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Griffon

Niko

De welbekende HBS-200 ® range
van Griffon is uitgebreid met
een zeer veelzijdige variant:
HBS-200 ® Tape.

Niko breidt zijn assortiment
dimmers uit met de DALIdimmer en de 2-draadse
universele drukknopdimmer
plus.
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DRL

De stille en slimme warmteterugwinunits (WTW) van
Soler & Palau zorgen voor een
aangenaam klimaat, in onder
meer scholen, kantoren en
woningen.

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.
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TU Boot 2017
combineert
E en W
Op naar het
groeiseizoen!
Onvermijdelijk, de opeenvolging
van de seizoenen. Nog even en
de zomer van 2017 wordt een
herinnering. Misschien was die
40°C in Toscane u net wat te veel
of had de zomer wat u betreft
best wat minder ‘Hollands’
mogen zijn. Maar hoe het weer
ook uitpakte, ik hoop dat u zich
helemaal hebt kunnen opladen.
Zeker ook dit najaar zult u uw
energie goed kunnen gebruiken!
In de installatiebranche is de
herfst de drukste periode van
het jaar en ditmaal drukker
dan ooit. Nieuwbouw- en
renovatieprojecten, de procesindustrie, verduurzaming en
meer comfort - de groei zit
er stevig in. Natuurlijk groeit
onze service mee. Zo zijn al
onze winkels binnenkort ook
op zaterdag open. Daarmee
sluiten we aan op de trend
dat er steeds vaker 24/7 wordt
doorgewerkt. Verder besteden
we deze herfst extra aandacht
aan veiligheid op de werkplek
en thuis. Natuurlijk komt onze
TU Boot er weer aan, energiek en
vernieuwd om u alle informatie te
geven voor verdere ontzorging.
Lees hiernaast wat we voor u in
petto hebben.
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

Dit jaar gooien we het over een
compleet andere boeg en staan
onze E- en W-leveranciers samen
aan boord. Hiermee sluiten we beter
aan bij de ontwikkelingen in de markt.
Sinds 1982 wisselden beide vakgebieden elkaar af. Het ene jaar was de
TU Boot een varende presentatieruimte
voor de elektrotechnisch installateur;
het andere jaar richtten we een varende
showroom in voor de werktuigbouwkundig installateur.
Op verzoek van de bezoekers
Technische Unie houdt elk jaar een
tevredenheidsonderzoek onder de
bezoekers van de TU Boot. De laatste
jaren neemt het aantal bezoekers dat
vraagt om een gecombineerde boot
fors toe. ‘Naar aanleiding van die
uitkomst hebben we dit jaar voor
het eerst E- én W-oplossingen aan
boord,’ vertelt Kees Keuning, Projectmanager Beurzen en Evenementen.

Leveranciers slaan handen ineen
De raakvlakken tussen werktuigbouwkunde en elektrotechniek worden
steeds groter, met name op het gebied
van slimme gebouwen en duurzaamheid. Kees: ‘Daar geven we
met deze gecombineerde TU Boot
een unieke invulling aan. We hebben
bijna honderd verschillende merken
aan boord. Een aantal leveranciers
heeft de handen ineengeslagen om
hun producten en oplossingen
gezamenlijk te presenteren.’
Alles voor de professional
Het thema van dit jaar is ‘Alles voor
de professional’. U bent van harte
uitgenodigd om aan boord te komen.
Voor een overzicht van de deelnemende
exposanten, het vaarschema en om u
te registreren gaat u naar tuboot.nl.

Steeds meer
Technische Unie winkels
op zaterdag open
Er wordt steeds vaker doorgewerkt in de
weekenden. Om aan die trend tegemoet
te komen staan onze winkelmedewerkers
straks elke zaterdag voor u klaar tussen
8.00 en 13.00 uur. Vanaf 2 september
stellen we gefaseerd elke week 2 extra
vestigingen open op zaterdag. Via onze
website informeren wij u over wanneer
uw vestiging aan de beurt is.
www.technischeunie.nl

...20% van de ongevallen in de
bouw komt door vallende of
wegschietende voorwerpen?
Met het uitgebreide assortiment persoonlijke
beschermingsmiddelen van Technische Unie
bent u voorbereid van top tot teen. Een groot
deel van onze collectie ligt op voorraad
in onze servicecentra. Daar kunt u op uw
gemak alles bekijken en passen. Kijk op
Tu.nl/safe voor ons complete assortiment
en meer informatie over veilig werken.

6
Volledig vernieuwde Vision-groepenverdeler
Elektrotechniek

Kleine details maken
het grootste verschil
Vanaf 4 september 2017 is de volledig vernieuwde Vision-groepenverdeler van
Hager verkrijgbaar. De nieuwe groepenkast is verbeterd en maakt het werk
van de installateur een stuk gemakkelijker. De behuizing is op meer dan vijftien
onderdelen aangepakt. In veel gevallen zijn het ogenschijnlijk kleine details, die
samen een groot verschil maken op installatiegemak, stabiliteit, snelheid van
werken en minder verspilling van grondstoffen.
Ruim twintig jaar geleden bracht Hager
de eerste Vision-groepenverdeler op de
markt; een verdeler die opzien baarde en
zich direct een prominente plek in de
woningbouw verwierf. Met de vernieuwde
Vision herhaalt Hager deze opvallende
introductie. Na een zorgvuldig en uitgebreid ontwikkeltraject, waaraan Nederlandse installateurs meewerkten, is er
nu een behuizing die een enorme vooruitgang betekent.
Meer gemak en veel ruimte
De toegenomen werkruimte zit hem
onder meer in een hoger buisinvoerstuk
van 145 mm. Daarin is plek voor een
verticaal geplaatste aardrail en een klemmenstrook. Een andere verbetering is de
vlakke vloer tussen bodem en montageframe. Daardoor glijden kabels zonder
obstakels achter de componenten langs.
Dit wordt nog versterkt door de draaddoorvloerflap die aan het montageframe
is bevestigd.
Lekker strak en snel werken
De nieuwe constructie van de verdeler
zorgt voor een stevig en stabiel geheel.
In de afdekkap en het buisinvoerstuk
zitten grote dekselschroeven die er tijdens
transport niet uitvallen, maar ook niet vast
trillen. Het buisinvoerstuk is erg stabiel,
met een stevig buisinzetstuk waarin de
buizen goed op hun plaats worden
gehouden.
Vanzelfsprekend zijn alle componenten
in de kast uitgerust met QuickConnect
aansluiting, voor snelle en veilige
verbindingen. Ook het bijplaatsen of
verwijderen van componenten zonder
het demonteren van de doorverbindrail
maakt van de nieuwe Vision een erg
arbeidsvriendelijke groepenverdeler.

De juiste code op juiste plek
Aan de voorzijde is de codering opnieuw
doordacht en vormgegeven. Hiervoor
worden papierstroken met codering
geplaatst achter verwijderbare coderingsstrookhouders. Zo is de codering op elk
moment eenvoudig aan te passen en te
vernieuwen. Koop je een voorgeassembleerde groepenkast dan zit de codering
daar al kant en klaar op. Maar je krijgt ook
de codering voor uitbreidingssets erbij,
voor het geval je componenten bijplaatst
of van plek wisselt.
Erg handig is de verbeterde bevestiging
van de afdekstroken op de plek waar
geen componenten zitten. Door de
ribbels aan de binnenzijde van de
behuizing kunnen deze stroken niet
meer verschuiven. De ergernis van het
verschuiven van de afdekstroken, als je
de afdekkap op zijn plek wilt zetten, is
verdwenen.
Sneller werken met minder
handelingen
Alle verbeteringen aan de nieuwe Vision
zijn er op gericht om de installateur met
minder handelingen effectiever te laten
werken. De uitbreekpoorten van de
buisinvoer zijn eenvoudig uit te drukken
en er is een keur aan doorverbindingen
en zij-invoerstukken beschikbaar. Overal
waar dat mogelijk is, zijn onderdelen
voorgemonteerd, zodat installatie snel
verloopt. Aanwijzingen voor montage of
het uitbreken van benodigde openingen
zijn duidelijk op de behuizing zichtbaar.
In alle opzichten een robuuste kast
De nieuwe constructie van de verdeler
zorgt voor een stevig en stabiel geheel. Met
een slimme geleiding passen bodemdeel
en afdekkap perfect op elkaar. De twee
grote dekselschroeven maken dat de

afdekkap van het buisinvoerstuk stevig
wordt aangedrukt.
Op die afdekkap is tevens ruimte
gecreëerd voor de plaatsing van het
standaard meegeleverde consumentenboekje dat je met je bedrijfsgegevens
kunt personaliseren.
Meer weten? Ga naar
Groepenkast.nl
De nieuwe Vision is vanaf 4 september
vanuit voorraad verkrijgbaar bij jouw
Technische Unie-vestiging. Voor meer
informatie kun je terecht bij je vestiging
of kijk op www.groepenkast.nl. Daar is
onder andere ook de Vision Bestelhulp
te vinden, hiermee kun je eenvoudig de
juiste voorgeassembleerde Vision-verdeler
kiezen.
www.groepenkast.nl
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Wolf luchtbehandeling

De succesvolle HR-WTW units type CRL van WOLF Energiesystemen zijn nu verkrijgbaar in
nog meer varianten. Met de komst van de CRL 1300, 2500 en 3500 komt WOLF met een
breder toepasbare reeks. De units zijn respectievelijk geschikt voor een luchthoeveelheid
tot 1.300 m³/h, 2.500 m³/h en 3.500 m³/h. De serie was daarnaast al leverbaar met de
luchthoeveelheden 4.800 m³/h, 6.200 m³/h en 9.000 m³/h.
Labyrint afdichting
WOLF heeft een innovatieve afdichting
voor het warmtewiel ontwikkeld waarbij
het optredende lekpercentage drastisch
wordt gereduceerd tot minder dan 2%.
De nieuwe warmtewiel-afdichting roteert
mee met de rotor. Meerdere lamellen zijn
aan de wand bevestigd en verzekeren het
roterende deel van een zeer efficiënte
afdichting.
Rendement tot 90%
Het warmtewiel van de CRL heeft een
rendement tot 90% en is verkrijgbaar als
condensatie-, enthalpie- of sorptierotor.
De CRL heeft een zeer gunstige Total
Cost of Ownership (TCO) dankzij de
lage luchtsnelheid en traploos regelbare
EC-ventilatoren. De CRL voldoet aan de
ErP-2018 eisen. De serie is Eurovent
gecertificeerd en komt dankzij het
Energielabel A in aanmerking voor de
EIA subsidie regeling.

