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Een woning verwarmen kan op
tal van manieren; met centrale
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radiatoren of convectoren,
maar ook met 100% elektrische
verwarming of juist een combinatie.
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Gratis EPLANplug-in nu
beschikbaar
Professionals
onder elkaar!
Van niets naar iets, van goed
naar beter, van old school naar
innovatief - er is volop werk aan
de winkel. Nieuwbouw, renovatie
of installatie, het moet duurzaam,
degelijk en energie-efficiënt
en oh ja, liefst een beetje snel.
De welbekende balans tussen
kwaliteit en tijd, altijd weer dé
uitdaging voor de installateur.
Technische Unie is dichtbij en
digitaal.
Alles voor de professional; daar
staan we voor! De definitie van
professional blijft altijd discutabel
maar vakmensen die elkaar
aanvullen, verstaan en ontzorgen
is voor mij voldoende. Dat gaat
veel verder dan een uitgebreid
assortiment en tijdbesparende logistieke opties. Neem
bijvoorbeeld onze BIM Plug-in,
waarmee u onze productdata
heel eenvoudig aan uw ontwerptekening kunt koppelen. Voor
paneelbouwers ontwikkelden we
een unieke EPLAN-plug-in. Direct
actuele product- en voorraadinformatie, en zekerheid over de
verkrijgbaarheid, dat werkt een
stuk sneller!
Alles voor de professional, ook
voor het ontwerpen en realiseren
van duurzame oplossingen. In
Zwolle openen we op 1 november
ons Inspiratiecentrum Duurzaamheid. Kom langs en laat u
inspireren door uw groenste
kennis- en distributiepartner.
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

EPLAN is een wereldwijd toonaangevend engineerings- en tekenplatform voor de industriële
elektrotechniek. Het platform verenigt
alle disciplines die komen kijken bij
een engineeringsopdracht in één
pakket dat wordt gebruikt voor het
ontwerpen en up-to-date houden
van de elektrische schema’s en de
technische documentatie van industriële besturingen.
EPLAN is de belangrijkste tool
voor de bouw van panelen binnen
de industrie. In Nederland zijn er een
kleine 1.700 licenties in omloop en
het overgrote deel van deze licentiehouders is klant bij Technische Unie.
Om het eenvoudiger te maken de
componenten uit de ontwerpen bij ons
te bestellen hebben we een EPLANplug-in ontwikkeld die gratis te downloaden is via de dienstenpagina op
onze website. ‘Inmiddels zijn er zo’n
200.000 artikelnummers beschikbaar
via deze plug-in,’ vertelt Christian
Willemsen, digital commerce-specialist. ‘Dat worden er elke dag meer.’
Tijdbesparing
De plug-in zorgt voor een connectie
tussen EPLAN en de database van
Technische Unie. Christian: ‘De klant
hoeft dankzij deze dienst niet meer
handmatig onze artikelnummers bij
de EPLAN-componentbeschrijving te
zoeken. Met één druk op de knop ziet
hij de bijbehorende artikelnummers,
weet hij of het een voorraadartikel is of
niet en is hij op de hoogte van de voor
hem geldende prijs. Het automatisch
matchen met onze artikelnummers
gaat klanten die met EPLAN werken
veel tijd besparen.’
Faalkostreductie
‘Daarnaast zullen de faalkosten
afnemen,’ vervolgt Christian. Bij grote
installaties kan het zo maar gaan om
meer dan 1.500 verschillende componenten met meer dan 5.000 tags. Al

die gegevens hoeven niet meer
handmatig ingevoerd en gecontroleerd
te worden. Met deze plug-in kunnen
klanten van Technische Unie er zeker
van zijn dat er geen fouten worden
gemaakt.
EPLAN is gratis te downloaden via de
dienstenpagina op onze website.
Heeft u vragen over de plug-in, dan
kunt u contact opnemen met uw
industrievertegenwoordiger.
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Flexibel en gebruiksvriendelijk
Verlichting

viaFlex noodverlichtingssysteem
viaFlex is de nieuwe naam voor en opvolger van Sentara. Niet alleen
het uiterlijk van de kast en de toegepaste componenten zijn vernieuwd;
het belangrijkste verschil zit hem in de gebruiksvriendelijkheid.

Het vernieuwde centrale batterijsysteem
viaFlex biedt maximale flexibiliteit in
de bouw. Belangrijkste pré is echter de
toepassing van de bedienings- en
programmeringssoftware viaFlex PRO.
Deze zorgt voor intuïtieve bediening
en vereenvoudigde installatie en
inbedrijfname, maar vooral ook extra
flexibiliteit bij uitbreiding.
Drie basiscomponenten
Het viaFlex-systeem bestaat uit drie
basiscomponenten:
• viaFlex centraal voedingssysteem
(CPS): controle-unit met batterijen en
Touch panel communicatiemodule
• OS-module: autonoom functionerende
onderstationmodule (uitbreidbaar tot
240 stuks per systeem)
• FLX-schakelmodule (uitbreidbaar tot
9600 stuks per systeem)
Binnen het viaFlex-systeem hebben de
viaFlex-onderstationmodules de volledige

controle over de aangesloten armaturen.
De werking van deze module is onafhankelijk van de besturing vanuit de viaFlexvoedingskast. Valt de communicatie weg?

Dan heeft dit geen gevolgen voor de
veiligheid van de installatie.
Brandcompartimenten
Evenals zijn voorganger vindt ook
viaFlex zijn specifieke toepassing in
brandcompartimenten. Omdat het onderstation zich in het brandcompartiment
bevindt en er op drie niveaus spanningsuitval kan worden gedetecteerd, biedt
het gebruikers veel meer overzicht. Dat
maakt het projecteren van de centrale
noodverlichtingsinstallatie heel eenvoudig,
zonder dat er ingeleverd hoeft te worden
op gebouwveiligheid.
www.vanlien.nl
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KME SANCO
Sanitair

Koper staat garant voor
hygienisch drinkwater
Voordat drinkwater bij de consument uit de kraan komt, moeten steeds weer
de grenswaarden van de drinkwaterwet in acht worden genomen. Water is
een essentieel levensmiddel, dat te allen tijde hygiënisch onberispelijk, zonder
gevaar voor de gezondheid en geschikt voor menselijke consumptie moet
zijn. Aan de veilige kant staan de verantwoordelijke mensen, als men bij een
huisinstallatie kiest voor koperen buizen. De koperspecialist KME heeft in haar
leveringsprogramma hiervoor de SANCO koperen buis.
Materiaal, planning en installatie
Welke betrokkenen bij een drinkwaterinstallatie de verantwoordelijkheid hebben
is duidelijk. Vanaf de waterzuivering tot
aan het afgiftepunt in het huis ligt deze
verantwoordelijkheid bij de waterleidingmaatschappij. Voor het behoud van
de waterkwaliteit in het huis is de huiseigenaar of de exploitant van de installatie
verantwoordelijk. Maar adviesbureau en
installateur hebben er in het voortraject
voor te zorgen, dat de exploitant van de
installatie deze plichten ook nakomt door
te kiezen voor de juiste materialen, een
goede planning, installatie en regelmatig

onderhoud gedurende de totale
levensduur van de drinkwaterinstallatie.
Koper: veelzijdige toepassingsmogelijkheden bij een lange
levensduur
Koper en koperlegeringen gelden al tientallen jaren als optimaal materiaal voor
de huisinstallatie: lange levensduur, vele
toepassingsmogelijkheden en eenvoudige
verwerking kenmerken koper als materiaal
voor installaties. Koperen buizen zijn
universeel inzetbaar: warm en koud
drinkwater, centrale verwarming, olie,
gas, regenwater en zonneboilersystemen.

Ook de koel- en aircotechniek zou zonder
het materiaal koper niet functioneren.
Koper is daarmee met afstand het meest
bekende buismateriaal in drinkwaterinstallaties. Zoals gezegd is de keuze van het
materiaal voor de drinkwaterinstallatie,
met in achtname van de ter plaatse ter
beschikking staande drinkwaterkwaliteit,
essentieel. Tevens moeten ervaringen die
bij de waterleidingmaatschappijen, installateurs of bij buisproducenten bekend
zijn, meegenomen worden in het besluit.
Koperen buizen, inclusief de bewezen
verbindingstechniek, kunnen voor alle
door Nederlandse waterleidingmaatschappijen gedistribueerd drinkwater
worden ingezet.
Universeel toepasbare
koperen buis
SANCO koperen buizen bieden voor alle
toepassingen een gelijkblijvende hoge
kwaliteit. Ze worden geleverd op lengte
of op rol en zijn voorzien van KIWA-keur
en SANCO behandeling Drinkwater is
een kostbaar goed, het schoon houden
hiervan is van vitaal belang. Hier is
iedereen verantwoordelijk voor, van
waterleidingmaatschappij tot ingenieursbureau en van installateur tot consument.
Kies voor koper en KME SANCO als u wilt
voldoen aan de hoge eisen die worden
gesteld aan drinkwater.
www.kme.com/haustechnik
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Universele behuizingen

Schneider Electric is wereldwijd specialist op het gebied van energiemanagement
en procesautomatisering. Schneider Electric voegt waarde toe op het gebied van
veiligheid, efficiëntie, betrouwbaarheid en connectiviteit en helpt klanten met het
beheren van hun energie op de meest innovatieve manier.

De veelzijdige en geoptimaliseerde
ledverlichting voor universele behuizingen
zijn hier een goed voorbeeld van. Door
de zeer brede spreidingshoek en het
comfortabele kleurenspectrum geeft
het ledarmatuur licht in elke situatie.
Daarnaast hebben ze een slim ontwerp
waardoor ze eenvoudig en snel te installeren zijn. Er zijn verschillende montagemogelijkheden waaronder magnetisch en
via een DIN-rail. Een groot voordeel van
deze ledverlichting is dat ze erg energiezuinig zijn en een lange levensduur
hebben. De ledverlichting kan in veel
gevallen toegepast worden conform de
NEN-EN-IEC 60204-1 norm.

Binnen het assortiment zijn er drie
soorten ledarmaturen beschikbaar:
1. Draagbare ledarmatuur:
Een compact, efficiënt en draagbaar
armatuur die geschikt is voor zowel
tijdelijke onderhoudsactiviteiten als
permanente installatie. Het ontwerp
staat voor mobiliteit, veelzijdigheid en
duurzaamheid.
2. Compacte ledarmatuur:
Een eenvoudige, universeel compatibele
oplossing die waar voor uw geld biedt.
Er zijn twee montagemogelijkheden
en er kunnen maximaal tien armaturen
gekoppeld worden. Dankzij de licht-

spreiding kunnen twee aangrenzende
kasten door één lamp verlicht worden.
3. Ledarmatuur voor multimontage:
Maakt optimaal gebruik van de ruimte,
past in de meeste behuizingen en is
gemakkelijk en snel te installeren.
Er kunnen maximaal vijf armaturen
gekoppeld worden. Door de optionele
aanwezigheidsdetector is de installatie
van een deurschakelaar overbodig.
Voor meer informatie kijkt u op:
www.schneider-electric.nl

Elektrotechniek

Veelzijdige en
geoptimaliseerde verlichting
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STOFVRIJ WERKEN
Gereedschap

Nieuwe accu-combihamer
met geïntegreerde stofafzuiging
Met de accu-combihamer KHA 18 LTX BL 24 Quick en de geïntegreerde stofafzuiging
ISA 18 LTX 24 van Metabo werken professionals snoerloos comfortabel, schoon en veilig.

Snoerloos snel tegels verwijderen of
stof-arm in beton boren: dat is wat de
nieuwe 18V combihamer KHA 18 LTX
BL 24 Quick met geïntegreerde stofafzuiging van Metabo biedt. De lichtste
en meest compacte combihamer met
stofafzuiging (TNO gecertificeerd) op
de markt is de optimale oplossing voor
iedereen die stofarm en mobiel willen
werken.Dankzij de koolborstelloze motor
en het precisiegelagerde krachtige slagmechanisme in de aluminium behuizing
boort de combihamer tot 24 mm in
beton. Met de innovatieve Metabo LiHD
accu-technologie met capaciteiten tot
7.0Ah boort men zeer lang en met één
accu-pack met een maximum aantal
boorgaten.
Met het praktische snelwisselsysteem
Metabo Quick kan men de SDS-plusboorhouder makkelijk vervangen voor
een snelspanboorhouder voor houten metaalboren. Ter bescherming
van de gebruiker heeft Metabo de

nieuwe combihamer met de Metabo
S-automatic uitgerust: de veiligheidskoppeling reduceert het gevaar voor
ongevallen tot een absoluut minimum,
doordat deze de aandrijving direct
stopt, zodra de boor blokkeert. Bovendien beschermen een geïntegreerd
dempingssysteem en de trillingsreducerende extra handgreep de
gezondheid van de gebruiker bij langdurige beitelwerkzaamheden of bij het
boren in beton.
Ondanks het compacte design is de
ISA 18 LTX 24 geschikt voor stof en
boormeel van meer dan 35 pluggaten
met een diameter van 10 mm en een
lengte van 70 mm bij constant boorvermogen. Het stofreservoir is transparant, zodat men het vulniveau van
de zuiger in een oogopslag herkent.
De nieuwe accu-hamer maakt deel uit
van het Metabo-assortiment van 18V
accugereedschap, dat vandaag de dag

al meer dan tachtig machines omvat.
Het voordeel voor gebruikers: alle laders,
accu-packs en transportoplossingen van
de 18V-klasse kunnen individueel gecombineerd worden. Zo kiezen professionals
alleen de producten, die ze werkelijk
nodig hebben.
www.metabo.com/nl
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Hirschmann Multimedia

Elke verbinding binnen een multimedia installatie heeft een bepaald doel en moet
aan specifieke eisen voldoen. Met de komst van Smart TV’s en Ultra HD (4K) neemt de
vraag voor beter beeld toe. Installateurs die storingen willen voorkomen kiezen voor
betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige producten met een lange levensduur.
on technologie is de connector binnen
een handomdraai bevestigd en zorgt
deze voor een betrouwbare overdracht
van het signaal.

Hierbij is niet alleen de keuze voor de
juiste coaxkabel belangrijk, maar ook het
gebruik van de juiste connectoren is van
invloed op het terugdringen van storingen.
Verbeter de multimedia ervaring van
klanten en kies voor het complete assortiment IEC-connectoren en F-connectoren
van Hirschmann Multimedia.
CATV push on IEC-connectoren
KOKWI 5 & KOSWI 5
De nieuwe KOKWI 5 (female) en KOSWI 5
(male) zijn haakse IEC-connectoren met
een verbeterde afscherming. De connectoren zijn gemakkelijk te monteren door
de push on technologie en passen op alle
KOKA coaxkabels van Hirschmann Multimedia. In combinatie met de KOKA 9 Eca
coaxkabel, met drievoudige afscherming,
creëer je eenvoudig een 4G (LTE) proof
verbinding.
CATV push on F-connector QFC 5
Voor het supersnel aansluiten van
F-aansluitingen op versterkers, verdelers
en multitaps gebruik je de QFC 5 (male).

CATV push on IEC-connectoren
KOK 5 & KOS 5
De KOK 5 (female) en KOS 5 (male) zijn
IEC-connectoren met een zeer hoge
afschermingsgraad. Het gepatenteerde
binnenwerk heeft een ingebouwde trekontlasting. Beide connectoren beschikken
over een inkeping voor het makkelijk aanof losdraaien.
De connector is gemakkelijk te monteren
door de push on technologie. Door de
nieuwe inkeping kun je met behulp van
een steeksleutel de F-connector makkelijk
aan- of losdraaien.
CATV push on F-connector QFA 5
De QFA (male) is een haakse Quick Fix
F-connector met zeer hoge afscherming.
De connector is verkrijgbaar in een
verpakking van 50 stuks. Door de push

Vergelijk de connectoren zelf
Om de keuze voor het juiste product en
oplossing nog makkelijker te maken heeft
Hirschmann Multimedia de belangrijkste
eigenschappen van KOKWI 5, KOSWI 5,
KOK 5, KOS 5, QFA 5 en QFC 5 op een
rijtje gezet. Kijk voor een uitgebreide
vergelijking op:
www.hirschmann-multimedia.nl/
connectoren

Elektrotechniek

Connectoren voor
optimale verbindingen
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EQ-flex: value for money
Elektrotechniek

EQ-flex in CPR klasse Eca
De European Quality serie bestaat uit
markconform geprijsde stuurstroomkabels die voldoen aan de Europese
richtlijnen voor laagspanningskabels.
De serie omvat zowel niet afgeschermde
kabels als kabels met een koperafscherming. Vinylkabels die geschikt
zijn voor uiteenlopende toepassingen
in diverse markten.
In het kabelpakket van Jobarco is voor
elke toepassing een geschikte oplossing
te vinden. De EQ-flexen zijn prijsgunstige
PVC kabels en zijn geschikt voor die

markten waar, naast kwaliteit, prijs de
belangrijkste factor is.
Voor de toepassingsgebieden waar
genormeerde kabel een vereiste is,
biedt de KEMA-flex serie een oplossing.
Types KVCC en KVCY zijn KEMA gekeurd
en CPR geclassificeerd in de klasse Dca.
Een bijzonder kenmerk van deze kabels
is de D0 notering. Dit betekent dat de
kabels geen brandende deeltjes verliezen.

www.jobarco.com

HANSA
Sanitair

Extra hulp bij inbouw sanitair
De markt trekt weer aan. we zijn weer druk aan het breken, bouwen, renoveren
en klussen. We komen handen te kort!

