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Een groot misverstand is dat koolmonoxide
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is niet het geval, ook bij nieuwe apparatuur
kan door een technisch defect of verkeerde
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SMC

Geesa

Ook in de werkomgeving willen we ons
veilig voelen. Iedere machine kan een
gevaar opleveren: een onderdeel dat
losschiet, een ongeplande noodstop,
een medewerker die bekneld raakt.

De Comfort & Safety collectie
van Geesa is speciaal om de
veiligheid in de badkamer én
het toilet op een gemakkelijke
en stijlvolle manier te vergroten.
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Fenon voert alleen haar PROF-line bij
Technische Unie: dat is de echte top
in led werkverlichting. De nieuwste
armaturen van Fenon leveren van
2.350 lm tot liefst 35.000 lm (5000K).

Vlamboogbeveiliging, die wordt
aanbevolen in de norm NEN1010,
kan ook achteraf worden ingebouwd
en is vooral geschikt voor gebruik in
locaties met een hoog brandrisico.
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Het belang van
Veiligheidsinformatiebladen
Informeren,
leren,
realiseren
Om met de deur in huis te vallen:
in onze markt is drukte het thema
van vandaag. De grote kunst is
om die drukte te managen. Dat
vraagt om duidelijke prioriteiten,
een stevige voorbereiding
en een strakke planning. En
natuurlijk begint alles met
informatie. Op de hoogte zijn,
weten waar je de kennis haalt,
fouten vermijden, blijven leren
en kennisdelen.
Komende maanden zal de
drukte in de installatiebranche
alleen maar toenemen. Bent
u er klaar voor? Wij staan
paraat om u zoveel mogelijk te
ondersteunen - niet alleen met
een compleet assortiment en
slimme logistieke oplossingen,
maar zeker ook met informatie.
Volg in Technoscoop het
laatste nieuws over producten
en ontwikkelingen. Hiernaast
leest u bijvoorbeeld meer over
het belang van Veiligheidsinformatiebladen. Laat u
inspireren door bladen als
Sanitair ID en Sfeervol Verlicht.
Overleg met onze specialisten.
Neem een kijkje op de TU Boot
en bezoek onze Industrie Events.
Een succesvolle realisatie begint
met de juiste informatie.
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

Alle fabrikanten en leveranciers van
producten die gevaarlijke stoffen
bevatten zijn verplicht een Veiligheidsinformatieblad (Vib) beschikbaar te
stellen aan hun klanten. Technische
Unie heeft deze verplichting ook.
Bestelt u bij ons een product dat
gevaarlijke stoffen bevat, dan kunt u in
de webshop op de productinformatiepagina onder Documentatie en Catalogi
het bijbehorende Vib vinden.
In een Vib staan alle gevaarlijke eigenschappen van een product, zoals
brandbaarheid, reactiviteit en gevaren
voor de gezondheid. Het is belangrijk
om kennis te nemen van die eigenschappen; zeker wanneer u personeel
in dienst heeft. Werkgevers zijn volgens
het Arbeidsomstandighedenbesluit
wettelijk verplicht om:
• de in het ViB genoemde maatregelen
te nemen in een werksituatie
• de gebruiker (werknemer) te informeren
over de gevaren omschreven in het ViB
• doeltreffende arbeidsbeschermende
maatregelen te nemen aan de hand
van het ViB
• de gebruikers te informeren over hoe zij
veilig kunnen werken met het product

Product- en gebruiksinformatie
rubriek 1, 3, 15, 16
In deze rubrieken vindt u de
handelsnaam van het product, de
contact- en adresgegevens van de
fabrikant en het telefoonnummer voor
noodgevallen. Gevaarlijke stoffen
hoeven alleen te worden genoemd
wanneer ze in een bepaalde
hoeveelheid in het product zitten.
Bij de vermelde stoffen staat ook
aangegeven hoeveel ervan in het
eindproduct zit.
Gevaarinformatie rubriek 2, 9,
10, 11, 12
Op het Vib staat een beschrijving van
het gevaar dat het product oplevert,
wat de chemische en fysische eigenschappen zijn en hoe stabiel en/of
reactief het product is. In rubriek 10
vindt u informatie over omstandigheden
en stoffen die u in relatie tot het betreffende product moet vermijden. Een
belangrijk onderdeel van deze informatie is de beschrijving van de verschillende gezondheidseffecten die zich
kunnen voordoen wanneer u in contact
komt met het product.
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Blootstellings- en beheersmaatregelen rubriek 7, 8, 13 en
bijlagen
In rubriek 7 leest u wat u moet doen
om het product veilig te hanteren en op
te slaan. De informatie in deze rubriek
heeft betrekking op de gezondheid, de
veiligheid en het milieu. In rubriek 8 staan
de specifieke bescherming- en preventiemaatregelen die u moet nemen om het
product veilig te kunnen gebruiken. Voor
sommige producten geldt dat ze niet
zomaar weggegooid of weggespoeld
mogen worden. Is dit het geval, dan vindt
u in rubriek 13 passende methoden voor
verwijdering van de stof, het preparaat en
de verpakking.
Opslag en transport rubriek 7, 14
Wanneer u gevaarlijke stoffen opslaat, is
het goed om te weten welke maatregelen
u moet treffen om dit veilig te kunnen
doen. In rubriek 7 leest u bijvoorbeeld
of er een maximale opslagtemperatuur
geldt voor een bepaald product en of
u rekening moet houden met de luchtvochtigheid en de blootstelling aan licht.
De informatie in rubriek 14 is bestemd
voor de vervoerder. Het vervoer van
gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de
regels van het ADR, het Europees verdrag
betreffende het internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg.

Voor monteurs, dakdekkers, loodgieters
en schilders die gevaarlijke stoffen
vervoeren die ze nodig hebben voor de
uitvoering van hun werkzaamheden geldt
de vrijstelling werkhoeveelheden. Wel
moet u ervoor zorgen dat lekkage van de
gevaarlijke stof wordt verhinderd en geldt
er een beperking met betrekking tot de
hoeveelheden.

Een gewaarschuwd mens
Over Veiligheidsbladen valt veel te
zeggen en uit veiligheidsbladen valt
veel informatie te halen. Mocht u een
product bestellen dat gevaarlijke stoffen
bevat, downloadt dan het Vib en lees
het goed door. U vindt de Vib op de
productinformatiepagina’s in de webshop,
onder Documentatie en Catalogi.

Maatregelen bij ongevallen
rubriek 4, 5, 6
In rubriek 4 staat beschreven wat u
of wat uw bhv’er moet doen wanneer
het product is ingeademd, wanneer er
contact is geweest met de huid of met
de ogen en wanneer iemand het product
per ongeluk heeft ingenomen.
Is een product brandbaar, dan vindt
u in rubriek 5 informatie over geschikte
en ongeschikte blusmiddelen en maatregelen om ongewenste gevolgen tegen
te gaan tijdens het blussen. Ook staan
eventueel blootstellingsgevaren vermeld
die veroorzaakt worden door de stof of
het preparaat zelf, verbrandingsproducten
of vrijkomende gassen.

Een gewaarschuwd mens
telt voor twee!

In rubriek 6 kunt u lezen wat u moet doen
als er met een product gemorst is. Hoe
kunt u het opruimen en waar moet u op
letten? In deze rubriek vindt u ook de
milieuvoorzorgsmaatregelen.
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Ei Electronics melders
Gereedschap

Koolmonoxidemelders
redden levens
De gevaren van koolmonoxide worden regelmatig in de media onder de
aandacht gebracht. Toch overlijden elk jaar meer dan tien mensen aan een
koolmonoxidevergiftiging en worden jaarlijks ruim 250 mensen (geregistreerd) met
verschijnselen van koolmonoxidevergiftiging opgenomen in een ziekenhuis. Een
koolmonoxidemelder waarschuwt tijdig tegen dit giftige gas.

Misverstand
Een groot misverstand is dat koolmonoxide alleen vrijkomt bij verouderde
apparatuur. Dit is niet het geval, ook
bij nieuwe apparatuur kan door een
technisch defect of verkeerde aansluiting
koolmonoxide vrijkomen.
Een paar feiten op een rij:
• Koolmonoxide komt ook voor in
campers, caravans en boten.
• Een koolmonoxidemelder is geen
vervangend middel voor regelmatig
onderhoud.
• Glazen panelen bij openhaarden
beschermen niet tegen koolmonoxide.
• Koolmonoxide kan ook via de
(onder)buren naar binnen komen.
Tijd en gemak met AudioLINK
Vaak is het lastig te zien wanneer een
koolmonoxide- of rookmelder voor het

laatst in alarm is gegaan, hoe het staat
met het batterijniveau van de melder
en of er gedurende langere tijd een
‘achtergrondniveau’ van koolmonoxide
geweest is. Ei Electronics biedt hiervoor
dé oplossing met AudioLINK.
In combinatie met de gratis AudioLINK
app is deze informatie snel en eenvoudig
uit te lezen. Dit bespaart tijd, geld en
extra onderzoek. Zowel de Ei208W
koolmonoxidemelder als de Ei650i en
Ei 650i RF rookmelder zijn voorzien van
AudioLINK.
Weten hoe dit werkt? Bekijk de AudioLINK
video op www.eirookmelders.nl/audiolink.
Stofcompensatie, één keer per
drie jaar uitzuigen
De nieuwste Ei Electronics rookmelders
zijn voorzien van stofcompensatie, een
feature die onderscheid maakt tussen stof
en rook. Zo is de bewoner verzekerd van

Type
Ei 650i rookmelder
Ei 650i RF rookmelder, draadloos koppelbaar
Ei 208W koolmonoxidemelder

Art.nr.
4071 243
4071 236
4723 565

BE-prijs
39,00
113,75
53,53

een veel langere veiligheid, ook als een
melder niet periodiek wordt schoongemaakt. De melder hoeft slechts één
keer per drie jaar te worden uitgezogen.
Tien jaar zorgeloze veiligheid
De rookmelders Ei 650i en Ei 650iRF
(draadloos koppelbaar), de multisensor
melder Ei 2110e en de koolmonoxidemelder Ei 208W zijn voorzien van 10-jaar
lithium batterijen: tien jaar lang zorgeloze
veiligheid.
www.eirookmelders.nl/audiolink
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Van slim naar nóg slimmer

Met het Lyric platform brengt Honeywell een groeiend portfolio op de markt met
producten die vanuit één app te bedienen zijn. Het platform bestaat uit de succesvolle,
universeel toepasbare Lyric T6 slimme thermostaat en is uitgebreid met de Lyric W1 Wi-Fi
waterlekkage- en vorstdetector en de Lyric C1 Wi-Fi beveiligingscamera. Alle producten
kunnen individueel worden geïnstalleerd en gebruikt, maar ook in combinatie met
elkaar. Voor een nog slimmere, veiligere en comfortabelere woning.
Meer comfort, minder
energieverbruik
Net als een gewone thermostaat kan de
Lyric eenvoudig worden geprogrammeerd
en bediend. Direct op de thermostaat zelf,
via de Lyric app op smartphone of tablet
of via smart home brands waarmee
Honeywell samenwerkt, zoals Apple
Homekit, Google Home en Amazone
echo. De Lyric T6 past zich tevens aan
uw lifestyle aan door de temperatuur
automatisch te regelen op basis van de
locatie van uw smartphone. De Lyric T6
staat zo garant voor meer comfort, meer
gemak en minder energieverbruik.
Past op elke ketel
Er is een draadloze en een bedrade
versie van de Lyric T6, zodat deze
geschikt is voor zowel een aan/uit
regeling als OpenTherm modulerend.
De Lyric T6 is aan te sluiten op de
bestaande bedrading en eenvoudig te
installeren en op te starten. Dankzij de
ingebouwde wifi maakt de Lyric T6 automatisch verbinding met het wifi netwerk
van de woning, zonder extra apparatuur.
Weten wat er thuis gebeurt
De Lyric W1 Wi-Fi waterlekkage- en
vorstdetector geeft direct een melding
richting smartphone wanneer er een lek,
bevriezing of vochtigheidsprobleem
ontstaat. Zo kan er snel gehandeld
worden en verdere kostbare reparaties
worden voorkomen. Deze slimme
detector laat bewoners overal en altijd
weten wat er thuis gebeurt. Net als de
Lyric C1 Wi-Fi beveiligingscamera, die

Type
Slimme Thermostaat Lyric T6R Wifi
Slimme Thermostaat Lyric T6 Wifi
Waterlekkage- en vorstdectectie Lyric Wifi

bij afwezigheid altijd aan is, afwijkende
gebeurtenissen opneemt en direct
een video doorstuurt wanneer er iets
afwijkends wordt waargenomen.
Met het Lyric platform brengt Honeywell
een slimmere, connected woonomgeving
weer een stap dichterbij.
getconnected.honeywell.com

Art.nr.
3216 193
3216 200
6463 556

BE-prijs
249,00
199,00
79,00

Verwarming & Klimaat

Het Honeywell Lyric platform
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SMC
Elektrotechniek

Veilig omgaan met
perslucht in uw machine
Ook in de werkomgeving willen we ons veilig voelen. Iedere machine kan een
gevaar opleveren: een onderdeel dat losschiet, een ongeplande noodstop,
een medewerker die bekneld raakt. Technici lopen dagelijks veel risico’s.
Er zijn richtlijnen en normen op het gebied
van machineveiligheid, maar onze klanten
kunnen niet altijd overzien wat nu echt
nodig is als het op pneumatiek aan komt.
Wij ondersteunen onze klanten bij alle
veiligheidsaspecten tijdens de gehele
levenscyclus van hun systemen. SMC
zorgt voor innovatieve, op maat gemaakte
oplossingen en veiligheidscomponenten
met EC-conformiteit. Dat betekent dat
wij er voortdurend naar streven risico’s
te beperken om medewerkers bij de
machines te beschermen.

tingsventielen. Mocht één ventiel niet
functioneren, dan kan de restdruk nog
worden vrijgegeven via het andere ventiel,
met behoud van de veiligheidsfunctie.

Sinds ISO 13849-1 van kracht is
geworden, is het naleven van internationale normen voor machineveiligheid
een absolute must voor fabrikanten en
ontwerpers. De norm omschrijft veiligheidseisen en richtlijnen met betrekking
tot ontwerp en integratie van veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen, ook voor het schrijven van
software. Nauw samenwerken met onze
klanten en begrijpen welke uitdagingen
zij ervaren, betekent dat wij ons richten
op veiligheidsoplossingen die voldoen
aan ISO 13849-1.

Veilig onderhoud aan uw machine?
Met de LOTO (logout/tagout) VHS handafsluiters van SMC kunt u uw pneumatisch systeem veilig ontluchten door de
zekerheid van een persoonlijk hangslot.

Veiligheidsventielen VP-X555
en X585
Eén van onze nieuwste veiligheidscomponenten zijn 3-poort magneetventielen die voldoen aan de internationale
machineveiligheidsnorm ISO 13849-1.
Deze ventielen (VP-X555 en X585) zijn
specifiek ontwikkeld voor gebruik
in categorie 3 en 4. Ze vormen een
uitbreiding op onze veiligheidsventielen
VP-X536, VP-X538 en VG-X87 die ook
aan deze norm voldoen.
De twee nieuwe modellen hebben een
geïntegreerde ‘soft start-up’ functie die
de druk van het pneumatisch systeem
geleidelijk opvoert om veiligheid te
garanderen. Bovendien zijn de VP-X555
en X585 ook voorzien van twee ontluch-

De VP-X555 en X585 beschikken over een
instelbare smoring en vaste doorlaat om
de druk gemakkelijk aan te passen. De
behuizing is volgens beschermingsklasse
IP65. Verder is er keuze uit diverse standmelders en zijn ze modulair aan te sluiten
op FRL-units. Daarmee zijn deze ventielen
uiterst flexibel in talrijke toepassingen.

www.smcpneumatics.nl
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ViClean-I 100

Met ViClean-I 100 heeft Villeroy & Boch een douchetoilet ontwikkeld waarvan het
revolutionaire design telkens weer verrast. Want achter het verfrissend elegante uiterlijk
gaat - vrijwel onzichtbaar in het keramiek - een hoogwaardig douchetoilet verborgen
dat een zachte hygiëne met schoon water biedt.
Uniek elegant design
Met de ViClean-I 100 zet Villeroy & Boch
een nieuwe standaard. De ViClean-I 100
is een revolutionair douchetoilet met
elegante lijnen en een vlakke deksel.
Het douchetoilet heeft een nauwkeurige
afwerking en is van optimale kwaliteit
dankzij de hoogwaardige materiaalcombinatie van keramiek, Quaryl® en
Duroplast.
Innovatieve reiniging met
warm water
De ViClean-I 100 beschikt over HarmonicWave douchetechnologie - de combinatie van de oscillerende en voor het eerst
ook roterende beweging dat aangename
hygiëne en vitaliserende frisheid biedt.
De Invisible Jet technologie waarin de
douchesproeier perfect in het Quarylpaneel is geïntegreerd, geeft de gebruiker
een maximale hygiëne en is bijzonder
eenvoudig te reinigen. Het douchetoilet
maakt het mogelijk om de watertemperatuur, waterstraalsterkte en positie van de
douchesproeier individueel in te stellen.
Het toilet biedt een maximale hygiëne
doordat het ook een spoelrandloos DirectFlush-toilet is en eveneens een vuil- en
waterafstotend CeramicPlus oppervlak
heeft. De reiniging van de douchetoilet-unit

is zeer eenvoudig door de automatische
douchesproeier. De softclose zitring is
eenvoudig te verwijderen door de Quick
Release bevestiging.
Eenvoudige installatie en efficiënt
onderhoud
Een snelle en veilige installatie van de
ViClean-I 100 wordt mogelijk gemaakt

door de meegeleverde, geïntegreerde
wandbevestigingsset. Het douchetoilet
beschikt daarnaast over een intelligent
onderhoudsconcept dankzij de storingsdiagnose via de app en de eenvoudige
toegang tot de technische componenten
via de servicekap.
www.villeroy-boch.nl

Sanitair

Ervaar het gevoel van
ultieme hygiëne en comfort!
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Onderdeel van de Etac S.P.A. Collection
Sanitair

Etac Flex wandbeugel
Flex wandbeugels
Flex wandbeugels van Etac zijn de beste
keuze als het gaat om extra veiligheid in
uw badkamer bij het langer zelfstandig
thuis blijven wonen. De steunen zijn
modulair op te bouwen en kunnen aan
persoonlijke wensen aangepast worden.

• Gewicht 0,35 kg per
wandbeugel
• Maximaal gebruikersgewicht
100 kg
• Materiaal Polypropyleen
• Kleur Wit en Volcano grijs

Het materiaal, de doordachte vorm en het
oppervlak van de wandbeugel bieden een
stevige greep, ook bij natte handen of
wandbeugels. De driehoekige vorm en de
duidelijke markering van de duimgreep
versterken deze veiligheid.
Eigenschappen Flex
• Eenvoudig aan te passen
Het modulaire systeem is eenvoudig
samen te stellen in de lengte en vorm
op basis van de badkamer.
• Veilige greep
De doordachte vorm en het oppervlak
van de wandbeugel bieden een stabiele
greep bij natte handen.

Rittal Hybrid Cloud Packages
Elektrotechniek

Optimale efficiëntie in de
micro-computerruimte
Voor uw belangrijke bedrijfsdata, is alleen een opslagomgeving in de cloud
niet altijd de beste keuze. Maar een bedrijfsruimte reserveren voor een eigen
computerruimte, dat is ook niet meer van deze tijd. De Hybrid Cloud Packages
(HCP) van Rittal bieden de oplossing.
Dankzij het compacte design en de
efficiënte inrichting van de racks,
heeft u een veilige en voordelige microcomputerruimte tot uw beschikking.
De HCP-packages variëren van maat
S tot maat XL. Package S is met een
koelvermogen van 1-3kW vooral
geschikt voor het mkb. De grootste
variant, XL, sluit met een koelvermogen
van 3-20kW goed aan op organisaties
met circa 250 medewerkers.

HCP S

Optimale Return on Investment
(ROI)
Door de compacte bouwwijze bespaart
u op kantoorruimte en wellicht op
huurprijs. Daarnaast is de HCP
schaalbaar en energie-efficiënt, wat een
flexibele en energiebesparende oplossing
oplevert. Dit laatste zorgt er ook voor dat
uw investering lager is, dankzij de EIA
(zie hiernaast).

Cashback met de Energieinvesteringsaftrek (EIA)
Vanwege de efficiënte koeling van
de racks, kunt u met de HCP’s van
Rittal rekenen op overheidssteun
via de EIA-regeling. Afhankelijk van
de hoeveelheid winst, krijgen ondernemingen in Nederland die belastingplichtig zijn met de EIA een teruggave
van ongeveer 13,5% netto op de
gemaakte investeringen en een korting
op de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
www.rittal.nl
www.expert.rittal.nl

»
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Sanitair

» • Mogelijkheden creëren

www.etac.com/nl

Meerdere beugels mogelijk en hoeken
kiezen die geschikt zijn. Dit creëert mogelijkheden.