Luchtbehandeling Gaat Online
De zeer uitgebreide regeling met
bekabelde veldapparatuur kan aangesloten worden op een gebouwbeheersysteem middels het BACnet, ModBus,
Lonworks of KNX protocol. De meegeleverde bedienmodule kan ook gebruikt
worden voor bediening op afstand. Dit
najaar introduceert WOLF de LinkPro.
De LinkPro kan aangesloten worden
op de WOLF luchtbehandelingskasten
en HR-WTW units met regeling en de
cv-ketels, staande ketels, warmtepompen
en zonne-energiesystemen van WOLF. De
totale systeemoplossing kan hiermee via
een internetbrowser of via de vernieuwde
WOLF SmartSet App via tablet of smartphone worden bediend (iOS en Android).

BIM
De WOLF producten kunnen middels de
WOLF BIM-BROWSER snel en eenvoudig
opgenomen worden in uw BIM project,
compleet met alle technische informatie
en als intelligent model om direct de
luchtkanaal- en batterij aansluitingen te
koppelen.
Clima-split-systeem
De WOLF HR-WTW units kunnen uitgebreid worden met het Clima-split systeem.
Het systeem wordt dan uitgebreid met
een lucht/lucht warmtepomp uitgerust
met invertertechnologie aangesloten
op een change-over warmtewisselaar in
de luchtbehandelingskast. Dankzij de
perfecte communicatie tussen de luchtbehandelingskast en de split-eenheid
ontstaat een totaal systeem voor
verwarmen en koelen.
www.wolf-energiesystemen.nl

Verwarming & Klimaat

Voor een gezond
binnenklimaat
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Busch-SmartTouch® 7”
Elektrotechniek

Gebouwautomatisering
mooi en toegankelijk
Het nieuwe Busch-SmartTouch® 7”-controlepaneel oogt niet alleen mooi,
maar biedt ook talrijke functies voor het schakelen en sturen van een
ABB i-bus® KNX-systeem vanuit één centraal punt. Bovendien is het net
zo eenvoudig te bedienen als een smartphone.
Centraal bedieningspunt voor
KNX en Busch-Welcome®
Busch-SmartTouch® 7” is een veelzijdig
touchscreen, dat tevens als video-intercom
eenvoudig te gebruiken is met BuschWelcome®. Zo hebben gebruikers vanuit
dit touchscreen het hele gebouw onder
controle en zicht op wat er buiten voor
de deur gebeurt. Het intuïtieve scherm
kenmerkt zich daarnaast door gebruikersgemak en meer aandacht voor comfort,
veiligheid en energiebesparing. Dat maakt
Busch-SmartTouch® de ideale optie voor
woningen, bedrijven, hotels, conferentiezalen en andere representatieve omgevingen die aan de meest moderne eisen
van deze tijd moeten voldoen.
Eenvoudige, intuïtieve bediening
De Busch-SmartTouch® 7” volgt de
mobiele trend en is net zo gemakkelijk in
gebruik als een smartphone. Maar liefst
480 KNX-functies worden weergegeven
over ddertig pagina’s en zijn eenvoudig te
bedienen via het slechts 13 mm dunne

display van echt glas. Van het aan- of
uitschakelen van de verlichting tot het
dimmen ervan in het hele gebouw.
Ook de zonwering en verwarming
kunnen op afstand gestuurd worden,
waarbij een ingebouwde thermostaat
zorgt voor optimale energie-efficiëntie.
Met al deze functies samen kunnen
bovendien volledige scenario’s en tijdprogramma’s gecreëerd worden.
Comfort, veelzijdigheid en design
ineen
De gebruiker kan met SmartTouch® snel
en simpel zijn favoriete pagina kiezen en
timerprogramma’s instellen. Logische
functies en simulatie van aanwezigheid
van mensen in het gebouw zijn bovendien
eenvoudig te configureren. Al deze mogelijkheden maken het leven makkelijker en
veiliger, terwijl er ondertussen ook nog
eens energie bespaard wordt. Dat alles in
een strak design, met een fraai afgeronde
onderbalk vervaardigd van mat geborsteld
roestvrijstaal. Het paneel is verkrijgbaar

in de kleuren zwart en wit en daarmee
perfect te integreren in ieder interieur.
Configuratie
De configuratie van de Busch-SmartTouch 7” wordt gedaan door middel van
ETS. De laatste versie, ETS5, geeft u een
zeer intuïtieve programmeringsinterface
die geen specifieke plug-ins vereist, maar
gebruikmaakt van de standaard DCA-tool.
Na het importeren van de productdatabank bent u klaar voor de snelle en
efficiënte programmering van de BuschSmartTouch 7”. De DCA-tool toont u
alleen die parameters en objecten waar u
op dat moment aan werkt. Tevens is het
mogelijk om de in ETS aangemaakte
gebouwstructuur te importeren en is de
volledige navigatie direct beschikbaar.
Deze nieuwe functies besparen u veel tijd
bij het programmeren. Voor ETS4 staat
de PowerTool overigens nog steeds ter
beschikking.
www.busch-jaeger.nl
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Bette Antislip Pro

In tegenstelling tot de oude techniek met ingebrand kwartszand, heeft
Bette voor douchebakken een duurzame coating. Deze coating is visueel
nauwelijks zichtbaar, is op het volledige oppervlakte aanwezig en voldoet
aan de antislipklasse R10 van DIN 51130.

De antislip coating is zeer robuust,
sterk en tegelijk hygiënisch en reinigingsvriendelijk. Vuil en bacteriën hechten niet
aan. Daarom is Bette Antislip Pro ook
geschikt voor openbare toepassingen,
zoals bij hotels, zorghotels, verpleeg-

tehuizen, bejaardentehuizen en ziekenhuizen. De combinatie van titaanstaal
en email is an sich al zeer hard, qua
vorm uiterst stabiel, kras- en slagvast
en gemakkelijk schoon te maken.

Met Bette Antislip Pro biedt Bette
een extra optie, die antislip en een
esthetisch design op een hoger
niveau tillen.
www.bette.nl

Sanitair

Onzichtbaar en veilig
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Deurcommunicatie via smartphone
Elektrotechniek

BTicino heeft hiervoor
de oplossing!
De BTicino Classe 300 X13E binnenpost van Legrand Nederland haalt het beste uit
de combinatie van het vertrouwde BTicino 2-draadssysteem en de koppeling naar
smartphone via wifi en het 3/4G netwerk. Natuurlijk combineren ze design en esthetiek
met veel gebruiksmogelijkheden. BTicino brengt hiermee betaalbare topklasse.
Via de speciale app kan men heel
eenvoudig zien wie er voor de deur
staat, ook als u niet thuis bent! De
intercom wordt rechtstreeks aangesloten,
net zoals een standaard binnenpost, op

het 2-draadssysteem. Een systeem dat
u technisch zeer goed kent en dat u
gemakkelijk kunt installeren. Zowel in
nieuwbouwprojecten, als in renovatie
kan deze oplossing gebruikt worden.

Italiaans design
Deze binnenposten zijn ‘opvallend
discreet’. De handsfree binnenposten zijn
uitgerust met een 7” LCD touchscreen en
hebben een heel dun profiel van slechts
22,5 mm. Nog een pluspunt: de uitgebreide gebruiksmogelijkheden. Via een
intuïtief menu zijn deze binnenpost
eenvoudig bedienbaar. De eindklant
vindt gemakkelijk zijn weg door alle
geïntegreerde functies. Vier basisfuncties
zijn ingesteld, als een soort sneltoets,
zonder dat u de menu’s moet doorlopen.
Zo hoeft men, bijvoorbeeld voor het
openen van de deur, niet in het menu
van het touchscreen gaan. Daarnaast
is het gemakkelijker in het gebruik voor
mensen met een beperking.
Ook leverbaar in kit versie
De Classe 300 smart binnenposten
zijn leverbaar in wit en antraciet, als
opbouwversie, voor montage aan de
muur of als tafelmodel. Daarnaast is er
een wit toestel met geheugenfunctie
voor het registreren van de oproepen.
Bovendien bestaan er ook kit versies,
inclusief binnen-, buitenpost en voeding.
Deze binnenposten werken perfect op
het 2-draadssysteem van BTicino.
Oudere binnenposten met hoorn kunnen
hiermee moeiteloos worden vervangen.
www.bticino.nl
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GROHE BLUE