Vooral bij inbouw sanitair wil je daarom
makkelijk en snel de klus kunnen klaren.
Daarnaast is het belangrijk om na de
inbouw veel afbouw mogelijkheden te
hebben. Om de installateur een handje te
helpen presenteren wij onze beste kracht
achter de schermen, de nieuwe HANSABLUEBOX. Dit nieuwe universele
inbouwdeel hebben wij verbeterd samen
met installateurs.
Waarom de nieuwe HANSA
BLUEBOX?
• Eén universeel inbouwdeel voor inbouw
sanitair
• Flexibele inbouwdiepte
• Keramische BLUESWITCH-omschakeling
• BLUETUNE-functie voor perfecte
uitlijning (3,5° correctie elke richting)
• BLUECLICK-Telescopische omschakelverbinding en rozetbevestiging
• Veel mooie afbouwmogelijkheden
• Waardevolle tijdsbesparing
• Kortom de HANSABLUEBOX is het
beste inbouwdeel voor sanitair!
www.hansabluebox.hansa.com/nl.html
Scan de QR-code en kijk hoe de BLUEBOX
jouw project zeker een handje kan helpen!
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Bailey

It is all in the name! Dat geldt zeker voor
de Bailey RoBust LED Portable Work
Lamp. Een zeer stevige werklamp met
vijf meter kabel die een stootje kan
hebben. Met 4.800 lm geeft deze blauwe
powerhouse genoeg licht om in werkplaatsen, bouwterreinen, kelders,
onderhoudsruimtes et cetera de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
Als het licht iets te veel is, kun je dit nog

for professionals

Verlichting

Bailey RoBust LED
Portable Work lamp
dimmen ook. De kunststof behuizing
is dubbel geïsoleerd. De achterzijde is
voorzien van een
uitklapbare steun.
www.bailey.nl

TWIST en ELEVATOR

In een kantoor, lounge of zelfs keuken: Bachmann werkbladunits Twist en Elevator
geven een unieke draai aan het begrip contactpunt. De Twist via haar horizontale
draaibeweging en de Elevator door haar verticale verschijning.
Elevator: ideaal voor stroom en
data in kleine ruimtes
Stroom en/of data verschijnt of verdwijnt
met slechts één drukbeweging. De
contactpunten zijn verticaal geplaats en
met een diameter van 79 cm is de Elevator
geschikt voor de meest kleine ruimten.
Daarnaast is de unit gemakkelijk te installeren: na plaatsing hoeft de Elevator alleen
met een borgring worden vastgezet.
Beide units zijn leverbaar in twee
uitvoeringen:
• Keuken - 2 m snoer en een losse
RA stekker
• Kantoor - 0,2 m snoer met GST stekker
Bekijk meer specificaties en andere
modellen:
ocsystems.nl
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
een simpele draaibeweging verschijnen
de aansluitpunten of sluit u de unit af.
Er is keuze uit een cover in de kleur wit,

zwart, chroom, chroom-mat en rvs
waardoor de unit in ieder interieur past.

Type
Twist rvs - 2x 230V
Elevator rvs - 1x 230V 2x USB-charger

Art.nr.
8551 410
6526 521

BE-prijs
89,53
135,55

Elektrotechniek

Opladen in de keuken
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Nieuwe Colonnettes van Legrand
Elektrotechniek

Energie en data op
iedere werkplek
Legrand Nederland vervangt de huidige CL-1 Colonnettes,
voor toepassing van standaard schakelmateriaal, door
de nieuwe CL-6 modellen. Daarnaast is het programma
uitgebreid met de nieuwe CL-SO Colonnettes, waarbij het
Mosaic schakelmateriaal direct ingeklikt kan worden.

Legrand gelooft in werkplekken die
efficiënt en duurzaam worden gebouwd,
terwijl ze tegelijkertijd stijlvol zijn en van
alle gemakken voorzien. De stalen Colonnettes (of minizuilen) van Legrand zijn hier
een mooi voorbeeld van.
Afhankelijk van de wensen is er de
keuze tussen de Colonnette CL-6 met
een 80 mm dekselopening en een traditionele montage van schakelmateriaal.
Of de Colonnette CL-SO met een 45 mm

opening, waar u het speciale Mosaic
schakelmateriaal direct, zonder montagedozen, adapters of afdekramen, in kunt
klikken. Stalen Colonnettes zijn zeer
geschikt voor situaties, waar de voeding
uit de vloer komt en er behoefte is aan
een sterke duurzame oplossing. Beide
type Colonnettes zijn voorzien van een
geïntegreerde aarding van alle stalen
onderdelen.
www.legrand.nl

Belangrijkste wijzigingen en voordelen CL-6 ten opzichte van CL-1:
• Moderne vormgeving van voet en kap
• Rankere afmeting van 110 x 63 mm met twee compartimenten
• Minder obstakels door verwijdering van de C-rail
• De uitvoering in lengte 335 mm is vervallen (lengtes 275 mm en 670 mm
blijven), maar wordt aangevuld door alternatieve lengtes van de nieuwe
Colonnettes CL-SO

De voordelen van de CL-SO:
• Compacte, strakke minizuil
• Alle onderdelen zijn perfect op elkaar afgestemd
• Schakelmateriaal en deksel liggen in één lijn
• Minder onderdelen nodig voor hetzelfde resultaat
• Voorgemonteerd met schakelmateriaal en data of om zelf samen te stellen
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Renewed

Slim en verantwoord omgaan met materialen en onderdelen is enorm belangrijk.
Remeha is de eerste ketelfabrikant die gebruikte ketelonderdelen weer inneemt en
zodanig reviseert dat u deze opnieuw kunt gebruiken. Via het zogeheten Renewed
programma biedt Remeha sinds 2015 volledig gereviseerde gasluchteenheden aan
voor de Tzerra en Tzerra Plus ketels. Deze producten hebben dezelfde kwaliteit en
garantievoorwaarden als nieuwe onderdelen.
Dit jaar is het programma uitgebreid met
vier printplaten (beveiligingsautomaten)
van de GAS 310 Eco, Quinta, Selecta en
W21/W28. Het streven is om dit aanbod
in de toekomst uit te breiden.
Waarom vernieuwen?
Een Renewed onderdeel is een retour
gekomen product uit het veld welke na
een uitvoerig revisieproces als vernieuwd
product wordt aangeboden voor spare

De voordelen
• Renewed is de milieu bewuste
keuze
• Renewed is het voordelige
alternatief

part doeleinden. Het gereviseerde product
voldoet volledig aan Remeha’s kwaliteitseisen en is kwalitatief gelijkwaardig aan
een nieuw product.
Momenteel wordt in de aftersales alleen
gebruikt gemaakt van nieuwe onderdelen.
Vervangen onderdelen uit het toestel
worden weggegooid. Echter heeft het
vervangen onderdeel nog veel waarde.
Bijvoorbeeld een gas-luchteenheid, deze
bevat veel aluminium en elektronica die
nog gebruikt kan worden. De energie voor
het verwerven van de grondstoffen en het
vormen en produceren van het product
hoeft niet weggegooid te worden.
Nieuw of Renewed?
De keus is aan de klant. Het Renewed
programma wordt naast het bestaande

programma aangeboden en is gewoon
via de groothandel te bestellen. De voorwaarden en producteigenschappen zijn
identiek:
• Renewed onderdelen voldoen aan de
laatste technische specificaties;
• Renewed onderdelen worden met
actuele softwareversie en parameters
uitgeleverd*;
• Voor Renewed onderdelen gelden
dezelfde garantievoorwaarden als
voor nieuwe onderdelen.
www.remeha.nl

* Indien van toepassing

Verwarming & Klimaat

Het groene en
voordelige alternatief
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Q7 schakelmateriaal
Elektrotechniek

Design en luxe, gemaakt
voor de generaties van nu
Schakelmateriaal is er in vele gedaanten, maar nog nooit was er een serie die
zo past in het tijdsbeeld van de millennium generatie. Duurzame materialen,
vorm en functie; met de nieuwe Q.7 van Berker bieden we een vorm van luxe
die nog niet beschikbaar was.
Een passend antwoord
Uit onderzoek dat we hebben verricht,
blijkt dat de millennium generatie,
mensen die rond of na 1980 zijn geboren,
open staan voor luxe schakelmateriaal,
maar dan moet deze wel voldoen aan
hun idee van design. Met de Q.7 serie
van Berker presenteren wij een passend
antwoord.
Doordachte vormgeving
Het zijn de frames die het uiterlijk van de
Q.7 bepalen. Allereerst door hun afmeting
van 95 x 95 mm. Ook de inzetstukken zijn
opvallend groot. Die royale afmetingen
springen in het oog, maar zonder dat
ze op wat voor manier dan ook uit
verhouding zijn. Ze zorgen er juist voor
dat het design gezien wordt. Maar het
meest kenmerkend is de constructie en
het materiaalgebruik van de frames.
Deze zijn namelijk opgebouwd uit twee

lagen materiaal. Aan de voorkant zit
glas, steen of metaal. De achterkant,
oftewel de sokkel, is gemaakt van transparant kunststof. Omdat de rand van het
kunststof naar binnen toe is afgerond,
lijkt het frame boven de muur te zweven.
Zes hoogwaardige materialen
De voorkant van het frame is gemaakt
van 4 mm dik, hoogwaardig materiaal.
Wij bieden nu zes varianten aan. Twee
exemplaren van gehard glas, waarbij er
een zwarte variant en een polarwitte
verkrijgbaar zijn. De witte heeft een
lichtgroene gloed, maar dat tekent de
echtheid van het glas. Daarnaast zijn
er twee exemplaren van metaal: een
aluminium versie en een van geborsteld
edelstaal. De gekozen steensoorten zijn
leisteen en beton. Waarbij de betonnen
versie, vanwege de gebruikte mal, een
geruite oppervlaktestructuur heeft.

Eindeloos combineren
Omdat de Q.7 echt als verfraaiing voor
specifieke plaatsen functioneert, is het
belangrijk dat het product probleemloos
combineert met het schakelmateriaal uit
de Berker Q.1 en Q.3 series. Die series
zijn dan ook uitstekend met en naast
elkaar in te zetten. In elke situatie waar
de klant op zoek is naar een ‘eyecatcher’
kun je eigenlijk probleemloos met de Q.7
serie van Berker om de hoek komen.
www.hager.nl
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Compleet programma Norton

Met de toevoeging van de mooie, veilig
en eenvoudig te verwerken universele
Norton Spannings Rail (NSR) neemt de
toepassing van Norton lichtoplossingen
in winkels en showrooms nog verder toe.
De NSR is te combineren met Norton
spots zoals de TRITON en CALISTO.
Naast de NSR biedt Norton voor winkels
en showrooms hoogwaardige led
panelen, uiterst efficiënte en chique led
roosterarmaturen met lage luminantie.
Plus natuurlijk de Norton NLS lichtlijn en

Verlichting

Retailverlichting
SMV montagebalken met de inmiddels
vermaarde prisma lenstechniek (-P).
Deze hoog effectieve led prisma’s zijn
zeer doelmatig als schapverlichting.
Niet alleen als vervanger voor asymmetrische (-PA) maar ook voor dubbelasymmetrische armaturen (-PAA).
Voor het uitlichten van specifieke
elementen lenen zich de inbouw downlights (LDN en EDW) en banaanspots als
de Norton SIERRA.
www.norton.nl

Duo: douche en bad ineen

Duo van Kinedo is een toegankelijke douche en een comfortabel bad ineen. Deze
ruimtebesparende douche/bad combinatie is de ideale oplossing voor kleinere
badkamers en voor renovatieprojecten, zoals het vervangen van een bestaand bad.
Grote aanpasbaarheid
De multifunctionele douche/bad combinatie kan in slechts één dag geïnstalleerd
worden, zonder ingrijpende werkzaamheden. Behalve in standaard maten is
Duo ook verkrijgbaar in een op maat

te maken variant. Deze is met name
geschikt voor renovatieprojecten, waar
vaak maatwerk nodig is. Het aanpasbare
bad heeft een extra brede badrand die u
ter plaatse tot op de mm nauwkeurig op
maat kunt maken.

Kinewall design wandpanelen
Naast installatiegemak biedt de Duo
douche/bad combinatie ook veel
ontwerpmogelijkheden. U kunt het
bad afwerken met stijlvolle glazen
panelen, of met decoratieve Kinewall
panelen. Kinewall is een wandpaneel
van kunsthars, speciaal voor de
badkamer. De panelen zijn zaagbaar,
onderhoudsvriendelijk en waterbestendig.
De Kinewall panelen kunnen ook gebruikt
worden als wandbekleding, als alternatief
voor tegelwerk. Kinewall is leverbaar in
zes verschillende kleurdesigns, voor een
modern en gepersonaliseerd interieur.
Online configurator
Wilt u weten welke mogelijkheden
Duo nog meer biedt op het gebied van
comfort, design en veiligheid? U kunt Duo
volledig naar eigen wens samenstellen
met de handige online configurator.
www.duo-kinedo.nl

Sanitair

De perfecte oplossing
voor de kleinere badkamer
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Atlantic LED en Outdoor
Elektrotechniek

Robuust, maar ook
heel vriendelijk!
Atlantic LED en Outdoor zijn twee bijzondere armatuurfamilies binnen het
Eaton assortiment. Deze robuuste, IP65 ledarmaturen zijn speciaal gemaakt
voor veeleisende omgevingen zoals industriële- of buitenomgevingen. Op
het eerste gezicht zijn het stoere, stevige armaturen, maar daarnaast zijn ze
ook zeer vriendelijk voor het milieu en uw portemonnee!
Atlantic LED en Outdoor zijn slagvaste
armaturen (IK10) voorzien van een
aluminium behuizing, wat hen duurzaam
en robuust maakt. Mocht een armatuur
na verloop van tijd vervangen worden,
dan is de behuizing recyclebaar. Ook het
gebruik van ledlichtbronnen maakt hen
milieuvriendelijker. Er is tot 80% minder
energie nodig om de armaturen te laten
branden en daarnaast hoeft de led niet
vervangen te worden in tegenstelling tot
fluorescentielampen. Dit scheelt na een
paar jaar aanzienlijk in de kosten.

Speciale lenscombinaties voor
Atlantic LED
Bij de Atlantic LED armaturen wordt
gebruik gemaakt van speciale lenscombinaties voor vluchtwegverlichting
of -signalering. Door het gebruik van
deze lenscombinaties ontstaat een grote
hoeveelheid licht die vergelijkbaar is met
conventionele verlichting. Pictogrammen
krijgen daardoor een heldere en gelijkmatige uitlichting. Bij vluchtwegverlichting
ontstaat een grote tussenafstand tussen
de armaturen wat tot gevolg heeft dat u
minder armaturen nodig heeft voor een
project. Ook dit levert een direct voordeel
op voor de portemonnee.
Outdoor en Outdoor Wall
Outdoor (plafondmontage) en Outdoor
Wall (muurmontage) zijn speciaal voor
buitentoepassingen ontworpen. Zo
hebben ze een lichtsensor waardoor
ze aan gaan zodra het donker wordt.
Een luchtkamer voorkomt oververhitting
in direct zonlicht. En ook bij winterse
temperaturen starten de armaturen
probleemloos op, is er een hoge lichtopbrengst en voldoende batterijcapaciteit.
De decentrale Atlantic LED-Outdoor
versies zijn voorzien van een verwarmingselement waardoor ze temperaturen
tot -20°C aan kunnen. Uiteraard is de
behuizing waterdicht en condensvrij,
waardoor vocht geen kans heeft.
Outdoor en Outdoor Wall kunnen aan de
buitenkant en/of in de nabijheid van elke
finale uitgang en nooduitgang geplaatst
worden, zodat ook de vluchtweg buiten
goed verlicht is in geval van nood
(dit conform NEN-EN 1838). Daarnaast
zijn de armaturen ideaal om als gewone
verlichting te gebruiken.
www.coopersafety.nl
www.eaton.nl/electrical
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Henco Vloerverwarming

Elk vloerverwarming project is als een maatpak en vraagt een nauwkeurige
benadering. De vloerverwarmingssystemen van Henco zorgen voor een
passende energiebewuste oplossing bij het verwarmen en/of koelen.
Het brede assortiment vloerverwarmings- en koelingssystemen, verdelers
en regelingen verenigen comfort en gemak. Alle systeemcomponenten
ademen de betrouwbaarheid uit die eigen is aan Henco.
Naast dit assortiment aan topproducten
heeft Henco een ervaren en klantvriendelijk ontwerpbureau dat op alle vlakken
de nodige ondersteuning garandeert.
• Technisch onderbouwd advies.
• Gedetailleerd verlegplan op schaal.
• Technisch dossier, volledige calculatie
vloerverwarming.
• Eigen ingenieursverzekering.
• Nauwgezette opvolging in samenspraak
met alle betrokken partijen.
Dit geheel maakt van Henco de beste
partner voor uw vloerverwarmingsproject.
Op basis van uw wensen werken wij
graag een systeemvoorstel uit. Voor een
zorgeloze warmte, jaar in jaar uit.

hygiënisch

zelfwerkende
regeling

energiebron

Het hart van elk vloerverwarmingssysteem is zonder twijfel de hoogwaardige meerlagenbuis. Onder het
motto ‘enkel het beste is goed genoeg’,
werd de Henco meerlagenbuis zodanig
ontworpen dat ze beantwoordt aan de
meest veeleisende en uiteenlopende
gebruiksmogelijkheden.
Deze buis kent vele voordelen:
• Aluminium kern geeft de buis een
uitstekende warmtegeleiding wat de
reactiesnelheid verhoogt.
• 100% zuurstofdicht, geen vervuiling in
uw vloerwarmingssysteem.
• Volledig corrosiebestendig, ook tegen
chemische en elektrochemische
invloeden.

esthetisch

comfort

verlaagd
energieverbruik

• Binnen- en buitenbuis uit elektronenstralen vernet, polyethyleen optimaliseert de duurzaamheid en de
technische specificaties van de buis.
• Geringe lineaire uitzettingscoëfficiënt
reduceert de spanningsopbouw in de
vloer.
• Flexibel, gemakkelijk te buigen en
behoudt zijn gebogen vorm.
www.henco.be

ruimtebesparend

Verwarming & Klimaat

Waarom Henco vloerverwarming?
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Famostar
Verlichting

Veelzijdige en waterdichte
noodverlichting
Allround is Famostars veelzijdige, waterdichte vluchtwegaanduiding en -verlichting
in led met een strak, industrieel en robuust design.

Strakke, industriële vormgeving
Het industriële ontwerp van aluminium
geeft Allround zijn strakke en tijdloze
uitstraling. Dankzij het ronde, minimalistische uiterlijk komt deze noodverlichting goed tot zijn recht in
omgevingen zoals winkels, stadions,
fabrieken en distributiecentra.
Waterdicht in één
schroefbeweging
Onder het robuuste uiterlijk van Allround
gaat een knap staaltje vernuft schuil. Het
hoogwaardige materiaalgebruik en de
sterke constructie zorgen voor een slag-

vastheid conform IK10. De armatuur is
tevens stof- en waterdicht dankzij een
beschermingsgraad van IP66/IP68. Het
pictogram voor de vluchtwegaanduiding
is zonder krassen in de behuizing te
schuiven door middel van het geleidingssysteem. Het binnenwerk kan altijd in de
juiste stand worden gedraaid zodat de
zichtbaarheid van het pictogram of de
uitlichting op de vloer optimaal is.
Met een enkele schroefbeweging kan
het interieur bereikt worden. Hierdoor
is er geen gereedschap nodig voor
onderhoud. De montageplaat is gemakkelijk in de slede terug te schuiven. Door
de stergreep weer aan te draaien wordt
het indringen van water direct onmogelijk
gemaakt.
Veelzijdig
Montage op zowel de wand of het
plafond is mogelijk met behulp van de

montagebalk waaraan de armatuur
wordt opgehangen. Met bijvoorbeeld een
ketting is pendelen een optie. De vluchtwegverlichting kan tot wel 7 meter hoogte
worden opgehangen. Een speciaal type
Allround is op aanvraag beschikbaar om
toe te kunnen passen in omgevingen
zoals zwembaden, sauna’s en spa’s.
Kijk voor meer informatie of de productvideo op:
famostar.nl/allround

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

Openbare ruimtes, particuliere woningen - Gira Sensotec en Gira Sensotec LED
brengen overal eenvoudig licht in de duisternis. De innovatieve schakelaars zijn
voorzien van hoogfrequente sensoren voor een perfecte bewegingsdetectie.
Oriëntatieverlichting wordt automatisch ingeschakeld en de verlichtingschakelaar kan contactloos worden bediend.