Type
Etac Flex wandbeugel 30 cm wit
Etac Flex wandbeugel 60 cm (2 x 30 cm) wit
Etac Flex wandbeugel 90 cm (3 x 30 cm) wit
Etac Flex Uitbreidingsset 30 cm wit
Etac Flex wandbeugel 30 cm grijs
Etac Flex wandbeugel 60 cm (2 x 30 cm) grijs
Etac Flex wandbeugel 90 cm (3 x 30 cm) grijs
Etac Flex Uitbreidingsset 30 cm grijs

Art.nr.
1012 530
1012 537
1012 544
1012 551
1012 558
1012 565
1012 572
1012 579

BE-prijs
41,00
65,00
92,00
41,00
41,00
65,00
92,00
41,00

B.E.G. FL2N-LED-230

De verlichting van buitenlocaties levert altijd een grote bijdrage aan de veiligheid
rondom gebouwen. Met deze krachtige led-straler worden ingangen, opritten,
toegangsdeuren, magazijnen en parkeerplaatsen veilig, betrouwbaar en snel verlicht.
De FL2N-LED-230 straler heeft zestig
krachtige leds. Door de speciale, voor
deze straler ontwikkelde techniek
wordt een optimale verlichting van het
beschenen gebied gegarandeerd. In
plaats van het gebruikelijke, puntvormige
lichtbeeld produceert de led-straler een
gelijkmatige lichtkegel. Led-stralers
bieden de mogelijkheid met de juiste
techniek een hoge lichtopbrengst bij
een laag energieverbruik te realiseren. De
nadruk is gelegd op een hoge functionaliteit, gecombineerd met een eenvoudige
installatie en een modern design.
De led-straler heeft een ingebouwde
bewegingsmelder, die ook via een
afstandsbediening programmeerbaar is.
De FL2N-LED-230 heeft een detectiebereik van 230° over 20 x 16 meter.

Type
Zwart
Wit

Art.nr.
9405 574
9405 581

BE-prijs
249,00
249,00

De onderkruipbeveiliging heeft een
detectiebereik van vier meter. De montage
van de straler is eenvoudiger dan ooit, de
kop kan zonder gereedschap en met
slechts één handgreep op de al bevestigde en bedrade wandsokkel worden
geplaatst. Na de montage kan de kop in
nagenoeg elke richting worden gedraaid.
www.luxomat.com

Elektrotechniek

Energie-efficiënte straler
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Nieuw in het assortiment!
Verwarming & Klimaat

Revolutionair toevoerventiel:
ComfoValve Luna S125
Extreem stil, tochtvrije ventilatie en ingeregeld met een simpele klik.

De pluspunten van de
ComfoValve Luna S125
• 100% coandă bij alle instellingen en luchthoeveelheden
• 25 vaste instelstanden
• Permante borging zonder
gereedschap
• Ventielhoogte 30 mm bij alle
instelstanden gelijk
• Hoge tussenschakeldemping
• Eigen geluidsvermogen
< 25 dB(A)
• Kras- en uv-bestendig kunststof
• Geschikt voor 125 mm kanaalaansluitingen

Tijdens de BouwBeurs in februari was het
ventiel als prototype al zichtbaar, maar
vanaf nu is hij ook leverbaar; de Zehnder
ComfoValve Luna S125. Een innovatief
toevoerventiel wat zich zowel op het
gebied van design als functionaliteit
onderscheidt in de markt.

Met de ontwikkeling van de ComfoValve
Luna S125 bewijst Zehnder opnieuw de
innovatiedrang van het bedrijf op het
gebied van ventilatietechniek. Wie dacht
dat er niets meer te ontwikkelen viel in de
wereld van luchtventielen had het duidelijk
mis. Het ventiel is ontworpen vanuit
de toenemende vraag naar esthetiek,
comfort en eenvoud. Maar wat maakt
de ComfoValve Luna S125 nu zo onderscheidend?
Strak design
De ComfoValve Luna S125 heeft een
strak design, is gemaakt uit hoogwaardig
kras- en uv-bestendig kunststof in de
kleur RAL 9003 en voorzien van een
rubberen bevestigingsring die zorgt voor
een permante afdichting tussen het
ventiel en de kanaalaansluiting. Hierdoor
wordt vuilafzetting tussen ventiel en
plafond voorkomen. De gewenste luchthoeveelheid kan eenvoudig en zonder
gereedschap worden ingesteld en
geborgd. Ongeacht de instelling blijft

de ventielhoogte altijd 30 mm zodat de
ventielen zich uniform in elk interieur
laten integreren.
Extra comfort door innovatief
uitstroomeffect
De speciale constructie van het ventiel
zorgt ervoor dat bij alle 25 ventielstanden
en luchthoeveelheden (maximaal 50 m3/h)
een coandă effect van de luchtstroom
wordt bereikt. Dat houdt in dat de lucht
altijd ongemerkt de ruimte wordt ingeblazen doordat de luchtsnelheid in
de ruimte ver beneden de norm van
0,2 m/s blijft.
Eenvoudige en snelle montage
Bij de montage en het inregelen van het
totale ventilatiesysteem wordt met de
ComfoValve Luna S125 beslist tijdswinst
en gemak ervaren. Met de 25 instelstanden is eenvoudig een voorinstelling
te maken en bij gelijke installaties kan
snel worden ingeregeld. Eventuele
aanpassingen zijn gemakkelijk uit te
voeren zonder het ventiel uit het plafond
of de muur te halen.
Kijk voor meer functies en montage
instructies op:
www.zehnder.nl/
luchtverdeelsysteem/ventielen/
zehnder-comfovalve-luna-s125
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INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA

Installaties sneller, eenvoudiger én goedkoper brandveilig maken. Daar maakt Attema
zich hard voor. Daarom vindt u in ons assortiment brandwerende producten ook een
brandwerende doorvoer (de HDKB-BW) voor kabel en buis.

Sneller dus goedkoper
De HDKB-BW is een halogeenvrije
brand- en rookwerende huls, die u door
de open inleg eenvoudig om kabel en buis
bevestigt in een holle wand. Tijdens óf na
het aanbrengen van de installaties. Dat
werkt sneller en levert een flinke kostenbesparing op.
Voldoet aan strengste eisen
In Nederland is de HDKB-BW de enige
verkrijgbare brandwerende doorvoer
die in alle denkbare samenstellingen
en situaties is getest. We zijn trots op
het Efectis classificatie rapport voor
90 minuten brand- en 135 minuten

rookwerendheid. Het product voldoet
daarmee ruim aan de eisen van het
Bouwbesluit 2012.
Volledig assortiment
brandwerende producten
Attema breidt het assortiment brandwerende producten voortdurend uit.
Naast de inbouwdozen voor de holle
wand (UHW50-BW en HWD50L-BW)
en de brandwerende duodoos
(DUO-UHW50-BW), bieden we ook
een vernieuwde brandwerende
centraaldoos (CH75R-BW) voor holle
plafonds (rachel- en metal stud plafonds).

Kwaliteit is de norm
Ook onze brandwerende inbouw- en
centraaldozen zijn halogeenvrij en
voldoen, zelfs onder de meest extreme
omstandigheden, aan de productnorm
NEN-EN-IEC 60670-1 en de brandwerendheidsnormen NEN-EN 1364-1
en NEN-EN 1365-2 en NEN-EN 1366-3.
Ons hele assortiment brandwerende
inbouwdozen is voorzien van een
CE-markering en het KEMA-keurmerk.
Uw doorvoer snel brandwerend maken:
dat is installeren volgens Attema.
www.attema.com

Elektrotechniek

Maak uw doorvoer
sneller brandwerend
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Met Pro Packs direct aan de slag
Sanitair

Trendsettend design en
ongeëvenaarde kwaliteit
In de Pro Packs van LAUFEN zitten alle benodigde componenten voor
het installeren van een toilet, wastafel of badkamermeubel.

Onze Pro Packs zijn speciaal geselecteerd
uit de best verkochte badkamerproducten
van LAUFEN. Deze producten zijn op
voorraad bij Technische Unie en kunnen
dus direct geleverd en geïnstalleerd
worden.
Website speciaal voor installateurs
Adviseert u uw klanten weleens LAUFEN?
Dan is er nu een website, speciaal voor u!
Op www.werkenmetlaufen.nl staan praktische tips & tricks voor LAUFEN-installateurs.
Samen met uw klanten naar de
LAUFEN EXPO
Goed en gedegen advies? Neem uw
klant dan eens mee naar de LAUFEN
Expo in Houten. In de LAUFEN Expo
worden uw klanten ondergedompeld
in de wereld van LAUFEN. Wij helpen
u en uw klanten graag bij het maken
van de beste keuze.
Kortom: gebruik de LAUFEN Expo
als uw eigen showroom! Samen kunnen
we uw klant optimaal adviseren en
inspireren.
Bent u niet in de gelegenheid om
samen met uw klant te komen? Maak
dan een afspraak voor uw klant. Wij
ontvangen uw klant graag. Na afloop
van het bezoek nemen we contact
met u op om ons advies te bespreken.

In overleg met uw klant kunt u de
inkoop van de gewenste producten
en de installatie verzorgen.

www.laufen.nl
www.werkenmetlaufen.nl

Compleet in één doos | Scherpe prijzen | Makkelijk mee te nemen | Minder afval.
Een greep van onze Pro Pack collectie.
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Tridonic SLA G2 SNC

De Tridonic SLA G2 SNC is het professionele led alternatief voor MR16 (50 mm)
halogeen reflectorlampen. De Tridonic
SLA G2 SNC is voorzien van een hoogwaardige Tridonic chip-on-board led,
koellichaam en reflector, waardoor de
lichtbron direct in een halogeenarmatuur
geplaatst kan worden.
Dankzij de efficiënte ledtechnologie van
Tridonic, kan er tot 80% worden bespaard
op energiekosten. De Tridonic SLA G2
SNC is verkrijgbaar met een lichtbundel

van 24° (spot) en 36° (downlight), in kleurtemperatuur 2700K, 3000K en 4000K
(Ra 92). Er zijn uitvoeringen met een lichtopbrengst van 700 lm en 1.200 lm.

Verlichting

Led alternatief voor MR16

De Tridonic SLA G2 SNC is leverbaar met
geïntegreerde of bijpassende (dimbare)
Tridonic led driver. De Tridonic SLA G2
SNC is bovendien een duurzame
oplossing voor de lange termijn, dankzij
de garantieperiode van vijf jaar.
www.elpro.nl/SLA-G2-SNC

Maak een woning nog veiliger

FireAngel heeft de afgelopen jaren nieuwe
producten geïntroduceerd. Momenteel
biedt zij een compleet pakket aan
bestaande uit rook-, hitte- en koolmonoxidemelders, zowel batterij gevoed als
230V. De melders zijn draadloos met
elkaar te verbinden en zijn voorzien van
nieuw ontwikkelde technieken waardoor
ze zorgen voor nog meer veiligheid in een
woning.

Pakketten samenstellen voor uw
klant
Om u te helpen de woning van uw
klant nog veiliger te maken en het werk
voor u behapbaar en overzichtelijk te
houden, heeft Hateha B.V. twee voorbeeldpakketten samengesteld. Dit kunt u
gebruiken in iedere nieuwbouwwoning.
Per woningtype rekent u éénmaal de
meerprijs per pakket uit.

Meerwaarde bieden voor
meerverkoop
Rookmelders zijn een eerste vereiste
in een woning, maar meer veiligheid en
geen lege batterijen in de nacht spreken
de koper van een woning zeker aan.

Uw klant heeft tien jaar geen
omkijken naar…
… zijn 230V rookmelder, als u deze niet
met alkaline maar een (niet vervangbare)
lithium batterij als back-up aanbiedt. Als
extra beveiliging kunt u een koolmonoxidemelder plaatsen, ook voorzien van
een (niet vervangbare) lithium batterij.
Comfortabel, draadloos en meer …
… met de draadloze Wi-Safe 2 technologie
en een locatieschakelaar. Ook hier vormen
de 230V rookmelder met (niet vervangbare)
lithium back-up batterij en koolmonoxidemelder de basis. Alleen is deze rookmelder
voorzien van een Wi Safe-2 module.
Hiermee kunnen de locatieschakelaar en
eventueel andere melders opgenomen
worden in een draadloos netwerk.

Voorbeeldpakketten: veilig en tien jaar
geen omkijken naar of hier bovenop
nog meer comfort door draadloze
technologie.

Wat houdt de draadloze Wi-Safe 2
technologie in?
Dit zorgt voor een slimme draadloze en
continue communicatie tussen alle

Elektrotechniek

FireAngel melders

melders die voorzien zijn van een Wi-Safe
2 communicatiemodule. Wanneer een
melder in dit netwerk rook, hitte of koolmonoxide detecteert, gaan alle melders in
het netwerk af. Met de Smart Silence
Locate functie is het mogelijk om alle
alarmen uit te zetten behalve degene die
het alarm geïnitieerd heeft. Zo is snel te
achterhalen waar de bron zich bevindt.
Wat biedt de locatieschakelaar?
Dit is een eenvoudige bedieningsunit om
het Wi-Safe 2 netwerk te controleren.
Hiermee kunnen alle draadloze Wi-Safe 2
apparaten uitgeschakeld worden bij een
melding en kan een melder die een alarmmelding afgeeft snel en efficiënt gelokaliseerd worden. Tevens is het draadloos
testen van alle aangesloten Wi-Safe 2
apparaten mogelijk.
www.fireangel.nl
www.hateha.nl
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Altijd een veilige keuze
Verwarming & Klimaat

De ATEX-gecertificeerde
ventilatoren van Soler & Palau
Soler & Palau produceert al bijna zeventig jaar ventilatoren voor utiliteit, industrie en
woningbouw. Speciaal voor explosiegevaarlijke omgevingen beschikt Soler & Palau over
een zeer breed assortiment ATEX-gecertificeerde ventilatoren. Beschikbaar voor diverse
standaarden, zoals gas (klasse 1), stof (klasse 2) en verschillende temperatuurklassen.
waterschappen, brandstof-verwerkende
gebieden, acculaadstations, gasflessenbergingen en meer.
Het brede aanbod ATEX-ventilatoren
van S&P betekent het juiste product
voor ieder ATEX-project.
Ook voor uw situatie is een passend
product met het juiste certificaat leverbaar.
De medewerkers van Soler & Palau helpen
u graag bij het maken van uw keuze.

CRT centrifugaal ventilatoren, tot
40.000 m³/h.

Er worden drie gevaren voor explosie
onderscheiden. Gasexplosiegevaar, nevelexplosiegevaar en stofexplosiegevaar.
Gebieden waar dergelijke gevaren
aanwezig zijn worden gekenmerkt als
ATEX-gebieden. Indien er installaties in
of ten bate van een ATEX-gebied worden
geplaatst, dienen deze over het juiste
ATEX-certificaat, passend bij het betreffende gebied, te beschikken.
ATEX-gebieden kom je op vele plekken
tegen, zoals bij de chemische industrie,

TD buisventilatoren, tot 1.300 m³/h.

ILT kanaalventilatoren, tot 4.000 m³/h.

CVAB boxventilatoren, tot 15.000 m³/h.

HCTT axiale dakventilatoren toevoer of
afvoer, tot 40.000 m³/h.

Buisventilatoren TGT, capaciteiten tot
> 200.000 m³/h.

TCDH centrifugale dakventilatoren tot
25.000 m³/h.

CMPT kunststof centrifugaal ventilatoren, tot 8.000 m³/h.

TH dakventilatoren voor kleinere
capaciteiten tot 1.100 m³/h.

HCFT wand axiale ventilatoren tot
49.000 m³/h.

www.solerpalau.nl
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LEDVANCE

Ongecompliceerde, efficiënte en eenvoudig te installeren producten.

LEDVANCE® Spot Fire Proof DIM.

LEDVANCE ® Spot Fire Proof DIM
IP65 & IP44
De serie LEDVANCE® Spot DIM is naast
IP44 voor badkamers en vochtige ruimten
ook beschikbaar in een serie Fire Proof
(IP65). Deze dimbare armaturen zijn
leverbaar in 8W, met een witte of zilverkleurige behuizing. LEDVANCE® Spot Fire
Proof is vuurbestendig tot 90 minuten en
voldoet aan de eisen van BS476-21
respectievelijk EN1365-2.
Deze spotlight armaturen, die een energiebesparing realiseren tot wel 90% vergeleken met armaturen op basis van
traditionele technologieën, zijn beschikbaar in de kleurtemperaturen 3000K en
4000K. De IP65 klasse maakt het mogelijk
deze armaturen in zowel binnen- (vochtige
ruimten, badkamers) als buitenverlichting
(luifels) toe te passen. De levensduur is
50.000 uur. LEDVANCE biedt een garantie
van drie jaar.
LEDVANCE ® Floodlight
De LEDVANCE Floodlight is de led
vervanging voor schijnwerperarmaturen
met halogeenlampen en geeft een helder

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

licht dat veiligheid uitstraalt, voor bijvoorbeeld een veilige nachtverlichting ter
ondersteuning van beveiligingscamera’s.
Er is hiervoor een versie met sensor
beschikbaar.
Nieuw van LEDVANCE is de Floodlight
Asym, met een asymmetrische lichtverdeling. De Floodlight is dankzij zijn
schokbestendigheid (IK07) bestand
tegen hevige weersomstandigheden en
vandalisme. De behuizing beschermt
tegen stof en waterstralen (IP65),
vermindert verblinding door de getemperde glazen afdekking en is perfect
voor de aanlichting van paden,
gebouwen en parkeerterreinen.
De levensduur is 50.000 uur.
LEDVANCE ® Panel DALI +
OSRAM LUXeye®
Het plafondarmatuur LEDVANCE® Panel is
nu ook beschikbaar met DALI. Deze directe
vervanger van traditionele inbouwarmaturen behaalt een lichtrendement van
maximaal 110 lm/W. LEDVANCE biedt een
garantie van vijf jaar. LEDVANCE® Panel
DALI in combinatie met de OSRAM
LUXeye® (product van OSRAM GmbH,
gedistribueerd door LEDVANCE) zorgt voor
snel en gemakkelijk lichtmanagement
waarmee het lichtniveau en daglichtaanpassing eenvoudig geregeld kan worden
door de gebruiker (tot maximaal twintig

LEDVANCE® Floodlight Asym.

LEDVANCE® Panel DALI +
OSRAM LUXeye®.

armaturen). Via Bluetooth wordt verbinding
gemaakt met tablet of smartphone en met
de app kunnen functies naar wens worden
aangepast.
tu.nl/ldv

Voor het derde jaar op rij kunt u profiteren van het Highlights programma
van LEDVANCE en Technische Unie.
Ga nu naar tu.nl/ldv en profiteer van
9 oktober tot en met 4 december
2017 van onze Highlights producten,
acties en services.

Verlichting

Ledarmaturen
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Brede range ATEX-lampen
Gereedschap

Veilig licht in een explosieve
omgeving
We kennen binnen veel bedrijven explosiegevaarlijke omgevingen. Explosieve
atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of zelfs stof. Als
hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met zuurstof én een ontstekingsbron
tot een explosie leiden. Natuurlijk wilt u voorkomen dat de zak- of hoofdlamp die u in
dergelijke omgevingen gebruikt de bewuste ‘ontstekingsbron’ is.
goedgekeurd. ATEX kent een 0-, 1-, 2-,
20-, 21 en 22-zone. Hoe lager het getal
hoe hoger het gevaar op explosies. Een
lamp als de MICA IL-800, mag ook in
Zone 0 gebruikt worden, waar bijna voortdurend gasmengsel zijn. Goed advies
hierin is essentieel. Ook bij de keuze
voor batterijen, want de lampen zijn
alleen 100% veilig als de batterijen
gebruikt worden die in het certificaat
genoemd worden. Elfa Elementenfabriek
mag altijd voor advies benaderd worden.
Hier zitten de experts op het gebied van
licht en spanning en die expertise delen
zij graag.

Een gewone lamp kan dat zeker zijn.
Daarom zijn er voor deze gevaarlijke
omgevingen speciale ATEX-lampen
ontwikkeld. ATEX staat hier voor de
Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt
voor twee Europese richtlijnen op het
gebied van explosiegevaar onder
atmosferische omstandigheden.
Deze richtlijnen zijn van toepassing op
werkplekken waar mensen werken in
een potentieel explosieve omgeving.
In Nederland is deze richtlijn verwerkt
in de Arbo-wetgeving en is dus voor
werkgevers zeker niet vrijblijvend.

ATEX-lampen van gerenommeerde
merken
ATEX zaklampen zijn onmisbaar voor alle
werkzaamheden in explosie gevaarlijke
omgevingen. Elfa Elementenfabriek
biedt een ruime keuze explosieveilige
zaklampen van gerenommeerde merken.
Dat varieert van compacte ATEX-hoofdlampen als de Energizer AtexZ1 tot grote
handlampen als de MICA IL-800.
Hou bij de keuze van een ATEX-lamp
overigens niet alleen rekening met de
prijs, het al dan niet oplaadbaar zijn, de
waterdichtheid en de lichtopbrengst, maar
ook met de ATEX-zone waarvoor deze is

Type
Peli MityLite geel Atex-Zone1, Z21 incl. 2x AAA
Petzl headl. PIXA 3 Atex-Zone2, Z22 incl. 2x AA
Mica ML-808 Atex-Zone1, Z21 LED incl. 1x NiMH
Mica IL-800 AtexZ1, Z21 EM ILC-VAC adapt. laadh. incl.1x NiMH

Art.nr. BE-prijs
9366 211
44,46
4529 731
89,12
8619 996 370,15
9766 261 673,46

Uitstekende prijskwaliteitverhouding
Het brede assortiment van Elfa Elementenfabriek omvat ATEX-lampen van
Energizer, Mica, Peli en Petzl. Daarbij
gaat het om hoofd- en handlampen.
Van Peli, Petzl en Mica zijn oplaadbare
varianten verkrijgbaar. Zoals de populaire
Petzl Pixa 3 Rechargable. Feitelijk heeft
Elfa met dit assortiment op iedere vraag
van bedrijven en hulpdiensten al een
antwoord en kan het in ATEX-zone 0,
1 en 2 voor veilige verlichting zorgen.
Toch wordt het assortiment later dit jaar
nog uitgebreid met ATEX-lampen van
Coast. Dit Amerikaanse merk blinkt uit in
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
en vormt zo een goede aanvulling op
de lampen die al beschikbaar zijn. Want
hoewel veiligheid bij deze lampen altijd
op ‘1’ staat, mag er ook oog zijn voor
deze zaken.
www.elfa.nl
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Comfort & Safety collectie

De badkamer en het toilet zijn ruimtes waarin veiligheid voorop moet staan. Een
ongeluk zit in een klein hoekje, met name in gevallen van verminderde mobiliteit
van de gebruiker. Geesa heeft een Comfort & Safety collectie ontwikkeld, speciaal
om de veiligheid in de badkamer én het toilet op een gemakkelijke en stijlvolle
manier te vergroten. Zonder afbreuk te doen aan distinctie geeft deze nieuwe
collectie zekerheid en luxe aan de sanitaire ruimte.