We hebben de luxe dat ons drinkwater direct uit de kraan komt. De meesten
van ons gebruiken kraanwater om eten te koken en koffie of thee te zetten.
Maar als we een glas water willen, kiezen we toch meestal voor mineraalwater
uit flessen. Niet echt praktisch en zeker niet milieuvriendelijk.
GROHE Blue Professional combineert
de moderne designkraan met een
hoogwaardig filter, maar hij blijft net
zo makkelijk in gebruik als een gewone
keukenmengkraan. De rechtergreep van
de kraan is voor het normale koude,
warme en gemengde water. De linker
greep met de gekleurde led-display
gebruik je om het koolzuurgehalte van het
gefilterde en gekoelde water te regelen.
Verfrissend eenvoudig
Door het unieke GROHE Blue watersysteem komt er vers en heerlijk gefilterd
en gekoeld water direct uit je keukenkraan. Een led-display op de greep van
de kraan geeft aan wanneer je het waterfilter moet vervangen. Het filter, met een
capaciteit van 600 liter, gaat tot twaalf
maanden mee en kan worden aangepast
aan de hardheid van het water.
De twee aparte waterkanalen in de uitloop
en de innovatieve mousseur voorkomen
dat het gefilterde water in contact komt
met het ongefilterde water.
GROHE Blue Home is bij uitstek geschikt
voor toepassing in woningen. De kleinere
koeler neemt aanmerkelijk minder ruimte
in beslag maar heeft voldoende capaciteit
voor privégebruik.
Door middel van de led-knoppen op de
handgreep is het eenvoudig om een
perfect glas water te tappen:
• Voor koel en plat water: druk op de
bovenste knop. De led-knop licht blauw
op, vul het glas met pure verfrissing

• Jouw keuze is licht bruisend? Druk op
de bovenste en daarna op de onderste
knop - de led brandt turquoise
• Voor echt bruisend water druk je op de
onderste knop - de led brandt groen voor een perfect glas ‘bubbels’
Neem afscheid van milieuschadelijke
verpakkingen en investeer in een
GROHE Blue watersysteem. Je hebt
op ieder moment direct de beschikking
over heerlijk gefilterd en gekoeld water.
www.grohe.nl

Sanitair

Ultieme verfrissing
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Jobarco Food & Beverage kabels
Elektrotechniek

Ecolab® geteste bekabeling
De Flexellent serie biedt een duurzame
kabeloplossing in een omgeving waar
voedingsmiddelen geproduceerd worden.
Daar waar apparatuur gereinigd wordt

met noodzakelijke agressieve schoonmaakmiddelen gaat het vaak mis met de
kabelaansluiting. Het reinigingsmiddel
tast de mantel en isolatie van de kabel
aan en verhoogt de kans op kortsluiting.
De Flexellent is gemaakt van hoogwaardig
Santoprene. Een materiaal met een
uitstekende bestendigheid tegen dierlijke
vetten, chloor, oplosmiddelen, diverse
zuren en schoonmaakmiddelen. Getest
en goedgekeurd door Ecolab®. Flexellent
is verkrijgbaar in de types SAN (niet afgeschermd), SAN-C (afgeschermd) en de

vlakkabel SAN-F. Speciaal op maat
gemaakt is ook mogelijk: kant-en-klaar met
FDA gekeurde wartels of connectoren.
www.jobarco.com

Type
Art.nr.
BE-prijs
SAN 3 X 1,5 ZW
1703 853
9,52
SAN-C 4 X 2,5 ZW 2294 256
19,18
Kijk voor het volledige assortiment op
www.technischeunie.com

Bailey Smart Series
Verlichting

De RGBW Speaker Bulb
Wat is er nu mooier om de ruimte en je
eigen kleur en je eigen geluid te geven?
Met de RGBW Speaker Bulb uit de Bailey
Smart Series is dat in een handomdraai
te realiseren.
De muziek komt verbluffend helder
uit de ingebouwde ‘speaker box’
en speelt je eigen muziek af via de
bluetooth functie. Wanneer je de app
download kun je bovendien ook de
RGBW functie inschakelen en allerlei
leuke programma’s activeren waarbij
de kleuren van de lamp veranderen.

for professionals

Naast het gekleurde licht heeft de
lamp ook nog vier ‘witte’ kleuren in het
assortiment (van zonlicht tot kaarslicht).
Een erg leuke lamp voor feestruimtes,
(kinder)kamers en overal waar je de show
wilt stelen.
Beschikbaar vanaf september 2017.
www.bailey.nl

Bailey

Bailey Wireled
De wireled is de laatste in een rij van
decoratieve retrofit vindingen van de
specialist op dit gebied, Bailey. De led
puntjes in de lamp zijn verbonden met
een ijzerdraadje. Hierdoor lijkt het alsof de
lichtpunten zweven zodra de lamp aan
staat. De lampen geven niet erg veel licht
(rond 100 lm), echter door de bijzondere
vorm en het unieke effect kunnen ze
sfeerversterkend zijn in een ruimte. De
ster, fles en globe zijn zo gekozen dat ze
ook thematisch ingezet kunnen worden.
Bovendien zijn ze très chic.

for professionals

www.bailey.nl
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Deurintercom van Comelit

Deurintercom maakt het veiligheidsniveau voor de bewoner hoger,
maar dan moet het binnentoestel ook eenvoudig bedienbaar zijn!

Comelit ontwikkelt op basis van hoe een
toestel wordt gebruikt en zoekt naar de
hoogste mate van intuïtief gebruik. Op
deze basis is de serie video-deurintercom
monitoren ontwikkeld (Mini, Maxi en
Icona) met als resultaat vele design en
technologie-prijzen.
Nu zijn ook de audio-deurintercom
toestellen beschikbaar in het nieuwe
design: Mini Audio en Mini Audio

Handsfree. Een strakke en elegante serie
die in elk interieur past. Mini Audio is de
nieuwe basis deurtelefoon van Comelit
en is verkrijgbaar als opbouw en als
versie met bureausteun. Voorzien van een
deuropener knop, volumeregeling,
privacy-functie en, afhankelijk van het
model, met extra druknoppen.

wordt voor ‘handen vrij’ gekozen. De
bediening is eenvoudiger en het geluid
voor senioren en gebruikers met een
beperking is beter. Omdat dit type toestel
geen losse hoorn met snoer heeft gaat
het toestel langer mee. De soort kunststof
die is gebruikt zorgt dat de toestellen niet
verkleuren.

De Handsfree versie maakt het bedienen
van de deurintercom simpel. Steeds vaker

www.comelit.nl

Elektrotechniek

Design voor iedereen
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MacValve
Sanitair

De sifon zonder waterslot
Afvoerproblemen, onvoldoende
beluchting, te weinig ruimte of last van
een overstroming gehad? Gebruik dan
de MacValve; de sifon zonder waterslot
uit het assortiment van McAlpine van
Walraven.
De sifon kan hierdoor nooit uitdrogen
door verdamping of onvoldoende gebruik
van het lozingstoestel. De MacValve kan
in bestaande situaties worden toegepast
als terugslagklep om terugloop te
voorkomen en functioneert als beluchter.
Het wordt afgeraden de MacValve te

gebruiken voor installaties waar geen
mogelijkheden zijn voor toegang ten
behoeve van onderhoud. Belangrijk: giet
geen ontstopper door de MacValve!
Op het gebied van kunststof sifons en
toebehoren behoort het McAlpine assortiment tot het meest complete ter wereld.
Het merk staat bekend om de hoge
kwaliteit en het montagegemak.
Nagenoeg alle McAlpine producten
worden compleet en geheel voorgemonteerd aangeleverd waardoor ze snel en
gemakkelijk geïnstalleerd kunnen worden.

walraven.com/nl/macvalve

Watts Vision®
Verwarming & Klimaat

Altijd en overal
optimaal comfort
Watts Water Technologies bied met het Watts Vision®
systeem de perfecte combinatie tussen een optimaal
comfort en een besparingspotentieel op uw energie
rekening.
Het Watts Vision systeem bestaat uit een
compleet pakket om uw verschillende
systemen en na-regelingen perfect met
elkaar te laten functioneren. Hierbij is het
vanaf nu ook mogelijk om uw systeem te
laten koelen door middel van de Heat/
Cool Module welke aan het pakket is
toegevoegd. Met het Vision Systeem
word het mogelijk om vijftig verschillende
ruimtes te reguleren, hierdoor kunnen
bedrijven en consumenten genieten van
de juiste temperatuur, op de juiste plek,

op het juiste moment en word onnodige
energie verspilling verleden tijd. Tevens
bied het systeem middels klik aan/uit
schakelaars u de mogelijkheid diverse
elektrische appendages te schakelen,
bijvoorbeeld uw verlichting.
Middels het centrale Touch screen bedieningspaneel, eventueel uitgerust met wifi
voor bediening met uw smartphone of
tablet, kunt u eenvoudig de temperatuur
of elektrische appendages programmeren
per ruimte - vanaf iedere plek in en buiten
uw huis. Hiervoor heeft Watts haar eigen
app ontwikkeld welke u kosteloos kunt
downloaden in de iTunes app of Google
Play store.
Het centrale Touch screen bedieningspaneel is uitgerust met een micro-SD
kaartlezer, indien er nieuwe software
beschikbaar is kunt u deze eenvoudig
downloaden en uploaden in uw centrale
bedieningspaneel, uw systeem raakt dus
nooit verouderd!