Met Gira Sensotec en Gira Sensotec LED
integreert Gira voor het eerst de hoogfrequenttechnologie in zijn schakelaars.
De bewegingsdetectie werkt volgens het
principe van het Dopplereffect. De sensor
in de schakelaar zendt elektromagnetische golven uit met een frequentie van
5,8 GHz. Stilstaande objecten reflecteren
dit signaal met dezelfde frequentie. Raakt
het signaal een bewegende persoon, dan
verandert de frequentie. De Gira Sensotec
interpreteert die verandering als beweging
en schakelt de oriëntatieverlichting in.
Anders dan de gangbare passieve
infrarooddetectie (PIR) biedt detectie
met behulp van het Dopplereffect ook
betrouwbare resultaten bij hogere temperaturen (vanaf circa 28°C).
Eenvoudig en comfortabel
Detecteert de Gira Sensotec beweging,
dan schakelt hij de ruimteverlichting
gedimd in. De Gira Sensotec LED

verzorgt de oriëntatieverlichting via een
geïntegreerde LED.
In het detectiegebied dichtbij de Gira
Sensotec en Gira Sensotec LED is een
kleine handbeweging voldoende om de
ruimteverlichting in te schakelen op
100%. Licht inschakelen wordt zo heel
eenvoudig en comfortabel, zeker ook
voor mensen met fysieke beperkingen.

van circa 1,10 m. In het vrije veld dekt het
bereik een oppervlak af van circa 4 x 6 m.
De reikwijdte kan worden vergroot door
gebruikmaking van gereflecteerde
signalen. De gevoeligheid van de sensor
kan nauwkeurig worden ingesteld, zodat
ongewenste detectie in naastgelegen
ruimtes wordt vermeden.
gira.nl/sensotec

Vormgeving met mogelijkheden
Met hun vlakke design passen de Gira
Sensotec en Gira Sensotec LED perfect
op elke wand. Beide apparaten laten zich
uitstekend combineren met het Gira afdekraamprogramma E2, de afdekramen uit
Gira Systeem 55 en - met adapterraam Gira F100. Vijf kleurvarianten scheppen
eindeloze vormgevingsmogelijkheden.
Detectie
De Gira Sensotec wordt als een normale
schakelaar gemonteerd op een hoogte

Elektrotechniek

Automatisch meer
veiligheid en oriëntatie
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Design en techniek gaan hand-in-hand bij Jaga
Verwarming & Klimaat

De volgende generatie
designradiatoren…
Een nieuwe radiator kan bij een restyling of verbouwing van een interieur voor een
prachtig effect zorgen. Als eyecatcher of als stille kracht in de complete uitstraling van
een ruimte. Dit najaar breidt Jaga, specialist op het gebied van het realiseren van
het juiste binnenklimaat, de Vertiga Collectie met de nieuwe designs Vortex en Helix
uit. De Belgische designer Stan Maes ontwikkelde de ontwerpen van deze unieke
designradiator. Daarnaast introduceert het merk de universele handdoekhouder
Mikado in diverse varianten.
Voor ieder interieur een design
De Vertiga radiator is een innovatieve
designradiator voor lage watertemperaturen die toepasbaar is bij warmtepompen
en hr-ketels. De radiator is verkrijgbaar in
diverse uitvoeringen en dit maakt dat de
radiator in verschillende interieurstijlen
past. Naast de standaard, strakke en
slanke stalen mantel in mat wit, is de
radiator exclusief te verkrijgen in de
volgende designs:
• NIEUW Vortex & Helix: de Vertiga heeft
designer Stan Maes geïnspireerd tot
een eigen interpretatie met vloeiende
vormen in mat of glanzend wit.
• Kirei: Een toepasselijke naam voor een
paneel dat mooi is voor het oog en uit
natuurlijke grondstoffen bestaat. Kirei
betekent namelijk niet alleen ‘mooi’ in
het Japans maar is ook het niet eetbare
gedeelte van Soja. Dit maakt het een
organische radiator met een eigen

karakter.
• Glow: De monolithische gloed van
onpeilbaar zwart of hoogglans wit.
Dit gloednieuwe materiaal heeft de
diepgang van pianolak. Een icoon van
strakheid en stijl.
• Dunes: De schaduwwerking van
opstuivend zand in woestijnduinen
inspireerde tot deze artistiek gefreesde
panelen. Een ‘mirage’ van lijnvloeringen
die extra diepte geeft aan het interieur.
Mix and match
De natuurlijke, serene uitstraling van de
nieuwe universele handdoekhouder
Mikado geeft een ruimte rust. Mikado is
verkrijgbaar in twee lengtes in de houtsoorten: esdoorn, eik of notelaar.
De handdoekhouder wordt bevestigd
door middel van een aluminiumbeugel
aan de radiator, het badkamer-, keukenmeubel of gewoon aan de muur. De beugel

is in drie verschillende lengtes verkrijgbaar
en in vijf afwerkingen: satijnmat, gelakt wit,
geanodiseerd aluminium natuurkleur,
geborsteld roestvast staal-look of chroom.
Bij elke plaatsing kan er dus de juiste
keuze qua afstand worden gemaakt.
Over Jaga
Al ruim 50 jaar levert Jaga binnenklimaatconcepten over de hele wereld. Daarbij
wordt niet alleen vanuit technisch oogpunt
geredeneerd, ook de esthetische waarde
en de duurzaamheid van producten is
belangrijk. De organisatie is voortdurend
op zoek naar verantwoorde en vernieuwende technieken om te verwarmen,
koelen en ventileren.
www.jagapro.nl
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Nieuwe PEHA Socket-Line FLEX

PEHA by Honeywell introduceert de vernieuwde Socket-Line FLEX: een innovatieve
serie stekerbare hollewanddozen, die naast meer installatiegemak ook nóg meer
tijdbesparing en ruimtebesparing biedt.
Minder montagetijd
De Socket-Line is een KEMA-gekeurde
en TNO-gecertificeerde geassembleerde
hollewanddoos met A-merk steekverbinding. Een 100% stekerbaar plug & play
product, dat garant staat voor een snelle
en zekere aansluiting door een onverwisselbare connectorverbinding. Zo wordt
er tot meer dan 85% op montagetijd
bespaard en worden faalkosten in een
project tot een minimum beperkt. Dit alles
maakt Socket-Line de modernste manier
om wandcontactdozen snel en goedkoop
te installeren. De wandcontactdozen
kunnen naar wens worden gemaakt met
tekstveld, led of kinderbeveiliging.

Meer ruimtebesparing
Om de montage nog verder te vergemakkelijken en ook om ruimte te besparen, is
het chassisdeel van de nieuwe SocketLine FLEX schuin én verend uitgevoerd.
In vergelijking met de huidige Socket-Line
kunnen deze nu in wanden van 5,5 cm
toegepast worden. De stekerbare installatie kan na gebruik eenvoudig worden
gedemonteerd en hergebruikt. De inbouwdozen en alle schakelmateriaal zijn
vervaardigd van halogeenvrij materiaal,
waardoor het product veiliger is voor
mens en milieu. Doordat alle producten
op maat worden aangeleverd, is er
bovendien minder afval.

Extra
De Socket-Line Flex is verkrijgbaar in
de gebruikelijke uitvoeringen. De 1-, 2en 3-voudige opties, de schakelaar, de
combinatie en als extra bieden we de
veel gebruikte half opbouw versie.
De keuze schakelmateriaal zal zijn
Standard en Badora.
Als grondlegger van het stekerbaar
installeren bieden we extra hulp om het
project op een gedegen manier samen
af te ronden.
www.peha.de

Elektrotechniek

De markt roept om
handjes en Peha biedt hulp
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GROHE
Sanitair

GROHE RED NEW
GROHE heeft de kokendheet waterkraan GROHE Red aanmerkelijk vernieuwd.
De kraan is opvallend slanker geworden,
heeft nu een oplichtende led ring voor de
activatie van de kokendheet waterstroom
en tevens een pan vul functie. Bovendien
is de Duo variant nu leverbaar met L, C en
U-uitloop, de Mono met L en C-uitloop.
De nieuwe boiler heeft energielabel A en
kent een ‘Holiday’ functie die het mogelijk
maakt om energie te besparen tijdens de
vakantie. De behuizing is gemaakt van
wit gecoat staal, de kokend watertank is
gemaakt van titanium, bestand tegen kalk
en corrosie.
Normaal gebruik
In de stand-by modus is de buitenste
ring van de led niet verlicht. Om de
kokendheet water toegang te openen
moet gedurende één seconde het
beveiligingsicoon ingedrukt worden
waarna de buitenste ring rood zal
oplichten. Om de waterstroom te
activeren moet je op het GROHE Red
icoontje drukken en je vinger verwijderen
om direct te stoppen. Indien de GROHE
Red functie gedurende vijf seconden
niet gebruikt wordt, wordt de Child
Lock functie automatisch geactiveerd
waardoor veiligheid gewaarborgd is.
Pan vul functie
Voor deze functie worden bovenstaande
stappen gevolgd tot en met het rood
oplichten van de buitenste ring. Daarna
dient het beveiligingsicoontje opnieuw te
worden ingedrukt waarna de buitenste
ring geel zal oplichten. Na het indrukken
van het GROHE Red icoontje kan er
gedurende één minuut een pan gevuld
worden met circa drie liter kokend water.
GROHE Red New Duo (kokend, warm,
koud en gemengd water) en Mono (alleen
kokend water) kranen zijn leverbaar in de
uitvoering chroom en Supersteel.
www.grohepro.nl
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Elektronische kWh-meters

Besparen op stroomkosten begint met inzicht in het stroomverbruik. De kWh-meters
van Eltako worden, mede door hun compactheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid
en prijs, veelvuldig toegepast voor het inzichtelijk maken van het stroomverbruik en de
eventuele verrekening hiervan aan een verbruiker.

De 1-fase en 3-fase kWh-meters van
Eltako worden al jaren als tussenmeter
toegepast voor het inzichtelijk maken
van het stroomverbruik en de eventuele
verrekening hiervan aan een verbruiker.
Eltako kWh-meters worden onder andere
toegepast op recreatieparken, jachthavens, garageboxen, studentenflats,
bedrijven- en winkelcentra, paneelbouw,
huishoudens, bedrijven et cetera.

Type
Geijkte MID kWh-meters:
WSZ12D-32A MID 1-fase
WSZ12D-65A MID 1-fase
DSZ12D-3x80A MID 3-fase
DSZ12DM-3x65A MID 3-fase M-bus
DSZ12WD-3x5A MID 3-fase
DSZ12WDM-3x5A MID 3-fase M-bus
Niet geijkte kWh-meters:
WSZ12DE-32A 1-fase
WSZ12DE-65A 1-fase
DSZ12DE-3x80A 3-fase
DSZ12E-3x80A 3-fase

Kortom, overal daar waar (stroom) onderverdeling en onderverhuur plaats vindt en
daar waar men het stroomverbruik inzichtelijk wil maken en/of wil verrekenen zijn
de geijkte en niet geijkte kWh-meters van
Eltako de juiste keuze.
Eltako bied voor al deze toepassingen
een complete range betrouwbare en
betaalbare geijkte en niet geijkte kWhmeters aan. De range loopt van 32A en

Art.nr.

65A 1-fase kWh-meters tot en met 3x 80A
direct metende en 3x 5A indirect metende
3-fase kWh-meters met enkel en dubbeltarief. De geijkte kWh-meters hebben
de Europese MID-toelating en zijn
daardoor in geheel Europa toegestaan
voor verrekening.
Alle Eltako kWh-meters hebben nauwkeurigheidsklasse B (maximaal 1%
afwijking) en beschikken over een S0
interface voor aansluiting op bijvoorbeeld
energiemanagement systemen.

BE-prijs

4960 050
7926 275
3216 214
8666 890
4165 189
8667 282

129,00
76,20
239,00
289,00
259,00
289,00

4165 262
7926 275
3216 221
2556 390

56,00
76,20
198,20
84,20

Eltako-Funk biedt naast deze conventionele kWh-meters ook Smart Metering
oplossingen aan in meerdere fases. Dit
begint met eenvoudige oplossing voor
in bijvoorbeeld woningen tot en met
professionele oplossing voor bijvoorbeeld
een complete energiemanagement in
gebouwen.
Meer informatie over de kWh-meters van
Eltako en de Smart Metering oplossingen
kunt u vinden op:
www.eltako.nl

Elektrotechniek

Elektronische 1-fase en
3-fase kWh-meters van Eltako
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Ledpanelen keuzestress?
Verlichting

Juiste paneel in 3 stappen
Er zijn ontzettend veel ledpanelen op de markt, maar hoe kies je uit het gigantische
aanbod het juiste paneel? Hieronder de drie belangrijkste aandachtspunten bij de
keuze van het juiste ledpaneel.

1. De toepassing
Uitgangspunt is een bestaande situatie, of
in het geval van nieuwbouw de gewenste
situatie. Wat gaat u doen in de ruimte
waar de armaturen geplaatst moeten
worden? Wanneer het een kantoor betreft
bent u gebonden aan een aantal regels
waaraan het armatuur moet voldoen. Dat
maakt de keuze alvast iets makkelijker
want dan vallen veel panelen af. Belangrijkste criteria zijn de lichthoeveelheid en
de verblindingsfactor. Ga je achter een
beeldscherm werken, tekenen, kies dan
voor een armatuur met een UGR lager
dan 19. Plaats je het armatuur in een
gang, kantine of andere ‘verkeersruimte’
dan voldoet een armatuur met een UGR
lager dan 25. Voor een werkplek is een
luxniveau van 500 lux minimaal. Kijk
tenslotte ook naar de kwaliteit van de
driver, let op de levensduur en het flickerpercentage. Percentages boven 35%
kunnen hoofdpijn en concentratieproblemen veroorzaken!

2. Het design
Het oog wil ook wat. Opale panelen zijn
heel populair, maar dit ontwerp heeft ook
nadelen. Er gaat veel licht verloren omdat
het licht naar alle kanten verspreid wordt.
Er zijn ook andere armaturen beschikbaar
die het licht veel slimmer distribueren.
Het nieuwe Orion paneel van Interlight is
zo vormgegeven dat het licht direct naar
beneden, dus naar de werkplek, gaat.
Dit heeft twee grote voordelen: je hebt
minder energie nodig om dezelfde lichthoeveelheid op de werkplek te krijgen én
het geeft veel meer rust in het plafond!
Zowel in grote kantoortuinen als kleine
ruimtes is dit ideaal.

3. Extra’s
Dan nog de extra’s. U kunt ervoor kiezen
de armaturen in een systeemplafond te
plaatsen, maar er zijn ook opbouwsets
en pendelsets verkrijgbaar. Kijk zeker ook
naar de mogelijkheden van sensoren.
Denk aan aanwezigheidsdetectie
en omgevingslicht om extra energie te
besparen, maar ook naar nieuwe mogelijkheden die de integratie met ‘the
Internet of Things’ brengt. Door armaturen
te kiezen die voorzien zijn van slimme
sensoren wordt allerlei randapparatuur
ineens onnodig en haal je veel meer uit
een armatuur.
www.koopman.nu/panelen

Type
IL-P595K3O LED Orion paneel 28W 3000K
IL-P595K4O LED Orion paneel 28W 4000K

Art.nr.
1172 957
1172 964

BE-prijs
98,00
98,00
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KAISER

Kaiser GmbH, is al meer dan tien jaar specialist in de ontwikkeling en productie
van brandwerende oplossingen voor de elektrotechnische installatie. Alle Kaiser
brandwerende oplossingen worden gekenmerkt door eenvoudige, snelle, flexibele en
foutloze montage. Met de Kaiser brandwerende producten is de installateur in staat,
zonder hulp van specialistische bedrijven, een veilige brandwerende elektrotechnische
installatie snel en eenvoudig te realiseren.

Brandwerende hollewanddozen
HWD90, nu geschikt voor wanden
tot EI120
Bijna tien jaar na de marktintroductie van
de HWD90 brandwerende hollewanddozen, is het toepassingsgebied van deze
dozen verder uitgebreid. Dankzij de doorontwikkeling van de Kaiser AFS-techniek
(die ervoor zorgt dat bij brand de installatieopeningen door opschuimen brandwerend worden afgedicht), is de HWD90
serie nu geschikt voor brandwerende
wanden tot 120 minuten brandwerendheid (EI120). Daarnaast blijven alle
bestaande voordelen, zoals tegenoverliggende montage, inbouw tot 5-voudige
combinaties en de geluidswerende functie
voor wanden tot 77 dB, behouden.