Het veiliger maken van de badkamer is
te realiseren met enkele aanpassingen,
zoals het plaatsen van veiligheidsgrepen,
daar waar even houvast nodig is. Geesa is
erin geslaagd een collectie te ontwerpen,
die veilig en comfortabel is, zonder
concessies te doen op esthetisch vlak.
Eigentijdse veiligheid
De Comfort & Safety collectie bestaat
uit verscheidene veiligheidsgrepen en
beugels, die op verschillende plekken
in de badkamer en het toilet geplaatst
kunnen worden. Door de rondingen wordt
het stoten verminderd en door het
duurzame karakter van de accessoires
zijn deze perfect te integreren in een
levensloopbestendige omgeving. Alle
artikelen uit de Comfort & Safety collectie
zijn uitvoerig getest en voldoen aan de
Europese norm 93/42/EEC voor medische

hulpmiddelen. De kwalitatieve accessoires
zijn vormgegeven in glanzend chroom,
waarop Geesa standaard twaalf jaar
garantie geeft. De vloeiende lijnen in
combinatie met het materiaalgebruik
geven de Comfort & Safety producten een
stijlvol karakter en zijn daardoor perfect
toepasbaar in een eigentijdse badkamer.
Geesa toont met deze nieuwe collectie
dat aspecten als comfort en veiligheid
geen afbreuk hoeven te doen aan een
luxe uitstraling van de sanitaire ruimte.
Want de Comfort & Safety collectie biedt
veiligheid met behoud van allure.
Meer informatie over Geesa en de
Comfort & Safety collectie is te vinden
op onze website.
www.geesa.nl

Sanitair

Voor veiligheid én gemak
in de badkamer van nu
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Cordivari Badge®
Verwarming & Klimaat

Overtuigen met design
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 voelt u het. U 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
raakt u de juiste snaar?

Kom met een opvallend aanbod
Met Cordivari Design prikkelt u de visuele
behoefte van uw prospect en legt u een
onderscheidend voorstel op tafel. U voegt
flair toe aan uw plan: Italiaans design dat
het hart sneller doet kloppen. Zo laat u
merken dat u snapt waar uw klanten heen
willen en dat het hen om meer gaat dan
alleen de prijs.
Badge®: een originele Cordivari
Cordivari Extra Slim radiatoren ziet u vaak
in galeries, theaters en hotels. Badge® is
een design icoon dat zich thuis voelt in
luxe interieurs. Het ontwerp komt van de
veelgeprezen designer Simone Micheli.
Badge® is onderscheiden met de Design
Plus Award.
Cv of elektrische uitvoering
De uitvoering op cv of elektrisch brengt u
in als eyecatcher. De ultradunne Cordivari

radiator voegt een tastbaar element toe
aan de primaire warmtebron. Met de cv
gestookte of elektrische uitvoering brengt
u badkamers stijlvol op temperatuur.
De specificaties
Cordivari Badge® heeft de afmeting van
1.755 x 512 mm (afgifte watergevoede
cv 795W, afgifte elektrisch 750W), 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.
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!
www.drl-products.nl
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Bailey

De ontwikkeling in led lichtbronnen
houdt niet op! Bailey zorgt ervoor dat
de professional altijd over de laatste
trends kan beschikken. Zo ook met de
spectaculaire Spiraled Silhouette. In
navolging van de succesvolle reguliere
spiraled (met spiraalvormige led filament
die de heimwee naar de kooldraad
gloeilamp snel heeft doen verdwijnen),
introduceert Bailey nu de Silhouette serie.
Het lichtgevende flexibele led filament
wordt omgeven door een fijne kunststof
koker waarvan de uiteinden in de zwarte

kunststof E27 lampvoet zijn gegoten. In
combinatie met het 2200K warme licht
(bovendien dimbaar!) levert dit een uiterst
sierlijk en sfeervol effect. Met de vijf
beschikbare vormen (bulb, globe, flower,
tulip en heart) kan de eindgebruiker zelfs
thematisch aan de slag. Vanzelfsprekend

Verlichting

Spiraled® Silhouette

for professionals

zijn deze led-silhouetten energiezuinig
met een verbruik
van 8W en 12W
(flower en tulip).
www.bailey.nl

WATTS TBE-EA

De WATTS TBE-EA is een volledige EA beveiligingseenheid, voorzien van een geïntegreerde afsluiter
aan de intredezijde en een controlekraan.
De WATTS TBE-EA kan overal ingezet
worden waar volgens de Waterwerkbladen een EA beveiliging (vloeistofklasse 2) moet worden toegepast en is
voorzien van een vergrendelbare hendel
op de kogelkraan.
De beveiliging WATTS TBE-CA2096 is
een middelzware beveiliging. Zij dient

toegepast te worden ter bescherming
tegen terugstroming van vloeistoffen
(vloeistofklasse 3), die in enigermate
schadelijk kunnen zijn voor de menselijke
gezondheid door de aanwezigheid van
giftige stoffen.

Sanitair

Terugstroombeveiligings
eenheden EA en CA
Voordelen
• Makkelijk te installeren
• Korte inbouwlengte
• Prijsgunstig
• Inclusief aftapper
• Kiwa goedgekeurd
• Geïntrigeerde kogelkraan en
aftap
• TBE-EA eenvoudig controleerbaar inclusief verzegelgaatjes
• TBE-CA met 15 mm of 22 mm
knelaansluiting

www.waterbeveiliging.nl
Type
TBE-EA
15 mm knel
22 mm knel
28 mm knel
½” bi x bi
¾” bi x bi
1” bi x bi
¾” bu x bu
1” bu x bu
1¼” bu x bu
1” wartel x bu
TBE-CA
15 mm knel
22 mm knel
½” bixbi
¾” bi xbi

Art.nr.

BE-prijs

9219 872
9219 879
3800 924
3800 931
3800 938
3800 945
3800 952
3800 959
3800 966
3800 973

17,50
21,50
32,50
20,50
24,50
32,50
20,50
24,50
32,50
26,00

9405 041
9405 048
9785 455
9785 462

62,50
68,50
49,95
49,95
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LEGRAND PRESENTEERT
Elektrotechniek

Nieuwe hoog efficiente
converteerbare 1-fase UPS
Organisaties zijn zeer gebaat bij het op orde brengen van hun noodstroomvoorziening.
De UPS-systemen van Legrand bieden deze noodstroomvoorziening, zodat systemen
enkele seconden tot enkele tientallen minuten kunnen blijven doorwerken. UPSsystemen beveiligen tegen korte spanningsonderbrekingen of spanningsdippen. Door
deze beveiliging kan er bij een spanningsonderbreking tijdig ingegrepen worden, zodat
er geen belangrijke data verloren gaat.

De Daker DK Plus is het nieuwe dubbele
conversie UPS-systeem van Legrand.
Deze UPS kan vanwege zijn omkeerbare
display zowel in een tower- als in een 19”
rackconfiguratie gebruikt worden. Op het
omkeerbare LCD-scherm worden de
belangrijkste systeemparameters en de
status van de UPS, waaronder het laadniveau van de batterij en foutmeldingen,
getoond.
De Daker DK Plus is verkrijgbaar voor
vermogens van 1kVA tot 10kVA. De types
binnen de range van 5kVA tot 10kVA
hebben een power factor van 1 en een

efficiëntie tot 94%. Dat is niet alleen heel
hoog voor een 1-fase UPS. Dit hogere
rendement is meteen ook een belangrijke
verbetering in vergelijking met zijn voorganger. Voor het uitbreiden van de
autonomie van de UPS zijn extra batterijkasten verkrijgbaar.
De Daker DK Plus UPS-systemen zijn
multi-inzetbaar. Typische toepassingsgebieden zijn dan ook datacenters,
MER- en SER-ruimtes.
www.legrand.nl/ups
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Inlaatvulcombinatie TBE-IVC

De inlaatvulcombinatie TBE-IVC maakt het mogelijk een vaste verbinding te
maken tussen de cv-installatie en de drinkwaterinstallatie. Hierdoor kan de
cv-installatie in een handomdraai eenvoudig en veilig (bij)gevuld worden.

De TBE-IVC is geschikt als cv-vulcombinatie voor alle cv-toestellen met warmtapwatervoorziening (combi-ketels) met een
gezamenlijk opgesteld nominaal vermogen
≤ 45kW en gevuld met drinkwater.
Veiligheid op 1e plaats!
Twee controleerbare EA keerkleppen
zorgen voor een optimale bescherming
van het drinkwaternet tegen terugstroming
van cv-water en van warmtapwater. De
ontlastklep beschermt de tapwaterinstallatie tegen een ontoelaatbare hoge druk
van het warmwatertoestel.

Type
Art.nr.
TBE-IVC
7776 042
TBE-IC
7776 035
GASKOGELKR DN12
15MM KNEL
7776 049

BE-prijs
73,57
17,48
9,21

Universeel toepasbaar
De TBE-IVC is te combineren met alle
gangbare merken en modellen combiketels.
Inlaatcombinatie TBE-IC
Voor boilers, maar ook voor cv-toestellen
met tapwaterspiraal, is er de inlaatcombinatie TBE-IC.

De voordelen op een rij
• Compleet en kostenbesparend.
De TBE-IVC vervangt de acht
losse componenten.
• Tijdbesparend. Montage van
één product biedt de installateur veel installatiegemak en
tijdwinst.
• Gebruiksvriendelijk. Met de
geïntegreerde vulkraan kan de
cv-installatie snel, eenvoudig en
veilig (bij)gevuld worden door
de gebruiker.

Kiwa-kwaliteitskeurmerk
De TBE-IVC en TBE-IC zijn gecertificeerd
volgens BRL K630 en voorzien van het
Kiwa-kwaliteitskeurmerk (Kiwa Water
mark).
www.raminex.nl

Sanitair

Inlaat- en vulcombinatie
voor combiketels
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Binnenkort beschikbaar
Elektrotechniek

Vernieuwde verpakkingen
van Draka
Verplichte CPR
informatie op
product label

100 meter
ringen HULT en VULT

HVD serie

Verbeterde verpakkingen
100 meter ringen
Voor 100 meter kabelproducten, zoals
VULT Dca, HULT Cca en HULT B2ca,
heeft Draka de doosverpakking verbeterd.
De nieuwe verpakking is twee keer zo
sterk door het gebruik van dubbellaags
golfkarton en heeft een compleet nieuw
design. Dat maakt werken een stuk
plezieriger!

Octabox VD serie

Profipak VD

VD Eca draad in verschillende
kleuren OCTABOX
Voor VD Eca installatiedraad heeft
Draka nu voor elke gangbare kleur
(bruin, blauw, groen-geel en zwart)
een aparte OCTABOX verpakking
geïntroduceerd. Dat maakt de verschillende producten op afstand direct
herkenbaar! Bovendien is de OCTABOX
waterbestendig.
HVD Cca and HVD B2ca draad in
verschillende kleuren verpakking
Draka heeft voor bouwwerken met een
groot brandrisico (brandklasse Cca NEN 8012) HVD (halogeenvrij) installatiedraad geïntroduceerd. Voor elke gangbare
kleur (bruin, blauw, groen-geel en zwart)
heeft Draka een aparte verpakking
geïntroduceerd. Zo ziet u meteen welk
product u nodig hebt.

Onderdeel van de verpakkingen
is het vernieuwde product label
met daarop informatie over CPR
(CE-markering). Sinds de invoer van
CPR op 1 juli 2017 is het verplicht
om deze informatie te vermelden.
Op het product label staat onder
meer de CPR-brandclassificatie,
de CPR-norm (EN 50575) en het
DoP-nummer waarmee u de
prestatieverklaring (DoP) kunt
downloaden. CPR betreft alleen
brandeigenschappen. Het
KEMA-KEUR, van belang voor
de overige producteigenschappen,
blijft bestaan.
Neem geen risico en kies voor
CPR-gecertificeerde kabels van
Draka!

Profipak nieuwe verpakking
Ook de Profipak doosverpakking voor
het gemakkelijk afrollen van meerdere
kleuren VD Eca is compleet vernieuwd
met uitvoering in dubbellaags golfkarton
en een nieuw design in lijn met andere
verpakkingen. Ook de Profipak verpakkingen zijn waterbestendig.
www.draka.nl
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DELABIE
Sanitair

Be-Line® grepen en
douchezitjes
De DELABIE groep breidt haar aanbod grepen en douchezitjes uit met het nieuwe
design assortiment Be-Line®. Dit assortiment is het samen brengen van esthetiek en
comfort, en biedt hygiëne, veiligheid en een gevoel van welzijn aan de gebruikers.

Design, comfort, welzijn
Het vernieuwend design van de Be-Line®
grepen en zitjes zorgt voor een gevoel
van welzijn en comfort, zelfs in een
toegankelijk gemaakte badkamer. Het is
een generatie overschrijdend assortiment
aangepast aan elke levensfase, ongeacht
leeftijd en graad van autonomie.
De strakke lijnen van de grepen en zitjes
zorgen voor een natuurlijke integratie in
hun omgeving. Bovendien nemen de
steunen, dicht tegen de muur, minder
plaats in, waardoor de gebruiker zich
gemakkelijker kan verplaatsen in de
douche, WC… en dus meer bewegingsvrijheid krijgt.
De afgeronde vorm van de grepen, met
een ergonomisch platte antiroterende
voorzijde, past perfect in de vorm van de
hand en biedt de gebruiker zekerheid.
Maximale hygiëne
Het homogeen en glad oppervlak zorgt
voor een snelle en eenvoudige reiniging,
om te voldoen aan de hygiëne vereisten.
Bij het ontwerp van de grepen werd
extra aandacht besteed aan het beperken

van koppelstukken. Vooral op de rechte
delen, die het vaakst in contact zijn met
de handen, wordt zo de ophoping van
onzuiverheden en het ontstaan van
bacteriehaarden verhindert.
Maximale veiligheid
Zoals alle producten in het assortiment
Toegankelijkheid van DELABIE, geniet
ook dit gamma van tien jaar garantie, een
CE markering en is het getest aan meer
dan 200 kg. In utiliteiten is het gewicht
van de gebruiker onbekend. De geïnstal-

leerde producten dienen dus bestand te
zijn tegen elke omstandigheid.
Het gamma is beschikbaar in twee uitvoeringen - antraciet grijs en wit aluminium Be-Line® laat toe een visueel contrast te
creëren tussen de grepen of de zitjes en
de muur waarop de producten geïnstalleerd worden.
De grepen en douchezitjes in het Be-Line®
assortiment zijn perfect combineerbaar
met elke stijl en elk materiaal.
www.delabiebenelux.com
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Slimme ventilatie én nieuwe App centraal
Verwarming & Klimaat

Ook op TU Boot blijft Duco
de installatiemarkt inspireren!
Wat krijg je wanneer je een uniek beursconcept, tientallen toonaangevende
exposanten inzake E- en W-oplossingen, inspirerende producten en prikkelende
innovaties onder één dak samenbrengt? Juist, een mooie trekpleister die een absolute
must vormt voor elke installateur. En die trekpleister is niet min: een TU Boot die net zoals
voorgaande jaren vanaf oktober heel wat havens in heel Nederland zal aandoen. Het
belooft dit jaar beslist opnieuw een topeditie te worden en ook Duco besluit alvast zijn
beste beentje voor te zetten.
Uitpakken doet de ventilatiespecialist
met zowel zijn DucoBox Silent Connect,
die als nieuwe variant de componenten
via bekabelde (Wired) verbindingen laat
communiceren en zo dus een ideale
oplossing vormt in situaties waar draadloze
communicatie niet of moeilijk toepasbaar
is, als zijn DucoBox Focus; de Rolls-Royce
onder de ventilatieboxen dankzij een geïntegreerd, intelligent regelkleppensysteem
op basis van CO2- en vochtmetingen.
Gloednieuwe Duco Ventilation App
Daarenboven kunnen beide voortaan
worden uitgeleverd met de optionele
Communication Print. Op het eerste
gezicht lijkt deze printplaat een weinigzeggend stukje techniek, maar in werke-

lijkheid vormt het een absolute musthave
voor eenieder die al dan niet op professioneel vlak met ventilatie bezig is. De
Communication Print zorgt immers voor
een eenvoudige connectie met de gloednieuwe Duco Ventilation App. Deze tool
stelt installateurs én eindgebruikers in
staat om op een uiterst snelle, gemakkelijke en gebruiksvriendelijke wijze alle
gewenste informatie via live-metingen uit
een gemonteerde ventilatiebox af te lezen.
Meer nog: De applicatie ondersteunt (en
ontzorgt) de installateur optimaal in het
genereren van een ventilatierapport. Enkel
een minimale tussenkomst - noteren van
de opgemeten waarden - is vereist. De
overige gegevens worden automatisch
door de Duco Ventilation App bepaald.

Dankzij een goed doordachte installatiewizard en automatische probleemdetectie verzekert deze gratis applicatie
de gebruiker van een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat. Bovendien geeft
de gebruiksvriendelijke interface in één
oogopslag een prima beeld van de
werking en de prestaties van het
gekozen ventilatiesysteem. Dankzij de
Duco Ventilation App is het dus mogelijk
om op een uiterst efficiënte manier een
gezond, comfortabel en energiezuinig
binnenklimaat te creëren én in stand te
houden!
www.duco.eu/duco-installateur
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Hybride Reflector Technologie

Het van origine Duitse merk MEGAMAN
past in zijn lijnarmaturen en led reflectorlampen steeds meer haar Hybride
Reflector Technologie toe.
Deze maakt het mogelijk om optimaal
gebruik te maken van het licht dat door
de led module wordt gegenereerd.
De totale interne reflectie van de optische
reflector zorgt voor het Beste Optische
effect, zeer hoge Efficiency en exacte
Lichtbundel controle.
De optimale thermische eigenschappen
zorgen voor minimaal licht- (cd) en kleur-

verloop (K) tijdens de gegarandeerde
levensduur, kwaliteit geborgd in design.
MEGAMAN Hybride LED Techniek heeft
de optimale reflector efficiency met de
uitstraling van traditioneel Halogeen.

Verlichting

De halogeen vervanger

De combinatie van deze techniek met
Dim to WARM, RichColour+ (RA97) en
modulaire armaturen, levert een brede
range oplossing voor het vervangen van
traditionele verlichting.
www.MEGAMAN.nl

AK verdeler van Spelsberg

De AK verdeler van Spelsberg is het bewijs dat het mogelijk is alle disciplines samen
te brengen in één behuizing! Deze verdeler is volledig ontwikkeld aan de hand
van input uit de markt en vragen van onze klanten. De VDE-goedgekeurde en
ammoniakbestendige verdeler is gemaakt van een robuust polycarbonaat.
De Focustest van de ‘Deutsche Landwirtschaft’ bevestigt dat de AK III minstens
twintig jaar bestand is tegen ammoniakrijke lucht. Dit maakt deze verdeler
uitermate geschikt voor toepassingen in
stallen en ammoniakrijke omgevingen.

De uitgekiende montagemogelijkheid door
middel van driepunts slobgaten, door de
dekselschroefgaten of door middel van

buitenliggende bevestigingsogen bieden
talrijke mogelijkheden voor het bevestigen
van de bodem op de ondergrond.
De verdeler is voorzien van Air beluchtingselementen die ervoor zorgen dat
condensvorming in de kast vrijwel uitgesloten is. De behuizingen zijn onderling
koppelbaar zodat er gemakkelijk uitgebreid kan worden.
www.spelsberg.nl

Voordelen van de Air
beluchtingselementen
• Condensvorming wordt
vermeden met behoud van
de IP65 classificering
• Continue luchtstroom
• 100% vereffening luchtdrukverschillen
• 100% bescherming
• Onderhoudsvrij

Elektrotechniek

Dé verdeler met
innovatieve Air-Technologie
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Limited Edition
Sanitair

Easy Drain BLACK
Bij het zien van deze exclusieve design drain, bent u eigenlijk al verkocht.
Modern en stijlvol. De drain die naadloos aansluit bij de laatste trends.

De Easy Drain BLACK is in het bezit
van een stoer zwart rooster met dito
frame en dat maakt hem een echte
‘eyecatcher’ in uw doucheruimte.
De Easy Drain BLACK is leverbaar
in drie verschillende lengtes: 700 mm,
800 mm en 900 mm met waterslot
30 mm of 50 mm.
Met de Easy Drain BLACK kiest u niet
alleen voor een fraai uiterlijk, ook bezit
hij een inbouwdiepte vanaf slechts
70 mm. Daarnaast is de Easy Drain
BLACK uitgevoerd met een uitneembaar
en eenvoudig reinigbaar sifon met een
zeer hoge afvoercapaciteit.
Tevens is deze stijlvolle Easy Drain
BLACK voorzien van ons gepatenteerd
WPS-systeem waarmee u gaat voor
volledige waterdichte zekerheid.
Het fabrieksmatig voorgemonteerd
afdichtingsdoek geeft maar liefst tien
jaar garantie op de waterdichtheid.
www.rmsanitair.nl
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Ratio Electric Home Box

Ratio Electric heeft speciaal voor het veilig opladen van elektrische voertuigen thuis en
op het werk de Home Box serie wandladers ontwikkeld.

