot
op een rij, dan kom je tot een flinke
opsomming: naast het feit dat de goot
compact is, geeft het totale systeem ook
een mooi strak eindresultaat. Alle onderdelen zijn perfect op elkaar afgestemd en
het schakelmateriaal ligt in één lijn met
de deksel. In de goot kunnen bovendien
een uitgebreid aantal functies worden
ingebouwd, zoals WCD, data, schake-

Als u kiest voor een Van Geel
GWO Snap-on wandgootsysteem, dan kiest u voor:
• Tot 15% montagetijd
besparing
Schakelmateriaal direct
inklikbaar, zonder inbouwdozen,
adapters en afdekramen.
• Tot 25% materiaalkosten
besparing
Minder staal en minder onderdelen = lagere prijs.
• Een compacte wandgoot
Past esthetisch mooier in de
ruimte.
• Meer kabelcapaciteit
Door toepassing van smaller
schakelmateriaal is er meer ruimte
voor kabels.
• Ruime inbouwmogelijkheden
Meer dan 200 functies (USB, VGA,
et cetera) direct inklikbaar.

laars, VGA en USB. Bij deze wandgoot
is sprake van een snelle montage, vooral
omdat het Mosaic schakelmateriaal
direct inklikbaar is en er minder onderdelen nodig zijn. Inmiddels hebben al

vele installateurs kennis kunnen maken
met dit wandgootsysteem en zij zijn,
zonder uitzondering, enthousiast.
www.legrand.nl/gwo-snap-on
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Tridonic

Tridonic heeft een uitgebreid assortiment
dimbare leddrivers voor 24V spanningsgestuurde leds. Dankzij Tridonic’s
‘one4all’ interface, is er geen aparte
externe dimmer benodigd.
• Uitgangsspanning 24V
• Beschikbaar in vermogens van 35W,
60W, 100W en 150W
• Dimbaar door middel van DALI, DSI en
SwitchDIM (dimmen door middel van
een enkelvoudige pulsdrukker)
• Dimbereik 1%-100%

Verlichting

Tridonic 24V DALI Drivers
• Slank design (B x H = 43 x 30 mm)
• Nominale levensduur 50.000 branduren
• Vijf jaar garantie
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met uw Technische Unie
verkoopkantoor of Elpro. Bekijk het
assortiment op de website.
www.elpro.nl/
led-drivers-constante-spanning

HEBEFIX PLUS

Bij renovatie van een bestaande of realisatie van een extra badkamer kan een douche
of een bad alleen geplaatst worden als er voldoende verval is richting rioolwaterafvoer.
Met de HEBEFIX PLUS bepaalt u zelf de beste plek voor uw douche, bad of wastafel.
De HEBEFIX PLUS is een opvoerinstallatie
voor het afvoeren van (grijs) afvalwater.
Het afvalwater wordt via een smalle persleiding afgevoerd waarbij de afstand tot
de rioolwaterafvoer geen rol meer speelt.
Vanwege zijn minimale inbouwdiepte kan
de HEBEFIX PLUS makkelijk achter een
wand of in een in- of onderbouwkast
worden geplaatst. Dankzij het elegante
design kan de HEBEFIX PLUS zelfs op
zichtlocaties worden geplaatst.

Veelzijdig en betrouwbaar
De HEBEFIX PLUS wordt geleverd met
een ingebouwde pomp, is stekkerklaar en
werkt op het moment dat de afvalwaterstroom op gang komt. Een geïntegreerde
vlotter zorgt voor een kleine hoeveelheid
restwater na het pompen. Daarnaast heeft
de HEBEFIX PLUS een ingebouwd alarmsysteem met extra potentiaal vrij contact.
De afvoer kan links of rechts van het
apparaat worden aangesloten.

De HEBEFIX PLUS voert het afvalwater via een smalle
persleiding af waarbij de afstand tot de rioolwaterafvoer
geen rol meer speelt.

De vijf verschillende aanvoer inlaten
bieden voldoende flexibiliteit tijdens de
installatie.
www.jung-pumpen.nl

Type
Art.nr.
PNTJ VUILWPOMP
HEBEFIX PLUS
9211 032

BE-prijs
733,00

Vanwege zijn beperkte containerdiepte kan de HEBEFIX PLUS
makkelijk achter een wand geplaatst worden.