FlamoX® brandwerende
behuizingen voor spots en
luidsprekers
FlamoX®-inbouwbehuizingen voor
spots en luidsprekers beschermen
mensen en materiaal bij brand. Door
de geïntegreerde isolatielaagvormer,
behouden de behuizingen met ingebouwde spots en luidsprekers de brandwerendheidsklasse EI30 van het plafond.
Ze voorkomen dat brand en rookgassen
zich kunnen verspreiden en beschermen
op die manier de vluchtwegen in het
gebouw. Brandwerende FlamoX®behuizingen staan garant voor gecertificeerde veiligheid.
De nieuwe generatie FlamoX® is qua
afmetingen aangepast aan de moderne
verlichting, zodat ze universeel inzetbaar
is. Zo kunnen led-armaturen inclusief

eventueel bijbehorende drivers
probleemloos worden geïnstalleerd.
Brandwerende muur- en plafonddoorvoeringen voor kabel en buis
Brandwerende doorvoeringen zijn
vereist, zodra kabels of buis door een
brandwerende wand of plafond moeten
worden doorgevoerd. De brandwerende
muurdoorvoeringen bieden een eenvoudig
te monteren en vooral veilige oplossing
voor brandwerende hollewanden, gemetselde- en betonwanden.
Bij doorvoering van kabels en installatiebuizen door beton- of gasbetonplafonds,
biedt Kaiser doorvoeringsystemen die
behoud van de brandwerendheidsklasse
EI30 tot EI90 garanderen.
www.gunneman.nl/b-u

Elektrotechniek

Brandwerende oplossingen
voor elektrotechnische installatie
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Zehnder
Verwarming & Klimaat

Comfortabel verwarmen
hoe realiseer je dit?
Een woning verwarmen kan op tal van manieren; met centrale verwarming via vloerverwarming, radiatoren of convectoren, maar ook met 100% elektrische verwarming of
juist een combinatie. Wat zijn de verschillen? En wanneer kies je voor welk systeem?
Lateo

Het einddoel van een verwarmingssysteem is een woning comfortabel
verwarmen. Dit is meer dan alleen de
temperatuur regelen. Het heeft te maken
met het geven van een prettig totaal
gevoel aan de bewoners op de plek waar
ze in de woning zijn. De overdracht van
warmte die hiervoor nodig is kan via
straling of convectie plaatsvinden.
Straling of convectie?
Bij straling vindt warmteoverdracht
plaats via elektromagnetische golven.
Dit is een directe manier van verwarmen.
Hierbij kan je denken aan een straalkachel
of het verwarmen via de zon. Bij convectie
(= warmtestroming) vindt warmteoverdracht plaats via een medium. Vaak is
Stana

Lateo

dit water en/of lucht. Dit is een indirecte
manier van verwarmen. Het voordeel van
convectie is dat de omgeving gelijkmatig
opwarmt. Ook heeft een convector een
laag energie verbruik.
Juiste keuze? De montagetijd
telt ook mee!
Als de warmtebehoefte van een
ruimte in kaart is gebracht, volgt het
verwarmingsplan. Hiervoor is het
belangrijk om de warmteafgifte van
de radiatoren of convectoren te weten
en waar ze geplaatst moeten worden.
Bij je keuze houd je natuurlijk ook
rekening met de montagetijd en inbedrijfstelling. Hier kun je soms flink op
besparen.
Stana

Product tip
De Zehnder Stana en de Zehnder Lateo
zijn enerzijds convectoren met een zeer
hoog warmtevermogen en een extreem
korte reactietijd. Anderzijds besparen ze
qua installatie kostbare tijd dankzij hun
slimme constructie. De convectoren
hebben namelijk slechts twee hoofdbestanddelen: het technische binnenwerk
en de behuizing. Zo hoeft er geen gecompliceerde bouwset gemonteerd te worden.
Op de bouwplaats worden eenvoudig een
paar componenten samengevoegd en de
convectoren kunnen direct al in bedrijf
worden genomen. Door deze combi zijn
ze veelal een ideale oplossing.
www.zehnder.nl

27
Nexans introduceert

Nexans Nederland introduceert EASYCALC™, een handige gratis online tool voor
kabelberekeningen. Met behulp van dit nieuwe kabelberekeningsprogramma
van Nexans kunt u in vier simpele stappen de juiste kabeldoorsneden voor uw
project selecteren.

FIND THE RIGHT CABLE WITH
NEXANS EASYCALC™

Hoe berekent EASYCALC™
de kabeldoorsnede?
De berekening is gebaseerd op
NEN 1010, IEC 60364 en HD 60364.
Uitgangspunt voor de berekening is een
3-fasen systeem. EASYCALC™ rekent
met een standaard vermogensfactor
(cosinus phi) van 0,8, een maximaal
spanningsverlies van 5% en een
standaard omgevingstemperatuur.
Hebt u de exacte waarden, dan kunt
u deze voor de berekening gebruiken
en invoeren.
Na het invoeren van een aantal basisgegevens, zoals benodigde stroomsterkte
of vermogen, kabellengte, spanningstype,
wissel- of gelijkstroom en het aantal
fasen, dient het gewenste kabeltype te
worden geselecteerd.
CPR voor kabels
Bij de keuze van het juiste kabeltype
dient u rekening te houden met de
toepassing van de Europese bouwproducten-verordening (CPR). Dit
betekent dat kabels voor permanente

installatie in bouwwerken met ingang
van 1 juli 2017 moeten voldoen aan
de nieuwe geharmoniseerde norm
NEN-EN 50575:2014/A1:2016.
Kabels worden hierbij geclassificeerd
in verschillende brandklassen. In Nederland zijn de nieuwe eisen verwerkt in
NEN 8012, die de ‘Nederlandse
Technische Afspraak NTA 8012 verving.
Bekijk direct het zoekresultaat
Na het invoeren van gegevens met
betrekking tot de installatiemethode
(in de vrije lucht of in de grond) en
omgevingsomstandigheden toont de
module het resultaat.
Het zoekresultaat kan direct worden
uitgeprint, naar een e-mailadres worden
gestuurd of als pdf worden opgeslagen.
www.nexans.nl/easycalc

Vier simpele stappen:
1. Vul de basisgegevens van
uw installatie in;
2. Selecteer het gewenste
kabeltype;
3. Specificeer de omgevingsomstandigheden van de
installatie;
4. Klaar! Bekijk het resultaat.

Download de mobiele app
Scan de QR-code en download
de mobiele app via Google Play
in de AppStore (Android) of via
de Apple AppStore (iOS).

Elektrotechniek

EASYCALC™ gratis online
tool voor kabelberekeningen
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NIEUW! REHAU met Wieland
Elektrotechniek

Wandcontactdozen met
Wieland GST 18 snoeren
Vanaf oktober zijn de SIGNA IN wandcontactdozen ook standaard leverbaar met
de bekende Wieland GST 18 snoeren. Nu kunnen ze nog sneller en eenvoudiger
gekoppeld worden. Bovendien blijft het mogelijk om de wandcontactdozen
onderling te koppelen zonder extra kabel met behulp van de insteekcontacten
aan beide zijdes van de wandcontactdozen.
Slim van binnen
De SIGNA IN wandcontactdozen
konden al onderling eenvoudig en snel
modulair worden gekoppeld bij bijvoorbeeld uitbreidingen in bestaande
situaties, dankzij de gereedschaploze
steekverbinding.
Nu is het ook mogelijk om te kiezen
voor dezelfde wandcontactdoos, maar
dan voorzien van een Wieland GST 18
connector met snoer. Het unieke is dat
het dan nog steeds mogelijk is om een
wandcontactdoos bij te plaatsen direct
aan de bestaande wandcontactdoos.
Het bijleggen en aansluiten van extra
kabels is dus verleden tijd!
Stijlvol van buiten
Met de geringe opbouwhoogte van
slechts 2 mm en de technische nauwkeurigheid draagt het vlakke afdekraam
van de SIGNA IN voor wandcontactdozen en data aansluitingen bij aan
de elegante en strakke lijn van de
kunststof wandgoot SIGNA BASE.
Het vlakke design geeft het geheel
een hoogwaardig uiterlijk.
www.rehau.nl
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Steendam

Het assortiment veiligheidsdouches
bij Steendam is uitgebreid met een
nooddouchecabine. De nooddouchecabine wordt kant-en-klaar geleverd,
compleet met combinatiedouche en
opvangbak. Hierdoor is de cabine
eenvoudig te plaatsen.
De nooddouchecabine beschikt over
twee zijwanden en een achterwand,
hierdoor wordt voorkomen dat de
omgeving nat wordt tijdens het gebruik
van de douche. Tevens zorgt het voor
de gewenste privacy in een noodgeval.

De voorzijde is voorzien van een PVC
strokengordijn. De PP opvangbak onder
het opstaprooster zorgt ervoor dat het
water wordt opgevangen en afgevoerd.
Indien gewenst kan de uitvoering van
de cabine op klantspecificatie worden
aangepast.
De cabine is uitgevoerd in de kleur
signaalgeel, RAL1003. Ook voldoet de
nooddouchecabine aan de normen
EN 15154 en ANSI Z 358.1-2009.

Sanitair

Nooddouchecabine

www.steendam.nl

WD-40® COMPANY PRESENTEERT

Roestwerende Slotspray voor de professional.
Twee jaar geleden introduceerde
WD-40 naast haar alleskunner ook
specialistische producten voor de professional: de WD-40 Specialist® producten.
Deze nieuwe productserie werd direct
een succes. Reden genoeg om de serie
die nu kruipolie, contactspray, siliconenspray, lithiumspuitvet, universeel reiniger
en PTFE smeerspray en droogsmeerspray
omvat, verder uit te breiden.
Slotspray
Daarom introduceert WD-40 als achtste
Specialist product een hoogwaardige
roestwerende slotspray. De spray smeert
hangsloten, cilindersloten, scharnieren
en autosloten, terwijl het vuil afstoot.
Daarnaast zorgt het product voor een
beschermende werking tegen invloeden
van buitenaf. De busjes hebben een
inhoud van 100 ml en zijn voorzien van
een rietje voor precisiewerk: ze kunnen
zo mee in de gereedschapskist van de
installateur!
wd40specialist.nl

Gereedschap

Nieuw specialist product
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Aquablade® van Ideal Standard
Sanitair

De nieuwe standaard in
de spoeltechnologie
Ideal Standard lanceert de belangrijkste ontwikkeling sinds de uitvinding van het
spoeltoilet in de 19de eeuw, de AquaBlade® waterval spoeltechnologie. Deze exclusieve
en gepatenteerde technologie biedt de beste spoelprestaties. De AquaBlade®
technologie zet nieuwe maatstaven in de sanitair wereld op gebied van design en
optimale spoelprestaties. Het gladde, zacht gebogen oppervlak zonder overhangende
rand betekent ook dat het toilet veel hygiënischer en makkelijker schoon te maken is; de
spoeling van het toilet is stiller en heeft een allround intelligent design.
liggende oppervlak wordt schoongespoeld, elke keer weer opnieuw.
De AquaBlade® technologie zorgt voor
een geoptimaliseerde waterdruk die in
samenwerking met het vloeiende design
van het toilet ervoor zorgt dat vuil weggespoeld wordt zonder te spatten. Het toilet
is ook erg eenvoudig schoon te maken,
doordat er geen overhangende rand
aanwezig is waar vuil achter blijft zitten.
SLIMMER
Van technologie wordt verwacht dat het
perfect functioneert wanneer het wordt
gecombineerd met elegant design. In
combinatie met tastbare functionele
voordelen heb je echt een product dat kan
worden omschreven als een slim ontwerp.

De AquaBlade® won al vele internationale
prijzen als erkenning voor het design en
de revolutionaire technologie.

Breng een bezoek aan de stand
van Ideal Standard op de TU Boot
om de spoeltechnologie van de
Urban AquaBlade te bezichtigen.

SCHONER
Toiletten uitgerust met AquaBlade® technologie presteren beter dan traditionele
toiletten op het gebied van hygiëne.
Traditionele toiletten laten een aanzienlijk
gedeelte van de binnenzijde ongespoeld,
met name aan de achterzijde van het
toilet. De AquaBlade® spoelopening is
hoog aan de bovenzijde van het toilet
gepositioneerd zodat 95% van het onder-

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

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

BE-prijs
429,00
379,00
491,50
564,30

STILLER
In vergelijking met veel traditionele
toiletspoelsystemen is de AquaBlade®
80% stiller. Onze wetenschappelijke
vergelijkingen zijn gemaakt tegenover
gelijkwaardige toiletten, één met het
nieuwe revolutionaire AquaBlade® spoelsysteem en één met een traditionele
spoeling. De resultaten tonen een vermindering in geluidsoverlast aan van 25%.
De AquaBlade® watervaltechnologie is
verkrijgbaar in de series: DEA - Tonic II Connect Air - Urban.
www.ideastandardnederland.nl
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Cordivari Movie®

Sommige klanten zien het graag anders. Ze zoeken een persoonlijke touch, houden van
interieurs met bravoure. Dat is precies wat de designradiatoren van Cordivari brengen.

Op zoek naar persoonlijkheid
Tijdens de kennismaking voel je het. Je zit
om tafel met mensen die warm worden
van bijzondere producten. Natuurlijk is
functionaliteit en comfort belangrijk. Maar
het plaatje gaat de doorslag geven. Hoe
raak je de juiste snaar?

Cv of elektrische uitvoering
De uitvoering op cv of elektrisch breng je
in als eyecatcher. De ultradunne Cordivari
radiator voegt een tastbaar element toe
aan de primaire warmtebron. Met de elektrische uitvoering breng je badkamers
stijlvol op temperatuur.

Kom met een opvallend aanbod
Met Cordivari Design prikkel je de visuele
behoefte van je prospect en leg je een
onderscheidend voorstel op tafel. Je
voegt flair toe aan je plan: Italiaans design
dat het hart sneller doet kloppen. Zo laat
je merken dat je snapt waar je klanten
heen willen en dat het hen om meer gaat
dan alleen de prijs.

De specificaties
Cordivari Movie® heeft de afmeting van
1.392 x 642 mm (afgifte watergevoede
cv 559W, afgifte elektrisch 640W). is
vervaardigd van 7 mm carbon staal en is
verkrijgbaar in diverse kleuren en finishes.
Alle ins en outs over Cordivari Extra Slim
radiatoren vind je op drl-products.nl.

Movie®: een originele Cordivari
Cordivari Extra Slim radiatoren zie je vaak
in galeries, theaters en hotels. Movie® is
een design icoon dat zich thuis voelt in
luxe interieurs. Het ontwerp komt van de
gelauwerde designer Mariano Moroni en
is gebaseerd op de hoogtijdagen van de
projectiefilm.

SnelSelect
Via www.snelselect.nl kunt u de Cordivari
Design radiatoren snel, eenvoudig en
foutloos bestellen; zo heeft u altijd direct
de juiste informatie tot uw beschikking!
drl-products.nl

Verwarming & Klimaat

Overtuigen met design
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Performa Draadgoot
Elektrotechniek

Veelzijdige
toepassingen
Performa is een compleet kabeldraagsysteem van Schneider Electric, wereldwijd
specialist op het gebied van energiemanagement en automatisering, voor het
routeren van stroom-, gegevens- en bedieningskabels. De draadgoten zijn flexibel,
licht en sterk en zeer geschikt voor een nauwkeurige en compacte installatie voor
de distributie van energie, data- en besturingskabels. Dit geldt voor toepassingen
met een lichte tot middelzware belasting.
Performa bestaat in diverse uitvoeringen:
• Electrolytisch verzinkt;
• Thermisch verzinkt;
• Zinc+;
• Rvs.
Zinc+
Performa Zinc+ is de meest recente
uitbreiding en een klasse 8-product
volgens IEC 61537. Deze uitvoering
heeft de hoogste corrosiebestendigheid,
zelfs beter dan thermisch verzinkt staal.
Daarbij maakt de oppervlaktebehandeling
het oppervlak glad, zonder bramen of
scherpe randen. De Zinc+ is tevens zelfhelend. Dit betekent dat u beschadigde
of geknipte onderdelen niet hoeft na te
behandelen. Dankzij het gepatenteerde
ontwerp van dubbele dwarsdraad zijn de
draadgoten conform alle veiligheidsvoorschriften voor installateurs en kabels.
Zinc+ kan dan ook gebruikt worden in
industriële omgevingen waar de corrosiebestendigheid van groot belang is. Denk
hierbij aan middelzware industrie en de
agrarische sector, maar zeker ook voor de
begeleiding van kabels voor zonnepanelen.
Kabelmanagement
Naast de draadgoten biedt Schneider
Electric een breed assortiment aan kabelmanagementsystemen en -oplossingen
voor efficiënte distributie van laag- en
middenspanningskabels en kabels voor
tele- en datacommunicatie. Zoals kabeldraagsystemen, wandgootsystemen,
vloerinstallatiesystemen en zuilen. De
geïntegreerde oplossingen zijn energieveilig, efficiënt, groen en maken het
bovendien mogelijk besparingen te
realiseren.
www.schneider-electric.nl
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Systeemwateranalyse SpiroCare

Klanten langdurig een storingsvrij bedrijf van de verwarmings- of koelsystemen
garanderen: daar draait het om voor de installateur. SpiroCare, de systeemwateranalyse door Spirotech, helpt daarbij. Toepassing leidt vaak tot verrassende
inzichten in de status van de huidige installatie.
Bij lekkages, verstoppingen, defecte
installatiecomponenten of afname van de
verwarmings-of koelcapaciteit biedt het
vervangen van materialen niet altijd
uitkomst. Een onderzoek naar het
systeemwater kan veel tijd en onnodig
verbruik van onderdelen en chemicaliën
besparen. Tijdens het lopende bedrijf
vinden er in het water talloze fysische en
chemische reacties plaats die invloed
kunnen hebben op de installatie. Met
aantasting of beschadiging tot gevolg.
Wateranalyse is een goed hulpmiddel
voor zowel bestaande als nieuwe installaties. Door nieuwe installaties regelmatig
te testen, zijn veranderingen in de waterkwaliteit vroegtijdig te herkennen.
Professioneel
laboratoriumonderzoek
Spirotech richt zich al veertig jaar op
verbetering van de kwaliteit van systeemwater. Dankzij de analyseservice SpiroCare
hebben onder meer installateurs, adviesbureaus en woningcorporaties toegang
tot professionele laboratoriumonderzoeken. Een wateranalyse is immers pas
van waarde als er sprake is van een juiste
interpretatie van de analyseresultaten.
Bij een systeemwateranalyse worden alle
fysische, chemische en microbiologische
aspecten onderzocht, wat heldere aanbevelingen oplevert voor het oplossen van
problemen of het optimaliseren van een
installatie. De bemonstering verzorgt de
klant zelf.

Twee soorten analyses
Er is keuze uit twee pakketten. De
SpiroCare ProLab Analysis is geschikt
bij vervanging van de ketel of het
verwarmingselement, voor en na het
spoelen of om de actuele situatie te
bepalen. De analyse omvat de belangrijkste chemische parameters en geeft
snel inzicht in de toestand van het
systeemwater. Voor een gedetailleerde
analyse van de watersamenstelling van
grote en complexe verwarmings- en
koelsystemen of voor microbiologisch

onderzoek, is er SpiroCare System
Analysis. Hierbij wordt de waterkwaliteit
onderzocht aan de hand van circa veertig
fysische, chemische en microbiologische
variabelen. Daarbij is er aandacht voor
installatiespecifieke aspecten zoals de
bedrijfsomstandigheden en de gebruikte
materialen.
www.spirotech.nl

Verwarming & Klimaat

Duurzaam functionele
installatie
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STEINEL
Verlichting

Veiligheid in en rondom
het huis
Door het toenemende gevoel van onveiligheid groeit de behoefte aan meer
bescherming. STEINEL helpt u om uw omgeving veiliger te maken. Ongenode gasten
worden ’s nachts effectief afgeschrikt door de sensorspots en sensoren van STEINEL.
De beproefde STEINEL infrarood- en hoogfrequente-sensortechnologie zorgt ervoor dat
iedere beweging in en rondom uw huis wordt opgemerkt.