Maximaal comfort voor de
gebruiker
Voor het maximale rendement van een
elektrische of plug-in hybride auto is het
belangrijk dat er zo vaak als mogelijk
geladen wordt. Het laden moet dus zo
praktisch en eenvoudig mogelijk gemaakt
worden. De thuisladers van Ratio Electric
zijn standaard voorzien van een vaste
laadkabel. De kabel hoeft dus niet iedere
keer uit de kofferbak van de auto te
worden gehaald. Door de instelbare laadstroom kan het verbruik eenvoudig
worden afgesteld op het overige verbruik
in huis. Door een lagere laadstroom in te
stellen wordt de levensduur van de accu
verlengd en warmteverlies tijdens het
laden voorkomen.
Functioneel design
De kabelophanging is zodanig in het
moderne en functionele design geïntegreerd dat de kabel altijd snel en netjes
opgeborgen kan worden. Wel zo veilg.
Eenvoudig te installeren.
De slagvaste en waterdichte (IP54)
kunststof behuizing kan eenvoudig tegen
de muur gemonteerd worden. Voor vrijstaand gebruik is optioneel een rvs
montagepaal leverbaar. Na het aansluiten
van de voedingskabel is de lader klaar
voor gebruik.
www.ratio.nl/nl

De Home Box is leverbaar met de volgende specificaties:
Laadvermogen
Autorisatie
Aansluiting
Vaste kabel
Tesla Button

Energie meting
Afmetingen

3,7kW, 7,4kW, 11kW, 22kW
Plug & play of sleutel schakelaar
Vaste kabel of type 2 contactdoos
Recht (5 m of 10 m) of spiraal met type 1 of type 2
connector
De type 2 connector kan optioneel met drukknop voor
het openen van de laadklep en ontgrendelen worden
uitgevoerd
optioneel kWh-meter, MID gecertificeerd
400 x 250 x 105 mm

Type
Home Box rechte kabel 5 m Type 2 230V, 16A
Home Box rechte kabel 5 m Type 2 400V, 16A
Home Box spiraal kabel Type 2 230V, 16A
Home Box spiraal kabel Type 2 400V, 16A

Art.nr.
4213 623
4213 742
9785 658
6801 747

BE-prijs
495,00
540,00
525,00
588,75

Elektrotechniek

Stijlvol en gemakkelijk
laden met de Home Box
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Modulair en multifunctionele kastenwand
Sanitair

Kameleon in brandveiligheid
De MODUL-A is in meerdere configuraties
en kleuren leverbaar. Saval stemt het
ontwerp en de maatvoering af op uw
wensen. De standaard configuratie die

belangrijke elementen combineert,
bestaat uit:
• Combikast voor brandslanghaspel en
brandblusser
• Uitsparing voor handbrandmelder
• Display voor ontruimingsplattegrond
• Verbanddoos en blusdeken
• Onderste én bovenste compartiment
tevens geschikt voor componenten van
de elektrische/verwarmingsinstallatie;
deze zijn eenvoudig bereikbaar

Het combikast gedeelte is tevens voorzien
van vaste achterwand met montagesteun
ten behoeve van de Saval brandslanghaspel en ophanghaak voor de straalpijp.
De MODUL-A kan (vlak) worden
ingebouwd én kan optioneel voorzien
worden van afdekframes aan de zijkant
voor opbouw montage.
www.saval.nl

Lapp Benelux
Elektrotechniek

Elektromagnetische
interferentie in de industrie
In industriële toepassingen worden hoge eisen gesteld aan bekabeling.
Zeker in sterk geautomatiseerde omgevingen is dit het geval. Hierbij
veroorzaken enigszins ongrijpbare EMC-storingen veruit de meest
voorkomende situaties op het gebied van bekabeling.
EMC is binnen de industrie een bekend
issue. Beknopt uitgelegd mogen installaties en componenten geen negatieve
invloed ondervinden van storingen van
buitenaf. Tegelijkertijd mogen ze zelf ook
geen bron zijn van dergelijke storingen.
Hoogfrequente storingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot motor- en lagerschade
of overbelasting van de kabel. Het is dus
van belang om de installatie goed te
beschermen, zodat deze niet stil komt
te vallen.

Hoe herken je EMC-gerelateerde
situaties? Enkele symptomen die wijzen
op storingen liggen op het vlak van
onregelmatig verlopende processen,
zoals willekeurig stoppen, frequente
elektronicaproblemen en elektrische
beveiligingen die onverwacht in werking
treden.
Om stilvallen te voorkomen, is het
van belang om met kabels, wartels
en connectorbehuizing een kooi van
Faraday te vormen, waarbij deze goed
geaard is. De meest voorkomende
oplossing is een gevlochten koperafscherming in combinatie met een
EMC-wartel, bijvoorbeeld de ÖLFLEX®
SERVO FD 796 CP in combinatie met
de SKINTOP® MS-M BRUSH.

Type
SKINTOP ® MS-M BRUSH
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

www.lappbenelux.com

Art.nr.
2575 417
8203 329

BE-prijs
52.06
12,51
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Bewustwordingscampagne

In het huidige economische klimaat ligt bij steeds meer bedrijven de nadruk op
efficiëntie, besparing en omzetgroei. Investeringen in zaken als een veilige evacuatie
krijgen daardoor vaak niet de juiste prioriteit. Eaton lanceert een campagne om
gebouweigenaren en -beheerders te informeren over de noodzaak en het belang van
een goede evacuatieplanning.

Aan de hand van onder meer een whitepaper laat Eaton gebouweigenaren en
-beheerders zien hoe zij het belang van
evacuatie aanhangig kunnen maken bij
het senior management. Daarnaast
worden ook concrete aanbevelingen
gedaan op het gebied van evacuatie.
Het opstellen van een gedetailleerde
risicobeoordeling is hierbij een logische
eerste stap. Op basis van deze risicobeoordeling kunnen nieuwe maatregelen
worden geïmplementeerd om de
veiligheid van mensen en eigendommen
te vergoten en tegelijkertijd de aanwezige
risico’s te minimaliseren.

Wanneer een goed werkend evacuatiesysteem is geïmplementeerd, is het
vervolgens van belang deze correct te
onderhouden. Door de aanwezige
systemen regelmatig te testen en dit
onderhoud daarbij ook goed te registreren
blijft de apparatuur up-to-date. Ook met
specifieke veiligheidsscenario’s heeft
Eaton rekening gehouden: hoe zorg je
er bijvoorbeeld voor dat een evacuatie
gestroomlijnd verloopt in een openbaar
gebouw, met bezoekers die niet bekend
zijn met het gebouw en het vluchtplan?
En waar moet op gelet worden bij slechtzienden, of personen met een gehoorbeschadiging?

Eaton heeft al tientallen jaren ervaring
met evacuaties en biedt betrouwbare en
gebruiksvriendelijke oplossingen voor
ieder bedrijf.
Op www.eatonworksafe.com/nl/evacuatie
vindt u meer informatie over het opstellen
van een goede evacuatieplanning en kunt
u diverse whitepapers downloaden.
www.eatonworksafe.com/nl/
evacuatie

Elektrotechniek

Noodzaak goede
evacuatieplanning
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SSR SLC straalregelaar
Sanitair

Verstelbare straalrichting
In sommige combinaties van kraan/
wastafel valt de waterstraal in een ongunstige hoek op de wastafel, waardoor het
water hoog opspat en de handen moeilijk

Straalrichting circa 7° aanpasbaar.

kunnen worden gewassen. Dit is zeer
vervelend.
De SSR-straalregelaar van NEOPERL
vormt de oplossing: met deze straalregelaar kan de richting van de waterstraal
indien nodig worden aangepast. De
neigingshoek van de zwenkschijf op het
mondstuk kan worden gewijzigd. De
maximaal mogelijke zwenkhoek is ± 7°.
Door een eenvoudige afregeling met de
SSR-straalregelaar kan dus een dure
vervanging van kraan of wastafel worden
vermeden.

In zijn basispositie onderscheidt de
zwenkstraalregelaar zich optisch niet van
standaardmodellen. SSR-straalregelaars
zijn compatibel met standaard straalregelaars van maat M22 of M24x1, zodat
bestaande straalregelaars eenvoudig
kunnen worden vervangen.
En bovendien beschikt de straalregelaar
ook nog over een siliconen oppervlak,
waardoor kalkafzettingen er eenvoudig met
de vinger kunnen worden afgewreven.
www.neoperl.net

Serie LAMA+ en serie A
Verlichting

Nieuwe series halstralers
Performance in Lighting introduceert twee nieuwe series halstralers: LAMA+ en A.
De nieuwe serie A bestaat uit twee
economische halstralers. Deze armaturen
zijn zeer geschikt voor toepassing op een
hoogte van circa 4 m tot 8 m. Leverbaar
in twee versies, 100W en 150W met een
lumenstroom van gemiddeld 130 lm/W.
Serie A vervangt eenvoudig traditionele
halstralers in gasontlading van 150W en
250W.
LAMA+ is bedacht voor moderne,
functionele en intelligente industriële
verlichting. Het rendement van deze
armaturen is gemiddeld 145 lm/W voor
alle vermogens; deze waarden maken
van LAMA+ één van de beste oplossingen
op wereldvlak voor de verlichting van
industriële interieurs. Deze armaturen zijn
zeer geschikt voor toepassing op een

hoogte van circa 6 m tot 14 m en in
omgevingen met een hoge temperatuur.
LAMA+ bundelt een aantrekkelijk design
met de hoogste verlichtingsprestaties
dankzij de functionele accessoires en
veelzijdigheid in uitvoeringen, zoals
noodverlichting, dali/dim en draadloos
management. LAMA+ vervangt eenvoudig
traditionele halstralers in gasontlading van
250W en 400W.
Serie A en de standaardversie van de
LAMA+ vallen in het Runnerspakket en
zijn daarmee zeer snel leverbaar tegen
een zeer gunstige prijs. Ook komen beide
series in aanmerking voor de EIA.
www.performanceinlighting.com
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Sphinx 300 Comfort

Zonder problemen vanuit de rolstoel op het toilet kunnen gaan zitten. Zelfstandig en
onafhankelijk blijven. En de perfecte spoelrandloze toilethygiëne verbinden met een
modern en aansprekend design. Dat wordt mogelijk met het Sphinx Rimfree® verlengde
wandcloset Sphinx 300 Comfort: een closet dat volledig tegemoet komt aan de hoge
eisen voor vrije toegankelijkheid in badkamers, heel eenvoudig te reinigen is en die
harmonisch in de ruimte opgaat.
Voor mensen met lichamelijke
beperkingen is de afhankelijkheid vaak
het vervelendst. Dit wordt het meest
ervaren in de toiletruimte of de badkamer.
Voor rolstoelgebruikers is er nu het
verlengde wandcloset Sphinx 300
Comfort Rimfree® in hoekig, strak design.
Het verlengde Rimfree® wandcloset biedt
een breder zitoppervlak door de comfortabele breedte van 400 mm en extra
stabiliteit van de closetzitting voor een
veilige overstap vanuit de rolstoel.
Hiermee is dit nieuwe Rimfree® wandcloset van 70 cm diepte perfect
afgestemd op de eisen van zelfstandig
closetgebruik in barrièrevrije sanitaire
ruimten. Zo is elk onderdeel ergonomisch
doordacht en afgestemd op mensen met
minder bewegingsvrijheid.
Rimfree®
Een Rimfree® closet kenmerkt zich door
het ontbreken van spoelrand of andere
verborgen ruimten. Dit draagt bij aan
hygiëne en reinigingsgemak. De gehele
binnenzijde van het closet is zeer
eenvoudig stralend schoon te houden.
De speciaal ontwikkelde waterverdeler
met innovatieve spoeltechniek zorgt
- ook bij kleine hoeveelheden spoelwater voor een hygiënische, optimale spoeling.
Dit alles bespaart niet alleen tijd maar ook
water en schoonmaakmiddel - goed dus
voor het milieu.
www.sphinx.nl

Sanitair

Spoelrandloos en goed
toegankelijk

34
eNet wordt eNet Smart Home
Elektrotechniek

Gira zet met eNet SMART
HOME een nieuwe standaard
In de afgelopen jaren heeft Gira met KNX de weg voor intelligent wonen voorbereid.
Ook ontwikkelden we draadloze gebouwautomatisering voor een bredere markt.
Nu zetten we een nieuwe standaard met eNet SMART HOME: hét platform voor
verschillende oplossingen en toepassingen.
Met de eNet-server verandert u elke
woning heel gemakkelijk in een Smart
Home. Via de speciaal ontwikkelde
eNet-app kunt u met een smartphone of
tablet alle op het netwerk aangesloten
apparaten besturen: verlichting- en
verwarmingsregelingen, deurcommunicatie, alarmsystemen enzovoort. Het
systeem staat open voor uitbreidingen,
kan zonder het openbreken van wanden
worden ingebouwd en laat zich bij
verhuizing eenvoudig meenemen. Door
deze eigenschappen is eNet SMART
HOME een perfecte oplossing voor
consumenten of ondernemers die hun
woningen of bedrijfspanden - eigendom
of huur - flexibel en toekomstbestendig
willen uitrusten of aanpassen.
Veilige communicatie
De eNet-server zorgt voor een versleutelde en daardoor veilige communicatie
tussen de aangesloten apparaten, het
toegangsportaal voor de bediening op
afstand en de eNet-app op de smartphone of tablet. Wanneer de server

Met eNet SMART HOME wil Gira een nieuwe standaard zetten.

incidenteel geen internetverbinding
heeft, is dat geen probleem, want alle
geconfigureerde functies kunnen ook

zonder internet worden gebruikt. Ze
zijn alleen in de eNet-server of op de
afzonderlijke apparaten opgeslagen.
Gira heeft de servers voor het toegangsportaal uitsluitend in Duitsland geplaatst.
De servers voldoen aan de Duitse veiligheidswetgeving voor databescherming,
één van de strengste ter wereld.
Gekwalificeerde vakspecialisten
Bij de realisering van projecten
kiest Gira heel bewust voor samenwerking met vakspecialisten. Deze
elektriciens zijn speciaal geschoold
in de advisering, projectplanning en
installatie van eNet SMART HOME.
Op www.eNet-Smarthome.com vindt u
snel een vakspecialist in de buurt!
www.eNet-Smarthome.com

eNet SMART HOME verenigt een nieuwe standaard voor gebouwautomatisering
met een aantrekkelijk design.
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GROHE SENSE en GROHE SENSE GUARD

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

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

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

Sanitair

Bescherming tegen
waterschade
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Slimme maatwerk verdelers bij Reflex
Verwarming & Klimaat

Nieuw: Sinusverteilers voor
verwarmings- en koelsystemen
Eerder dit jaar introduceerde Reflex Nederland met de Storatherm Aqua
de eerste A-klasse voorraadboilers tot 500 liter. Nu komt Reflex alweer met
een nieuwe productlijn, waar vooral installateurs van grotere projecten hun
voordeel mee kunnen doen. De ‘Sinusverteilers’, ofwel Sinusverdelers, zijn al
jaren een succes. Vanaf nu dus bij Reflex Nederland.

Met de nieuwe Sinusverteilers maakt
Reflex Nederland het mogelijk om in de
meest uiteenlopende situaties snel een
compact en duurzaam verdeelsysteem
te configureren. Het Sinusverteilerproductgamma is ongekend veelzijdig.
Van een compleet scala aan verdelers,
open verdelers, buffervaten tot perfecte
maatwerkoplossingen voor veeleisende
projecten.
Complex maatwerk in recordtijd
Het Sinusverteiler-systeem onderscheidt
zich niet alleen door de robuuste kwaliteit,
maar ook als slim bouwpakket waarmee
alles mogelijk is. Zo kan Reflex Nederland
binnen recordtijd, veelal drie dagen,
compacte op maat gemaakte verdelers
leveren voor grote en complexe projecten.
Hoe eerder de installateur bij Reflex
Nederland aan de bel trekt, hoe slimmer,
compacter en efficiënter hij zijn installatie

kan vormgeven: aantal aansluitingen,
verdeler onder een hoek, et cetera.

De Sinusverteiler-productlijn is door TÜV
Nord DIN EN ISO 9001 gecertificeerd.

Ongekend snel te installeren
Een ander belangrijk voordeel van de
Sinusverteiler is de snelle, eenvoudige
installatie. De verdelers hoeven alleen
‘gebout’ te worden. Het inplannen
van laswerk is dus niet nodig.

www.reflexnederland.nl
www.sinusverteiler.com
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Ideal Standard CeraPlus 2
Sanitair

Wanneer hygiëne de
hoogste prioriteit heeft…
Ideal Standard heeft zich door de jaren heen bewezen vertrouwd te zijn
met de risico’s en uitdagingen in de gezondheidszorg. Ideal Standard heeft
vele oplossingen ontwikkeld ten behoeve van comfort, gebruiksgemak en
veiligheid in de badkamer van verzorgings- en ziekenhuizen. In de nieuwe
serie zorgkranen CeraPlus 2 zijn deze thema’s nog verder ontwikkeld.

Thermische desinfectie en
thermische ontkoppeling.

CeraPlus 2
wastafelmengkranen.

CeraPlus 2
douchethermostaat.

In de zorgsector gelden strenge eisen op
het gebied van hygiëne en veiligheid. Bij
de ontwikkeling van CeraPlus 2 hebben
deze specifieke eisen de hoogste prioriteit
gekregen, zodat de zorgkranen voldoen
aan de allerhoogste normen. CeraPlus 2
biedt een hoge veiligheid, een uitmuntende kwaliteit en een laag water- en
energieverbruik. Alle CeraPlus 2 zorgkranen voldoen aan de eisen van DIN
EN 806 en bezit de DVGW certificering
(zwaarste Duitse keurmerk). Overal waar
hoge eisen gesteld worden aan hygiëne,
veiligheid en comfort bieden de CeraPlus 2
zorgkranen verbluffende resultaten.
Innovatie
Het grootste kenmerk van de CeraPlus 2
thermostaten is de innovatie van de thermische ontkoppeling. De thermische
ontkoppeling van de waterleidingen van
het kraanlichaam zorgt voor een aanzienlijke vermindering van warmteoverdracht
naar het kraanlichaam. Hierdoor wordt de
kans op verbranding verminderd. Door de
aanzienlijke warmte vermindering van het
kraanlichaam wordt ook het risico op
Legionella en Pseudomonas ontwikkeling
aan de koud waterzijde significant
verminderd.
Thermische ontkoppeling is mogelijk door
de sterk isolerende Teflon onderdelen in
combinatie met de terugslag kleppen aan
zowel de warm- als aan de koud waterzijde.
Ook zijn de waterleidingen verder geoptimaliseerd met een kleinere diameter en
een volkomen glad binnenoppervlak

Type
A6870AA
A6691AA
A6692AA
A6699AA

CeraPlus 2 wandthermostaat.

dat resulteert in een hoger debiet en
bestrijding van biofilms. Bovendien
wordt hierdoor de stagnatie van water
aanzienlijk geminimaliseerd.
Alle thermostaten uit de CeraPlus 2 serie
zijn uitgerust met thermische desinfectie
welke zeer eenvoudig uitvoerbaar is.
Als het gaat om geavanceerde sanitaire
uitrusting voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, verzorgings- en verpleeghuizen
en huisartsenpraktijken is Ideal Standard
de ideale en meest complete samenwerkingspartner.
Bekijk alle modellen en features van de
CeraPlus 2 serie in de brochure. Te downloaden via de website.
De werking van de thermische ontkoppeling wordt tentoongesteld op de stand
van Ideal Standard op de TU Boot.
www.idealstandardnederland.nl

Art.nr.
7838 748
7838 776
7838 783
7838 797

BE-prijs
399,00
639,00
389,00
739,00
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LINEAX van Nexans
Elektrotechniek

Flexibel en robuust
Voordelen
• Uitstekende mechanische
weerstand
• Zeer flexibel
• Goed bestand tegen oliën en
vetten
• Goed waterbestendig
• Gebruikstemperatuur: -25°C tot
+55°C
• Maximale geleidertemperatuur:
+85°C

Onder de merknaam LINEAX® levert
Nexans een uitgebreid pakket neopreen
mantelleidingen. De samenstellingen van
isolatie- en mantelmaterialen van LINEAX®
H07RN-F Eca van Nexans waarborgen een
uitstekende flexibiliteit en robuustheid.
Dat maakt deze kabels geschikt voor
verplaatsbare installaties, elektrische
toestellen en voor gebruik op bouwplaatsen
en evenementen, vooral daar waar zware
eisen worden gesteld aan de mechanische
eigenschappen. LINEAX® H07RN-F Eca
mag ook gebruikt worden in koelinstallaties.

De kabel is geschikt voor een spanningsklasse van 0,6/1kV, mits geïnstalleerd in
een buis of soortgelijke gesloten systemen
en in toestellen zoals bij motoren in liften,
werktuigmachines en dergelijke.
www.nexans.nl

CombiBox van ROSE

Veelzijdige aansluitkasten
De CombiBox Industrieserie van ROSE bestaat uit drie robuuste behuizingen
van glasvezelversterkt polyester. Deze versterking maakt de behuizingen uit de
CombiBox-serie bijzonder geschikt voor toepassing in zware industriële omgevingen,
voor gebruik als klemmenkast of control-station.
Bovendien is het met behulp van
innovatieve accessoires mogelijk om
uw klemmenstroken, montageplaten of
besturingsprinten op twee verschillende
niveaus gelijktijdig te monteren. Zo kan de
installateur of paneelbouwer voor iedere
toepassing een individueel systeem met
verschillende etages maken.

Technische gegevens
Materiaal: Halogeenvrij,
glasvezelversterkt polyester
Kleur: Pelsgrijs, RAL 7000
Beschermingsklasse: IP66,
volgens EN 60529
Slagbestendigheid: 7 Joule
volgens EN 60079-0
Brandgedrag: Zelfdovend,
UL 94 V-0

Montage
Om montage aan de muur of aan een
machine eenvoudiger te maken, heeft
de Combibox bevestigingspunten die
gedeeltelijk open zijn. Koppelflenzen
maken het mogelijk om twee of meer
behuizingen met elkaar te verbinden.
Hierbij blijft de hoge afdichtingsgraad
behouden.
De behuizingen hebben een modern
ontwerp met afgeschuinde dekselranden.

www.pmkomponenten.nl

Type
CombiBox 1 - 177 x 177 x 145 mm (H x B x D)
CombiBox 2 - 360 x 177 x 145 mm (H x B x D)
CombiBox 3 - 360 x 360 x 145 mm (H x B x D)

Art.nr.
6677 707
6677 714
6677 721

BE-prijs
53,90
68,45
84,35
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TRILUX

Licht schept oriëntatie en zorgt voor veiligheid. Zowel in het gebouw
als daarbuiten behoort verlichting daarmee een belangrijk thema te
zijn als het aankomt op inbraak- en arbeidsveiligheid.