Dus of u nu vloerverwarming heeft of
radiatoren, cv-toestel, stadsverwarming,
warmtepomp of elektrische vloerverwarming: Watts Vision kan eenvoudig
in elke situatie worden toegepast.
En omdat het Watts Vision draadloos werkt,
kan het systeem zowel in bestaande als in
nieuwbouw installaties eenvoudig worden
toegepast zonder hak of breekwerk.
Standaard beschikt het systeem over een
bereik van dertig meter binnen en honderd
meter buitenshuis. Waar benodigd is het
mogelijk het draadloos signaal verder te
versterken door middel van de externe
signaal versterker.
www.watts-klimaatregeling.nl

15
Griffon HBS-200® Tape

Griffon breidt de HBS-200® range uit met een innovatieve tape-variant.
De welbekende HBS-200® range van
Griffon is uitgebreid met een zeer veelzijdige variant: HBS-200® Tape. Deze
universele, blijvend elastische, tape is
direct water- en luchtafdichtend. Mede
hierdoor is hij zeer geschikt voor (nood)
reparaties. Daarnaast is de tape zeer goed
toepasbaar in combinatie met HBS-200®
Liquid Rubber bij grote naad-, kier- en
scheuroverbruggende toepassingen en
vereenvoudigt het de laagdikteopbouw.
Ideaal voor reparaties
Deze zwarte HBS-200® Tape heeft een
bijzonder hoge, blijvende elasticiteit van
400%. Hierdoor kunnen trillingen en de
mogelijke werkingen van ondergronden
goed opgevangen worden. Daarnaast
heeft de tape een zeer hoge, directe kleefkracht. Hierdoor hecht hij uitstekend op
vrijwel alle materialen, zoals hout, steen,

beton, zink, metaal, bitumen, EPDM, PVC,
PP en PE. De HBS-200® Tape hecht zelfs
op vochtige ondergronden, waardoor het
ideaal is voor (nood)reparaties. De tape is
direct waterbestendig: wachten is dus niet
nodig.
Duurzame oplossing
Doordat de tape een groot naad-, kier- en
scheuroverbruggend vermogen heeft, is
de tape zeer geschikt om te gebruiken in
combinatie met HBS-200® Liquid Rubber.
Door HBS-200® Tape te bedekken met
HBS-200® Liquid Rubber ontstaat er
een permanente, duurzame oplossing.
Dit is belangrijk indien een reparatie
voor langere periode wordt blootgesteld
aan (extreme) weersomstandigheden.
Daarnaast is de tape maar liefst 1 mm
dik, waardoor het makkelijk is om de
gewenste laagdikte van 2 mm te bereiken.

De HBS-200® Tape is beschikbaar in het
volgende formaat: 75 mm x 5 m x 1 mm.
www.griffon.nl

Gereedschap

Direct water- en luchtdicht
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JUNG Stekerbaar
Elektrotechniek

Snel installeren voor
woningbouw en utiliteit
In een tijd waarin installaties steeds sneller opgeleverd moeten worden, heeft JUNG nu
Stekerbare oplossingen. Dit zijn dé voorgefabriceerde oplossingen voor eenvoudige,
snelle en schone installatie in meubels of in holle wand systemen. Ideaal voor hotels of
openbare gebouwen, waar tijd- en kosten besparen een belangrijke rol spelen.

Efficiënt concept
Met het JUNG Stekerbaar systeem heeft
u een individuele en voorgemonteerde
oplossing in handen. Groot voordeel: u
bespaart tijd en kosten bij de montage ter
plaatse.
Goedgekeurde kwaliteit
Professionele kwaliteit made by JUNG:
de samengestelde stekerbare combinatie
wordt bij JUNG getest en op functioneren
gecontroleerd. Voor uw zekerheid krijgen
ze dan het keurmerk ‘tested and
approved by JUNG’.
Standaard Stekerbare oplossingen
Een 26-tal kant-en-klare voorgemonteerde combinaties heeft JUNG voor u

op voorraad liggen. Deze hebben een
artikelnummer en kunt u direct bestellen.

data-contactdoos, naar wens worden
ingebouwd.

Uw eigen configuratie
samenstellen?
Dat is ook mogelijk. U maakt uw
wensen kenbaar in het Stekerbaar
bestelformulier. Dit stuurt u vervolgens
naar verkoop@hateha.nl, waarna
Hateha B.V. dit verder met u afstemt.

Diversiteit in JUNG Design
Elke ruimte en elke omgeving is anders.
Om uw elektrotechnische installatie
daarop perfect af te kunnen stemmen,
zijn ook de Stekerbare oplossingen in
het uitgebreide JUNG Design verkrijgbaar.
De afdekkingen dient u wel apart bij te
bestellen.

Speciale eisen?
Heeft u voor uw installatie een JUNG artikel
nodig dat buiten de JUNG Stekerbaar
portfolio valt, dan is dat ook geen enkel
probleem. Plant u eenvoudigweg een
extra lege hollewand doos mee in. Hierin
kan dan een speciaal artikel, zoals een

Op www.jung.nl/stekerbaar vindt u
alle informatie op een rijtje, inclusief
een filmpje waarin u zelf de voordelen
kunt zien.
www.jung.nl/stekerbaar
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CPR voor kabels

Met ingang van 1 juli 2017 is de toepassing van CPR op kabels verplicht. Dit betekent
dat kabels voor permanente installatie in bouwwerken moeten voldoen aan de nieuwe
geharmoniseerde norm NEN-EN 50575:2014/A1:2016, die eisen specificeert betreffende
het brandgedrag van deze kabels.

Nexans levert een nieuwe generatie
brandveilige kabels, in alle brandklassen
gecertificeerd. Kabels voor bouwwerken
met een laag brandrisico (brandklasse
Eca), kabels voor bouwwerken met een
middelgroot brandrisico (brandklasse
Dca) en kabels voor bouwwerken met
een groot of zeer groot brandrisico
(brandklassen Cca en B2ca).
CE Markering en
Prestatieverklaring (DoP)
De CE Markering van deze producten is
aangebracht op het etiket van de
verpakking. Op dit etiket is onder meer
ook informatie vermeld met betrekking tot
de brandclassificatie, de geharmoniseerde norm, het beoogde gebruik van de
kabel en het DoP Nummer, waarmee u de
prestatieverklaring (DoP) kunt downloaden.
Om het beheer van documenten te
vereenvoudigen kunt u, naast de prestatieverklaring van een individueel product
(Product DoP), nu ook een prestatieverklaring downloaden voor een gehele

productfamilie (Familie DoP). Dat is
gemakkelijk als meerdere uitvoeringen
van één productfamilie in een project
zijn gebruikt.
Nexans Tracker
De prestatieverklaring kunt u downloaden
via de NEXANS TRACKER™, een online
tool waarmee u deze en andere regelgevende documenten van onze producten
kunt raadplegen en downloaden.
www.nexans.nl/cpr

Nexans en de CPR
• Uitgebreid pakket brandveilige kabels in alle brandklassen gecertificeerd
• CE Markering en consistente etikettering
• Prestatieverklaring (DoP), online beschikbaar via de NEXANS TRACKER™
• Online productcatalogus
• ‘CPR Brandklasse Oriëntatietabel’, een handige tool voor het selecteren van
de juiste brandklasse
• ‘Bent u klaar voor de CPR?’, een online leerprogramma
• Documentatie en video’s
• Presentaties en informatieve bijeenkomsten

Elektrotechniek

Brandveilige kabels en
handige tools
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Dino waterdicht ook met Sensor
Verlichting

Easy Connect de Sensor
Het van origine Duitse merk MEGAMAN
heeft zijn lijn waterdichte en slagvaste
DINO armaturen uitgebreid met een
Sensor module welke los of in de lichtlijn
geïntegreerd kan worden toegepast.
Net als de armaturen is ook de Sensor

module voorzien van Easy Connect: snel
aansluiten zonder gereedschap door de
waterdichte bajonet sluiting, aan beide
zijden kabel doorvoer met tweede
voeding draad en push-in aansluitclips.
Dino armaturen zijn er in 120 cm en

150 cm en vervangen één-op-één de
bestaande T8 armaturen tot 2x 58W T8
met opgenomen vermogen van 134W
vervangen door 63W led armatuur met
6.500 lm licht opbrengst.
De opalen prismatische diffuser, zorgt
voor een lichtbeeld met lichtuniformiteit
rondom het armatuur en ook op het
plafond dit alles door de grote lichthoek
en de brede 330° rondom licht distributie.
www.MEGAMAN.nl

Nieuwe Serie 61 compacte noodstopschakelaar
Elektrotechniek

Compact, robuust,
betrouwbaar
EAO, uw expert en partner voor innovatieve, intuïtieve en betrouwbare Human Machine
Interfaces (HMIs) heeft zeer compacte, robuuste en betrouwbare veiligheidsschakelaars.
De serie 61 compacte noodstopschakelaar is vooral geschikt voor mobiele besturingsunits of kan direct op de machine op een goed bereikbare plek worden gemonteerd.
De betrouwbare schakelaar beschermt mens en machine tegen letsel en schade.
Het product voldoet aan de laatste internationale standaards. Het robuuste monoblock ontwerp heeft een fool-proof
ontgrendelmechanisme om de elektrische
contacten te verbreken en de groene indicatiering geeft aan dat de schakelaar is
geactiveerd. Hierbij is het belangrijk de
mechanische ontgrendeling te benoemen.
Door de optionele, felverlichte centrale led
is de schakelaar onder slecht verlichte
omstandigheden duidelijk zichtbaar.