Sanitair

Compacte opvoerinstallatie
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Raychem SENZ thermostaten
Elektrotechniek

Vloerverwarmingscomfort
naar nieuwe hoogten
Raychem heeft de nieuwe thermostaten van de SENZ-serie geïntroduceerd,
waarmee gebruikers hun elektrische vloerverwarmingssysteem snel en eenvoudig
via een innovatieve touchscreen en wifi-functie kunnen regelen. Raychem
SENZ en SENZ WIFI zijn modern vormgegeven, hebben een gebruiksvriendelijke
touch & swipe-bediening en een intelligente werking, voor meer comfort en
betere prestaties, en zijn voorzien van de allernieuwste en meest geavanceerde
technologie voor de regeling van de verwarming.
De thermostaten werken met vloersensoren van 2-100 kΩ, waardoor ze
de perfecte keuze zijn voor nieuwe en
gerenoveerde gebouwen. Doordat SENZ
compatibel is met reeds bestaande vloerverwarmingssystemen, kunnen installateurs deze gemakkelijk upgraden naar
SENZ. Raychem SENZ wordt geleverd
met een strakke zwarte afdekking die in
ieder huis past, en tevens wordt een alternatieve witte afdekraam, voor gebruik
met andere schakelaar systemen,
meegeleverd.
‘Tegenwoordig zoeken installateurs de
meest geavanceerde producten die niet
alleen efficiënt en betrouwbaar, maar ook
eenvoudig te installeren en in te stellen
zijn. Raychem SENZ introduceert de
nieuwste innovaties op het gebied van
vloerverwarmingsthermostaten,’ aldus
Patrick Hendrickx, Product Manager van
Pentair Thermal Management. ‘Voor de
ontwikkeling van dit nieuwe assortiment
hebben we geprobeerd meer inzicht te
krijgen in de behoeften van installateurs
en huiseigenaren, om optimaal comfort
en maximale prestaties te kunnen bieden,
zonder in te leveren aan functionaliteit.’
Dankzij de smartphone-achtige werking
van het SENZ-assortiment zijn de
systemen gemakkelijk te bedienen en
in te stellen. Vooringestelde programma’s
stellen de vloerverwarming automatisch
in voor verschillende behoeften, en intelligente, adaptieve functies zorgen ervoor
dat het systeem de gewenste temperatuur
bereikt, door te reageren op de omstandigheden in de woning. Het nieuwe assortiment toont ook het elektriciteitsverbruik
van de afgelopen week, maand en jaar.
Dankzij de uitgebreide controle kunnen

SENZ & SENZ WIFI.

Type
RAYC R-SENZ TOUCH KLOKTHERM
RAYC R-SENZ WIFI TCH KLOKTHERM
R-SENZ-ACC-IP44GASKET
R-SENZ-ACC-METALFRONT
R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT

gebruikers het energieverbruik en de
efficiëntie optimaliseren, zonder in te
leveren aan comfort.
www.RaychemPROvloerverwarming.
pentairthermal.nl
www.pentairthermal.nl

Art.nr.
4771 985
4771 992
4771 999
4772 006
4772 013

BE-prijs
210,60
247,32
16,20
16,20
16,20
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Designradiator ONI

Architecten zijn voortdurend op zoek naar steeds slankere radiatoren met toch een
maximale warmteafgifte. Met de nieuwe ONI radiatoren komt Vasco uit Dilsen (BE)
tegemoet aan deze vraag. Met een plaatdikte van slechts 8 mm behoort de radiator
met fraaie afgeronde hoeken tot de dunste in zijn soort. Door het gebruik van aluminium
wordt de warmteopbrengst geoptimaliseerd (815W) en blijft het gewicht onder de
tilnorm. Hierdoor is de nieuwe radiator door één persoon te plaatsen. Bijzonder zijn de
ovale, afgeronde uitsparingen om de handdoek aan op te hangen.
Vasco introduceert de ultraslanke radiator
ONI. Deze heeft een aluminium plaat van
slechts 8 millimeter die een meanderende,
koperen verwarmingsbuis met minimale
waterinhoud verbergt. ‘Hiermee is ONI
één van de dunste radiatoren op de
Benelux-markt’, aldus Johan Jame,
Product Manager Radiatoren Vasco.
‘We zien een vraag vanuit de architectenbranche naar radiatoren in een slanke
uitvoering, met minimalistisch design.
ONI sluit, met haar ronde hoeken, perfect
aan op deze vraag.’