Steinel biedt veiligheid
Steinel heeft een breed pakket met binnenen buitenarmaturen met sensoren. Deze
armaturen met sensoren zorgen ervoor dat
gewenste en ongewenste personen worden
gedetecteerd. Het gevoel van veiligheid
neemt hierdoor toe en verhoogd het gevoel
van comfort. Veiligheid gaat niet alleen over
sloten. Verlichting is hier minstens net zo
belangrijk. Steinel heeft voor iedere situatie
de juiste oplossing of het nu om schrikverlichting gaat of om verlichting bij de
voordeur.
Duurzaam
Steinel werkt met de meest duurzame
oplossingen. Onze armaturen zijn voorzien
van de laatste led-technologie en zijn
daardoor zuinig en hebben in de meeste
gevallen een garantie van vijf jaar. Dat
betekent zorgeloos licht en energie
besparen. Onze sensoren zijn met de
meeste zorg en kwaliteit geproduceerd in

onze eigen fabrieken in Europa. Hierdoor
is niet alleen kwaliteit gewaarborgd maar
geeft het ook een veilig gevoel dat iedere
bezoeker gedetecteerd wordt.
Twee product voorbeelden
Xled Home 2
De sensorspot XLED home 2 heeft
een fraai en hoogwaardig design. Hij is
hierbij niet alleen een blikvanger, maar
ook een echt bewegingstalent. Dankzij
een volledig draaibaar led-paneel kan
iedere hoek flexibel en al naar gelang de
behoefte worden verlicht. De uiterst efficiënte led-technologie zorgt in combinatie
met de opalen kap voor optimaal lichtcomfort. Als losse spot of geïntegreerd
in een netwerk met de slave-versie is dit
de innovatieve vervolgontwikkeling van
de XLED home succes serie.

en met bijzondere zorgvuldigheid
gemaakt van duurzame materialen.
Bovendien is hij niet onderhevig aan
trends en heeft een lange levensduur.
De sensorbuitenlamp L 810 iHF als up- en
downlight met ledverlichting is vooruitstrevende technologie vertaalt naar vorm
en functionaliteit. Wij zijn er voor het eerst
in geslaagd om de sensor volledig
onzichtbaar te maken - zonder hierbij
inbreuk te maken op het eersteklas design
en de perfecte techniek.
www.steinel.nl

L 810
Dit hoogwaardig product is doordacht

XLED PRO WIDE

XLED PRO SQUARE
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NEOMATIC

Voor makkelijk losneembare, flexibele
aansluitingen, ontwikkelde Neoperl een
programma NEOMATIC snelkoppelingen.
De koppelingen zijn vervaardigd uit solide
verchroomd messing en bestand tegen
weersinvloeden en intensief gebruik. De
doordachte constructie, zonder zichtbare
O-ringen/afdichtingen, is vooral gericht op
duurzaamheid in combinatie met optimaal
gebruiksgemak. De uitvoeringen met
geïntegreerde afsluiter zijn bovendien
zeer geschikt voor het veilig aansluiten
van mobiele apparaten en toepassingen

waarbij de slang regelmatig afgekoppeld
dient te worden. Niet alleen in huis, maar
ook in de industrie, in hotels, op campings
en in bungalowparken zijn NEOMATIC
snelkoppelingen ideaal.
De fraai afgewerkte snelkoppelingen
zijn bestand tegen drukken tot 6 bar bij
temperaturen tot 40ºC. Neoperl levert
verschillende uitvoeringen voor eenvoudige,
snelle montage op de meest gangbare
slangdiameters. Ook zijn NEOMATIC snelkoppelingen toepasbaar in combinatie met
het speciaal voor sproei- en autowassys-

temen ontwikkelde NEOGARDEN systeem.
Een uniek en kwalitatief alternatief voor
kunststof snelkoppelingsystemen.

Sanitair

Snelkoppelingsysteem
www.neoperl.net

Type
Kopp. 3/4 BI
Slangnip. 13 mm 1/2
Nippel 3/4 BI
Spuitkop zwart

Art.nr. BE-prijs
777 706 14,63
777 722
5,57
2630 242 5,77
2648 111 23,17

RZB
Verlichting

TOLEDO FLAT
Een sensationeel kleine inbouwdiepte respectievelijk
opbouwhoogte en een uiterst aantrekkelijke prijskwaliteitsverhouding -typisch TOLEDO FLAT ‘plat’ en
‘voordelig’, kwalitatief hoogwaardig!
Lightguide en kunststofafdekking van
de led-downlight zijn vervaardigd van
niet-vergelende PMMA-kunststof en
verkrijgbaar in opaal en prismatisch.
Het armatuur is verkrijgbaar als inbouw-,
opbouw- en inlegversie en biedt met

haar twee bouwvormen - rond en kwadratisch - en in totaal negen bouwmaten een
opmerkelijk aantal toepassingsgebieden.
www.rzb.nl

USP
• Extreem plat in- en opbouw led
downlight
• Lens en cover PMMA
(geen vergeling), verkrijgbaar
in opaal en prismatisch
• Perfecte prijs- en kwaliteitsverhouding
• Twee versies: rond (vijf verschillende maten) en vierkant
(vier verschillende maten)
• Besparing tot 67% in vergelijk
met confentionele armaturen
• 50,000 uur bij (L70, B10)
• CRI 80
• 4 SDCM
• 3000K en 4000K
• Standaard (aan/uit) of dimbaar
(DALI)

Type
RZB TOLEDO FLAT
5W 380LM 830
5W 380LM 840
9W 830 IP40
9W 840 IP40
18W 830 IP40
18W 840 IP40
INBOUW 5W 830
INBOUW 5W 840

Art.nr.
9543 324
9220 012
9543 331
9220 019
9543 338
9220 026
9711 346
9711 353

BE-prijs
39,00
39,00
49,00
49,00
69,00
69,00
39,00
39,00
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Integraal systeem
Elektrotechniek

Installatiekast HFN-FH01
voor Busch-free@home®
Met de introductie van de installatiekast HFN-FH01 maakt ABB de installatie van
verdeelsystemen voor ‘intelligente woonomgevingen’ nu nóg gemakkelijker.
Energiedistributie en huisbesturing zijn namelijk geïntegreerd in één verdeelsysteem.
Dat bespaart tijd en zorgt voor een overzichtelijke installatie.
Busch-free@home® is de nieuwste generatie intelligente en betaalbare domoticasystemen. Woningen veranderen hiermee
in intelligente omgevingen en gebruikers
beschikken over de vele voordelen van
domotica tegen geringe meerkosten
vergeleken met een conventionele elektroinstallatie. Zonwering, licht, verwarming
en deurcommunicatie zijn - mede dankzij
de bijbehorende app - eenvoudig te
bedienen en te programmeren. Het
systeem heeft zich inmiddels bewezen
als intuïtief, praktisch, comfortabel en
energie-efficiënt en sluit hiermee naadloos
aan op de hedendaagse lifestyle.

hart van de installatie is het System
Access Point; een centrale die de
verschillende sensoren verbindt en
de uiteenlopende functies regelt.
Daarnaast is er ook een DIN-rail-voeding
noodzakelijk. Beide componenten zijn
nu in de HFN-FH01 voorgemonteerd en
voorbedraad aanwezig en zijn onderling
verbonden via een busleiding. In plaats
van het System Access Point los tegen de
wand te schroeven, maakt dit nu integraal
onderdeel uit van de verdeelkast. Energiedistributie en huisbesturing zijn zo slim
geïntegreerd, wat zorgt voor een overzichtelijke installatie en meer montagegemak.

Eén geïntegreerd geheel
Busch-free@home® vindt zijn plek in
zowel nieuwbouw, bestaande bouw
als renovatie en kan zowel centraal als
decentraal worden uitgevoerd. Kloppend

Eenvoud in installatie
Voor de installatie wordt de HFN-FH01
naast een nieuwe of bestaande installatiekast geplaatst. De aansluitdraden
van de DIN-rail-voeding kunnen

vervolgens snel en eenvoudig op een
installatieautomaat in de naastgelegen
installatiekast worden gemonteerd. De
installatiekast voor Busch-free@home®
is daarnaast standaard uitgevoerd met
een RJ45-connector, zodat ook een
modem direct kan worden aangesloten.
Optionele componenten zoals dim-,
jaloezie-, licht-, verwarmings- of deurcommunicatie-actoren kunnen eveneens
snel en eenvoudig worden toegevoegd.
Dat alles maakt dat de installatiekast
HFN-FH01 een intelligent, betaalbaar
en gebruiksvriendelijk domoticasysteem
voor de woning, met het montagegemak,
de flexibiliteit en betrouwbaarheid van
Hafonorm-kasten.
www.abb.nl/lowvoltage
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VSH kogelkranen en EA Protect

VSH is bekend door het brede assortiment leidingsystemen voor de toepassing in water,
verwarming en gas. Maar VSH gaat verder. Ze biedt onder meer totaaloplossingen voor
de installateur. Met de vele VSH appendages en bijbehorende leidingsystemen is er
altijd wel een mogelijkheid om betrouwbare verbindingen te maken.

De plus van VSH kogelkranen
+ Ideaal te monteren met
diverse VSH systemen
+ Volledige doorlaat
+ Blijvend soepele bediening
+ Ook beschikbaar met aftapgelegenheid
+ Kiwa keurmerk
+ BIM ready

VSH kogelkraan
Op het gebied van drinkwatertoepassingen heeft VSH een compleet assortiment van kogelkranen beschikbaar. Eén
van de producten waarbij is nagedacht
over een efficiënte installatie is de (ver)
korte kogelkraan. Hierbij is de aftapgelegenheid niet vóór de kogel, maar ter
hoogte van de kogel geplaatst, waardoor
de inbouwlengte significant afneemt. De
VSH korte kogelkranen hebben een hoog-

waardige rvs-hendel met kunststofmanchet
en zijn standaard voorzien van een VSH
Super knelaansluiting.
EA Protect
Daarnaast heeft VSH de EA Protect en
korte kogelkraan met G¾” en G1” buitendraad in haar assortiment, die geschikt is
voor vlakke dichtingen. De terugstroombeveiliging in de EA Protect beschermt
drinkwaterinstallaties tegen het terugstromen van verontreinigd water en maakt
het door een aftapper mogelijk om op een
zeer eenvoudige manier de keerklep te
controleren.

Monteren met diverse systemen
De kogelkranen en EA Protect van VSH
zijn in combinatie met de vlakke dichting
ideaal te monteren met diverse leidingsystemen van VSH. Dit kan met metalen
press-systemen, zoals VSH XPress en
VSH SudoPress.
Meer informatie over het VSH assortiment
is te vinden op:
www.vsh.nl

Sanitair

Efficiënte en compacte
installatie met de kogelkranen
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Heeft u een ventilatievraag?
Verwarming & Klimaat

Soler & Palau heeft
het antwoord
De perfecte technische oplossing ontwerpen en realiseren. Voor welke
toepassing dan ook. Dat is wat Soler & Palau doet. Elke ventilatievraag in
utiliteit, industrie en woningbouw krijgt een passend antwoord.

‘De systemen van Soler & Palau
zijn plug & play, maar desgewenst
assisteren we ook graag bij de
inbedrijfstelling.’
Alwin Krijnen

Alles in huis
Soler & Palau levert kwalitatief hoogwaardige en compleet uitgevoerde
producten en systemen: een nagenoeg
onbegrensd pakket ventilatoren, vele innovatieve plug & play oplossingen, compacte
luchtbehandelingskasten en WTW-units
met hoge rendementen en daarbij keuze uit
een warmtewiel of tegenstroomwisselaar.
Het assortiment ventilatoren bestaat uit
dakventilatoren, box-ventilatoren, centrifugaalventilatoren, kunststof ventilatoren,
axiaal-ventilatoren, en buisventilatoren. Met
capaciteiten van 20 tot >200.000 m3/h!

Plug & play
Installateurs ontvangen wanneer gewenst
een apparaat inclusief alle veldapparatuur,
mét voorprogrammering en afstandsbediening. Het inbedrijfstellen is eenvoudig
en kan daardoor razendsnel gebeuren.
De bediening is simpel, wat ook geldt
voor de koppeling met gebouwbeheersystemen. De plug & play oplossingen van
Soler & Palau besparen gewoonweg veel
tijd. Er is ook geen gedoe over prijzen,
want de prijs bij plug & play is altijd all-in:
er zijn geen aanvullende kosten voor
sensoren, opnemers, et cetera.

Zorgen dat het werkt
Soler & Palau doet wat nodig is, om
ervoor te zorgen ‘dat het werkt’. Zonder
voorbehoud. Een team van medewerkers
staat klaar om te ondersteunen bij de
voorbereiding en uitvoering van projecten.
Zij zijn altijd telefonisch bereikbaar en
assisteren desgewenst op de projectlocatie.
www.solerpalau.nl
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Optimaal passief

De Brandwerende Systemen bestaan
uit diverse afdichtingsproducten voor
passieve brandbescherming van werktuigbouwkundige en elektrotechnische
installaties. Het assortiment omvat diverse

typen brandmanchetten en afdichtingsmaterialen voor het brandwerend,
rookdicht en geluidsisolerend afwerken
van legio situaties.
Met de Pacifyre® EFC Brandmanchet is
het mogelijk om meerdere doorvoeringen
van verschillende buisdiameters brandwerend af te dichten. Het innovatieve
ontwerp maakt het zelfs mogelijk om
bijzondere toepassingen af te dichten,
zoals doorvoeringen met een nulafstand
of in een hoek. Daarnaast is resterend

materiaal te gebruiken bij de volgende
doos en zijn er navulverpakkingen voor de
metalen onderdelen, wat zeer voordelig is.

Sanitair

Brandbescherming!
De kracht van de Brandwerende
Systemen ligt in het gecombineerde
gebruik van de gecertificeerde Pacifyre®
en Tangit FP-producten. Binnenkort
lanceert Walraven een geheel nieuwe
brandmanchet; houd de website in
de gaten!
walraven.com

Installatie volgens Attema

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden? Met In-Home Connectivity profiteren jouw klanten
overal in huis van hun razendsnelle glasvezel- of breedbandverbinding. Zelfs op zolder.
Van 50 Mbit tot 1 Gbit. Installeren is een fluitje van een cent.
Perfect bereik: gegarandeerd
Glasvezel en breedband zorgen voor
een enorm snel online bereik. Maar de
aansluiting loopt maar tot de voordeur.
Helaas zorgen problemen in de woning
er vaak voor dat de verbinding hapert.
Met alle irritaties van dien. Met In-Home
Connectivity bied jij een perfecte
oplossing. Gegarandeerd.
Van 50 Mbit tot 1 Gbit
Bij In-Home Connectivity kiezen mensen
zelf waar en welk soort aansluitingen ze
willen. En naast de standaardsnelheid
van 100 Mbit, is er nu ook een 1 Gbit
aansluiting mogelijk. Voor de echte
grootverbruikers.
Makkelijk, snel, schoon
In-Home Connectivity installeren is
heel eenvoudig. De innovatieve ledkabels lopen gewoon door bestaande
elektriciteits- of telecomleidingen. Daar
draai jij je hand niet voor om. Zo hebben
je klanten nog dezelfde dag een stabiele,
snelle verbinding. Start je met 100 Mbit

en wil je later overstappen op 1 Gbit?
Dat kan, even een andere aansluiting
inpluggen in de base-unit, de outlet
vervangen en klaar. Zo simpel kan het zijn.

Wordt u ook installatiepartner?
Neem contact op!

Dat is installeren volgens Attema.
www.attema.com

Wilt u meer weten? Kijk op de website of
neem contact met ons op.

Elektrotechniek

Zo regel je een razendsnelle
verbinding én tevreden klanten
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OPPLE Lighting
Verlichting

Maak kennis met de
nieuwe Floodlight Performer
Voor het aanstralen van gebouwen komt OPPLE Lighting met een uitbreiding,
de high output LED Floodlight Performer. Eerdere types (Floodlight EcoMax)
hebben al bewezen robuust en zeer efficiënt te zijn in vergelijking met
traditionele halogeen of HID lampen. De serie LED Floodlight Performer is
verkrijgbaar in 90W, 125W en 160W en met een LICHTOPBRENGST tot wel
20.000 lm is er voor elk project een geschikte floodlight te vinden.
De nieuwe Floodlight Performer onderscheidt zich door een efficiënte koeling,
die zorgt voor optimale warmteafvoer,
waardoor een langere levensduur en
betere prestaties worden gewaarborgd.
Het armatuur heeft een efficiëntie
van 125 lm/W en een levensduur van
70.000 uur (L70) - dus installeren en
u heeft er voorlopig geen onderhoud
meer aan.
De LED Floodlight Performer is leverbaar
in twee bundels: asymmetrisch (55°x115°)
en een symmetrisch brede bundel (100°).
Door de smalle, stijlvolle en discrete
vormgeving kan het armatuur geplaatst
worden in elke architectonisch-verantwoorde buitenapplicatie.

Weg met vervelende clips, het armatuur
is slank van vormgeving en toch robuust
en waterproof (IP65 en IK08). Door
gebruik te maken van OPPLE accessoires kan het armatuur in diverse applicaties worden toegepast. Een nieuwe
accessoire is de sensor die beschikbaar
is voor de LED Floodlight EcoMax.
De complete LED Floodlight range is
verkrijgbaar in 10W en 20W in zwart en
wit, 30W, 50W, 70W en nu ook in 90W,
125W en 160W.
Meer informatie vindt u op:
www.opple.com
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PAFFONI
Sanitair

Zwarte en witte
en gekleurde kranen
Naast de chroom en steel kranen komen er steeds meer kleuren op de markt.

Zwarte kranen geven een warm en
zeer luxe gevoel in badkamer. Het geeft
natuurlijk een zeer groot contrast op wit
sanitair, wilt u dit niet er zijn ook witte
kranen.
In de serie Ringo geeft Paffoni u een
complete serie, van fonteinkraan tot en
met inbouw en opbouw wastafel, douche
en bad mengkraan en thermostaten tot
en met sifons.
Sinds kort is Paffoni ook bezig met de
zeer luxe serie de LIGHT EXCLUSIVE
EDITION.
Dit is een complete serie die uit acht
verschillende kleuren bestaat, te weten:
• Chroom
• Steel
• Wit Goud
• Honing Goud
• Geborsteld Honing Goud
• Roze Goud
• Zwart Nikkel
• Geborsteld Zwart Nikkel.

Verkrijgbaar in de light modellen, wastafel,
douche en bad en keuken mengkranen,
showerpipes tot aan de sifons aan toe.