Voordelen
• Zeer beperkte inbouwdiepte
achter paneel (21,2 mm)
• Hoge frontbescherming IP69K
en IP67
• Robuust mono-block ontwerp
voorzien van een mechanische
ontkoppelde ontgrendeling
• Optionele verlichting
• Tot drie schakelelementen

Iedere schakelaar heeft tot drie maakcontacten (NO) of verbreekcontacten (NC),
een 27 mm of 40 mm bedieningsoppervlak en optionele 24VDC led verlichting
- en dit alles met een compacte inbouwdiepte achter het paneel van 21,2 mm.
www.eao.com/61
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Met VSH goed de winter in

In één keer alle appendages verwisselen tijdens vervanging of plaatsing
van een nieuwe cv-ketel wordt wel heel gemakkelijk met de complete
VSH ketelaansluitset, KAS 10. Met dit pakket grijpt u nooit mis en heeft u
alle belangrijke onderdelen direct bij de hand.
De producten zijn van hoogwaardige
kwaliteit uit eigen hand en staan garant
voor betrouwbaarheid, installatiegemak
en snelle montage. Keuren zoals Kiwa,
CE en GASTEC QA geven de zekerheid
dat het om gecertificeerde artikelen gaat,
waarop u kunt vertrouwen.
De expansievatconsole zorgt voor een
stabiele en solide bevestiging van het
expansievat aan de wand. Op de console
is naast de aansluiting voor een expansievat, de retourleiding en een ontluchtingsstop ook een extra ½” zij-aansluiting
aanwezig. Hierin kan de vul- en aftapkraan gemonteerd worden of, als dat qua
leidingloop beter uitkomt, de retourleiding.
De boilerinlaatcombinatie (BIC) heeft een
VSH Super knelaansluiting met draaibare
trechter en doorstroomcapaciteit van
maximaal 2780 l/h bij 1 bar drukverschil,
wat zorgt voor een zeer geringe drukval
over de klep.
Handige details
De KAS 10 onderscheidt zich door
diverse handige details. Zo voorkomt
de gewapende vulslang dat er knikken
ontstaan, de blind-/ontluchtingsstop
zijn voorzien van O-ring afdichting en de
vul-/aftapkraan heeft een zelfdichtende
pakking die montage vereenvoudigt. De
appendages zijn voorzien van solide en
soepel draaiende knelaansluiting waar
VSH bekend om staat.
Het advies van VSH is dan ook: kies
voor de KAS 10 en zorg daarmee voor
een snelle, complete montage én een
tevreden klant!
www.vsh.nl

De ketelaansluitset KAS 10 bestaat uit de volgende onderdelen:
• Expansievat 18 liter/1 bar
• Expansievat console
• VSH veiligheidsventiel (3 bar) G½” buitendraad
• VSH BIC inlaatcombinatie (8 bar) 15 mm knel
• Gewapende vulslangset 3,5 m inclusief alle toebehoren
• VSH gaskogelkraan met wartel 15 mm knel
• VSH Super overgang 15 mm knel x R½” buitendraad
• Simplex vul-/aftapkraan G½” met handgreep en afsluitkap, voorzien
van zelfdichtende insnijpakking
• Simplex ontluchtingsstop G½” en blindstop G½”, beide met O-ring
afdichting

Verwarming & Klimaat

Compleet pakket A-merk
producten rondom de cv-ketel
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Remeha Tzerra Plus CW3

De Tzerra cv-ketels van Remeha scoren het beste in de
testen van de Consumentenbond. Alle drie de Remeha
Tzerra Plus cv-ketels staan in de Top 5. Vorig jaar nog
kwam de Remeha Tzerra Plus CW4 als ‘Beste uit de Test’
en nu mag de Tzerra Plus CW3 dit predicaat ook dragen.
Beste prijs-kwaliteitprestatie

Als daarnaast de verkoopprijs van de
Tzerra toestellen in het oordeel wordt
meegenomen, dan bieden deze modellen
verreweg de beste prijs-kwaliteitprestatie
van alle geteste toestellen. De gehele
Tzerra-productlijn bestaat uit zeer
compacte ketels. De test van de Consumentenbond toont aan dat de Tzerra’s
goede allrounders zijn.

Energiezuinigheid
verwarming

Energiezuinigheid
warm water

Verwarmen op laag
pitje

Tevredenheid, levensduur, betrouwbaarheid

Geluid

Stroomverbruik

prof.remeha.nl

Totale score comfort
warm water

De Tzerra Plus CW3 cv-ketel presteert op
alle geteste onderdelen zeer sterk, maar
scoort vooral hoog op de warmwateraspecten ‘Temperatuur en Stabiliteit’ met
een 8,6 en ‘Tapdrempel’ met een 8,3.
Remeha is de enige cv-ketelfabrikant met
twee cv-ketels uit dezelfde serie met het
predicaat ‘Beste uit de Test’. Daarnaast
presteert ook de Tzerra Plus CW5
bijzonder goed, waardoor maar liefst drie
Remeha Tzerra Plus-toestellen de posities
1, 2 en 5 in de Top 5 van beste cv-ketels
van Nederland bekleden.

Testoordeel

Verwarming & Klimaat

‘Beste uit de Test’ van
de Consumentenbond

Posie Cosumentenbond

Cijfer

35%

22%

15%

12%

10%

5%

1%

1

Remeha Tzerra M24c Plus

7,7

7,8

7,8

7,0

7,0

8,5

7,5

7,7

2

Remeha Tzerra M28c Plus

7,7

7,8

8,4

7,1

6,5

8,5

7,0

7,9

5

Remeha Tzerra M39c Plus

7,6

8,2

8,2

7,2

4,6

8,5

6,4

8,2

Uitslag test cv ketels

A
B
C

Zeer energiezuinig
bij verwarming

Een hoge betrouwbaarheid
voor een lage prijs

Ultralicht en compact
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NIEUW: 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

Veiligheid in de badkamer op een stijlvolle manier
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Frauduleuze stroomgebruikers snel gevonden
Gereedschap

Hioki wattmeterstroomtang
Met de nieuwe hoogwaardige (TrueRMS)
wattmetertang type CM3286-20 kunt u
snel èn zeer eenvoudig de opgenomen
stromen meten tussen de afzonderlijke
fasen. De ‘ovale’ stroombek is geschikt
voor kabels tot 46 mm diameter.
Deze meter is te gebruiken in omgevingen
waarbij de stromen en spanningen respectievelijk tussen de 60mA-600Aac (drie
verschillende ranges), en 80-600Vac (één
range) liggen. Door middel van de drukknoppen aan de voorzijde van de tang kan
men de displayverlichting in/uitschakelen,

min/max-waarde bekijken en range
instellen. Daarnaast kan je met deze
wattmeterstroomtang ook snel de symmetrische belasting meten per fase, voor
vermogensmetingen van 5W tot 360kW.
Op het heldere (verlichte) display vindt u
naast de gemeten waarden als Volt en
Ampère ook de direct de meetwaarde van
de cos φ en het vermogen in aantal (k)W.
Om de rapportage makkelijk vast te
leggen en te versturen heeft Hioki type
CM3286-01 ontwikkelt waardoor met de
gratis Hioki app (Android of iOS) binnen

enkele seconden de
gemeten waarde
gerapporteerd èn
verstuurd kunnen
worden.
Wordt standaard
geleverd met meetsnoeren, twee stuks
alkaline batterijen,
opbergtasje en
gebruiksaanwijzing.
batenburg-mechatronica.nl

SKINTOP® HYGIENIC
Elektrotechniek

Rvs kabelwartel voor
extreme omstandigheden
De voedingsmiddelenindustrie is de laatste jaren sterk geëvolueerd: de kwaliteits- en
hygiëne-eisen worden continu naar een hoger niveau getild om de veiligheid en
volksgezondheid van de voedselketen te waarborgen. Hiervoor zijn richtlijnen ontworpen
die vertaald worden in normatieve documenten.

Geschikt voor
• Gebruik in het voedselbereidingsgebied
• ECOLAB® getest (representatieve reinigingschemie)
• Direct contact met voedingsmiddelen volgens FDA - 21 CFR
§177.2600
• Conform EHEDG standaard:
hierdoor ook inzetbaar in de
farmaceutische- en chemische
sector

Eigenschappen
• Rvs V4A (1.4404 - 316L)
• -20°C tot +100°C
• IP68 10 bar - IP69K
• Afdichting: speciaal elastomeer
voor direct contact met
voedingsmiddelen
• Olie- en uv-bestendig
• Glad oppervlak - geen scherpe
hoeken

De aandachtspunten in de voedingsmiddelenindustrie zijn divers. De toegepaste materialen mogen absoluut niet
toxisch zijn. Om de duurzaamheid te
kunnen garanderen moeten ze bestand
zijn tegen reinigingschemie, extreme
temperaturen en water (onder hoge druk).
Bovendien moet het design van dien aard
zijn dat (micro)organismen geen kans
krijgen zich te ontwikkelen in spleten,
kieren of aan scherpe kanten.
Vanzelfsprekend heeft deze wartel ook
de typische SKINTOP® eigenschappen
op het gebied van trekontlasting en
installatiegemak. Hij is beschikbaar
vanaf M12 tot M25 in een totaal kabelklembereik van 4-15,5 mm. Voor het
doorvoeren van afgeschermde kabels
kan de SKINTOP® BRUSH ADD-ON
gebruikt worden voor optimale EMC.
www.lappbenelux.com
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Nieuwe Viega Smartpress-systeem
Sanitair