Het voordeel van aluminium is bovendien
dat het een licht materiaal is. De plaat
heeft een maximaal gewicht van 25 kg
en is dus door één persoon te verwerken,
volgens de tilnorm van de Inspectie
SZW. Daarbij is ONI uitgevoerd met een
gepatenteerde middenaansluiting. Dit
alles vergemakkelijkt de montage.
Dankzij de snelle interactie tussen koper
en aluminium beschikt de ONI over een
energiezuinige en efficiënte warmteafgifte.
Het aluminium zorgt namelijk voor een

warmteafgifte die vier keer zo hoog is als
bij een stalen plaat. Jame: ‘In het geval
van ONI is de maximale warmteafgifte
815W. Dit is, gezien de dunne plaat van
8 mm, een hoge warmteafgifte. Door een
comfortabel binnenklimaat te realiseren
met een dunne aluminium plaat, is de ONI
niet alleen fraai voor de architect, maar
ook functioneel voor de eindgebruiker.’
Speciaal voor de toepassing in
badkamers, is ONI verkrijgbaar met de
ovale uitsparingen voor handdoeken.
Afhankelijk van de verschillende hoogtes
(1.400 mm, 1.800 mm en 2.000 mm) zijn
één of twee uitsparingen mogelijk. Deze
handige oplossing maakt een extra
accessoire zoals een handdoekbeugel
overbodig.
ONI is verkrijgbaar in diverse kleuren
conform uitgebreide Vasco-kleurenkaart.
Bovendien zit er op ONI een garantie
van tien jaar op waterdichtheid en lak.
Vanaf eind november is de nieuwe
designradiator is verkrijgbaar op de
Nederlandse markt via dealers.
www.vasco.eu

Verwarming & Klimaat

Radiator met ultradunne
plaat en optimale warmteafgifte
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GROHE BLUE
Sanitair

Ultieme verfrissing
We hebben de luxe dat ons drinkwater direct uit de kraan komt. De meesten
van ons gebruiken kraanwater om eten te koken en koffie of thee te zetten.
Maar als we een glas water willen, kiezen we toch meestal voor mineraalwater
uit flessen. Niet echt praktisch en zeker niet milieuvriendelijk.

variant en neemt dus aanmerkelijk minder
ruimte in beslag, maar heeft voldoende
capaciteit voor privégebruik.
Door middel van de ledknoppen op de
handgreep is het eenvoudig om een
perfect glas water te tappen:

GROHE Blue Professional combineert
de moderne designkraan met een
hoogwaardig filter, maar hij blijft net zo
makkelijk in gebruik als een gewone
keukenmengkraan. De rechtergreep van
de kraan is voor het normale koude,
warme en gemengde water. De linker
greep met de gekleurde led-display
gebruik je om het koolzuurgehalte van het
gefilterde en gekoelde water te regelen.
Verfrissend eenvoudig
Door het unieke GROHE Blue watersysteem komt er vers en heerlijk gefilterd
en gekoeld water direct uit je keukenkraan. Een led-display op de greep van
de kraan geeft aan wanneer je het waterfilter moet vervangen. Het filter, met een
capaciteit van 600 liter, gaat tot twaalf
maanden mee en kan worden aangepast
aan de hardheid van het water.
De twee aparte waterkanalen in de uitloop
en de innovatieve mousseur voorkomen
dat het gefilterde water in contact komt
met het ongefilterde water.
GROHE Blue Home is bij uitstek geschikt
voor toepassing in woningen.De koeler is
veel kleiner dan die van de Professional

• Voor koel en plat water: druk op de
bovenste knop. De ledknop licht blauw
op, vul het glas met pure verfrissing
• Jouw keuze is licht bruisend? Druk op
de bovenste en daarna op de onderste
knop - de led brandt turquoise
• Voor echt bruisend water druk je op de
onderste knop - de led brandt groen voor een perfect glas ‘bubbels’
Neem afscheid van milieuschadelijke
verpakkingen en investeer in een
GROHE Blue watersysteem. Je hebt
op ieder moment direct de beschikking
over heerlijk gefilterd en gekoeld water.
www.grohepro.nl
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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.
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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
sluiten. Gehele of gedeeltelijke overname van deze artikelen
is slechts mogelijk met toestemming van de redactie. Voor
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Haal jij
Roparun binnen?

Finish: Coolsingel Rotterdam
Maandag 5 juni - Tussen 11.00 en 19.00 uur
Kijk voor meer informatie op www.roparun.nl

Tot op de finish!