Verkrijgbaar bij Technische Unie.
www.bsc.be
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Elk project is uitvoerbaar
Verwarming & Klimaat

Burgerhout ondersteunt
in het proces van CLV-systemen
Uiteraard kunt u als installateur altijd bij Burgerhout aankloppen als u een vraag heeft
over CLV-systemen. Zowel in het voortraject als tijdens de bouw en na oplevering van
de installatie is de Burgerhout u graag van dienst. Dat kan op verschillende manieren,
afhankelijk van uw vraag en situatie.

Specialist in specials
Wat u ook nodig heeft, Burgerhout kan elk
CLV-systeem voor u op maat realiseren.
Dat doet de fabrikant door middel van
specials; aanpassingen van het systeem
op basis van uw project. Hierdoor zijn
er geen belemmeringen meer en is elk
project uitvoerbaar. Er is altijd een
oplossing te vinden, of u nu CLV of
half-CLV kiest. Langs de gevel, door de
schacht en door verdiepingsvloeren: het
kan allemaal. Ook als u rookgasafvoer
wilt combineren met ventilatieafvoer.

Advies op locatie
De experts van Burgerhout kunnen
zelfs op locatie komen om samen met u
te bepalen wat de beste oplossing is. In
overleg met de ketelfabrikant kan bijvoorbeeld de dimensionering van de kanalen
bepaald worden, zodat de juiste materialen gekozen kunnen worden. Ook in de
uitvoering van het project kan Burgerhout
u ter plekke voorzien van technisch
advies.

Montage en brandveiligheid
In het voortraject kunt u met de experts de
juiste montagewijze van het systeem
bepalen, zodat u zeker weet dat alles goed
geïnstalleerd wordt. De doorvoeren van
Burgerhout zijn gecertificeerd op het
gebied van brandveiligheid. Ze houden een
eventuele brand minimaal zestig minuten
tegen. En met het concentrische rookgasafvoersysteem TwinSafe maak je altijd een
veilige aansluitleiding naar de ketel.

Geringe overlast bij renovatie
Voert u MultiFlex CLV-renovatie uit, dan
zorgen de producten van Burgerhout
ervoor dat de bewoners zo min mogelijk
overlast ervaren. Er hoeft minder gesloopt
te worden dan bij een nieuw CLV-kanaal
omdat u het bestaande rookgaskanaal
kunt gebruiken. Hiervoor is slechts een
werkruimte nodig in de schacht van circa
50 x 50 cm. Er wordt bovendien altijd een
nieuwe boventop op maat gemaakt voor
uw project.
burgerhout.nl
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Zwitserse precisie & Duitse degelijkheid

Door onze klantgeoriënteerde technologieën en kenmerkende innovatiecultuur voelen
we de verplichting om bij alle productontwikkelingen ons niet alleen te concentreren op
de eisen van onze klanten, voor technisch innovatieve en grondig geteste producten,
maar ook op veilige en functioneel betrouwbare systeemoplossingen.

Eigenschappen van onze
krimpkous 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

Cellpack levert al sinds jaar en dag een
zeer uitgebreide productenpakket aan
Technische Unie op het gebied van kabelmoffen, gietharsen, krimptechnieken,
verbinding accessoires en tapes.
Zoals u weet heeft Cellpack een zeer
uitgebreid pakket aan krimpkousen. Zo
kunnen wij onze krimpkousen leveren met
een krimpbereik van 2:1 en 3:1 en hebben
we onze krimpkousen in lengtes van
1200mm type: SR1F1200, afrolboxen
type: SB-Boxjes en grote rollen.
In november 2016 hebben wij als enige
leverancier onze krimpkous lijn uitgebreid
met 500mm lengtes type: SR1F500 en
dit hebben wij in samenwerking met
Technische Unie geïntroduceerd op de
TU Boot.
Cellpack heeft de keus gemaakt om
deze lengtes per stuk te verpakken
in uw gewenste kleur, zodat u geen
overtollig rest materialen overhoudt.

Dit betekend voor u een aantal voordelen:
• Geen restlengtes meer.
• Geen bulk verpakking.
• Uw gewenste kleur per stuk van
500 mm verpakt.
‘Cellpack staat wereldwijd bekend
om hun hoogste materiaal- en productkwaliteit. Dit wordt continu gecontroleerd

in onze state-of-the-art laboratoria en
testfaciliteiten in Duitsland. Deze hoge
eisen gelden ook voor de verkrijgbaarheid
en leveringsservice van onze producten’.
Alle lengtes zijn bij uw Technische Unie
balie direct verkrijgbaar.
www.cellpack.nl

Elektrotechniek

Hoogwaardige krimpkous
nu ook in lengtes van 500 mm
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Feilo Sylvania
Verlichting

Sylvania ToLEDo™ Vintage
Sylvania introduceert de nieuwe ToLEDo™ Vintage lampen,
de eerste reeks met een zelfde warm lichteffect als vintage gloeilampen.

De Sylvania ToLEDo™ Vintage lampen
zijn uitgerust met de innovatieve ‘Flexible
Filament Chip Technology’ (FFCT), die
speciaal ontwikkeld werd om het
populaire lage ‘vintage’-lichtniveau te
creëren. De lampen hebben een superieur
design vergeleken met standaard led
filament lampen en maken het de klant
mogelijk energie te besparen zonder dat
het ten koste gaat van de lichtkwaliteit
of sfeer. De ToLEDo™ Vintage reeks
voldoet aan alle wensen op het vlak van
lichteffect, design, rendement en dat
zonder verblinding. Ideaal voor hotels,
restaurants, bars, historische panden en
in decoratieve toepassingen toepassingen, met een omni-directionele lichtverdeling van 300°.
De reeks is beschikbaar in Candle, A60,
ST64, Globe 95 mm en Globe 125 mm
lamptypes met een goudgetinte glasballon, zonder verblinding. De gehele
reeks ToLEDo™ Vintage heeft een lage
kleurtemperatuur van 2000K en levert een
lage lichtopbrengst tot 250 lm voor het
gewenste warme en sfeervolle lichteffect.
De nieuwe lampen hebben - afhankelijk
van de ballonvorm - drie unieke filamentconstructies - Helix, Cord en Flow - om
het filamentdesign van traditionale vintage
gloeilampen te imiteren.
Met als standaard zowel dimbare

als niet-dimbare versies, bieden de
ToLEDo™ Vintage lampen een energiebesparing tot 92%, in vergelijking tot 60W
vintage gloeilampen, met een gemiddelde
levensduur van 15.000 uur, en een indrukwekkende schakelcyclus van 100.000.
De hele reeks is milieuvriendelijk want het
indrukwekkende rendement zorgt voor
een verlaagde CO2-uitstoot en bovendien

Type
SYLV TOLEDO VINT CANDLE E27
SYLV TOLEDO VINT CANDLE E14
SYLV TOLEDO VINT A60 E27
SYLV TOLEDO VINT ST64 E27
SYLV TOLEDO VINT G95 E27
SYLV TOLEDO VINT G120 E27
SYLV TOLEDO VINT ST64 E27 DIM
SYLV TOLEDO VINT G95 E27 DIM
SYLV TOLEDO VINT G120 E27 DIM

bevatten de lampen geen kwik.
De dimbare versies werden bovendien
uitgebreid getest om een traploze dimming
te garanderen van 100% tot 10%.
Voor uw gemoedsrust hebben de lampen
een garantie van drie jaar.
www.feilosylvania.com

Art.nr.
7696 564
7696 627
7696 571
7696 585
7696 592
7696 599
7696 606
7696 613
7696 620

BE-prijs
13,50
13,50
16,00
20,00
22,00
27,00
25,50
29,00
29,00
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Finder Serie 72

De Finder Serie 72 bestaat uit niveaubewakingsrelais voor elektrisch geleidende
vloeistoffen met een ruime keuze uit elektroden waaronder een bodemsensor. De Serie
72 kent ook vlotterschakelaars voor grijs of zwart afvalwater. Daarnaast is er nu ook een
vlotterschakelaar met ACS-drinkwaterkeurmerk.
Niveaubewakingsrelais
Het 72.01 bewakingsrelais voor
elektrisch geleidende vloeistoffen wordt
op 35 mm rail gemonteerd. Voor de
gewenste functie kunnen er twee of drie
elektroden of een bodemsensor op het
bewakingsrelais worden aangesloten. De
functies zijn: droogloopbeveiliging, overloopbeveiliging, aanwezigheidsdetectie
van water op vloeren en niveauregeling
tussen minimum en maximum niveau.
Er is keuze uit diverse elektroden en elektrodenhouders zoals voor de voedingsmiddelenindustrie, zwembaden, met
voorgemonteerde kabel, wartelaansluiting
et cetera. Verdere functionaliteit kan
worden verkregen in combinatie met het
72.42 wisselrelais bijvoorbeeld voor het
wisselen tussen twee pompen voor gelijkmatige slijtage en het inschakelen van een
tweede pomp bij alarmniveau.
Vlotterschakelaars
De Finder Serie 72 vlotterschakelaars met
IP68 beschermingsgraad is verkrijgbaar in
drie verschillende uitvoeringen. Type 72.
A1 is een vlotterschakelaar met twee
waterdichte kamers voor grijswatersystemen (licht verontreinigd huishoudelijk
afvalwater). Een contragewicht voor het
vaststellen van de onder- en bovengrens
wordt standaard meegeleverd. Type 72.B1
is een vlotterschakelaar met drie waterdichte kamers (IP68) en geschikt voor
zwartwatersystemen (afvalwater van
toiletten). De nieuwe 72.A1.0000.xx02
vlotterschakelaar heeft een behuizing die

Type
72.01.8.240.0000
072.51
072.11
72.A1.0000.0500
72.B1.0000.0500
72.A1.0000.0502

Art.nr.
BE-prijs
2908 697
65,84
2908 663
41,44
2179 207
16,71
9500 646
52,57
8620 829 114,81
6455 618
89,83

is uitgevoerd in polypropeen. De toegepaste kabel is vervaardigd uit gifvrij
PVC met ACS-keurmerk (Attestation
de Conformité Sanitaire) en waterdichtheidsklasse AD8. Dit maakt de vlotterschakelaar geschikt voor contact met
drinkwater en vloeibare levensmiddelen.
Verder kan de vlotterschakelaar
worden toegepast in zwembaden met
gechloreerd of zout water. Standaard
wordt een contragewicht meegeleverd
waarmee de boven- en ondergrens van

de schakelpunten kan worden ingesteld.
Alle vlotterschakelaars zijn geschikt voor
het schakelen van een continustroom
tot 10A en kunnen voor vullen en leegpompen worden gebruikt en zijn leverbaar
in meerdere kabellengtes. Vlotterschakelaars bieden een eenvoudige en betrouwbare oplossing voor het bewaken en
regelen van vloeistofniveaus in diverse
systemen.
www.findernet.com
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Bewakingsrelais en vlotterschakelaars voor vloeistoffen
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Flamco Flexcon PA
Verwarming & Klimaat

De persoonlijke assistent
van de cv-installatie
Bij een professioneel cv-installateur draait het om twee zaken: tevreden klanten en
een efficiënte bedrijfsvoering. U wilt zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Hoe meer
klanten u warmte en comfort kunt bieden, hoe beter. Maar uiteraard wel op een voor u
zo’n economisch interessante wijze.
Flamco brengt daarom een slimme
sensor met mobiele app op de markt,
die cv-installateurs een aanzienlijke
efficiencywinst oplevert. Het apparaat
geeft aan wanneer een cv-installatie
moet worden bijgevuld of onderhoud
nodig heeft. Zo kan op tijd worden
bijgevuld en een expansievat preventief
en dus tijdig worden vervangen. Voor
gebruikers betekent dit meer comfort, ze
hoeven niet bang te zijn voor storingen.
Voor de installateur betekent het meer
tevreden klanten en een beheersbare
planning met minder monteurs op de weg.
Digitaal logbestand
Het apparaat heeft de naam Flexcon PA
meegekregen, naar de Flexcon-expansievaten die Flamco sinds jaar en dag
verkoopt. Het apparaat kan via een
app op een smartphone of tablet
worden uitgelezen, middels een digitaal

logbestand. Zowel gebruikers als installateurs kunnen de app downloaden en
onderling de logbestanden met elkaar
delen. Het menu voor de installateur
beschikt over meer detailinformatie,
zodat deze precies kan zien hoe het met
de installatie is gesteld. Bij de installatie
stelt de installateur de Flexcon PA in,
zodat de optimale installatiedruk bekend
is. Als er iets met de installatiedruk niet in
orde is, geeft de Flexcon PA een melding.
Voordeel voor klant en installateur
Twee van de drie ongeplande servicebezoeken van een installateur hebben
betrekking op het verlies van druk in de
installatie. Soms schieten installateurs er
financieel bij in wanneer de ongeplande
bijvulrit binnen de voorwaarden van het
onderhoudscontract valt.
Door het gebruik van de Flexcon PA
hoeven installateurs niet meer ongepland

Voordelen van de Flexcon PA
• Optimaal comfort voor de klant.
• Directe rapportage van het
drukbehoud.
• Signalering preventief
onderhoud expansievat.
• Meer efficiency.
• Meer tijd voor nieuwe klanten.

voor te rijden om cv-installaties bij te
vullen. Problemen worden eerder gedetecteerd en voorspeld waardoor deze
tijdens het reguliere onderhoudsbezoek
preventief kunnen worden opgelost. Dat is
voordelig voor zowel installateur als klant.
Met de Flexcon PA kunt u uw klanten op
afstand helpen, zonder dat u direct langs
hoeft te gaan om alleen bij te vullen. De
ideale oplossing.
Kijk op www.flamcogroup.com of
informeer bij uw Technische Unie groothandel.
www.flamcogroup.com
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Let it rain

Geberit heeft haar uitgebreide Pluvia hemelwaterafvoer assortiment volledig vernieuwd.
Geberit Pluvia werkt met behulp van onderdruk-techniek en bereikt daardoor een
dubbele afvoersnelheid ten aanzien van conventionele drainagesystemen.

Afvoeren
De nieuwe 12 liter en 25 liter Pluvia
trechters zijn niet alleen gemakkelijker
te verwerken, maar ook compacter en
daardoor aanzienlijk eenvoudiger te installeren. Om de installatie in geïsoleerde
daken te vergemakkelijken hebben de
trechters nieuwe en langere PE aansluitstukken. De 12 l/s bladkorf, welke vuil,
bladeren en takjes tegenhoudt, kan
worden aangebracht en verwijderd in
slechts een paar stappen én zonder
gereedschap te gebruiken. Dit dankzij
een roterende schijfvergrendeling.
Hoe werkt Geberit Pluvia?
Als het regent, loopt het water in de
Geberit Pluvia trechter. De optimale
geometrie van de Geberit Pluvia functieschijf voorkomt, dat lucht wordt aangezogen en zorgt ervoor, dat het systeem
betrouwbaar en effectief functioneert. Het
water wordt via relatief klein gedimensioneerde leidingen, die horizontaal - zonder
afschot - onder het dak liggen, naar de

standleiding getransporteerd. Aan deze
horizontale leiding worden meerdere
Pluvia trechters aangesloten. Doordat alle
leidingen kleine buisdiameters hebben,
vullen ze snel met water zodra het regent
- het vol-vul-principe - waardoor een
gesloten waterkolom ontstaat. Zodra
dit water de standleiding bereikt en naar
beneden valt, onderstaat drukverschil in
de leiding. Hierdoor ontstaat zuigkracht.
Het water wordt letterlijk van het dak

gezogen en razendsnel afgevoerd. Een
prettig neveneffect is, dat snelstromend
water de leidingen schoonhoudt, wat
aanzienlijk tijd scheelt in het onderhoud.
De Geberit Pluvia trechters
• Betrouwbare flensafdichting van EPDM.
• De dichtheid van elke trechter is getest
in de fabriek.
• De functieschijf voorkomt lucht
aanzuiging.
• Kan ook gebruikt worden als een
noodoverstortsysteem (25 l/s versie).
• Snelle installatie voor klik-bevestiging
van de bladkorf.
Geberit Pluvia bevestigingssysteem
• Op dakconstructies zijn slechts om
de 2,5 m bevestigingspunten vereist.
• Eenvoudig te monteren dankzij de
bevestigingskeggen.
• Ideaal voor lichte dakconstructies.
www.geberit.nl/pluvia

Sanitair

Betrouwbare hemelwaterafvoer met Geberit Pluvia

48
Slim & Snel installeren
Elektrotechniek

Betrouwbaar, snel en
efficiënt installeren
In de dagelijkse praktijk heb jij als installateur vaak te maken met strenge regels,
kostenbesparing, tijdsdruk en krapte op de arbeidsmarkt. Het concept Slim & Snel
installeren van Hemmink helpt jou om je installaties zo snel mogelijk te realiseren met
aandacht voor kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Installatiegemak en tijdwinst
Hemmink is al 66 jaar een toonaangevende
speler op de installatiemarkt. Binnen het
concept Slim & Snel installeren bundelt
Hemmink nu de merken Adels, Coroplast,
JMV, Schnabl en Wiska. Deze merken
bieden modulair inzetbare producten die
samen moeiteloos een efficiënte buis-,
kabel of stekerbare installatie vormen.
Denk bijvoorbeeld aan montageplaten,
kabeldozen, zadels, (kabel)beugels,
stekerbare kabels en klempluggen. De
producten zijn van hoge kwaliteit en
vrijwel alle componenten zijn te bevestigen zonder gereedschap. Dit betekent
veel installatiegemak en een enorme
tijdwinst. Met weinig handelingen maak
je snel veel meters of breid je een
bestaande installatie gemakkelijk uit.
Van renovatie tot nieuwbouw
Het concept Slim & Snel installeren sluit
dus perfect aan op de eisen vanuit de
markt en de eindgebruikers. De jarenlange
kennis en ervaring van bovengenoemde
merken en de bewezen betrouwbaarheid
levert bovendien een aantal grote
voordelen op. Zo biedt dit concept niet
alleen voordelen op het gebied van mate-

riaalgebruik, logistiek, beschikbare tijd
en kennis maar garandeert het ook een
verlaging van de faalkosten. De vele
combinatie- en toepassingsmogelijkheden
van het concept zijn zowel geschikt voor
renovatie- als nieuwbouwprojecten binnen
de utiliteitsbouw, woningbouw, zorgsector
of industrie.
Uit de praktijk
De universele montageplaten (schetsplaat
of zakleidingplaat) van JMV monteer je
op een kabel- of draadgoot. Vervolgens
bevestig je hierop de Wiska kabeldozen
met Adels connectordeksel. Van hieruit
worden dan de diverse onderdelen
geschakeld en voorzien van stroom. Wil
je één of meerdere kabels en leidingen
solide monteren op systeemplafonds,
combineer dan de opzetveerklem
van JMV met de Schnabl steekclip en
Euro-Clip.
Weten hoe jij jouw installaties sneller,
eenvoudiger en makkelijker kan realiseren?
Ga naar hemmink.nl/slimensnelinstalleren.
www.hemmink.nl
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Tridonic basicDIM DGC

De Tridonic basicDIM DGC is een standalone lichtregelsysteem, waarmee DALI
verlichtingsarmaturen collectief aangestuurd kunnen worden via een DALI
Broadcast signaal.
De Tridonic basicDIM DGC is voorzien
van een geïntegreerde DALI voeding,
waarmee maximaal twintig DALI drivers/
voorschakelapparaten kunnen worden
bediend. Voor de basicDIM DGC zijn
bijpassende daglicht- en bewegingssensoren beschikbaar. Daarnaast kan

Verlichting

Lichtregelsysteem
de controller handmatig overruled
worden via een pulsdrukker.
Programmeren is niet nodig: de Tridonic
basicDIM DGC wordt standaard geleverd
met vijf voorgeprogrammeerde profielen
voor een (kantoor)ruimte, klaslokaal,
gang, toilet, en voor een vrijstaand
armatuur.
Neem voor meer informatie contact op
met uw Technische Unie verkoopkantoor,
of met Elpro B.V.
www.elpro.nl/tridonic-basicdim-dgc

KEMPER Inregelafsluiters

Om de groei van legionellabacteriën in warmtapwaterinstallaties te voorkomen is de
instandhouding van de juiste temperaturen zeer belangrijk. Daarom dient het water
vanuit de boiler een temperatuur van 65°C te hebben.
In de gehele warmtapwaterinstallatie
mag de temperatuur niet lager dan 60°C
worden. Omdat warm water zou afkoelen
als er geen gebruik is, moet het op
temperatuur gehouden worden door
middel van circulatiesystemen. Een
correcte dimensionering van het circulatiesysteem zorgt ervoor dat het warmtapwater overal in de installatie op
temperatuur blijft. Voorwaarde voor
de juiste werking van de installatie is
verder een goede hydraulische balans
in het warmtapwatercirculatiesysteem.