Inbrekers weren
De inbraakbeveiliging van het gebouw
steunt doorgaans op drie pijlers: de
mechanische stabiliteit van de barrières,
de elektronische beveiliging door een
inbraakmeldingsinstallatie en de sociale
controle in de buurt. In een moderne
integrale veiligheidsaanpak komt er een
vierde element bij: de verlichting. Mits
goed geplaatst en toegepast, is de
buitenverlichting een cruciaal element
van het integrale veiligheidsconcept.
Schrikreactie
Als de buitenomgeving op strategische
plaatsen is uitgerust met verlichting die
op beweging reageert, kunnen inbrekers
niet in de buurt van ramen en deuren

komen zonder dat de buitenverlichting
aangaat. Dit is al een eerste eenvoudige
stap om het gebouw veiliger te maken en
inbrekers af te schrikken. Deze sensoren
zijn inmiddels al zo intelligent en nauwkeurig dat zij het verschil tussen een
menselijke beweging en de beweging van
een dier of tak duidelijk waarnemen.
Een stap verder gaan buitenverlichtingsinstallaties welke zijn verbonden met
het internet. Deze buitenverlichtingsinstallaties registreren ongewenste
activiteiten rondom het gebouw via
sensoren en sturen deze gegevens
middels een beveiligde verbinding
door naar een centrale in het gebouw.
Van daaruit kunnen naar wens diverse

scenario’s in werking gesteld worden. De
installatie kan bijvoorbeeld automatische
lichtscènes starten die de indringer de
indruk geven dat er nog mensen in het
gebouw aanwezig zijn.
Het is ook mogelijk om verantwoordelijke
personen, zoals bijvoorbeeld de beveiligingsdiensten, direct op de hoogte te
brengen van de inbraakpoging via een
sms. De buitenverlichting kan tevens
gekoppeld worden aan deuren, ramen
en daarmee aan de inbraakmeldingsinstallatie.
One-stop-shopping
TRILUX is de verlichtingspartner voor
het gehele gebouw, met kwaliteit als
uitgangspunt. Voor iedere situatie biedt
TRILUX de meest energiezuinige
oplossing, op basis van een breed scala
aan binnen- en buitenverlichtingsarmaturen. TRILUX biedt Duitse kwaliteit, vijf
jaar garantie en financieringsmogelijkheden. Alles uit één hand. Ook met
deskundig licht technisch advies en de
lichtplanning staan wij u graag, samen
met Technische Unie, terzijde.
www.trilux.com/outdoor

Verlichting

Intuïtieve buitenverlichting weert inbrekers
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Specialist in verbinden
Elektrotechniek

Verbinden in
een Dynamische tijd
In de huidige tijd gaan de ontwikkelingen razendsnel en dat geldt zeker
voor de kabelmarkt. Nieuwe uitvoeringen volgen elkaar op, waardoor het
voor de gebruiker een uitdaging is om vast te stellen welke kabelschoen
en gereedschap men dient te gebruiken.
Toekomstbestendige verbinding
H.K. Electric stelt zichzelf als doel om
partijen met elkaar te verbinden als
importeur van het merk Klauke. In onze
dagelijkse communicatie met de gebruiker
van Klauke producten merken wij dat er
nog veel onduidelijkheden zijn omtrent het
op een juiste manier aansluiten van een
(installatie-) kabel. Voor een verantwoorde
en veilige verbinding is het essentieel
dat de juiste combinatie wordt gekozen,
waardoor de continuïteit voor nu en in
de toekomst gewaarborgd blijft.
Klauke Next Generation
Om mee te gaan met de digitaliserende
wereld heeft Klauke haar elektrisch hydraulische ‘Next Generation’ machines
uitgerust met een innovatief led display.

Hierdoor kunnen diverse kenmerken van
de machine snel bekeken worden
waaronder de accustatus en het aantal
verpersingen tot de volgende onderhoudsbeurt. Verder zijn deze uitgerust met een
bluetooth interface waarmee data
draadloos uitgelezen en opgeslagen kan
worden en hierdoor als PDF bestand overhandigd kan worden aan een opdrachtgever. Naast de technische wijzigingen
hebben alle Next Generation machines
ook een verbeterde ergonomie waardoor
ze handzamer zijn geworden en er nog
gemakkelijker mee gewerkt kan worden.
Assistent(-ie)
Wanneer kiest u een standaard of een
DYNamic kabelschoen? Op de website
van Technische Unie vindt u bij alle Klauke

kabelschoenen onder ‘Links & Tools’ de
verwijzing naar de Klauke assistent.
Hier krijgt u een professioneel advies voor
het toepassen van de juiste kabelschoen.
H.K. Electric geeft daarnaast (gratis)
toolbox trainingen waarbij wordt ingegaan
op de normering en veiligheidsaspecten
die een rol spelen bij het maken van de
juiste verpersing.
Neemt u voor het inplannen van een
toolbox contact op met H.K. Electric.
H.K. Electric, Klauke en de Technische
Unie zorgen dat u klaar bent voor de
toekomst!
www.hkelectric.nl
www.klauke.com
www.technischeunie.nl
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FENON LED schijnwerpers
Verlichting

Ledverlichting van
ongekende klasse
Fenon levert onvergelijkbare kwaliteit in led werkverlichting en schijnwerpers.
Niet alleen omdat het verreweg de beste energiezuinige werkverlichting en
schijnwerpers zijn, maar ook omdat vergelijken zo moeilijk is. De Nederlandse
fabrikant Keraf geeft aan waar we op moeten letten bij led.

Fenon voert alleen haar PROF-line bij
Technische Unie: dat is de echte top
in led werkverlichting. De nieuwste
armaturen van Fenon leveren van

2.350 lm tot liefst 35.000 lm (5000K).
Te vaak wordt de lichtopbrengst van
lampen nog in Watt weergegeven, maar
Watt geeft louter het verbruik aan. Dat
doet deze Fenon-lampen tekort. Geen
enkele andere led werkverlichting weet
immers zoveel Lumen uit een Watt te
halen (tot wel 147 lm/W). Dat heeft twee
voordelen: u hebt bij evenveel Watt
aanzienlijk meer licht op het werk én
de warmteafgifte is opvallend laag. De
lampen zijn zowel in klasse I als II en III
uitgevoerd. De klasse II uitvoeringen
mogen binnen handbereik gebruikt
worden.

Osram
Fenon assembleert haar hoogwaardige
ledverlichting in Nederland. Daarbij maakt
het gebruik van een slagvaste aluminium
behuizing, een solide en verstelbaar
verzinkt statief (klasse II), ledtechnologie
van onder meer Citizen en Osram. Door
pas in Nederland te assembleren kan in
de Fenon lampen altijd de meest actuele
ledtechnologie worden toegepast. Ook
dat maakt dat Fenon binnen de energieklasse A++ valt. Op de kwaliteitslampen
wordt ook zonder meer drie jaar garantie
gegeven.
Ver stralend
De led verstraler binnen het Fenon
assortiment onderscheiden zich door
een stralingshoek van 60˚ ten opzichte
van de standaard stralingshoek van 120˚.
De gebundelde straal wordt gerealiseerd
door een lens toe te passen op de led
chip. De led verstralers zijn verkrijgbaar
in 7.250 lm, 14.500 lm, 29.000 lm en
35.000 lm met respectievelijk 50W,
100W, 200W en 250W. De solide
verstralers worden onder andere als
terreinverlichting toegepast, waar de
200W led een goede vervanger blijkt
voor de 400W gasontladingslamp.
Tubemaster
De fraaie Tubemaster is de ideale
ledlamp voor tijdelijke verlichting op
zware locaties. Denk bijvoorbeeld aan
bouwplaatsen en scheepswerven. De
lamp is met haar polycarbonaat buis met
aluminium profiel en actuele ledtechniek
volledig onderhoudsvrij, zuinig en geeft
dankzij de doordachte diffuser een
aangenaam en natuurlijk daglicht. De
lamp is verkrijgbaar in klasse I, II en III
met een lichtopbrengst van 1.500 lm,
2.500 lm of zelfs 4.000 lm. Pure kwaliteit
met drie jaar garantie.
www.keraf.nl
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Famostar & DALI:
Verlichting

Een totaaloplossing in
(nood)verlichting
Profiteert u al van de voordelen van DALI? Het complete portfolio van Famostar is
leverbaar in DALI, waardoor u uw decentrale noodverlichtingssysteem centraal kan
bewaken en beheren vanaf één plek. Combineer het met de algemene verlichting voor
een gemakkelijk te onderhouden en registreren totaaloplossing.
heeft u een overzichtelijke en actuele
status van het functioneren van het noodverlichtingssysteem. Ook kunt u door
middel van de logboekfunctie het
onderhoud aantoonbaar registreren.

DALI
DALI staat voor ‘Digital Adressable
Lighting Interface’ en is dé internationale
communicatiestandaard in licht. Met
dit intelligente lichtregelsysteem is
individuele bewaking en registratie van
armaturen eenvoudig. Een DALI-communicatiesysteem bestaat uit een controller
en verlichtingscomponenten met
DALI-aansluiting. De controller kan de

verlichting monitoren en controleren
doordat het DALI-systeem data ontvangt
en terugstuurt. Dit in combinatie met
een degelijk verlichtingssysteem biedt u
uitgebreide mogelijkheden.
Functionaliteiten
Via een centrale applicatie is de installatie
te monitoren op bijvoorbeeld een pc,
tablet of smartphone. Op deze manier

Overige functies die Famostar ondersteund zijn (afhankelijk van het gekozen
gebouwbeheersysteem):
• Het aan- of uitzetten van permanente,
geschakelde verlichtingsarmaturen
(bijvoorbeeld dag-/nachtverlichting)
• Het testen van de armatuur (de accu en
lichtbron) met een vrije planning van het
tijdstip van de autonomietest (> 1 uur)
en de functietest (> 1 minuut)
• Het uitlezen van de status van de
armatuur (bijvoorbeeld normaal/noodbedrijf, aan het laden of opgeladen,
aantal branduren van de lichtbron en
eventuele defecten)
• Het monitoren van het energieverbruik
Compleet systeem in DALI
U bent bij ons aan het juiste adres voor
noodverlichting voorzien van DALI. Voor
het bieden van een centraal beheersysteem werken wij samen met vooraanstaande partijen die gespecialiseerd zijn
in lichtregelsystemen, centraal beheersystemen en applicaties. Dit systeem
moet noodverlichting volgens de DALInormen IEC 62386-101 en -202 ondersteunen om te communiceren met onze
armaturen. Een compleet DALI-systeem
maakt het mogelijk een totale lichtoplossing te bieden.
www.famostar.nl
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Kinerock

Kinerock is het nieuwe paradepaardje van Kinedo. Deze stijlvolle en zaagbare
douchebak met natuursteen structuur is verkrijgbaar in zes natuurtinten en past
uitstekend in de moderne badkamer.

Kinerock douchebak van materiaalcomposiet.

De Kinerock douchebakken zijn gemaakt
van Biolex, een mineraalcomposiet. Dit
innovatieve en gepatenteerde materiaal
is opgebouwd uit verschillende lagen
mineraal en acrylhars met een gekleurde
gelcoating als toplaag. Het mineraalcomposiet is zeer kras- en schokbestendig en solide. Het materiaal heeft
bovendien een goede warmte-isolatie.
De douchebak voelt daardoor nooit koud
aan de voeten en biedt dankzij de reliëfstructuur tegelijkertijd een goede grip.

Kinerock 160 x 80 cm, wit, ingebouwd.

Zaagbaar
Een extra voordeel van Biolex is de zaagbaarheid. Heeft u een afwijkende afmeting
of een speciale uitsnijding nodig? Geen
probleem, u kunt de douchebak ter
plaatse eenvoudig passend maken voor
iedere badkamer. Een pluspunt voor een
snelle en doeltreffende installatie, zeker
bij het renoveren van een bestaande
badkamer waarbij vaak maatwerk nodig is.
Inbouw douchebak: stijlvol en
volgens de trend
De extra vlakke Kinerock douchebak
volgt de designtrends op de voet. Het
drempelloze comfort van een inloopdouche in combinatie met de talrijke
maat- en kleurvarianten maakt Kinerock
tot een bijzonder fraaie en comfortabele
oplossing voor de veeleisende badkamerinrichting. De serie is leverbaar in zes
moderne kleuren (wit, zwart, antracietgrijs,
steengrijs, zandkleur en mokka) en in
zestien afmetingen.

Drie installatiemogelijkheden
Kinerock is slechts 4 cm hoog en wordt
geleverd inclusief een ruimtebesparend
afvoersysteem (extra vlakke sifon) en
afvoerputje met een debiet van 24 l/min.
De douchebak kan volledig worden
ingebouwd, hetgeen zorgt voor een
comfortabele en zeer veilige instap.
U kunt Kinerock ook op de vloer
installeren, of op stelpoten (optioneel
verkrijgbaar) waarbij er geen werkzaamheden aan de vloer nodig zijn.
Onderhoudsgemak
De Kinerock douchebakken zijn gemakkelijk in onderhoud. Ze worden geleverd
met een metalen afvoerrooster in dezelfde
kleur als de douchebak. Het afvoerrooster
is uitneembaar, waardoor de douchebak
moeiteloos schoongehouden kan worden.
www.kinedo.info

Kinerock 180 x 90 cm, antracietgrijs, met uitsnede.

Sanitair

Zaagbare douchebak
van mineraalcomposiet
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Voorbereid op de toekomst: xComfort
Elektrotechniek

Combineer gemak,
veiligheid en energiebesparing
xComfort is het draadloze huisautomatiseringssysteem van Eaton voor
bestaande bouw, renovatie en nieuwbouw. Met xComfort biedt de
elektrotechnische installatie op een eenvoudige wijze slimmere functies,
meer veiligheid en meer comfort.
Het domoticasysteem van Eaton valt
op door zijn betrouwbaarheid, eenvoud,
snelle en vooral schone manier van
montage en de zeer gebruiksvriendelijke
wijze van inbedrijfname. Er is geen
hak- en breekwerk nodig. xComfort
biedt functionaliteiten die het woongenot
en de veiligheid verhogen om zo het
zelfstandig wonen op latere leeftijd te
veraangenamen.
xComfort-oplossingen voor
verhoogde veiligheid en gemak
Schakelactoren kunnen ervoor zorgen
dat kritische apparaten zoals koffiezetapparaten, strijkijzer en kooktoestel veilig
afgeschakeld worden bij het verlaten van
de woning.
Rookmelders zorgen er voor dat de
verlichting in de slaapkamers en op
de verschillende etages automatisch
aangaat als deze geactiveerd worden.

Bewegingsmelders kunnen bij
afwezigheid van de bewoners een
alarm activeren als er toch beweging
in de woning gedetecteerd wordt.
Bij afwezigheid kunnen lampen automatisch ingeschakeld worden om
potentiële inbrekers af te schrikken.
Met een alarmschakelaar op het nachtkastje kan met één druk op de knop alle
verlichting in de woning ingeschakeld
worden als er een verdacht geluid
gehoord wordt.
Met xComfort is het mogelijk om met
één druk op een knop elke gewenste
verlichtingssfeer te creëren, zonder elke
lamp afzonderlijk in te hoeven schakelen.
Wandschakelaars kunnen op elke
gewenste plaats geplaatst worden: net
naast die luie stoel, op de zijkant van
de kast of zelfs onder het tafelblad
van de eettafel.
Als er ’s nachts iemand uit bed stapt en

naar het toilet loopt gaat automatisch
het licht op de overloop gedimd aan.
Bij terugkeer gaat het licht automatisch
weer uit.
Met een centrale schakelaar bij de
voordeur kan alle verlichting in huis
uitgeschakeld worden.
Een schakelaar op het nachtkastje zorgt
ervoor dat bij onraad in of bij de woning
alle verlichting in huis ingeschakeld wordt.
Bij een alarmmelding wordt automatisch
de bijbehorende verlichting ingeschakeld.
xComfort kan tevens een belangrijke
bijdrage leveren aan energiebesparing,
voor zowel verlichting als verwarming.
xComfort wordt geïnstalleerd door de
lokale, speciaal hiervoor opgeleide elektrotechnische installateur.
www.xcomfort.nl
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Bette

Vloergelijk en drempelvrij douchen wordt
steeds populairder, biedt vele voordelen

en is bovendien ideaal voor levensbestendig wonen. Daarnaast zijn douches
met vlakke douchebakken goed toegankelijk voor senioren, ideaal voor mindervaliden en mensen in rolstoelen.
Met de vlakke douchebakken van Bette
beleeft de consument een minimalistisch
design, ruimtelijk comfort, kwaliteit en
veiligheid. Want de douchevlakken zijn
heel vlak, er is keuze uit vele afmetingen
en kleuren, en het optionele antislip is
onzichtbaar en op het volledige oppervlak
aangebracht. Dus veiliger. En met Bette

kiest u voor een duurzaam materiaal:
robuust geëmailleerd titaanstaal met
dertig jaar garantie!

Sanitair

Vlakke douchebakken
Nog meer keus
De serie BetteFloor is uitgebreid met vier
douchebakken. U kunt nu kiezen uit zelfs
46 afmetingen. Bij de serie BetteFloor
Side zijn er vijf nieuwe afmetingen,
26 totaal. Daarnaast levert Bette douchebakken met een schuine of ronde hoek.
bette.nl

Safety - veiligheidslichtschermen

De F3SG-R veiligheidslichtslichtschermen van Omron
combineren een torsiestijve constructie met een functie
voor het oplossen van problemen op basis van QR-codes
om eenvoudige uitlijning te garanderen.
Om aan de behoeften van zoveel
mogelijk gebruikers te voldoen zijn
deze lichtschermen verkrijgbaar in twee
versies, de basisversie F3SG-RE voor
eenvoudige aan/uit detectietoepassingen
en de geavanceerde F3SG-RA voor veelzijdiger veiligheidsoplossingen.
Beide versies kunnen worden geleverd
als vingerdetectietype met een detectievermogen van 14 mm of als handdetectietype met een detectievermogen
van 30 mm. Beveiligingshoogtes tot
2.080 mm worden aangeboden voor
vingerdetectietypes, die een maximaal
bereik van 10 m hebben, en tot 2.510 mm
voor de handdetectietypes, die een
maximaal bereik van 20 m hebben.
F3SG-R lichtschermen hebben een
IP67-beschermingsgraad en zijn gebouwd
om washdown- en stoffige omgevingen
te weerstaan. Ze zijn voorzien van een
uitzonderlijk stijve constructie die overlangse torsieproblemen elimineert en
snel en eenvoudig te installeren is. Om

het installeren nog makkelijker te maken,
zijn de lichtschermen voorzien van een
optische synchronisatie-functie waardoor
het niet nodig is om de bedrading te
synchroniseren tussen zender en
ontvanger.
Mochten er bij deze innovatieve
producten ooit problemen optreden
dan kunnen gebruikers simpelweg met
een smartphone of tablet een QR-codesticker scannen die op de machine is
aangebracht. Ze worden dan direct naar
een webpagina geleid die gedetailleerde
aanwijzingen geeft voor het oplossen
van problemen. Deze informatie is
beschikbaar in acht talen.
De eenvoudige F3SG-RE-versies zijn,
net zoals de geavanceerde F3SG-RA,
voorzien van voorbedrade connectoren
om de bedrading te verminderen en
duidelijke led aan/uit-indicatoren, en
bieden een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing voor eenvoudige
toepassingen.

https://industrial.omron.nl/nl/
products/safety-sensors

Elektrotechniek

Eenvoudig te installeren
en te gebruiken
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A.O. Smith
Verwarming & Klimaat

Een hoogrendementboiler
verdient u zo terug!
Gezien de enorme meerwaarde van condenserende toestellen adviseert A.O. Smith
altijd om een atmosferische boiler te vervangen door een condenserend alternatief.
Het realiseren van maximale energiebesparingen is namelijk belangrijk bij het
ontwerpen van sanitaire warmwaterinstallaties.
De condenserende (zonne)boilers van
A.O. Smith zijn energiezuinig en hebben
een gunstig effect op de EPC-berekening
bij het ontwerp van het gebouw en bijbehorende installatiekeuze. De condenserende systemen van A.O. Smith voldoen
al aan de de ErP 2018 regelgeving en
behalen de hoogst mogelijke energielabels.