Gegarandeerd minder
drukverlies
Wie de ontwikkelingen volgt, weet dat twee trends bepalend zijn voor verwarmings- en
drinkwaterinstallaties op de etage: kunststof buisleidingsystemen hebben de toekomst
én drukverlies moet worden voorkomen. Het nieuwe leidingsysteem Viega Smartpress
combineert beide trends in één systeem en is snel én veilig te installeren.
Met Viega Smartpress bewijst Viega dat
kwaliteit en innovatie in alles centraal
staan. Het nieuwe kunststof leidingsysteem kent minimale drukverliezen.
Daartoe koos Viega voor fittingen van
hoogwaardig brons en roestvast staal:
goed voor een extreem lange levensduur.
De fittingen hebben O-ringen. Haakse
knieën hebben bijvoorbeeld plaats
gemaakt voor vloeiende bochten. Dat
garandeert minimale drukverliezen. De
uitstekende doorstroming in alle fittingen
zorgt voor een optimaal installatieontwerp:
in de fittingen treedt nauwelijks drukverlies
op zodat kleinere leidingdiameters mogelijk
zijn. Dat betekent: minder materiaal en
- door de kleinere diameters - kortere
wachttijden bij het tappen van warmwater.
Razendsnel en 100% veilig
installeren
Viega Smartpress-fittingen hebben voor
een betrouwbare verwerking geen O-ring
nodig. Daarmee vervalt het tijdrovend kalibreren en kan de O-ring niet onbedoeld
worden beschadigd bij het insteken van
de buis. Het resultaat? Sneller installeren
zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.
Het nieuwe leidingsysteem is bovendien

gemaakt van onverwoestbaar en hygiënisch kunststof. De roestvast stalen en
bronzen fittingen met bewezen SC-Contur
staan zonder O-ring garant voor een
100% dichte verbinding want: niet
geperst = niet dicht!
Universeel en vormstabiel systeem
Viega Smartpress is een kunststof leidingsysteem voor drinkwater-, verwarmingsén gasinstallaties. Met afmetingen van
16 mm tot en met 63 mm met KIWA keur

Eén systeem voor drinkwater-,
verwarmings- en gasinstallaties.

en gaskeur voor 20 mm tot en met 32 mm
leent het zich niet alleen voor klassieke
etage-installaties maar ook voor stijg- en
verdeelleidingen. De Viega Smartpressbuis is vormstabiel en knikt niet. Toch
overtuigt de buis door een grote flexibiliteit:
de buis laat zich makkelijk buigen en
verwerken en door de uitgekiende materiaalcombinatie heeft deze een gering
memory-effect en enorme knikweerstand.
smartpress.viega.nl

Bespaar 30% montagetijd in slechts
drie stappen.

Viega Smartpress
• Kunststof leidingsysteem met
optimale doorstroming
• Voor drinkwater-, verwarmingsen gasinstallaties
• Minimaal drukverlies en veilig
dankzij SC-Contur
• Fittingen van brons en roestvast
staal
• Vormstabiel én flexibel te
verwerken zonder O-ring
• Het huidige Pexfit Fosta gereedschap is toepasbaar
• Te combineren met Pexfit Fosta
buizen
Dicht over het gehele oppervlak zonder O-ring.
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Onopvallend en functioneel
Elektrotechniek

Veiligheid voorop,
ook in kleine ruimtes
Voor de veiligheid van u en uw relaties is het belangrijk niet alleen oog te
hebben voor een goede verlichting rondom uw pand. Ook de donkere
gangen, bergruimtes, kelders, trappenhuizen, sanitaire ruimtes enzovoort
dienen goed verlicht te zijn om ongelukken te voorkomen.
Zeer compact

Waar het extra belangrijk is dat de esthetiek
van een ruimte niet wordt verstoord door
technische installaties, vormen de minimelders een ideale oplossing. Dankzij de
minuscule behuizing met zeer geringe
opbouwhoogte blijven zij onopvallend op
de achtergrond. Doordat de sensor en
voeding zijn geïntegreerd in één behuizing
is de gehele sensor zeer compact.
Montage is eenvoudig te realiseren met
behulp van de meegeleverd klemring of
klemveer.
Veelzijdig
De miniserie omvat sensoren voor alle
gangbare bedrijfstechnologieën: 230V
aan/uit, 1-10V=, 12-36V AC/DC, DALI en
KNX. Alle sensoren hebben een detectiehoek van 360° en - afhankelijk van type een bereik van respectievelijk 6 m, 8 m
of 12 m diameter. Vanwege hun hoge
beschermingsgraad (IP55 respectievelijk
IP65) zijn ze uitermate geschikt voor

toepassing in sanitaire ruimtes of kelders.
Bij de uitvoeringen op basis van 1-10V=,
DALI of KNX bestaat de mogelijkheid een
oriëntatieverlichting in te stellen, hetgeen
de veiligheid ten goede komt. Zo wordt
bijvoorbeeld voorkomen dat iemand
vanuit een verlichte ruimte een geheel
onverlichte gang moet betreden.
Energiezuinig
Naast een veilige omgeving realiseren
de sensoren ook een aanzienlijke energiesparing, daar de verlichting alleen brandt
als het nodig is. De sensoren van de
miniserie hebben zelf ook een laag eigen
opgenomen vermogen van < 0,3W.
Gebruiksklaar

Dankzij het geïntegreerde fabrieksprogramma zijn de sensoren direct
klaar voor gebruik. Klantspecifieke
wensen kunnen echter snel en
eenvoudig ingesteld worden met een
afstandsbediening. Om de verlichting
tijdelijk handmatig in-/uit te kunnen
schakelen danwel dimmen zijn er
eveneens eindgebruikers-afstandsbedieningen beschikbaar. Het is echter
ook mogelijk de verlichting tijdelijk te
schakelen/dimmen middels een 230V
gevoede pulsschakelaar.
www.esylux.nl
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Simpleco systeem voor overzichtelijke inrichting

Het omvangrijke Sortimo-programma biedt alle denkbare mogelijkheden voor
praktisch en veilig vervoer van onderdelen en gereedschappen.

S-BOXXen

T-BOXXen

L-BOXXen en
LS-BOXXen

i-BOXXen

LEGBORD-UNITS
MET OPEN
LEGBORDEN

ZIJWANDEN

Bedrijfswageninrichting ronduit simpel met SIMPLECO, de inrichting voor elke bestelwagen. Simpel en makkelijk, u beslist hoe
u uw bedrijfswageninrichting samenstelt en inbouwt.

Het kiezen van de meest geschikte
bedrijfswagen is meestal al moeilijk
genoeg. Maar als het op de inrichting
ervan aankomt, is dat vaak nog veel ingewikkelder. Iedere situatie stelt immers zo
zijn eigen inrichtingseisen. In alle gevallen
draait het echter om één doel: dat er
gemakkelijker en efficiënter kan worden
gewerkt, met een optimale benutting van
de beschikbare ruimte. Alle denkbare
mogelijkhedendaarvoor levert GEDORETechnag B.V. thans met het Simplecoinrichtingssysteem voor bedrijfswagens.
Bij het ontwikkelen van dit systeem
- door Sortimo, - stond centraal dat de
gebruiker zelf kan beslissen hoe de
inrichting samengesteld moet worden.
Van belang was bovendien dat het installeren ervan in de bedrijfswagen in slechts
enkele stappen uit te voeren zou zijn:
simpel in elkaar te zetten, in te bouwen
en zonodig ook later nog gemakkelijk
uit te breiden.Wie het resultaat ziet,

moet vaststellen dat men heel goed
aan die uitgangspunten heeft weten
te beantwoorden. Met dit nieuwe
Simpleco-programma krijgen afnemers
de beschikking over een compleet
productenpakket, dat alle mogelijkheden
voor een praktische bedrijfswageninrichting te bieden heeft. Het hier
gepresenteerde programma omvat
tal van legborden, zijwanden, vakkenrekken, boxen en koffers, die probleemloos in kleine, middenklasse en grotere
voertuigen toe te passen zijn.
Bij het samenstellen van een handige en
veilige bedrijfswageninrichting komt het
er volgens leverancier GEDORETechnag
allereerst op aan de juiste legborden,
zijwanden en vakkenrekken te selecteren.
Bepalend hierbij is natuurlijk in de eerste
plaats het betreffende voertuig. Het
Simpleco systeem biedt daarbij keuze
uit speciale componenten voor vrijwel

alle bekende merken, modellen en typen,
variërend van de Renault Kangoo tot
- bij de grote wagens - de Mercedes
Benz Sprinter. Verder wordt de selectie
vooral bepaald door de onderdelen en
gereedschappen die veilig opgeborgen
en vervoerd moeten worden. Zo zijn er
binnen dit programma vier verschillende
zogenaamde S-boxxen met transparante
voorzijde en twee T-boxxen met doorzichtig deksel en inzetbakjes voor
kleine producten en reservedelen. Extra
vermelding verdienen daarnaast de vier
spatwaterdichte, vastklikbare L- en
LS-boxxen, in verschillende maten en
hoogtes, compleet met praktische
handgreep. Voor het meenemen van
bijzondere producten en gereedschappen
zijn er bovendien allerlei slimme hulpstukken, zoals hakenstrippen, aflegvlakken en een slanghouder.
www.gedore.nl

Gereedschap

Simpel in iedere
bedrijfswagen in te bouwen
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Itho Daalderop
Verwarming & Klimaat

HP (Cool) Cube hybride
Met de HP (Cool) Cube van Itho Daalderop
kan uw klant een flinke besparing realiseren op zijn/haar energieverbruik. Deze
besparing kan oplopen tot wel € 450,- per
jaar. Door de krachtige werking van de
warmtepomp heeft het cv-deel nauwelijks
meer nodig om bij te springen voor het
verwarmen. Dit levert een grotere energiebesparing op, wat ook zorgt voor een
lagere CO2-uitstoot.
Daarnaast is bij de Cube-lijn extra veel
aandacht besteed aan het installatie- en
gebruiksgemak. Het toestel is eenvoudig

via één centrale bedieningsunit te
bedienen. Met de HP Cool Cube is er een
mogelijkheid om te ‘topkoelen’; in de zomer
kan de binnentemperatuur tot 3°C gekoeld
worden ten opzicht van de buitentemperatuur. Standaard wordt de Spider Base bij
het HP (Cool) Cube-gedeelte geleverd. Er
zit bovendien € 1.850,- subsidie op de
lucht/water warmtepomp.
Samen slim schakelen
Itho Daalderop is specialist in het samenstellen van totaalconcepten die een

DINUY licht- en bewegingssensoren
Verlichting

Constantlichtregeling
DINUY licht- en bewegingssensoren met
constantlichtregeling zorgen ervoor dat
verlichting niet onnodig brandt wanneer er
geen personen in de ruimte aanwezig zijn,
en dat de verlichting automatisch wordt

Type
100-1000L DALI
100-1000L D/INB
100-1000LUX 1Afstandsbed.