Figuur 150 6G

Figuur 141 0G

Hiervoor kunnen statische of thermostatische regelafsluiters ingezet worden.
Thermostatische regelafsluiters
Met de KEMPER MULTI-THERM regelafsluiter is de hydraulische balans
eenvoudig te realiseren. De MULTITHERM heeft meerdere functies in zich:
thermisch gestuurd fijnreguleren van de
volumestroom, afsluiten, aftappen en de
temperatuur controleren. Daarbij functioneert MULTI-THERM niet alleen tussen
temperaturen van 50-65°C, maar ondersteunt hij ook automatisch de thermische
desinfectie bij temperaturen van 70°C of
hoger.
Statische inregelafsluiters
In circulatiesystemen kunnen meerdere
thermostatische regelafsluiters ingebouwd
zijn in de verschillende deelringen. Voor
het in stand houden van de hydraulische
balans is daarnaast een aanvullende
statische inregelafsluiter nodig. Hiervoor
heeft KEMPER de MULTI-FIX-PLUS
inregelafsluiter ontwikkeld. Deze maakt

handmatige instelling van de kleinste
volumestromen mogelijk om zo de
hydraulische balans te realiseren.
Meetsensoren
Tenslotte leidt het juist inregelen van het
circulatiesysteem door middel van het
instellen van de volumestromen en het
controleren van de temperaturen tot de
maximaal mogelijke energiebesparing.
Door Kemper regelafsluiters te combineren met de KEMPER CONTROL-PLUS
meetsensoren kunnen installaties snel en
effectief worden ingeregeld. Deze kunnen
eenvoudig worden uitgelezen met het
CONTROL-PLUS handmeetapparaat.
Met de optioneel te verkrijgen sensormeetmodule kunnen gegevens eenvoudig
op een toegankelijke plaats worden
uitgelezen. Voor nog meer gemak zit in
dit assortiment een speciale flow- en
temperatuursensor die aangesloten
kan worden op een gebouwbeheersysteem.
www.kemper-appendages.nl

Sanitair

Warmtapwaterinstallaties
tegen legionella beschermen
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Itho Daalderop
Verwarming & Klimaat

Zelflerende boiler die
zich aanpast aan het verbruik
‘Slimmere boilers voor meer comfort, energiebesparing en extra functionaliteiten.’

Lagere energiekosten, optimaal comfort en gebruiksgemak.

Itho Daalderop komt als eerste leverancier
met een compleet nieuwe generatie elektrische boilers; de Smartboiler en de
Green Energy Smartboiler*. De basis
voor deze boilers vormt de technologie
waarmee de boilers zelflerend worden.
Hierdoor leert de boiler op basis van het
verbruikspatroon van de gebruiker en
past het moment van opwarmen van het
water daarop aan. Het opwarmen wordt
zodoende uitgesteld, waardoor stilstandsverliezen geminimaliseerd worden. En dit
is een stuk energiezuiniger. De energiebesparing voor de Smartboiler kan
oplopen tot 10% in vergelijking met
een normale elektrische boiler.
De Green Energy Smartboiler gaat nog
één stap verder. Deze boiler (leverbaar
van medio 2018) gebruikt de overcapa-

Zelflerende boilers
voor comfort en
energiebesparing

citeit aan duurzame energie op het net
om tussentijds te verwarmen. En dit is
nóg energiezuiniger. Daarnaast is het
energieverbruik online te monitoren.
Dankzij een speciale applicatie kan
de gebruiker bespaartips ontvangen
en over diverse andere functionaliteiten
beschikken (zoals in-/uitschakelen op
afstand en timers instellen). De Green
Energy Smartboiler bespaart hiermee
tot 12% extra in vergelijking met een
normale elektrische boiler.
Uitvoeringen
De Smartboiler is beschikbaar in de
inhoudsvarianten 30, 50, 80,120 of 150
liter. Er kan gekozen worden tussen het
type Mono of Mono Plus bij de standaard
uitvoering en Mono Plus bij de Green
Energy variant. Dit is afhankelijk van het
beschikbare aansluitvermogen in de
woning. De universele beugel maakt
installatie snel en eenvoudig.

Kenmerken
• Smartregeling voor minimaal
10% energiebesparing bij de
normale Smartboiler en zelfs
12% bij het Green Energy model
• Boostfunctie voor extra warm
water
• Efficiënte benutting van groene
energie (bij het Green Energy
model)
• LCD-display met achtergrondverlichting; nauwkeurige temperatuurregeling en eenvoudig te
bedienen instellingen
• Geschikt voor vervangen van
elke elektrische boiler (universele wisselbeugel 50/80/120
liter) of in nieuwbouw bij
‘all electric’ concepten
• Duurzaam door koperen
voorraadvat

Meer weten?
Voor meer informatie kijk op:
* De Green Energy Smartboiler met bijhorende

www.ithodaalderop.nl/smartboilers

functionaliteiten is medio 2018 leverbaar.
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MEPAC

Installeren met Mepac gaat sneller en simpeler dan ooit. Daarvoor kijken
wij niet alleen naar het product zelf, maar ook naar de behoeften van
de installateur en eindgebruiker om tot de meest efficiënte oplossingen
te komen. Mepac denkt met u mee!
Stofvrije schietbare klembeugel
(KBS)
De klembeugel was 35 jaar geleden het
eerste product van Mepac. Om installateurs sneller te helpen werken, heeft
ons ontwikkelteam een nieuwe klembeugel ontwikkeld: de KBS.
Door de KBS direct vast te schieten in
plaats van met een plug te bevestigen
werkt u als installateur stofvrij en bent
u klaar voor de nieuwe norm in stofvrij
werken. Optioneel kunt u ervoor kiezen
om de klembeugel te bevestigen met een
schroef, de montage en de bevestiging
van zowel een 16 mm als 19 mm buis
maakt de KBS zeer flexibel.
De vernieuwde spijkerclip
Dertig jaar geleden introduceerde
Mepac een nieuwe manier om buizen
vast te zetten: de spijkerclip. Al snel
werd voor de installateur de spijkerclip
de nieuwe standaard door de behaalde
kosten- en tijdbesparing. Mepac heeft
dit ontwerp met dertig jaar ervaring
en moderne technieken opnieuw vormgegeven.
De vernieuwde clip is 30% sterker en kan
een grotere spanning aan. De bredere
voet maakt de spijkerclip stabieler en de
vormgeving van de hals zorgt dat de clip
niet beschadigt tijdens het inslaan van de
spijker.
Om dit vertrouwde hulpmiddel te
verbeteren hebben wij de spijkerclip
laten testen door 150 installateurs. De
resultaten liegen er niet om: 83% vindt
de spijkerclip stabieler, 73% vindt hem
beter klemmen en iedereen vond het
ontwerp verbeterd.
Al onze klembeugels en spijkerclips
zijn halogeenvrij en hebben het KEMAkeurmerk.
www.mepac.nl

Elektrotechniek

Al 35 jaar sterk en
betrouwbaar
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PARATHOM+®: meer dan licht
Verlichting

Nieuwe ledlampen van
LEDVANCE met extra functies
Efficiëntie, design, technologie, afwerking en lichtkwaliteit - OSRAM ledlampen van
LEDVANCE zetten standaarden in vele opzichten. Dat is goed nieuws voor u! Het biedt
u uitstekende verkoopargumenten wanneer u advies verstrekt aan klanten. Ontdek de
nieuwe PARATHOM+® lampen: slimme oplossingen voor uw klanten.
PARATHOM+®
GLOWdim
De PARATHOM+®
lampen met GLOWdim
technologie veranderen hun lichtkleur in
een aangenaam warme tint wanneer ze
gedimd worden (van 2700K tot 1700K), om
een extra gezellige sfeer te creëren. Dankzij
het compacte design en de klassieke- en
reflectorlampvormen, vormen ze een
eenvoudige vervanging voor lampen op
basis van conventionele technologieën.
PARATHOM+® Sensor
PARATHOM+® Sensor
met ingebouwde
daglichtsensor begint
automatisch te branden als het begint te
schemeren. De lichtsensoren detecteren
het daglicht op basis van de spectrale
verdeling. De automatische inschakeling
bij duisternis zorgt voor een groter veiligheidsgevoel en maakt aanvullende energiebesparing mogelijk. PARATHOM+®
Sensor lampen hebben een bijzonder
lange levensduur tot 25.000 uur.
PARATHOM+® Motion
Sensor
PARATHOM+® Motion
Sensor zijn ledlampen
met een ingebouwde

PARATHOM+® GLOWdim.

Bezoek LEDVANCE op de TU Boot
2017 en ervaar onze armaturen in
Virtual Reality!

bewegingssensor en een groot detectiebereik en geven een veilig gevoel.
Bijzonder energiebesparend: afhankelijk
van het daglicht worden de lampen
automatisch in- en uitgeschakeld, voor
een grotere efficiëntie. Automatische
uitschakeling 15 seconden na de laatste
bewegingsdetectie. Ook de PARATHOM+®
Motion Sensor heeft een lange levensduur
tot 25.000 uur.
tu.nl/ldv

PARATHOM+® Sensor.

PARATHOM+® Motion Sensor.

Verlichting met winst voor u!
Profiteer van aantrekkelijke
verkoopacties en uitgebreide
services
Highlights is terug! Voor het derde
jaar op rij kunt u profiteren van het
Highlights programma van
LEDVANCE en Technische Unie.
Wederom hebben wij onze handen
ineengeslagen om u echte Highlights
met echte voordelen te bieden: een
breed aanbod van innovatieve en
kostenefficiënte producten en uitgebreide services, die uw dagelijks
werk gemakkelijker maken en de
behoeften van uw klanten vervullen.
Wij weten wat er nodig is voor
succesvolle professionele
verlichtingsinstallaties en ondersteunen u bij het vinden van de juiste
oplossingen voor uw projecten.
Ga nu naar tu.nl/ldv en profiteer van
9 oktober tot en met 4 december
2017 van onze Highlights producten
en services.
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Robot Vloerverwarming B.V.

Om bij het beste en meest praktische nieuws te beginnen: Technische Unie levert nu
ook de RobotFloor buis, de 5-laagse PE-RT vloerverwarmingsbuis van ROBOT.

ROBOT ziet u graag in de toekomst.
Binnenkort al. Bij Technische Unie
op de TU Boot. Tot dan!

Dat is goed nieuws want installateurs
maken hier graag gebruik van. De PE-RT
vloerverwarmingsbuis is leverbaar in
de diameters 14 x 2 mm, 16 x 2 mm,
18 x 2 mm en 20 x 2 mm én op verschillende rollengtes. De 16 x 2 mm, de meest
toegepaste maat, is zelfs leverbaar op
rollen van 90 meter, 120 meter, 200 meter,
400 meter en 600 meter. De diffusiedichte
RobotFloor buis voldoet uiteraard aan de
Kiwa KOMO keur.
Met deze nieuwe toevoeging levert
ROBOT nu haar volledige assortiment
verdeler, buis, regelingen en koppelingen
via Technische Unie. ROBOT ondersteunt
dat met technisch advies en indien nodig
berekeningen en legplannen.
Bovendien biedt ROBOT tien jaar systeem
garantie bij de combinatie verdeler, buis
en kiwa KOMO Euroconuskoppelingen.
Kennismaken met ROBOT en haar
producten kan op de TU Boot, die vaart
tot en met 20 november. Ontmoet hier
de real humans van ROBOT, zij vertellen
u graag over de ROBOT producten,
diensten en noviteiten.
www.robotclimate.com

Type
ROBO VL.VERW.BUIS 14X2 RO600
ROBO VL.VERW.BUIS 16X2 RO90
ROBO VL.VERW.BUIS 16X2 RO120
ROBO VL.VERW.BUIS 16X2 RO200
ROBO VL.VERW.BUIS 16X2 RO400
ROBO VL.VERW.BUIS 16X2 RO600
ROBO VL.VERW.BUIS 18X2 RO600
ROBO VL.VERW.BUIS 20X2 RO600

Art.nr.
9820 816
9820 823
9820 837
9820 844
9820 851
9820 858
9820 865
1161 575

BE-prijs
736,35
117,06
156,10
260,20
520,33
780,50
937,43
1.004,40

Verwarming & Klimaat

Robot Vloerverwarming
nu met volledig assortiment
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Niko heeft beste universele dimmers
Elektrotechniek

Volledig TF/CAB-ontstoord
Met de opkomst van nieuwe, energiezuinige lampen laten dimmers ons soms in de
steek. Niko, specialist in schakelmateriaal heeft hiervoor dé oplossing. Het heeft nu
tweedraadse universele dimmers in het assortiment die vlot alle lampentypes kunnen
dimmen zonder geflikker of storingen.

Led- en spaarlampen bieden heel wat
voordelen. Zo zijn ze heel energiezuinig.
Maar vlot ledverlichting dimmen is dan
weer niet zo eenvoudig. Nu lanceert Niko
gloednieuwe tweedraadse universele
druk- en draaiknopdimmers die ook
ledlampen dimmen. Ze zijn bovendien
stuk voor stuk TF/CAB-ontstoord.
Wat is het probleem?
Traditionele dimmers kunnen niet alle
soorten lampen aan. Een bekend probleem
bijvoorbeeld is dat ze het lastig hebben
met ledlampen; die hebben een te laag
wattage. Ook gebruiken de verschillende
lampenfabrikanten geen uniforme technologie in de lamp zelf, wat het voor de
dimmer ook moeilijk maakt. Gevolg: vaak
kun je nieuwe lampen niet aansluiten op
je oude dimmer; ze flikkeren en gaan
snel stuk.

Oplossing: universele dimmers
van Niko
De nieuwe generatie Niko dimmers zijn
universele dimmers, die kunnen allerlei
types lampen en ook ledlampen aan, van
3W tot 200W incluis. De nieuwe tweedraadse universele drukknopdimmer plus
bijvoorbeeld, dimt elke lamp volgens de
ideale curve. Zo krijg je geen geflikker.
Naast het standaardprofiel heeft hij zeven
bijkomende dimprofielen voor allerlei
verschillende lamptypes. Net als elke
dimmer van Niko heeft hij ook een
geheugen en profielen met boost om
elke lamp op de laatst gekozen - zelfs
de laagste - dimstand opnieuw in te
schakelen. Zijn verbruik in stand-by is
beperkt tot 0,15W. Goed om weten, alle
Niko dimmers zijn TF/CAB-ontstoord.
Online dimmerzoeker
De juiste dimmer voor een lamp vinden?
Of weten welke lampen je aan je dimmer
kunt hangen? Niet vanzelfsprekend. Op
www.niko.nl/dimmerzoeker vind je voor
elke lamp de ideale dimmer en voor elke
dimmer de ideale lamp.
www.niko.nl/dimmerzoeker
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OSRAM AQUALINE® LED
Verlichting

Robuuste IP66 armaturen
voor zware omstandigheden
De markt investeert in moderne led oplossingen. Led is de toekomst. De eisen worden
echter steeds hoger: ruwe omstandigheden stellen hoge eisen aan kwaliteit en
betrouwbaarheid. Boven alles telt echter: snelheid is de sleutel. Want hoe sneller de
montage, hoe sneller de renovatie. AQUALINE® LED heeft met het bijzonder snelle
‘Click&Light’ verbindingsconcept precies dit voordeel in huis.
Volledige prestatie:
Efficiënt, makkelijk te installeren
en krachtig
De OSRAM AQUALINE® armaturen
worden gekenmerkt door een zeer hoge
efficiëntie van 130 lm/W en lumenstromen
oplopend tot 6.500 lm. Daarmee kunnen
veel situaties snel, betrouwbaar en
kosteneffectief worden opgelost met
bewezen OSRAM kwaliteit.
De voordelen in een oogopslag:
Eenvoudige en snelle installatie
• Plug & play lampcontact - de bedrading
kan eenvoudig worden aangesloten
• Geïntegreerde doorvoerbedrading
(3x 1,5 mm2)
• Minimale montage inspanningen
• Betrouwbare technologie, economische
werking, lange levensduur (50.000 uur)
• Vrij te plaatsen bevestigingsklemmen
• Gebruik van de bestaande bevestigingspunten voor renovatie
• Temperatuurbereik van -20°C tot +40°C
• Aansluiting voor 3x 1,5 mm2 en
3x 2,5 mm2
• Vijf jaar garantie voor 24/7 gebruik
• HACCP gecertificeerd
www.osram.com/ls

Type
OSR AQUALINE LED 17W 672 mm 2000 lm 840 2x18W
OSR AQUALINE LED 23W 1372 mm 2800 lm 840 1x36W
OSR AQUALINE LED 42W 1372 mm 5200 lm 840 2x36W
OSR AQUALINE LED 28W 1672 mm 3600 lm 840 1x58W
OSR AQUALINE LED 50W 1672 mm 6500 lm 840 2x58W

Art.nr.
6809 454
6809 468
6809 475
6809 482
6809 489

BE-prijs
100,00
115,00
130,00
125,00
140,00

AQUALINE® Click&Light verbindingsconcept
1. Borgklem
Gereedschapsloze afsluiting en afdichting
van het armatuur: korte installatietijden
2. Dichtring
Complete IP66 bescherming, siliconenvrij
3. Uitschuifbare klemdrager
Comfortabele, elektrische aansluiting
4. Plug-in terminal
Gereedschaploze kabelcontact

3
4

2

1
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Onze toppers
Sanitair

Betrouwbare afvoer
van afvalwater
De dompelpompen U3K en U5K zijn prima in staat om huishoudelijk afvalwater
probleemloos af te voeren. De U6K is daarnaast ook geschikt voor licht verontreinigd
afval- en grondwater. In combinatie met onze HEBEFIX verzamelcontainers zijn vele
toepassingen mogelijk. Het brede scala aan accessoires biedt nog meer voordelen.
De U3K is een veelzijdige dompelpomp
voor het afvoeren van regenwater, licht
vervuild water en huishoudelijk afvalwater.
Bij stationair gebruik zorgt de U3K(s) met
opgebouwde niveauschakeling voor de
afvoer van water uit afvoerpijpen, kelders
en wasruimtes en dient tevens als terugstroombeveiliging.