Tabel terugverdientijd atmosferisch toestel door condenserend toestel
Jaren
6,0
Gemiddelde terugverdientijd (jaar)
Spreiding terugverdientijd (jaar)
5,0

4,0

3,0

2,0

Aan de hand van de grafische weergave
op deze pagina is te zien hoe ontzettend
kort de periode is waarin de investering
van een condenserende boiler volledig
terugverdiend wordt. Door te kiezen voor
een condenserende boiler kunt u namelijk
ontzettend veel op de verbruikskosten
besparen en is de terugverdienperiode
van de investering zeer kort.
Maikel Geerlings, Sales Team Leader,
licht het belang van de juiste boilerkeuze
toe: Niet alleen voor een nieuw project
maar ook in de vervangingsmarkt
adviseer ik onze klanten om altijd te
beoordelen of een condenserende boiler
geschikt is in plaats van een atmosferisch
toestel omdat de terugverdientijd van een
condenserende boiler heel kort is. De
eigenaar is dus beter af om iets meer te
investeren bij aankoop en het voordeel in
tijd te verkrijgen van een lagere energierekening. Vanzelfsprekend moet er ook
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0
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beoordeeld worden of het rookgaskanaal
aan te passen is en of er een condensafvoer voorzien kan worden. Uit ervaring
blijkt dat dit vaak eenvoudig te realiseren
is. We hebben voorraad van alle condenserende modellen, dus ook voor de
vervanging kunnen wij per direct in de
wensen van de klant voorzien.
Hoewel de aankoopprijs, installatiekosten
en het rookgasmateriaal van een condenserende boiler duurder zijn dan die van
een atmosferische boiler, verbruikt de
condenserende boiler tot 30% minder gas
ten opzichte van de atmosferische boiler,
wat een gemiddelde besparing van 806
euro per jaar oplevert. Hierdoor heeft de

8000
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14000
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condenserende boiler een terugverdientijd
van één tot maximum vier jaar.
Elke situatie is uniek. Om uw specifieke
situatie vast te stellen en de optimale
oplossing te bieden tegen de beste investering, raden wij u aan samen met een
sales engineer van A.O. Smith het terugverdienscenario voor uw project te
berekenen. We helpen u graag energie
besparen!
www.aosmith.nl
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Comelit

Wazige beelden die op televisie worden getoond van CCTV systemen zijn bijna altijd
van oude installaties. Op dit moment leveren zelfs de meest betaalbare professionele
systemen hoge resolutie beelden via IP. Het is dus niet nodig om slecht herkenbare
gezichten in beeld te zien. De technologie is er!
Camerasystemen draaien niet
alleen om bewaking van de
omgeving
Camerabeveiliging is onder te verdelen
in twee categorieën, camerabewaking en
cameratoezicht. In beide gevallen zijn de
camera’s met een kabel aangesloten op
een opname unit. Bij cameratoezicht
worden de live beelden gebruikt voor
het herkennen van incidenten (proactief).
Deze camera’s zijn bijvoorbeeld geïnstalleerd in gevangenissen en op luchthavens. Bij camerabewaking worden
de opnamen na een incident bekeken
(reactief). Deze camera’s zijn onder
andere geplaatst in en rondom particuliere
woningen, appartementencomplexen,
tankstations en winkels. Groot voordeel
is dat ieder systeem tegenwoordig
eenvoudig via internet op afstand kan
worden bediend. Met de Comelit View S
app is het mogelijk 24/7 live de camerabeelden te bekijken en te beheren, waar
ook ter wereld.
Beveiliging, snel en simpel!
Er is behoefte aan een camerabeveiligingssysteem dat eenvoudig, snel en
dus betaalbaar is aan te sluiten.
De Italiaanse fabrikant Comelit heeft
meerdere systemen waarmee niet alleen
snel en effectief nieuwe installaties
kunnen worden aangelegd, maar ook
over bestaande coax-kabel een hoge
resolutie kan worden behaald. Oude
CCTV systemen kunnen dus simpel
beter worden gemaakt. Dat scheelt
investeren in nieuwe bekabeling!
De bekende service van Comelit zorgt
ervoor dat bij vragen de ondersteuning
snel is geregeld. Als enige in de Nederlandse markt van security heeft Comelit
tien specialisten door het land die kunnen
helpen het maken van de juiste keuzes.
www.comelit.nl

Elektrotechniek

Nooit meer wazige
beveiligingscamerabeelden
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Interlight
Verlichting

Interlight led schijnwerpers
De Interlight schijnwerpers zijn ideaal om
thuis en op werkplaatsen een veilige en
goed verlichte situatie te creëren.
De armaturen van Interlight zijn
verkrijgbaar in zes verschillende wattages,
van 10W/800 lm tot 200W/18.000 lm. Alle
varianten zijn energiezuinig en hebben
een lange levensduur (50.000 uur, vijf jaar
garantie). De 10W, 20W en 30W variant
zijn verkrijgbaar met geïntegreerde PIR
sensor. De hoeveelheid lux, afstand en
tijdsvertraging zijn instelbaar.
De schijnwerpers zijn ideaal voor

toepassing in fabrieken, stadions, havens,
tuinen, garages en in de bouw.
www.koopman.nu

Type
IL-FB10WK3P
IL-FB20WK3P
IL-FB30WK3P
IL-FB10WK3
IL-FB20WK3
IL-FB30WK3
IL-FB50WK4
IL-FB100WK4
IL-FB200WK4

Art.nr.
4212 496
4212 503
4212 510
9740 062
9740 069
9740 076
9740 083
9740 090
9740 097

BE-prijs
53,00
77,00
97,00
40,95
55,95
85,55
166,32
301,96
454,95

Invacare
Sanitair

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

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

kwalitatief hoogwaardig staal en worden
beschermd tegen roest door middel van
een Rilsan coating. Dit is een stoot- en
slagvaste coating die bestand is tegen
chemische stoffen en een elektrisch
isolerende werking heeft. Dankzij de 300
micron dikke laag is de coating volledig
poriënvrij en het metaal gevrijwaard van
roestvorming. De bevestigingsmaterialen
voor muur en vloer zijn van RVS 304.
Specials
Alle Revato douche-/toiletstoelen hebben
standaard een zitbreedte van 45 cm.
Wilt u andere afmetingen, dan is dit
geen probleem. Deze producten zijn

in afwijkende maten en uitvoeringen
leverbaar en worden in onze eigen
fabriek speciaal op maat gemaakt.
Wanneer u een stoel met een afwijkende
maat wilt bestellen, vraag dan het special
meetformulier aan.
www.invacare.nl
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HANSA PROTEC

Bij Hansa richten wij ons naast kwaliteit en design óok op gemak en veiligheid. Na
honderd jaar ervaring in sanitair snappen wij dat er heel wat komt kijken op het
gebied van veiligheid en hygiëne. Deze honderd jaar ervaring en innovatie hebben
wij gestopt in HANSA PROTEC.
Met HANSA PROTEC kunnen wij voor
elke toepassing de perfecte douche of
kraan bieden. Denk bijvoorbeeld aan
drinkwater veiligheid door onder andere
het gebruik van minder lood, volledig
nikkel-vrije productie en corrosie resistent
materiaal.
Maar ook ergonomische kranen en
douchesystemen voor de veeleisende
zorgsector zoals de HANSA MEDIPRO
serie. Deze serie biedt stillere douches
door onze HANSA LAMINEER technologie die ook nog eens legionella helpt
voorkomen door aerosolvorming te
verminderen. Deze producten zijn
bijzonder makkelijk schoon te maken
en zijn voorzien van THERMOCOOL
voor maximale veiligheid. Veiligheid en
gemak kunnen ook goed samen gaan
door gebruik te maken van elektronische
bediende kranen en bluetooth gestuurde
spoelfuncties.
Zo verzekert u zich met HANSA PROTEC
voor elk project van maximale veiligheid,
comfort en resultaat!
Kijk op onze website bij productenoverzicht/projecten (care) waar we u
mee kunnen helpen!
www.hansanederland.nl

• Behoud van de kwaliteit
van water
• Geavanceerde ondersteuning
bij voorkoming gezondheidsrisico’s
• Ondersteuning voor veilig
gebruik van water
• Besparing van middelen

Sanitair

Sanitaire veiligheid
van buiten èn van binnen
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Ruimte genoeg in de nieuwe Vega verdeler
Elektrotechniek

Alle functies van moderne
verdeler in één behuizing
De moderne groepenverdeler komt tegemoet aan de hoge eisen van installateur,
paneelbouwer en eindgebruiker. Met de nieuwe Vega lanceert Hager een behuizing
die in alle opzichten meer ruimte, gemak en design biedt.
Meest opvallend is het unieke buisinvoerstuk dat een hoge mate van installatiegemak geeft, terwijl het uitbedraden in
de verdeler bijzonder comfortabel is door
de geboden ruimte. Daarnaast verbeterde
Hager ook de vormgeving van de Vega;
niet alleen in stijl maar ook functioneel.

stukken hebben een vertanding gekregen,
zodat je de kabels met kabelbinders kunt
opvangen. Zo zijn alle verbeteringen aan
het ontwerp erop gericht om niet alleen
sneller en eenvoudiger te werken, maar
ook om de hele inrichting van de verdeler
netter en veiliger te maken.

Meer ruimte voor nieuwe techniek
De nieuwe Vega verdeler is 3 cm breder
en biedt ruimte aan één tot vier rijen van
achttien modulen. Ideaal voor kleinere
utiliteitsgebouwen of woningen, waar een
uitgebreidere installatie geplaatst wordt.
In de nieuwe Vega kun je, via het meegeleverde buisinvoerstuk dat speciaal voor
de Nederlandse markt is ontwikkeld,
dertien buizen op rij aan de Vega
koppelen. Als de verdeler twee, drie of
vier rijen met modulen telt, dan levert
Hager twee of drie buisinvoerstukken
mee. Op elkaar geklikt kunnen deze
invoerstukken in één keer 39 buizen
boven (of onder) de verdeler vastzetten.
De buisinvoerstukken hebben beschermingsgraad IP30.

Meer keuze en makkelijk
installeren
Die aandacht voor veiligheid en eenvoud
zie je aan de vele details in de verdeler
zelf, maar ook aan de wijze waarop de
doorvoermogelijkheden voor aangebouwde verdelers zijn gecreëerd. Het
aardblok zit standaard in de kast en op
vele plekken in de behuizing zitten
uitdrukstukken en vooruitsnijdingen voor
kabel, buis en goot, zodat een aansluiting
op bijna elke plek mogelijk is. Niet alleen
in de onderkant en zijkant, maar ook in
achterzijde. Het kabel- en gootinvoerstuk
wordt, naast het buisinvoerstuk, met de
kast meegeleverd, en optioneel zijn ook
invoerstukken met tulen voor kabel
leverbaar. Deze invoerstukken hebben
standaard beschermingsgraad IP40.
De verdelers zijn koppelbaar en zowel
naast elkaar als boven elkaar te plaatsen.
Er is een kabelinvoerstuk beschikbaar
met extra afdichting en regendak om
beschermingsgraad IP41 te realiseren.

Gericht op sneller en veilig werken
Een grote verbetering zit hem in het
bedradingsgemak. Omdat de verdeler
3 cm breder is, ontstaat er meer ruimte
aan de zijkanten voor verticale bedrading.
Ook krijg je bij de verdeler speciale clips
om de bedrading te bundelen. De
vernieuwde vormgeving biedt veel doorvoerruimte tussen bodem en cliprail.
Bovendien is het montageframe snel en
gemakkelijk uitneembaar, wat alle aansluitingen beter bereikbaar maakt. De invoer-

Fraaie, doordachte vormgeving
De afdekkap kun je met de grote bevestigingsschroeven snel en bedrijfszeker
monteren. In de afdekkap zitten verwij-

derbare coderingsstrookhouders. Achter
die houders kun je de papieren coderingsstroken aanbrengen. Daardoor ben je
altijd in staat om de codering eenvoudig
aan te passen en te vernieuwen. Het softwarepakket Semiolog helpt je daarbij.
De afdekkap wordt vervolgens afgesloten
met een nieuw vormgegeven deur. De
deur is zowel transparant als in wit
verkrijgbaar en wordt standaard meegeleverd. De deur draait tot in een hoek
van 180o en de draairichting wijzig je
eenvoudig. De handgreep is goed
bereikbaar, ook als je twee kasten naast
elkaar plaatst met de handgrepen naar
elkaar toe. De handgreep is optioneel
leverbaar met een slot en sleutel.
Meer info
De nieuwe Vega is vanaf 4 september
vanuit voorraad verkrijgbaar bij Technische
Unie. Kijk voor meer informatie over de
vernieuwde Vega en andere producten
en concepten rondom verdelers op de
website.
hager.nl/vega
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Voorkom handletsel

Bij twintig procent van alle bedrijfsongevallen in Nederland is er sprake
van letsel aan de handen. In zeventig procent van deze gevallen droeg
het slachtoffer geen werkhandschoenen. Stom, een handschoen die
voldoet aan de vereiste normeringen en is afgestemd op de te verrichten
werkzaamheden had (zwaar) letsel kunnen voorkomen.

Steeds vaker worden er controles
uitgevoerd door de Inspectie SZW in de
bouw op het naleven van de REACHverplichtingen en dat is schijnbaar niet
voor niks. De jaarlijkse kosten door het
oplopen van handletsel bedraagt ruim
300 miljoen. Een groot deel van deze
kosten betreffen verzuimkosten. En dan
hebben we het nog niet over de pijn en
ellende waarmee dit gepaard gaat voor
het slachtoffer.
Werkgevers zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om er
voor te zorgen dat werkzaamheden zo
veilig en gezond mogelijk uitgevoerd
kunnen worden. Allereerst moet geprobeerd worden om risico’s te voorkomen
en is dat redelijkerwijs niet mogelijk, dan
moeten er collectief maatregelen getroffen
worden, zoals het ter beschikking stellen
van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor werknemers.
Werknemers worden gecontroleerd op
het juiste gebruik van deze persoonlijke
bescherming. Houden werknemers zich

ondanks voldoende beschikbaarheid en
duidelijke instructies, plus toezicht daarop
van de werkgever niet aan de afspraken,
dan kan de werknemer hiervoor een boete
ontvangen.
Voorkom letsel en boetes en
draag de juiste PBM
Het is al lang niet meer zo dat werkhandschoenen oncomfortabel zijn tijdens het
uitoefenen van de werkzaamheden, dus
waarom worden ze dan niet altijd
gebruikt? De moderne werkhandschoen
blinkt juist uit in comfort en gebruikersgemak en zorgt voor optimale veiligheid.
Majestic biedt een compleet assortiment
aan werkhandschoenen van uiteenlopende
merken als uvex, Ansell, M-Safe en OXXA
Safety Gloves en mag zich met ruim 35 jaar
ervaring met recht een handschoenenspecialist noemen. Onze ervaren
verkopers en productspecialisten staan
voor u klaar om u te adviseren over welke
handschoenen u het beste kunt gebruiken
bij welke toepassing en voldoen aan de
normen.

Ook over andere productgroepen zoals
werkkleding en veiligheidsschoenen
hebben we inmiddels jarenlange ervaring
opgebouwd. Door het geven van een
gedegen advies komt u niet voor onverwachte boetes te staan en voorkomt u
(zwaar) letsel.
www.majestic.nl

Gereedschap

Actieve controle
op handbescherming
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Zelio Time
Elektrotechniek

De eerste op NFCgebaseerde industriële tijdrelais
Schneider Electric, wereldwijd specialist op het gebied van energiemanagement en
procesautomatisering, heeft het eerste tijdrelais ter wereld ontwikkeld op basis van Near
Field Communication (NFC). Hierdoor kan een tijdrelais efficiënter en nauwkeuriger
worden ingesteld en bediend. De tijdrelais Zelio Time is een belangrijke stap in de
technologische vooruitgang voor de energiemarkt.

De Zelio Time werkt uiterst efficiënt
omdat tijdfuncties eenvoudig kunnen
worden aangepast via een smartphone
of tablet. Het tijdrelais kent maar liefst
28 verschillende tijdfuncties in één enkele
productreferentie, ongeëvenaarde tijdschalen en ondersteunt spanningen van
24VDC tot 240VAC. Reguliere tijdrelais
hebben vaak een foutmarge tot ongeveer
tien procent. Bij de Zelio Time is dit
slechts 0,2% door verregaande automatisering. Het proces is hierdoor 50%
nauwkeuriger dan huidige oplossingen.
De Zelio Time is eenvoudig te implementeren dankzij leesbare bedradingsschema’s aan de zijkanten. Het tijdrelais
heeft daarnaast een uitgebreide keuze in
outputs en aansluitklemmen met schroef-

of veerklemmen. Handmatig instellen is
door de Zelio Time bovendien verleden
tijd. Dankzij een intuïtieve app besparen
gebruikers tijd door het tijdrelais via een
smartphone of tablet in te stellen. De app
bevat daarnaast tijdbesparende functies,
zoals de optie tot klonen en het bewaren
van tijdsinstellingen om het werkproces
eenvoudiger te maken. Zonder aanraking
van knoppen kan men instellingen
bekijken en veranderingen doorvoeren,
waardoor een snelle diagnose en identificatie mogelijk is. Om de veiligheid van de
fabrieksinstellingen te garanderen heeft
de Zelio Time wachtwoordbescherming.
Voor meer informatie kijkt u op:
www.schneider-electric.nl/industrie
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NeTYS-RT UPS

De NeTYS-RT is blijvend in prijs verlaagd
en is er ook met marine-keur.
Handige UPS selectietool bij ‘tools’
‘elektrotechniek’ op de Technische Unie
website.
De back-up tijd kan eenvoudig uitgebreid
worden met battery-packs.
Slechts 2U (2HE) rack ruimte is nodig,
maar de NeTYS-RT kan ook als tower
neergezet worden naast uw apparatuur.
De NeTYS-RT is eenvoudig te installeren
en behoeft geen configuratie bij eerste
in-bedrijf-stelling. De heldere LCD-

interface maakt de UPS eenvoudig te
bedienen. Voor de communicatie met
LAN en/of BMS zijn verschillende
kaarten beschikbaar.
Deze on-line dubbel conversie UPS geeft
de beste beveiliging voor uw apparatuur
tegen stroomuitval, stroomstoringen EN
slechte kwaliteit (Power Quality) van uw
spanning.
De NeTYS-RT zorgt voor een hoge
energie-efficiëntie, totale bescherming
en energiebesparing voor toepassingen
zoals server, switch, opslagmedia, VOIP

en beveiligingsapparatuur.
Door de grote
tolerantie
van de
ingangsspanning
blijft het aantal
omschakelingen
naar de batterijmodus beperkt, waardoor
de batterij langer meegaat.

Elektrotechniek

Beste prijs/kwaliteit

www.socomec.nl

Nullifire

Al meer dan veertig jaar houden wij ons bezig met de technologie van
opschuimende brandwerende producten en het vinden van brandwerende
oplossingen. Dit met de focus op het redden van levens, beschermen van
eigendommen en het beperken van bedrijfsrisico’s.
Met Nullifire beschikt u over een
compleet, volledig gecertificeerd pakket
van brandwerende afdichtingsproducten
voor voegen en doorvoeren in bouwkundige constructies. Deze producten zijn
volledig getest en goedgekeurd volgens
de nieuwste Europese normen en bieden
diverse productcertificeringen van het
hoogste niveau.

Naast een hoogwaardig productenscala
bieden wij adviezen, trainingen en projectbegeleiding om u te helpen aan de juiste
brandwerende oplossingen.
Nullifire is het productmerk binnen tremco
illbruck dat totaal gefocust is op brandwerende oplossingen.
www.nullifire.nl

Het toepassen van Nullifire producten
is niet alleen de juiste oplossing
voor vandaag, maar zal voldoen
aan de veranderende wetgeving
in de toekomst.

Nullifire FS705
Brandwerende Grafiet
Uniek: geschikt voor kunststof
buizen tot en met Ø 125 mm.
FS705 Brandwerende Grafiet
is ontwikkeld om
de meest uiteenlopende brandwerende doorvoeren
af te sluiten en een
twee uur durende
brandwerendheid
te bieden.
Voordeel:
Eenvoudig in
verwerking en
tijdbesparend.
Classificatie
volgens
EN 13501-2.

Sanitair

Zekerheid in brandwerend
afdichten
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NORTON WDO-SV-RS
Verlichting

Dynamische ledoplossing
voor parkeergarages
Parkeergarages zijn vaak 24 uur per dag 365 dagen per jaar toegankelijk terwijl het
gebruik gedurende het etmaal wisselend is. De eisen die aan de verlichting worden
gesteld, zijn dan ook heel specifiek. Voor de veiligheid en het comfort is een voldoende
hoog lichtniveau gewenst van de juiste lichtkleur. Daarnaast spelen economische
en duurzaamheidsmotieven een rol waarbij een minimum aan energieverbruik en
onderhoudskosten belangrijk zijn.

WDO-SV-RS: dynamische
verlichting
Het waterdichte WDO-SV-RS armatuur
(IP66) biedt dankzij haar functionaliteit
de perfecte lichtoplossing voor parkeergarages. Ieder armatuur is uitgevoerd
met radar en een schemerschakelaar, en
reageert autonoom. Standaard brandt het
armatuur bij voldoende duisternis op low
level (25%) zodat er altijd een minimum aan
licht aanwezig is. De WDO-SV-RS zal bij
geringe beweging reageren en opschakelen

naar medium level (50%) en uiteindelijk,
als personen of auto’s nog dichter bij de
armaturen komen, naar high level (100%).
Wanneer het armatuur niets meer detecteert, dimt het soft terug. Zo ontstaat een
aangename lichtbeleving met een gelijkmatige lichtverdeling voor een goede
herkenbaarheid van voertuigen, mensen
en bewegwijzering. Dit draagt bij aan
het comfort en veiligheidsgevoel van de
bezoekers, terwijl het energieverbruik wordt
geminimaliseerd. Bij low level wordt maar
liefst 90% energie bespaart ten opzichte
van 58W tl-armaturen.
Lange levensduur
De WDO-SV-RS heeft een levensduur van
meer dan 100.000 uur L80/B10. Hierdoor
wordt het onderhoud en de vervanging
van armaturen tot een minimum beperkt.