Art.nr.
3212 546
3212 616
5799 746
5799 662

BE-prijs
111,35
135,15
130,90
42,50

gedimd wanneer er voldoende daglicht
aanwezig is. Hiermee kan veel energie
worden bespaard.
De DINUY licht- en bewegingssensoren
zijn verkrijgbaar met DALI en 1-10V
sturing. Er zijn inbouwuitvoeringen (voor
systeemplafonds) en opbouwuitvoeringen
beschikbaar. Programmeren is niet nodig:
de sensoren van DINUY zijn eenvoudig in
te stellen met een afstandsbediening.
www.elpro.nl

Sirco, Sircover en ATyS
Elektrotechniek

Marine Certifications
Dankzij onze innovatieve technologie,
betrouwbaarheid en hoge prestatie
niveau, kunnen we voldoen aan de
strikte normen die door de top van de
maritieme wereld worden vastgesteld.
Het volledige gamma van ATyS gemotoriseerde omschakelaars - van 125A tot
3.200A - is door Bureau Veritas gecertificeerd voor maritieme toepassingen.
Additioneel heeft Socomec ook de
goedkeuring van de EU-RO verkregen
op de handbediende (om)schakelaars.

Deze goedkeuring wordt erkend door alle
grote maritieme certificeringsinstanties
waaronder; Lloyd’s Register (LR),
Det Norske Veritas (DNV), American
Bureau of Shipping (ABS), enzovoort.
www.socomec.com/
catalogues-brochures_en.html

maximale energiebesparing combineren met comfort.
De producten worden
gekenmerkt door hun
connectiviteit. De
basis hiervan is de
warmtepomp. Hierin
heeft Itho Daalderop
verschillende oplossingen
voor zowel nieuwbouw als renovatie.
www.ithodaalderop.nl
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Koopman INTERLight

Na het succes van de eerste generatie Camita downlights is nu de tweede generatie
beschikbaar. De armaturen zijn dankzij de Camita lens niet verblindend en daarom
uitermate geschikt voor de zorg- en kantooromgeving.

Deze tweede generatie Camita downlights
is 25% efficiënter maar prima te
combineren met de eerste generatie:
de lichtopbrengst van de armaturen is
gelijk gebleven bij een lager wattage.
U bespaart zo’n 60% energie ten opzichte
van compact fluorescentie downlights!
Er is keuze uit twee type drivers, een
1-10V dimbare of Dali driver. De drivers
passen op alle downlights met een gelijk
of hoger wattage, combineer voor de

gewenste lichtoutput en gatmaat.
Maak gebruik van onze handige online
tool om de juiste downlight te vinden,
zie www.koopman.nu/downlighttool.
De armaturen zijn eenvoudig te combineren met dimmers of sensoren voor
nog meer energiebesparing en comfort.
Levensduur: L80B50 - 50.000 uur.
Standaard vijf jaar garantie.
www.koopman.nu

Type
IL-DC1760K3E
IL-DC1760K4E
IL-DC17E1-10
IL-DC17EDALI
IL-DC2860K3E
IL-DC2860K4E
IL-DC28E1-10
IL-DC28EDALI

Art.nr.
5463 984
5463 991
5463 998
5464 005
5464 040
5464 047
5464 054
5464 061

BE-prijs
39,34
39,34
34,39
38,96
55,54
55,54
45,68
50,42

Elektrotechniek

Flexibel met Interlight
Camita downlights
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Dimmers voor elke lamp, lichtsituatie en installatie
Elektrotechniek

Nieuwe DALI-dimmer en
universele drukknopdimmer
Niko breidt zijn assortiment dimmers uit met de DALI-dimmer en de 2-draadse
universele drukknopdimmer plus. Daarmee vind je bij Niko nu voor elke
lichtsituatie en elke elektrische installatie een dimmer. Ook voor bestaande
installaties. Want het juiste licht is een kwestie van controle.

Nieuwe 2-draadse universele
drukknopdimmer plus, 3-300W
Met de 2-draadse universele drukknopdimmer in de muur dim je elke lamp
volgens de ideale curve, alle ledlampen
van 3W tot 200W incluis. Naast het standaardprofiel heeft hij zeven bijkomende
dimprofielen voor onder meer elektronische en elektromagnetische transformatoren, klassieke ledlampen en
filament-ledlampen. Net als elke Niko
dimmer heeft hij een geheugen en
profielen met boost om elke lamp op

de laatst gekozen - zelfs de laagste dimstand in te schakelen. Zijn stand-by
verbruik is beperkt tot 0,15W. De geïntegreerde TF/CAB-ontstoorder haalt in
TF/CAB-gevoelige regio’s zoveel
mogelijk storende signalen uit het net
om de meeste lampen optimaal zonder
flikkering of gebrom te doen branden.

via een DALI-sensor met geïntegreerde
voeding.

Nieuwe DALI-dimmer
Als specialist in daglichtsturing en
dimmers lanceren we nu ook een DALIdimmer. Dankzij de nieuwe dimmer dim
je de lampen in een DALI-installatie.
Handig als je in één bepaalde zone het
licht toch zachter of feller wilt doen
branden. De DALI-dimmer werkt met
de DALI-busvoeding die je apart kunt
bestellen (referentiecode 350-70985), of

www.niko.nl/dimmers

Op www.niko.nl/dimmerzoeker vind je
voor elke lamp de ideale dimmer en voor
elke dimmer de ideale lamp. En voor alle
mogelijke vragen over dimmers is er één
adres:

Type
Art.nr.
Universele drukknopdimmer plus, 3-300W, 2-draads
Sokkel met schroefbevestiging (310-02901)
5977 714
DALI-dimmer
Sokkel met schroefbevestiging (310-02101)
5977 707

BE-prijs
107,15
90,29

De afwerkingsets zijn beschikbaar in alle Niko afwerkingskleuren. Voor beide dimmers geldt dat ze zijn te
combineren met alle enkel en meervoudige Niko afdekplaten uit de reeksen Original, Intense en Pure.
Kijk voor het volledige assortiment op www.technischeunie.nl
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Ideal Standard
Sanitair

De collectie Connect Air
is nu nog completer
Ideal Standard, de toonaangevende leverancier van innovatieve en designoplossingen
voor de complete badkamer, presenteert een mooie aanvulling op de Connect
Air collectie. Het programma is nu uitgebreid met Connect Air Arc wastafels in de
kenmerkende klassiek-moderne stijl. De Connect Air Arc wastafels zijn verkrijgbaar
in de maten 70 cm, 65 cm, 60 cm, 55 cm, 50 cm en als fontein in 40 cm.

Ideal Standard Connect Air serie
uitgebreid met elegante wastafels
De aanvulling van de Connect Air Arc
wastafels maken de populaire collectie
nog completer. Zoals de naam al doet
vermoeden, straalt de Connect Air serie
een frisse en luchtige sfeer uit. De
meubels en het keramiek bevredigen
iedere stijl en brengen ongekende
elegantie naar de badkamer. Ondanks
het tijdloze design voelt de collectie
vernieuwend aan.

Connect Air serie van Ideal Standard
is naadloos te combineren met de Tesi
kranencollectie.

Geraffineerde badmeubels,
wastafels en waskommen
Het meubilair van Connect Air biedt een
scala aan uitvoeringen en is beschikbaar
in zes tweekleurige combinaties die voor
een natuurlijke uitstraling zorgen. Het
luchtige en klassiek-moderne design
komt ook terug in de wastafels en
waskommen door de toepassing van
dun keramiek en zachte rondingen. De

www.idealstandardnederland.nl

Connect Air AquaBlade®
wandcloset
Het Connect Air wandcloset en staande
closet zijn uitgerust met blinde bevestiging. Dit komt ten goede aan de ronde
lijnen en het luchtige design. De closets
bevatten ook de innovatieve AquaBlade®
waterval spoeltechnologie.

Type
Connect Air Arc wastafel 70 cm
Connect Air Arc wastafel 60 cm
Connect Air Arc wastafel 50 cm
Connect Air Arc opbouw waskom 60 cm
Connect Air Wandcloset met AquaBlade

Art.nr.
7765 773
7765 808
7765 843
9741 406
9741 399

BE-prijs
210,00
145,00
137,50
260,00
379,00
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Meyer breidt extreem compacte serie uit
Verlichting

Superlight Nano
De Superlight Nano is de nieuwste
generatie extreem compacte led-schijnwerpers. Deze is nu uitgebreid met de
Superlight Nano 4. De schijnwerper is
door de combinatie van zeer kleine
behuizing en hoge vermogens ideaal voor
het aanlichten van gebouwen en façades.
Door de ingetogen verschijning ligt de
nadruk op datgene dat aangestraald
wordt. Met de schijnwerpers kunnen
smalstralende (horizontaal of verticaal),
bandvormige of breedstralende lichtverdelingen gemaakt worden.