U5K: ook voor huishoudelijk
afvalwater
De U5K kan vuilwater tot een korrelgrootte van 10 mm afvoeren. Door de
zeef te verwijderen kan dit worden
verhoogd tot 20 mm. Bij stationair
gebruik kan de U5K ingezet worden
voor de afvoer van afvalwater uit

wasmachines, vaatwassers en wastafels.
Bij mobiel gebruik voor het afvoeren van
water uit vijvers, ondergelopen kelders of
afvoerpijpen in wasruimtes of bergingen.
U6K: voor agrarisch gebruik
De U6K is geschikt voor licht verontreinigd afval- en grondwater uit putten
met regenwater, rioolwater of kwel.
Maar ook voor pers sap uit landbouwgewas en vloeibare kunstmest.
Vanwege de hoogwaardige mechanische verbinding is de pomp ook
geschikt voor abrasieve media.
www.jung-pumpen.nl

Dompelpompen U3K, U5K, U6K

De U3K en toebehoren: 1. vlotter voor smalle schachten; 2. drijver voor
lage schakelhoogten; 3. geleide systeem voor stationair gebruik; 4. terugslagklep; 5. een telescopeerbare afvoerpijp; 6. alarmschakelkast.

Type
PNTJ U6 KD 10M

Art.nr.
BE-prijs
4003 868
767,00
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Radson warmtepompen

De slimme kracht van Radson (vloer)verwarming staat buiten. De nieuwe Radson
warmtepomp, een uiterst ecologische energiebron, sluit perfect aan bij lage
temperatuur regimes en performante radiatoren en vloerverwarmingssystemen.

Lage temperatuur radiatoren met een
maximale warmteafgifte, vloerverwarming,
elektrische radiatoren… Het verwarmingsaanbod van Radson focust op volledigheid, efficiëntie en duurzaamheid, en
heeft steeds het warmtecomfort van de
eindklant als hoogste prioriteit. Om
volledige ‘warmtegarantie’ te kunnen
bieden, voegt Radson nu een uiterst
ecologische energiebron toe aan haar
gamma: de lucht/water warmtepomp.
Full service voor vloerverwarming
én warmtepomp
Door het aanbieden van warmtepompen
kan Radson de installateur nu nog
completer ondersteunen en ontzorgen.
De installateur kreeg van het vloerverwarmingsteam al een full service bij
de berekening van de warmteverliezen
en het uittekenen van legplannen. Nu

Radson de warmtepomp óók aanbiedt,
nemen ze deze mee in de berekening
van het totale project. Zo is niet alleen
de warmtebehoefte correct berekend,
maar is ook de warmtepomp hierop
perfect afgestemd, en niet over- of
ondergedimensioneerd. Dit laatste is
namelijk essentieel voor de goede
werking ervan. Bovendien coördineert
Radson ook de installatie en activering
van het verwarmingssysteem.
Radson kan een unieke zekerheid bieden
dat alles perfect bij elkaar past, perfect is
berekend en dus ook perfect werkt. Geen
betere garantie op voldoende warmte, op
de juiste plaats. Met vijftig jaar ervaring in
radiatoren en vloerverwarming, en als
onderdeel van de Rettig group die reeds
20.000 warmtepompen succesvol installeerde, staat Radson garant voor optimaal
warmtecomfort.

Van energiebron tot warmteverspreiding,
Radson zorgt dat de eindklant het altijd
aangenaam warm heeft.
Meer info over de Radson warmtepomp:
www.radson.com

Verwarming & Klimaat

100 % warmtegarantie,
van bron tot verspreiding
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SMC ionizers
Elektrotechniek

Voorkom machinestoringen
door statische elektriciteit
Statische elektriciteit kan uw machines ernstig in de weg zitten. SMC heeft daarom
een breed programma ionizers die fouten of storingen in de assemblage als gevolg
van statische elektriciteit verminderen. Ze kunnen snel worden geïnstalleerd en zijn
eenvoudig in het gebruik. Bovendien werken uw medewerkers veiliger.
SMC heeft bijvoorbeeld twee ionizers
met ventilator voor snelle statische
neutralisatie in uiteenlopende toepassingen. De IZF21 en IZF31 kunnen niet
alleen een groter oppervlak neutraliseren,
maar zijn ook aan te passen aan uw
specifieke wensen.
Deze ionizers bieden meer flexibiliteit
voor het verminderen van fouten bij de
handling van petflessen, verpakkingsfolie
en spuitgietproducten. Het onderhoud is
eenvoudig. De IZF21- en IZF31-serie
verwijdert gevaarlijke niveaus van
statische elektriciteit over een grote
oppervlakte in minder dan een seconde.
Daarbij wordt een ionenbalans van ±5V
gehaald. Door de compacte vormgeving
en een dikte van slechts 40 mm is
montage in krappe ruimtes mogelijk.
De kleinere IZF21 heeft een capaciteit
van 1,8 m3/min en kan in 1,0 seconde
ontladen. De IZF31 kan statische elektriciteit neutraliseren in 0,5 seconden en
heeft een capaciteit tot 4,4 m3/min. Een
optioneel rooster, dat zowel verticaal als
horizontaal kan worden gemonteerd, is

Type
IZF21-P
IZF31-P

Art.nr.
3285 654
3285 675

BE-prijs
634,61
730,27

instelbaar in vijf verschillende hoeken
van luchtverspreiding. Zo kunt u de
neutralisatiezone instellen voor smalle
en brede oppervlaktes.

komen. Zo is er minder kans op kortsluiting tussen de naalden, die eenvoudig
kunnen worden vervangen zonder
speciaal gereedschap.

Duurzaam en betrouwbaar
Een belangrijke eigenschap is dat iedere
keer wanneer de Ionizer wordt ingeschakeld, de polariteit van de naalden
wisselt, waardoor de levensduur van de
naalden vrijwel verdubbelt. De producten
zijn duurzaam en betrouwbaar door vier
led-aanduidingen die tot zeven alarmen
kunnen weergeven. De optionele automatische reinigingsfunctie heeft reinigingsarmen en borstels die vervuiling van de
naalden helpen verminderen. U kunt ook
een filter toevoegen om te voorkomen
dat vreemde stoffen in de motor terecht-

De IZF21- en IZF31-serie leveren
betere prestaties en zijn stabieler dankzij
een functie die de balans automatisch
aanpast. Deze ingebouwde sensor zorgt
voor een stabiele compensatie. De
aanpassingstijd vermindert door voortdurende monitoring van de compensatiespanning.
Meer informatie over de IZF21- en
IZF31-serie vindt u op de pagina met
nieuwe producten van SMC:
www.smc.eu
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NIEUW!

Wie er met elektrische testers werkt om bijvoorbeeld de spanning of stroomsterkte
te meten, weet dat dit altijd een tijdrovend klusje is dat bepaalde risico’s met zich
meebrengt. De Fluke T6 elektrische testers bieden een snellere en veiligere methode
voor het aflezen van elektrische waarden op onder andere distributiepanelen
en aansluitkasten. Met dit instrument wordt in de open vork een elektrisch veld
waargenomen, zodat u heel gemakkelijk de meting kunt doen.

Dankzij de nieuwe FieldSense-technologie kunt u met de T6 via de open vork
veiliger spanningen meten tot maar liefst
1000V AC. Doordat u nu de spanning en
de stroomsterkte tegelijkertijd kunt meten
en het bovendien niet meer nodig is om
deurtjes te openen of lasdoppen te
verwijderen, kunt u uw metingen sneller
en efficienter uitvoeren. Daarnaast is
de open vork ook een van de meest
gebruikte in de branche en kunt u er
draden mee doormeten tot maximaal
AWG 4/0 (120 mm2), met een belasting
tot wel 200A. Elektriciens die werkzaam
zijn voor bedrijven of de lichte industrie,
kunnen de T6 elektrische testers
gebruiken om kleine storingen te zoeken,
de spanning te controleren en de stroomdoorgang door te meten, evenals afzonderlijke stroomkringen te testen, terwijl
de waarden voor de stroomsterkte en de
spanning snel kunnen worden afgelezen

zonder meetsnoeren.
Dit instrument past gemakkelijk in uw
zak, zodat u het ter plekke altijd snel bij
de hand hebt, waar u ook aan het werk
bent. Onder meer het volgende kan
worden getest:
• Bedradingen in lasdozen en aansluitkasten
• Terugkoppelcircuits in motoren (tot 200A)
• Distributiepanelen (past rond 4/0-draad)
• HVAC-apparatuur
• Afschakelingen
• Lasdozen (met het zwarte meetsnoer)
Hoe werkt de T6?
Als een elektricien een aansluitkast opent,
zit deze meestal vol met allerlei draden,
daardoor kan het vinden van het juiste
aansluitpunt nog wel eens een uitdaging
zijn. Met de T6-600 of T6-1000 kunt u
metingen doen door een geleidedraad in
de open vork te schuiven. De T6 elek-

trische testers doen meer dan alleen maar
opsporen. Ze meten ook wisselspanning,
stroomsterkte en frequentie zonder meetsnoeren. Met het bijgeleverde meetsnoer
kunt u met dit instrument ook wissel- en
gelijkspanning, weerstand en stroomdoorgang meten.
Veilig werken
Met de verbeteringen aan de T6 elektrische testers kunnen er veilig elektrische
metingen worden gedaan. Desondanks is
het belangrijk dat gebruikers geschikte
persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen. Wanneer er zonder meetsnoer
kan worden gemeten, betekent dat echter
niet dat u de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen niet hoeft te dragen.
Ga voor meer informatie naar:
www.fluke.nl/T6

Gereedschap

Nauwkeurig meten met
de Fluke T6 elektrische testers
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Nieuwe LOCTITE
Gereedschap

Hybride lijmen bieden
onbeperkte mogelijkheden
Het nieuwe gamma LOCTITE-lijmen, op basis van de gepatenteerde Hybride
technologie, combineren de kerneigenschappen van structurele lijmen,
snellijmen en epoxies - sterkte, snelheid en duurzaamheid. Ze zijn universeel
inzetbaar bij diverse materialen en omgevingsfactoren.

Met deze unieke combinatie van eigenschappen verleggen de LOCTITE Hybride
lijmen de grenzen van de traditionele
lijmen en bieden ze een oplossing voor
een brede waaier van onderhouds-,
reparatie- en assemblage-uitdagingen.
Het gamma bestaat uit vier producten:
LOCTITE HY 4060 en HY 4070 zijn gericht
op snelle reparaties van kleine onderdelen
terwijl LOCTITE HY 4080 en HY 4090
meer ingezet worden voor structurele
verlijming van middelgrote tot grote
onderdelen.
LOCTITE HY 4070 - Ultrasnelle en
universele reparatielijm
Biedt een ultrasnelle fixatie met een hoge
sterkte, een uitstekend spelingvullend
vermogen en een goede temperatuur-,
vocht- en chemische bestendigheid. Is
geschikt voor diverse materialen zoals
metalen, de meeste kunststoffen en
rubbersoorten en dus onmisbaar in elke
gereedschapskist voor onderhoudswerken. Verkrijgbaar in gebruiksklare
10 ml spuitverpakking.

LOCTITE HY 4060 GY - Duurzame en
structurele 5-minuten reparatielijm
Universele lijm voor snelle (5 minuten)
reparaties die, na uitharding, kan
nabewerkt worden en die geschikt is voor
een brede waaier aan materialen inclusief
kunststoffen. Hij garandeert een duurzaam
kwalitatief resultaat en een snelle fixatie. Hij
hardt ook bij lage temperatuur uitstekend
uit en heeft verbeterde veiligheidseigenschappen. Grijs van kleur. Verkrijgbaar in
gebruiksklare 25 ml spuitverpakking.
LOCTITE HY 4080 GY - Sterke en
veelzijdige structurele lijm
Sterke lijm met goede slag-, trillings- en
schokbestendigheid en verbeterde veiligheidseigenschappen. Garandeert een
duurzame verlijming op alle materialen,
van metalen tot kunststoffen (inclusief
rubber). Heeft een geringe geurverspreiding en is niet ontvlambaar,
waardoor hij verbeterde Health & Safetyeigenschappen heeft tegenover de traditionele 2K-methylmethacrylaten (MMA) en
acrylaatlijmen. Grijs van kleur. Verkrijgbaar
in 50 ml en 400 ml cartridges.

LOCTITE HY 4090 - Snelle en
veelzijdige structurele lijm
Biedt een snelle fixatietijd (zelfs bij lage
temperaturen van 5°C), een brede inzetbaarheid op diverse materialen (inclusief
kunststoffen), uitstekende duurzaamheid
en meer veiligheid. Heeft een goede
weerstand tegen vocht, temperatuur en
chemische substanties en is slag- en
trillingsbestendig. Verkrijgbaar in 50 ml
en 400 ml cartridges.
Ontdek hoe drie gram lijm na één uur
uitharding een vrachttrein van 208 ton
kan voorttrekken op:
www.loctite.nl/limitless
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MENNEKES X-CONTACT

Als specialist in contactmateriaal staat MENNEKES er wereldwijd om bekend de
standaard te zetten. In de afgelopen jaren heeft zij zich sterk gericht op de huidige
eisen van de elektromobiliteit en de automotive. De hierbij verworven knowhow heeft
zij kunnen gebruiken om een volledig nieuwe oplossing voor contactbussen voor
industrieel contactmateriaal te ontwikkelen: X-CONTACT!

Een heel nieuw principe
MENNEKES ontwikkelde contactbussen
met x-vormige sleuven. Daarnaast
heeft zij een volledig nieuw productieproces gebruikt dat ervoor zorgt dat de
X-CONTACT bus uitsluitend op basis van
zijn materiaaleigenschappen veert, zonder
dat er extra veerelementen nodig zijn.
Minder kracht nodig
Het speciale design zorgt een vermindering van de steek- en trekkrachten

tot 50%. Zo kan het contactmateriaal
ook bij een stroomsterkte van 125A
door één persoon bediend worden.
Bestendig
Bij frequent steken en trekken zijn
de slijtageverschijnselen zeer gering.
Zelfs in zware omstandigheden. Verontreinigingen en oppervlakcorrosie worden
er bij het steken en trekken door de
eigenschappen van de nieuwe bussen
vanzelf afgeschraapt.
Veilig
De vereenvoudiging van steken en
trekken zorgt ook voor meer veiligheid
in het gebruik. De profilering aan de
binnenwand zorgt samen met het verende
materiaal van de contactbussen voor een
betrouwbare en veilige verbinding.

Voor contactmateriaal 63A en 125A
Deze standaard voert MENNEKES de
komende tijd door in haar contactmateriaal voor 125A en 63A. Dit geldt voor alle
varianten van de productgroepen: koppelcontactstoppen, wandcontactdozen en
inbouwcontactdozen.
Meer informatie of de voordelen
zelf zien?
Ga dan naar www.x-contact.info/nl/.
Hier vindt u ook een korte film over de
voordelen van X-CONTACT.
Voor het nieuwe contactmateriaal 63A en
125A geldt dus de vertrouwde MENNEKES
kwaliteit, met X-CONTACT inside!
www.hateha.nl

Elektrotechniek

De nieuwe generatie
contactbussen
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Multi-Box
Elektrotechniek

Behuizingen voor
industriële toepassingen
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
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Agenda
november 2017
| Technische Unie
Industrie Event - regio
West
AFAS Stadion Alkmaar
Woensdag 1 november
www.technischeunie.nl
| Main Industry 2017
TT Hal Assen
8 en 9 november 2017
www.mainindustry.nl

| Technische Unie
Industrie Event - regio
Noord/Oost
Hotel van der Valk Zwolle
Woensdag 15 november
www.technischeunie.nl

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

| TU Boot
Aan boord van luxe
partyschip Jules Verne
t/m 20 november
tuboot.nl

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

Colofon
Deze Technoscoop is een uitgave van Technische Unie B.V.
Bovenkerkerweg 10-12, Postbus 900, 1180 AX Amstelveen
Redactie
Afdeling Communicatie, (020) 545 04 21
technoscoop@technischeunie.com
Jaargang 65, november 2017
Oplage: 62.000

Meer informatie: www.technischeunie.nl

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

9 oktober - 20 november 2017

Alles voor de professional

E- en W- voor het eerst samen aan boord!
Voor het eerst in de geschiedenis van de TU Boot staan onze E- en W- leveranciers
samen aan boord. Met veel interessante producten en oplossingen is de TU Boot voor
al onze klanten en relaties een onmisbaar netwerkevent. Om het unieke moment, de
samenkomst van E en W, oftewel ‘nat’ en ‘droog’ te vieren, is er op de TU Boot een
echte barbier aanwezig. Kom naar de barbershop op het bovendek voor een gratis
professionele scheerbeurt.
Alles voor de professional
Dit jaar staan maar liefst 77 exposanten met bijna 100 merken van 5 verschillende
productgroepen aan boord onder het thema ‘Alles voor de professional’.
Schrijf u in
Kijk op de website voor het vaarschema en de ligplaats die het dichtste in de buurt
is en schrijf u direct in!
www.tuboot.nl