De efficiënte leds en slimme schakeling
zorgen voor een grote besparing op
de energiekosten. Bovendien voldoet
het armatuur aan de norm voor Energie
Investeringsaftrek (EIA). Dit resulteert
in een aanzienlijke verlaging van de
TCO (Total Cost of Ownership). Een
milieubewuste keuze die ook financiële
waarde creëert!
Meer informatie
Bent u op zoek naar een oplossing voor
uw project? Neem dan contact op met
uw Technische Unie verkoopkantoor of
bezoek de Norton stand op de TU Boot
die van 9 oktober tot en met 20 november
vaart. Daar kunt u deze en andere verlichtingsoplossingen van Norton bekijken.
www.norton.nl/wdo-sv-rs
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FLUKE

1. Begrijp het probleem/de
symptomen
Alvorens elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden of eerste metingen van
de netvoedingskwaliteit uit te voeren, is
het aan te bevelen om u zelf een beeld te
verschaffen van wat er precies gebeurt,
met name als u werkt in een onbekende
omgeving. Als het om specifieke
machines gaat, kan een gesprek met de
operator van de apparatuur vaak inzicht
verschaffen in de mogelijke oorzaak van
een probleem.
2. Begrijp de omgeving
Indien beschikbaar, kunnen schematische
voorstellingen van onschatbare waarde zijn
om te zien hoe alle belastingen worden
gevoed. Soms laten de schema’s zien
dat er in een stroomkring een gevoelige
belasting aanwezig is die apparatuur voedt
waarvan bekend is dat deze bepaalde
soorten afwijkingen in de netvoedings-

kwaliteit veroorzaakt. Dergelijke schema’s
helpen ook bij het opstellen van een
schema met daarop de plaats waar het
meetinstrument voor de netvoedingskwaliteit het best kan worden aangesloten
en met vragen betreffende de basisinstellingen, zoals het type voeding en
de nominale spanning. Controleer de
elektrische aansluitingen en inspecteer
vervolgens snel de panelen om te zien of
er iets loszit of gevaar loopt oververhit te
raken. In dit stadium kan een warmtebeeldcamera handig zijn voor het snel
opsporen van oververhitte onderbrekers
of aansluitingen.
3. Sluit het meetinstrument voor
de netvoedingskwaliteit aan
Sluit de spanningsmeetsnoeren aan op
het meetinstrument; let daarbij op dat het
label van elke connector overeenkomt
met het corresponderende label op het
instrument. Sluit de spanningsmeets-

noeren vervolgens aan op de stroomkring,
waarbij u opnieuw oplet op de labels van
de connectoren en op de fasen van de
stroomkring. Controleer of de krokodillenklem goed vastzit en dat de spanningsmeetsnoeren zodanig worden
ondersteund dat er geen snoer van de
stroomkring wordt losgetrokken. Sluit de
stroomtangen aan op de stroomkring; let
daarbij op de pijl die de stroomrichting
aangeeft en dat dezelfde fase met het
spanningsmeetsnoer wordt gekozen.
Als het instrument wordt gevoed via de
meetsnoeren, sluit dan de jumperkabels
van de stapelbare stekkers aan het
instrument aan op de corresponderende
ingangen van de voeding. Sluit anders
het AC-netsnoer aan.
4. Controleer de aansluitingen
Het verdient altijd aanbeveling om de
aansluitingen te controleren voordat u
begint met loggen. Met sommige meetinstrumenten voor de netvoedingskwaliteit, zoals de Fluke 1736 en 1738
Power Loggers, kunt u verbindingen
controleren via een intelligente controlefunctie. Met deze functie kunt u digitaal
bevestigen dat alles correct is aangesloten. Als er een fout is opgetreden,
kunt u kiezen voor het fysiek aanbrengen
van wijzigingen of u kunt gewoon op de
‘autocorrectie’-knop drukken zodat het
instrument intern de wijzigingen voor u
aanbrengt.
Voordat u een en ander afrondt, is het
raadzaam om de apparatuur een werkcyclus te laten uitvoeren om te controleren of de instellingen overeenkomen met
de verwachtingen én beveilig de locatie.
www.fluke.nl/powerlogger

Gereedschap

Alvorens de netvoedingskwaliteit te meten…
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Doepke Dasy
Elektrotechniek

Efficiënt verlichten
De Doepke Dasy is een schemerschakelaar voor wand- en mastmontage.
Het schakelmoment richt zich op de lichtsterkte, zodat ook in de verschillende
seizoenen bij de juiste schemerwaarde
wordt aan- en uitgeschakeld. Dus:
energie- en kostenbesparend.
In- en uitschakelvertraging
Omdat de Doepke Dasy een aan- en
uitschakelvertraging heeft, wordt hij niet
beïnvloed door bijvoorbeeld voorbijrijdende
auto’s of kortstondige verduistering.

Ook met tijdklok - Dasy TC
Met de geïntegreerde schakelklok kunt
u een tijdsbestek vastleggen, waarin
geen verlichting nodig is.
Nu ook leverbaar in de kleur antraciet.
www.hateha.nl

Type
Dasy TC wit
Dasy TC antr.

Art.nr.
4058 958
7834 422

BE-prijs
133,30
134,00

Theben - tijden veranderen

Vanaf nu is er top3
De schakelklokken van Theben zijn al tientallen jaren lang de norm voor veelzijdige
functionaliteit, bedieningscomfort en betrouwbaarheid. Theben vervangt de top2apparaten voor de nieuw ontwikkelde top3-serie digitale schakelklokken.
Appsoluut veilige overdracht
De nieuwe digitale schakelklokken uit
de top3-serie lossen de bewezen top2apparaten af en vormen een nieuwe
mijlpaal qua vermogen, efficiënt energieverbruik en programmeerbaarheid.
Zo kunnen tijdschakelprogramma’s
eenvoudig per app worden geregeld en
via Bluetooth Low Energy naar de klok
worden overgedragen. Tegelijkertijd zijn
top3-apparaten gegarandeerd volledig
compatibel met top2-apparaten. Met de
astronomische schakelklokken SELEKTA
top3 kunnen aangesloten verbruikers
precies na zonsop en -ondergang worden
geschakeld.
Ideaal voor led
Dankzij de nieuw ontwikkelde nuldoorgangsschakeling is het mogelijk om de
hoge inschakelstroom van led veilig te
controleren. Met top3 schakelt u het
5-voudige ledvermogen vergeleken
met top2.

Breed toepassingsgebied
De nieuwe digitale schakelklokken
top3 zijn bij uitstek geschikt voor het
tijdgestuurd schakelen van straat-,
etalage- of reclameverlichtingen, voor
de lichtregeling in en rondom openbare
gebouwen en parkeergarages en voor
schoolklokken en ventilatie-installaties,
pompen en fonteinen respectievelijk
overige toepassingen.
www.theben.de/nl
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Inatherm rookgasventilatie

Elke kachel heeft een goede, veilige rookgasafvoer nodig. Dankzij een goede
rookgasafvoer komt er geen hinderlijke en giftige houtrook in huis. Overlast in de
vorm van prikkende ogen, benauwdheid, stank en roetaanslag op muren en
plafonds zijn voor veel mensen redenen om de houtkachel niet te gebruiken.
Deze klachten, veroorzaakt door onvoldoende trek in het schoorsteenkanaal,
behoren met een Draftbooster tot het verleden.

Problemen bij slechte
schoorsteentrek
Een kachel heeft voldoende luchttoevoer
nodig om goed te functioneren en ervoor
te zorgen dat de rookgassen via het
schoorsteenkanaal uw huis verlaten. De
aanwezige trek in het schoorsteenkanaal
is hierbij een bepalende factor. Deze
trek ontstaat door het verschil tussen
de hoge temperatuur van de rook en de

Voordelen Draftbooster
• Gemakkelijker het vuur
aansteken en hout toevoegen
• Veel minder rook en roet in
de woonkamer
• Betere houtverbranding
• Snellere opwarming van de
woonruimte
• Plug & play installatie

lagere temperatuur van buiten. Omdat de
schoorsteen nog koud is wanneer u het
vuur aansteekt, is er niet altijd voldoende
trek. Daardoor is het vaak moeilijk om
het vuur aan de gang te krijgen zonder
dat er rook en gassen in de woonkamer
vrijkomen. De Draftbooster biedt hiervoor
een eenvoudige, maar perfecte oplossing.
Draftbooster - de plug & play
kacheltrekventilator
De Draftbooster kan heel eenvoudig
bovenop de schoorsteen worden
geplaatst. Wanneer u de ventilator
inschakelt met de meegeleverde
afstandsbediening, kunt u het vuur in
uw houtkachel gemakkelijker aansteken.
Bovendien kunt u moeiteloos de deur
van uw kachel openen en houtblokken
toevoegen. Zodra de kachel goed brandt,
kunt u de Draftbooster eventueel uitschakelen. De ventilator trekt de rook op en

blaast deze uit, zodat er minder rook en
roet in de woonkamer vrijkomen. Verder
zorgt de rookgasventilator voor een betere
verbranding van uw hout, waardoor de
uitstoot van schadelijke stoffen afneemt
en de woonruimte sneller opwarmt.
De Draftbooster is geschikt voor gesloten
houtkachels tot 8kW en kan voor elke
schoorsteen met onvoldoende trekvermogen worden gebruikt - zowel metalen
als bakstenen schoorstenen met een
maximale diameter van 220 mm.
Wilt u meer informatie over de Draftbooster? Neem contact op met Inatherm
of neem een kijkje op onze website.
www.kacheltrekventilator.nl

Verwarming & Klimaat

Voorkom rookterugslag
in huis met de Draftbooster
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Itho Daalderop
Verwarming & Klimaat

Ondersteboven van nieuwe WTW
Binnenklimaatspecialist Itho Daalderop
introduceert de nieuwste generatie
WTW-ventilatie voor iedere toepassing.
Als onderdeel van een nieuwe range
ventilatie-oplossingen met warmteterugwinning wordt de HRU ECO 300
geïntroduceerd; een ventilatie-unit met
verschillende unieke opstellingsmogelijkheden, waaronder achter het knieschot.
De HRU ECO 300 is de meest energiezuinige, installatie- en servicevriendelijke
WTW-ventilatie-unit in zijn soort. Uniek
zijn de verschillende opstellingsmogelijkheden, zoals achter het knieschot, op de
vloer, aan de wand en het plafond. De

HRU ECO 300 is hierdoor zeer geschikt
voor toepassing in woningen en appartementen, zowel in nieuwbouw als projectmatige renovatie. De HRU ECO 300 is
door zijn afmetingen en flexibele opstelmogelijkheden de ideale vervanger van
oudere WTW’s, ongeacht het merk.
Energiezuinigheid en
systeem opties
Binnen Ecodesign wordt de HRU ECO
300 als enige, zonder sensor, al gewaardeerd met een energielabel A+. De unit
heeft een rendement van 97% en kan ook
toegepast worden als vraaggestuurd
systeem. Dit laatste levert extra energie-

Reukafsluitende renovatieput
Sanitair

Past altijd en overal
Aquaberg B.V. uit Hoevelaken denkt graag in praktische
oplossingen. Deze specialist in waterafvoer bedacht iets
slims voor renovatieputten.
Te lage vloerput
Bij de renovatie van een badkamer
wordt vaak een nieuwe tegelvloer over de
bestaande badkamervloer heen gelegd.
Wel zo gemakkelijk. Dat levert voor tegelzetters of installateurs van sanitair helaas
een herkenbaar probleem op: de vloerput
komt daardoor te laag te liggen. Hakken
en breken om dit euvel te verhelpen is
natuurlijk geen optie. Daarom ontwikkelde
Aquaberg een renovatieput in rvs en ABS
mét reukafsluiter, die eenvoudig over de
bestaande vloerput heen te plaatsen is.
Het hoogteverschil wordt daarmee op
een simpele manier teniet gedaan. Alle
renovatieputten hebben een brede flens
met openingen, zodat de tegellijm
optimaal kan hechten.

Type
Rvs 150 x 150 x 10 mm type RP15/179
Rvs 150 x 150 x 7 mm type RP15-7/179
ABS 146 x 146 x 7 mm type RP146K-7/179

De juiste hoogte
Aquaberg biedt een complete renovatieput met keuze uit reukafsluiters van
Ø 60 mm en Ø 76 mm. Dat past dus
altijd en overal. De kunststof reukafsluiters
zaag je in een handomdraai op de juiste
hoogte af. Twijfels over het installeren?
Bekijk dan de korte instructievideo op
www.aquaberg.nl/instructie
www.aquaberg.nl

Art.nr.
9329 250
9329 621
9648 420

BE-prijs
72,64
80,23
42,93

»
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geventileerd waar het noodzakelijk is.
Met uitbreiding van een CO2-sensor is
de HRU ECO 300 dus als CO2-gestuurde
ventilatie voor de hele woning mét WTW
toe te passen in de vorm van HRU ECO
300 Optima. Ook kan de ventilatie-unit
met bestaande draadloze bedieningen,
sensoren en de slimme Spider-klimaatthermostaat uitgebreid en bediend
worden. De HRU ECO 300 is per direct
verkrijgbaar.

van onze WTW

HRU ECO 300: de nieuwste generatie voor iedere toepassing
-

Meest installatie- en servicevriendelijke WTW in de markt
Zeer veel aansluitmogelijkheden, zoals knieschot-, vloer-, wand- en plafondopstelling
A+ energielabel zonder sensoren
Zeer geluidsarm
Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren, bedieningen en Spider

Verwarming & Klimaat

» besparing op, omdat alleen daar wordt

zakelijk.ithodaalderop.nl

Verrekeningstransformator
Elektrotechniek

Energie Verrekening Lijn
Maak kennis met een nieuwe generatie stroomtransformatoren
voor verrekening (meetcode). Met eigenschappen waar u vrolijk
van wordt (en uw engineers en financiële collega’s ook).
Lagere engineeringskosten door
altijd een voldoende belasting
Uniek aan deze lijn is dat de transformator
altijd voldoende wordt belast, waarmee
wordt voldaan aan de regels gesteld voor
kWh-meters. Hierdoor zijn de lengte en
diameter van de secundaire bekabeling
minder relevant, waardoor er beperkte
informatie nodig is om de juiste producten

te bestellen. Kortom, de engineeringskosten dalen.
Uniek serienummer met online
testrapport
Elke transformator wordt individueel
gemeten en is voorzien van een uniek serienummer in 2D waarmee de testrapporten
online opgevraagd kunnen worden.
Doordat de testrapporten zo gemakkelijk
online opgevraagd kunnen worden, is er
geen papierwinkel meer nodig.

Type
RM60-E2A 100/5A 0,5S
RM60-E3A 150/5A 0,2S
RM60-E3A 200/5A 0,2S
RM60-E3A 250/5A 0,2S
RM70-E4A 300/5A 0,2S
RM70-E4A 400/5A 0,2S
RM70-E4A 500/5A 0,2S
RM70-E4B 600/5A 0,2S
RM70-E4B 750/5A 0,2S
RM85-E6A 1000/5A 0,2S

Eenvoudig te monteren
De transformator is eenvoudig te
monteren doordat deze voorzien is van
een duidelijk typeplaatje met volledige
informatie volgens CE-normering.
De transformatoren zijn uit voorraad
leverbaar.
www.eleq.com

Art.nr.
7586 125
7586 132
7586 139
7586 146
7586 153
7586 160
7586 174
7586 181
7586 188
7586 195

BE-prijs
64,30
61,50
61,50
61,50
61,50
61,50
57,50
57,00
57,00
57,00
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Winterwarm
Verwarming & Klimaat

Innovatie blijft speerpunt
Winterwarm
De verwarmingswereld is enorm in beweging. Nieuwe technieken ontwikkelen zich
razendsnel en er komen allerlei varianten op de markt (die soms ook weer snel
verdwijnen). Direct gasgestookte verwarming is enerzijds een conventionele wijze van
verwarmen maar anderzijds is de toegepaste technologie in luchtverwarmers zodanig
veranderd dat ook luchtverwarmers in een duurzame vorm van verwarming voorzien.
Winterwarm loopt met nieuwe ontwikkelingen hierin voorop.
EcoDesign
De Winterwarm XR en HR zijn vanaf
begin af aan ontwikkeld als een nieuwe
generatie luchtverwarmers welke moesten
bijdragen aan een duurzaam energieverbruik. De huidige XR en HR lucht-

verwarmers voldoen dan ook met gemak
aan de nieuwe EcoDesign richtlijnen die
vanaf 1 januari 2018 van kracht worden.
Deze Europese richtlijn stelt minimumeisen aan de energieprestaties van
energieverbruikende producten. Voor

Voorbeeld berekening
Vervanging WSP 41 of URS 41 door HR40:
Gasverbruik WSP/URS 41
: 5,4 m3/h
Aantal branduren per jaar
: 1000 uur
Kosten gasverbruik bij tarief € 0,50/m3 per jaar : € 2700
Rendement HR40
Rendement WSP/URS 41
Besparing lager gasverbruik
Besparing door gradientregeling 15%*
Totale energiebesparing per jaar

: 106%
: 87%
: 19% x € 2700 = € 518
: 15% x € 2700 = € 405
: € 923

luchtverwarmers geldt dat zowel de
CO2 en NOx uitstoot moeten worden
verminderd alsmede het gas- en elektriciteitsverbruik. De TR-luchtverwarmers
worden momenteel aangepast zodat ook
deze serie per 1/1/2018 aan de richtlijn
voldoet. Ondertussen werkt de R&D al
weer aan de nieuwe generatie XR en HR
toestellen vooruitlopende op nieuwe richtlijnen die in 2020 van kracht worden.
Vervanging aantrekkelijk voor
gebruiker en installateur
De huidige Winterwarm HR luchtverwarmer is een perfecte keuze indien
men efficiënt en tegen lage kosten een
bedrijfshal duurzaam wil verwarmen. Het
toestel heeft een hoog rendement met
een gradiëntregeling. De gradiëntregeling
zorgt er voor dat zich geen warme lucht
verzamelt onder het plafond (dus minder
warmteverlies); door het toestel naar
beneden uit te laten blazen, kan het
tevens als plafondventilator functioneren
en wordt het gasverbruik nog eens met
10% tot 15% naar beneden gebracht.
Het feit dat de HR luchtverwarmer op de
EIA-lijst staat, geeft ook aan dat hoog
rendements luchtverwarming als een
duurzame vorm van verwarming wordt
gezien. Het is zelfs zo dat het zeker
lonend is om oudere luchtverwarmers
(WSP/URS modellen of nog ouder) te
vervangen door nieuwe HR luchtverwarmers. De kosten voor de vervanging
zijn al na drie jaar terugverdiend door een
fors lagere energierekening. En dan gaat
de gebruiker echt geld verdienen. Voor de
installateur een uitgelezen mogelijkheid
om extra omzet en marge te genereren.
www.winterwarm.nl
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Harmony+

Haal meer uit uw elektrische panelen en machines met robuuste en ergonomische
drukknoppen. Schneider Electric, wereldwijd specialist op het gebied van energiemanagement en automatisering, heeft haar Harmony-portfolio uitgebreid met een
aantal nieuwe producten onder de naam Harmony+.
Voordelen van de Harmony+
• De metalen accessoires van Harmony
zijn geschikt voor elke situatie, van
extreem warm (+70°C) tot extreem
koud (-40°C).
• De Harmony flush-mounting kit maakt
het mogelijk om elektrische panelen,
machines en control panels aan te
passen naar de behoeften van de
klanten. Deze is compatibel met de
gehele 22 mm diameter Harmonyproductlijn.
• De Harmony-productlijn is snel en
gemakkelijk te installeren door middel
van een enkele anti-rotatie sluitschroef.
Nieuwe producten
1. De USB en RJ45 poorten bieden een
simpele en effectieve oplossing om je
PC of USB-memorystick te verbinden
aan de machine. Zo kunt u bijvoorbeeld
data exporteren en het PLC- en HMIprogramma updaten.
2. De Timer maakt het mogelijk om tijd
te besparen doordat de tijdinstellingen
van de machines aangepast kunnen
worden zonder de control panel te
openen. Bovendien heeft de timer
vier tijdsranges, van 0,5 seconden tot
60 minuten.
3. De Potentiometer laat het toe om
machines nauwkeuriger te beheren
en basisinstellingen eenvoudig aan

te passen. De potentiometer is uiterst
geschikt bij gebruik van variabele snelheidsaandrijvingen.
4. Pilot light: visualiseer snel 3-fase
voeding voor uw paneel met of zonder
neutraal voor de hoofdvoeding
360-440VAC.

De Harmony-oplossingen combineren
eenvoud, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Hierdoor kunnen ze makkelijk
worden aangepast aan de eisen van uw
toepassing, ongeacht hoe ingewikkeld
of eenvoudig. Of u nu drukknoppen,
noodstopinrichtingen of signaaltorens
nodig hebt, u vindt uw oplossing in de
Harmony-serie.
Voor meer informatie over de oplossingen van Schneider Electric kijkt u
op www.schneider-electric.nl/industrie.
U kunt ook uw vraag aan één van de
experts van Schneider Electric of aan
uw contactpersoon bij Technische Unie.
www.schneider-electric.nl/industrie

Elektrotechniek

Schakelaars en drukknoppen waar u op kunt rekenen
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Innovatief brandbeveiligingsysteem
Verwarming & Klimaat

Verleng vluchttijd
met Waterleidingsprinkler
In woonomgevingen is door het gebruik van moderne meubelen een brand al snel
uitslaand. Dertig jaar geleden had je zeventien minuten om te vluchten; nu zijn dat nog
maar drie minuten. Dat komt vooral door meer brandbare materialen. VSH vervult een
koplopersrol op het gebied van brandbeveiliging.
Of het nu gaat om reguliere sprinklerinstallaties, leidingen die ingestort
moeten worden, brandslanghaspels
of speciale hoge druk toepassingen,
de systemen van VSH excelleren in de
meest uitlopende situaties en doorstaan
moeiteloos alle internationale kwaliteitsen veiligheidseisen. Naast de bekende
brandbeveiliging systemen, zoals sprinklers en watermist, ontwikkelt VSH ook
nieuwe oplossingen.
Uniek systeem Waterleidingsprinkler
BAM Bouw en Techniek, SIRON, TU-Delft,
Brandweer Nederland en VSH hebben
gezamenlijk de waterleidingsprinkler
ontwikkeld die prijstechnisch interessant
is, eenvoudig is te installeren maar
bovenal een betrouwbare oplossing biedt.
Het ontwerp van de sprinkler maakt
dure pompen overbodig en is voor zowel
een hybride als een gesloten systeem
geschikt. Dit maakt de waterleidingsprinklerinstallatie uniek. Bij een
beginnende brand springt de glazen
bulb kapot en verspreidt het water
zich over de brandhaard, waardoor
de vluchttijd verlengd wordt. Alleen

de sprinklers bij de brand activeren,
zodat waterschade zoveel mogelijk
blijft beperkt.
Alles bij elkaar geeft dit systeem
verminderde kans op lichamelijk letsel
en materiële schade, tegen lagere
installatiekosten.
VSH XPress
Voor waterleidingsprinkler biedt VSH
complete leidingsystemen die eenvoudig
en snel te installeren zijn en alle noodzakelijke brandtesten succesvol

doorstaan hebben. Het VSH XPresssysteem is voorzien van diverse
controles, zoals bijvoorbeeld de leak
before press-functie, waardoor fouten
tot een minimum beperkt worden.
Meer informatie over de waterleidingsprinkler en andere toepassingen die
VSH binnen brandbeveiliging biedt is
te vinden op:
www.waterleidingsprinkler.nl
www.vsh.nl/wls
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8 sensoren, 4 modellen, 5 interfaces
Verlichting

De nieuwe 3000-serie
van STEINEL
Omdat de eisen waaraan sensoren moeten voldoen steeds groter worden,
hebben we onze 3000-serie vernieuwd en aangevuld met nieuwe modellen
om beter aan de eisen van onze klanten tegemoet te komen.
STEINEL heeft nu de 3000-serie als
op- en inbouw variant zowel in het
vierkant al rond. De echte innovatie zit
echter in de beschikbare interfaces. Of
het nu om COM1, COM2, DALI, KNX of
LiveLink gaat, met onze 3000-serie kan
zelfs het grootste project met een geringe
inspanning gerealiseerd worden.

Alle sensoren (met uitzondering van
LiveLink) kunt u met behulp van de
Smart Remote afstandsbediening heel
eenvoudig instellen en/of bedienen
met een tablet of smartphone.
www.steinel.nl

De voordelen op een rijtje
• Zowel infrarood als
hoogfrequente sensoren
• Zowel opbouw als inbouw
• Zowel rond als vierkant model
• COM1, COM2, DALI, KNX en
LiveLink
• Precisie lenzen voor een groot
bereik
• Geschikt voor Smart Remote

Serie 3000
8 sensoren. 4 vormen. 5 interfaces. 79 producten.

Inbouw rond
COM1
PF
KNX
DALI
LiveLink
Inbouw vierkant
COM1
PF
KNX
DALI
LiveLink
Opbouw rond
COM1
PF
KNX
DALI
LiveLink
Opbouw vierkant
COM1
PF
KNX
DALI
LiveLink
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NM 5000-3
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wit + zwart
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wit + zwart
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Gemak door snoerloos zuigen
Gereedschap

Efficiënter en sneller werken
met Makita accustofzuigers
Iedere professional weet hoe belangrijk het is om genoeg bewegingsvrijheid te
hebben op de werkplek. Dat werkt een stuk gemakkelijker en efficiënter. Dankzij
de combinatie van accugereedschap en accustofzuigers biedt Makita nu echte
werkvrijheid: binnen, buiten, op de ladder of op de steiger. De grootste kracht is
dan ook de flexibiliteit. Maak kennis met DVC260ZX, DVC861LZ en DVC863LZX.
Gebruikers zijn enthousiast
Siegersma Gevelrenovatie moest
maar liefst 30.000 gaten én stofvrij
boren in gevels van zeven bestaande
woongebouwen in Leeuwarden. Gevelspecialist Wiebe Leistra heeft die klus
met de Makita accu rugstofzuiger,
DVC260ZX, geklaard. Hun conclusie?
‘Een ideale stofafzuiging voor flexibel
werk op bijvoorbeeld steigers en
rolsteigers.’ De eerste reacties kwamen
al snel van de steiger: ‘werkt mooi, is
heel flexibel, weegt weinig en snel los te
koppelen als je de machine even neer
wilt leggen. En hij zuigt ook nog eens
heel goed!’

de accu’s hoeft op te laden. En als je ze
oplaadt, gaat dat ook nog eens heel snel.’
De accu’s zijn namelijk sneller vol, dan ze
leeg raken.

Ook de capaciteit van de accu wordt
als prettig ervaren: ‘Je kunt de stofzuiger
de hele dag gebruiken, zonder dat je

De smaken van Makita
Naast de rugstofzuiger biedt Makita nog
twee accustofzuigers aan. De DVC861LZ
werkt op zowel 2x 18V als op 230V.
Is de accu leeg, maar heb je wel een
stroompunt in de buurt? Ga dan door
op 230V. Zo kun je continu blijven doorwerken. Bij de DVC863LZX heeft Makita
het snoer weggehaald. De stofzuiger
werkt volledig op accu. Gevoed door
twee 18V accu’s, ervaar je de kracht van
36V. En dankzij de koolborstelloze motor

Type
DVC863LZX
DVC861LZ
DVC260ZX
DC18RD
BL1850B

DVC863LZX

Art.nr.
7806 107
4421 250
4421 243
4013 941
9754 789

BE-prijs
471,55
563,72
303,89
141,82
106,36

Compatible
Het accusysteem is geheel uitwisselbaar
met het LXT 18V systeem zoals dit door
professioneels in gebruik is. Doordat de
accustofzuigers werken op 36V motoren
dienen er twee 18V accu’s tegelijkertijd te
worden geplaatst. Voor het snel en het
tegelijkertijd opladen ontwikkelde Makita
de duolader DC18RD. De accustofzuigers
worden standaard zonder accu’s en
zonder lader geleverd.

DVC861LZ

heeft het ook een positief effect op de
zuigkracht én werktijd.
Zorgeloos werken met
TNO-certificaat
De accuzuigers zijn tevens voorzien
van een HEPA-filter. In combinatie met
een accumachine mag je maar liefst
acht uur lang onafgebroken werken.
Het TNO-certificaat omvat alle houtstof
gerelateerde werkzaamheden en boren
in beton tot 16 mm.
Veel combinaties zonder snoer
mogelijk
De accustofzuigers zijn ideaal voor
iedere professional die regelmatig op
hoogte een aantal gaten boort of meters
moet schuren en ook ideaal voor plekken
waar geen stroompunten aanwezig zijn
of op plekken waar je liever geen kabels
achter je aan wilt slepen. Nagenoeg alle
Makita-accumachines zijn aan te sluiten
waardoor veel combinaties volledig
zonder snoer mogelijk zijn.
www.makita.nl/accustofzuigers

DVC260ZX
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Warm aanbevolen diversiteit
Sanitair

Viega Smartpress ook voor
verwarmingsinstallaties
Viega Smartpress is het eerste systeem op de markt dat de efficiëntie van een
kunststof systeem combineert met de voordelen van een roestvast staal en brons
buisleidingsysteem. Het innovatieve buisleidingsysteem laat zich snel verwerken,
heeft minimale drukverliezen en biedt een veilige oplossing voor drinkwater-, gas- én
verwarmingsinstallaties. De hoogwaardige fittingen en flexibele, vormstabiele buizen
besparen niet alleen kosten en tijd. De intelligente componenten zijn perfect op elkaar
afgestemd en kunnen alle aansluitvarianten in de verwarmingstechniek aan.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de
betreffende radiator in de badkamer wordt
gemonteerd. De aansluitblokkken zijn
uitgevoerd met aansluiting van robuust
roestvast staal, speciaal voor installaties
openbare ruimten, dan wel voorzien van
een geïntegreerde Viega Smartpress
meerlagenbuis. Deze kan met een Euroconus-schroefkoppeling (afbeelding 4)
rechtstreeks op het kraanblok worden
aangesloten.

Altijd de perfecte aansluiting
Zo omvat het programma drie voorgeïsoleerde aansluitblokken die zowel voor
aansluitingen vanuit de muur als vanuit de
vloer een oplossing bieden. Afgestemd op
de toepassingsomgeving kan zo worden
gekozen uit speciale radiatoraansluitblokken voor aansluiting vanuit de muur
(afbeelding 1) of voor aansluiting vanuit de
vloer of vanuit de muur wanneer variabele
hoogten gewenst zijn (afbeelding 2 en 3).

Ook extra lange aansluitbuizen zijn
leverbaar voor rechtstreekse aansluiting
aan T-stukken. Dat bespaart extra koppelingen en een heleboel tijd. Nog meer
installatiecomfort wordt bereikt door de
U-vormig gesloten uitvoering van de
aansluitbuizen. Een dichtheidsproef kan
dan ook zonder verdere maatregelen
meteen na de installatie worden uitgevoerd.

montagetijd voor het infrezen van
T-stukken en het achteraf isoleren.
Bovendien kunnen aanvoer en retour zo
kruisen zonder dat de vloeropbouw
hiervoor moet worden verhoogd. Dat is
nog eens bijzonder efficiënt installeren!
Verdelerinstallatie
En omdat Viega nu eenmaal aan alles
denkt, wordt ook voor de centrale
verdeling van warmte naar de radiatoren
een roestvaststalen verdeler met
passende aansluitschroefkoppelingen
geleverd (afbeelding 6). Zo kunnen radiatoren zonder extra fittingen in de vloer
voordelig en veilig worden aangesloten
(afbeelding 5).
Smartpress.viega.nl
5

Kruisings-T-stukken
Naast de voorgeïsoleerde aansluitblokken
omvat het Viega Smartpress-programma
voor verwarmingsinstallaties ook voorgeisoleerde kruisings-T-stukken ter
beschikking. Deze voorkomen extra

6
1
3

2

4
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RITTAL
Elektrotechniek

Lucht/water-warmtewisselaars
in Hygienic Design van Rittal
Kasten koelen met waterkoeling is zeer efficiënt - zeker als er in het productiesysteem al
een centrale koelwatervoorziening aanwezig is. De nieuwe lucht/water-warmtewisselaars
in Hygienic Design van Rittal zijn geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie die zeer
hoge eisen aan de hygiëne stelt.
Vloeistofkoeling van kasten biedt enkele
voordelen. Water heeft vergeleken met
lucht een hogere warmtecapaciteit
waardoor vloeistofkoeling ook veel
warmte probleemloos kan afvoeren.
Vooral in de industriële omgeving is er
tegenwoordig vaak een centrale koelwatervoorziening die ook voor de klimatisering van kasten kan worden gebruikt.
Op de kast hoeven dan alleen nog de
juiste lucht/water-warmtewisselaars te
worden gemonteerd. Belangrijk voor het
Hygienic Design: er hoeft geen lucht
tussen kast en omgeving te worden
uitgewisseld.

De lucht/water-warmtewisselaars voor
wandmontage bieden koelvermogens
van 0,65kW of 1,2kW. De hygiënische
constructie beperkt het risico op
besmetting in de voedingsmiddelenindustrie en draagt daardoor bij aan
de productveiligheid.
Aangepaste constructie
Voor het Hygienic Design paste Rittal de
constructie op verschillende plaatsen aan.
De bevestiging aan de kastwand vindt
plaats met draadstiften en moeren, zodat
er van buitenaf geen schroef zichtbaar is.
De behuizing is van roestvaststaal dat met

korrel 400 in een richting is geschuurd en
een afwerkingslaag Ra van minder dan
0,8 μm heeft. De gladde oppervlakken zijn
eenvoudig te reinigen of desinfecteren.
Er zijn geen spleten waarin vuil zich kan
afzetten en van waaruit vuil moeilijk te
verwijderen is. De afdichting tussen
behuizing en schakelkast is van siliconen.
Hierdoor kunnen kleur- en smaakstoffen
niet worden overgebracht. De afdichting
voorkomt moeilijk te reinigen spleten
tussen lucht/water-warmtewisselaar en
kast. De gebruiker kan de afdichting, die
los verkrijgbaar is, eenvoudig vervangen
in geval van mechanische beschadiging.
Door de blauwe kleur van de afdichting
volgens FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 is
de afdichting duidelijk te onderscheiden
van verontreinigingen zoals resten van
voedingsmiddelen. Ook de platte afdichtingen op de fittings voor de wateraansluiting hebben een blauwe kleur.
Zij hebben een zodanige geometrie dat
zij met de vorm van de fitting afsluiten.
Geteste hygiëne
De bovenkant van de behuizing heeft de
voor het Hygienic Design kenmerkende
helling van 30 graden naar voren.
Dit voorkomt dat er voorwerpen op
worden gelegd en het zorgt er ook voor
dat vloeistoffen, bijvoorbeeld reinigingsen desinfectiemiddelen, snel wegstromen.
Met de beschermklassen IP56/59 voldoen
de lucht/water-warmtewisselaars aan de
hoge eisen die aan het reinigen met
hogedruk- of stoomreinigers worden
gesteld. De lucht/water-warmtewisselaars
hebben een C-UR- en een CSA-toelating
waardoor zij internationaal inzetbaar zijn.
www.rittal.nl
www.expert.rittal.nl
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Gear Up met Wavin!

Op elke klus komt u uitdagingen tegen. Dan moet u er een tandje bijzetten.
Werk daarom met het beste materiaal en doe mee met de Gear Up actie van
Wavin. Koop tijdens de acht actieweken het Tigris koud- en warmwatersysteem
en maak kans op mooie prijzen!
Wavin gunt de installateur topmateriaal
waarmee hij het makkelijkst en snelst
kan werken. Ervaar daarom het installatiegemak en de vele mogelijkheden van
het Wavin Tigris warm -en koudwatersysteem. Door het uitgebreide diameterbereik van 14 tot en met 75 mm is deze
drink -en cv-waterinstallatie geschikt
voor allerlei gebouwen: van woning tot
kantoor en zorginstellingen. U kunt op
één flexibele buis drie verschillende
fittingen toepassen; sneller en makkelijker
gaat het niet! Spierballenvertoon is niet
nodig, want door de zeshoekige binnenzijde heeft u niet veel kracht nodig om de
buis in de fitting te steken. Kwaliteit is
altijd verzekerd omdat eventuele lekkages
in de ongeperste leiding vroegtijdig
worden opgespoord dankzij een kijkvenster.
Level Up met Tigris!
Uw vakkennis over kunststof leidingsystemen naar een hoger level brengen?
Plan een bezoek aan de Wavin Academy!
In samenwerking met Wavin heeft
Technische Unie een interessant
programma voor u samengesteld, met
veel aandacht voor Wavin Tigris.
Op deze dag leert u nog effectiever met
het systeem werken en doet u inspiratie
op met nieuwe kennis. U begint de dag
met een rondleiding door het experience
centre binnen de kunststof leidingindustrie, de eerste in haar soort in
Nederland. Daarna volgt u een Wavin
Tigris producttraining met als afsluiting
een leuke (buiten)activiteit.

Als klant van Technische Unie kunt u nu
kosteloos deelnemen aan het compleet
verzorgde Level Up-programma aan de
Wavin Academy. Inschrijven kan via uw
Technische Unie verkoopkantoor. U kunt
kiezen uit verschillende data.
Pak uw voordeel
Alle deelnemers aan het Level Up
programma krijgen een aantrekkelijke
korting op de aanschaf van Tigris
gereedschap. Als u het systeem
aanschaft, krijgt u zelfs het totale
aanschafbedrag terug! Ga voor meer
informatie naar technischeunie.nl of
uw lokale verkoopkantoor.
Zet een tandje erbij
Meedoen aan de Gear Up/Level UP
campagne? Haal uw Gear Up code bij
uw Technische Unie verkoopkantoor.
Ga voor prijzen en actievoorwaarden
naar www.technischeunie.nl
www.wavin.nl/gearup

Sanitair

Ervaar het gemak van Tigris
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Aanbevolen in NEN1010:
Elektrotechniek

Siemens 2e generatie vlamboogbeveiliging tegen brand
Siemens lanceert de 2e generatie vlamboogbeveiligingsunits die vlambogen detecteert
en stroomcircuits veilig en betrouwbaar uitschakelt. Dit geldt voor vlambogen die het
resultaat zijn van defecten in elektrotechnische installaties. Siemens heeft als eerste
fabrikant deze vlamboogbeveiliging onder IEC-normen op de Europese markt gebracht.
Vlamboogbeveiliging, die wordt
aanbevolen in de norm NEN1010, kan
ook achteraf worden ingebouwd en is
vooral geschikt voor gebruik in woonhuizen, openbare gebouwen, bibliotheken, musea, horeca, kantoren en
andere zakelijke of industriële locaties
met een hoog brandrisico. Als aanvulling
op aardlekschakelaars en installatieautomaten verhoogt de vlamboogbeveiliging
5SM6 de veiligheid van personen en
goederen en voorziet daarmee in een
lacune op het gebied van beveiliging
tegen branden met elektrische oorzaken.
In Nederland alleen al is meer dan één
derde van alle branden terug te voeren
op defecten in elektrische installaties
en de daarop aangesloten apparaten.
De veroorzaakte schade loopt in de
miljoenen, waarbij in veel gevallen ook
sprake is van persoonlijk letsel, soms
met dodelijke afloop. Een van de meest
voorkomende oorzaken van branden zijn
zogenoemde vlambogen. Deze kunnen
onder andere worden veroorzaakt door
beschadigde kabelisolatie, geplette
leidingen, afgebroken stekkers of losse
contacten in de elektrische installatie. Dit
heeft een sterke warmte-ontwikkeling tot
gevolg, die tot een kabelbrand en uiteindelijk tot brand in het gebouw kan leiden.
Om dit te voorkomen, meet de vlamboogbeveiliging permanent de intensiteit, duur
en tussenpozen van de hoogfrequente
ruis die wordt veroorzaakt door de vlamboogspanning en -stroom. Deze signalen
worden geanalyseerd door geïntegreerde
filters met intelligente software, die bij
incidenten in een fractie van een seconde
het aangesloten stroomcircuit afsluiten.
De unit kan ongevaarlijke storingsbronnen
- die bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door boormachines of stofzuigers onderscheiden van gevaarlijke
vlambogen.

Foto Siemens AG

De vlamboogbeveiliging is leverbaar in
twee uitvoeringen met twee verschillende
breedten en kan worden aangesloten op
een installatieautomaat of een gecombineerde aardlekautomaat van Siemens.
De nieuwe generatie is beschikbaar voor
16A en voor 40A. Door dit flexibele
concept zijn er vele varianten te realiseren. Daarnaast is de bediening

Type
SIEM VLAMBOOGBEV 5SM6011-2
SIEM VLAMBOOGBEV 5SM6014-2
SIEM VLAMBOOGBEV 5SM6021-2
SIEM VLAMBOOGBEV 5SM6024-2

verbeterd met een led-drukknop en
een betere doorverbindingskam.
Door de unit bijvoorbeeld te combineren
met een hulpcontact is integratie in een
overkoepelend managementsysteem
mogelijk.
www.siemens.com/afdd

Art.nr.
5195 387
5194 806
5194 792
5195 359

BE-prijs
173,00
242,00
179,00
249,00
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Een sterk staaltje VanLien

VanLien bundelt meer dan zestig jaar expertise in haar meest complete
productlijn noodverlichting: Evago. De top in lichtprestatie gecombineerd met
minimaal metalen design, vijf jaar armatuurgarantie en een powerfactor van
meer dan 0,95. Profiteer ook van voorsprong in veiligheid.

Extra compleet
In minimale handelingen installeert u uw
Evago op zijn plaats. Waarbij de vluchtroute-aanduiding standaard geleverd
wordt met het pictogram ‘vluchtroute
rechtdoor’ in de doos. Zowel bij de
uitvoering van 22 m als 32 m zichtafstand.
Zo kunt u direct én projectdekkend aan
de slag. Dit gemak ervaart u ook met
Evago vluchtrouteverlichting in het
meeleveren van speciale lenzen als
ook een krachtige oplossing voor extra
hoge ruimtes, herkenbaar aan de X in
de artikelcodering.
Mix en match
Zowel Evago vluchtroute-aanduiding
als vluchtrouteverlichting is verkrijgbaar
als in- en opbouw, met centrale of decentrale voeding en voor plafond- of wandmontage. Bij Evago inbouw
vluchtrouteverlichting heeft u naast het
ronde ontwerp ook de keuze uit vierkante
vormgeving. Voor een optimale
afstemming kunt u de inbouw vluchtrouteaanduiding voorzien van een ronde of juist
vierkante afdekplaat, beide standaard
meegeleverd in de doos.
Noodverlichting razendsnel
renoveren
VanLien biedt speciale renovatiekits voor
de productlijn Evago, voor zowel vlucht-

route-aanduiding als -verlichting. Deze
vergemakkelijken het upgraden van
FL-armaturen naar led, zonder complete
vervanging van het plafond. Daarnaast
zijn de renovatiekits geschikt voor een
grote variatie aan gatmaten, waardoor
aanpassingen aan het plafond tot een
minimum beperkt zijn. Kortom, renoveren
met VanLien in een handomdraai.
Vluchtroute-aanduiding in het
donker
Sinds juni 2017 is de Evago vluchtrouteaanduiding ook verkrijgbaar in zwart.
Hiermee krijgt u de perfecte oplossing
voor bijvoorbeeld theaters, musea en
bioscopen. Doordat het pictogram
volledig omvat wordt door een zwart
kader treedt er geen hinderlijk strooilicht
uit het armatuur. Hierdoor wordt het licht
optimaal gebruikt voor een scherpe
uitlichting van het pictogram. Evago
zwart is perfect te combineren binnen de
meest complete productlijn van VanLien.
www.vanlien.nl

Verlichting

Evago: meest complete
productlijn
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Radson warmtepompen
Verwarming & Klimaat

De slimme kracht van onze
(vloer)verwarming staat buiten
Nul op de meter. Je ecologische voetafdruk verminderen. Deze voornemens
zijn haast niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Moeten onze
klanten zich dan schuldig voelen telkens ze de verwarming aanzetten?

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.
Warmtegarantie van bron tot
verspreiding
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… zonder schuldgevoel.
Meer info over de Radson warmtepomp:
www.radson.com
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Agenda
oktober 2017

november 2017

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

| Technische Unie
Industrie Event - regio
West
AFAS Stadion Alkmaar
Woensdag 1 november
www.technischeunie.nl

| Technische Unie
Industrie Event - regio
Zuid
Hotel van der Valk
Eindhoven
Dinsdag 10 oktober
www.technischeunie.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

| Main Industry 2017
TT Hal Assen
8 en 9 november 2017
www.mainindustry.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, oktober 2017
Oplage: 61.200

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