Superlight Nano 4
De Superlight Nano is verkrijgbaar in
vier verschillende grootten en vermogens.
De kleinste uitvoering bevat één 3W led.

De nieuwe uitvoering is de ‘grootste’ in
deze serie en bevat 16 x 2,5W leds.
www.hateha.nl

De ultieme multi tool voor al uw IT
Elektrotechniek

Haal meer uit
het Rittal TS IT rack
Overtuigende productkenmerken
Het succesgeheim van het Rittal TS IT
rack schuilt in de hoogwaardige basismaterialen en de veelzijdigheid van de
productaccessoires voor het uitbreiden
en aanpassen van de functionaliteit.
Ongeacht welke producten uit het enorme
Rittal productprogramma worden toegevoegd - met Rittal TS IT weet u altijd
zeker dat het past. De kwaliteit van de
toegepaste materialen staat garant voor
een lange levensduur. Kastframe, deuren
en dak, alles is voorzien van een beschermende laag dompelgrondlak. De meerdelige dakplaat is afneembaar en beschikt
over een eigen kabelinvoer. Dankzij de
verticaal gedeelde achterdeuren is het
TS IT rack zelfs in de kleinste ruimte te
gebruiken. Het rack beschikt verder over
een handige 180° scharnierende en
afsluitbare zichtdeur aan de voorzijde.
En met een belastbaarheid tot 1.500 kilo
en 85% luchtdoorlatende deuren en
slimme oplossingen voor kabelgeleiding
en ruimte-indeling is het TS IT rack zowel
robuust als veelzijdig in gebruik. Met het
TS IT racksysteem bent en blijft u ook in
de toekomst uitstekend voorbereid op
de nieuwste IT toepassingen.
www.rittal.nl
expert.rittal.nl
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Skyline LED
Verlichting

Maximale lichtkwaliteit
in een stedelijke omgeving
Skyline LED is een uiterst efficiënt led masttoparmatuur met een stijlvolle,
compacte vormgeving, ontworpen als retrofit oplossing voor bestaande
armaturen met gasontladingslampen (HID). Skyline LED is beschikbaar in een
versie met asymmetrische of symmetrische lichtbundel, ideaal als algemene
omgevingsverlichting of energiezuinige verlichting van parkeerterreinen.
Skyline LED gebruikt de nieuwste
ledtechnologie en biedt dankzij het witte
licht een hogere waargenomen helderheid
vergeleken met traditionele lichtbronnen,
met een betere gezichtsherkenning en
een verbeterde kleurweergave voor een
verhoogde veiligheid. Skyline LED is
de ideale oplossing voor de verlichting
van openbare ruimtes waar een gering
onderhoud zeer belangrijk is.
Skyline LED biedt een rendement

tot 148 lm/W en een levensduur van
80.000 uur (L70B50). De compacte
vormgeving en het geringe gewicht
maken de installatie zeer eenvoudig.
De armaturen hebben beschermings-

Type
SKYLINE LED 23K SYM WIT
SKYLINE LED 18K ASYM WIT

factor IP65 en IK08 en zijn hoofdzakelijk
vervaardigd uit recycleerbare materialen.
www.feilosylvania.com/nl-nl/
concord-skyline

Art.nr.
6666 290
6666 297

BE-prijs
1.235,00
1.100,00

32
Let’s build it, in één formaat
Elektrotechniek

…optimaliseer
uw besturingspaneel
Een goed ingericht besturingspaneel kost minder moeite. Wij garanderen dat onze
nieuwste componenten klein en slank zijn en dezelfde hoogte hebben. Dat betekent
dat u ze gemakkelijk kunt inbouwen in panelen door gestandaardiseerde plaatsing
van kabelgoten, I/O, voeding en arbeidsvermogen.
• 20% minder loze ruimte
• Standaardhoogte van componenten:
maakt gestandaardiseerde plaatsing van
kabelgoten en componenten mogelijk
• Gestandaardiseerde specificatie: u
kunt panelen flexibel aanpassen terwijl
bestaande kabelgoten op hun plaats
blijven.
Maak uw werk gemakkelijker
Profiteer van gestandaardiseerde
producthoogtes die u gemakkelijk aan
uw systeemvereisten kunt aanpassen:
• Solid-state relais G3PJ

• Voedingen S8VK-S
(model 60W en 120W)
• Meet- en bewakingsrelais K8DT
• Timers H3DT, H3Y(N)-B en H3RN-B
• Aansluitvoeten voor MY- en G2RS-relais
• Smalle I/O-relais G2RV-SR/G3RV-SR
Nieuwe waarde voor paneelbouw
Ons concept ‘Value Design for Panel’
voegt nieuwe waarde toe aan uw besturingskast. Wanneer meerdere producten
worden gecombineerd die alle het Value
Design-concept delen, wordt de
geleverde waarde nog hoger.

Let’s build it, in één formaat

Ons gestandaardiseerde assortiment
biedt u de flexibiliteit om besturingspanelen op de meest logische manier
in te richten. U ziet dan gemakkelijker
wat er gebeurt en dat betekent een
betere in-panel zichtbaarheid.
Industrial.omron.nl/unified-design
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VSA exclusieve partner van Paulmann

VSA (Van Spijk Agenturen) is vanaf augustus 2014 de exclusieve
partner van Paulmann Licht GmbH voor de Benelux. Dit resulteert in
een logische krachtenbundeling van deze twee familiebedrijven.
Paulmann is toonaangevend in de
verlichtingsbranche en biedt een
compleet assortiment verlichting voor
binnenshuis en buitenshuis. VSA is, voor
de Benelux, verantwoordelijk voor de
sales en after-sales van het Paulmann
assortiment.
In 1975 richtte Rüdiger Paulmann het
bedrijf Paulmann op, in Springe-Völksen
in de Duitse deelstaat Nedersaksen,
nadat hij een simpele gloeilamp had
omgevormd tot een decoratieve lichtbron.
Daarna heeft Paulmann zich verder
ontwikkeld als grondlegger van het kabelsysteem, een flexibele verlichtingsoplossing voor bijna iedere ruimte.
Door de jaren heen heeft Paulmann
het assortiment flink uitgebreid met railsystemen, inbouwarmaturen, spots,
wand- en plafondlampen en nog veel
meer speciale verlichtingstoepassingen.
Paulmann wil de mensen in elke situatie
perfect licht bieden. Daarom hebben ze
alle lichtbronnen en lampen in verschillende technieken zoals halogeen, led
en energiebesparende verlichting in
het assortiment. De laatste jaren wordt
er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van diverse led-oplossingen.

Tegenwoordig is Paulmann actief in meer
dan 40 landen. Wereldwijd bestaat het
Paulmann-team uit meer dan 500 medewerkers. Hiervan werken 280 medewerkers in de vestiging Springe-Völksen.
In totaal heeft Paulmann op het
moment meer dan 2.500 producten

in het assortiment. Deze armaturen en
lichtbronnen zijn gemaakt met Duitse
‘Gründlichkeit’. Paulmann verleent
standaard vijf jaar productgarantie.
www.paulmann.nl

Verlichting

Compleet assortiment voor
binnenshuis en buitenshuis
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Soler & Palau: specialist in luchtbehandelingskasten
Verwarming & Klimaat

Altijd genoeg en nooit teveel
Soler & Palau (S&P) produceert al bijna 70 jaar een zeer uitgebreid pakket ventilatoren
en luchtbehandelingskasten. Voor utiliteit, industrie en woningbouw.

Project Rabobank Stadskanaal: een RHE luchtbehandelingskast met warmtewiel voor de Rabobank Stadskanaal.
Probleemloos gekoppeld met Priva. De luchtbehandelingskast draait in constante drukmodus, VAV-kleppen sturen in
het kanalensysteem.

DOMEO
Voor de woningbouw ontwikkelde
Soler & Palau recent een nieuwe
unit: de DOMEO. Deze compacte
lichtgewicht en extreem stille
WTW-unit (met Passiefhuiscertificaat!) is leverbaar met een
bedrade afstandsbediening, een
draadloze afstandsbediening of
met bediening via een app.

De stille en slimme warmteterugwinunits
(WTW) van Soler & Palau zorgen voor
een aangenaam klimaat, in onder meer
scholen, kantoren en woningen. De
units zijn compleet uitgerust, voorzien
van alle nodige sensoren en volledig
voorgeprogrammeerd. Het inbedrijfstellen
is eenvoudig met behulp van de standaard
meegeleverde touchscreen afstandsbediening of, als de installateur dat
wenst, door middel van aansluiting op
een laptop. Plug & play dus.
Voor utiliteitsprojecten is een WTW-unit
met hoog rendement EUROVENT tegenstroomwisselaar leverbaar. Er is keuze
uit een staand of een plafondonderbouwmodel, in zowel een binnen- als buitenopstelling.
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Ook levert Soler & Palau een compacte
luchtbehandelingskast met warmtewiel.
Dit systeem wint naast warmte tevens
vocht terug en voorkomt hierdoor droge
ruimtelucht in de winter.
De units kunnen worden uitgebreid
met diverse toebehoren, zoals een
DX-batterij, een change-overbatterij of
een elektrische naverwarmer.
S&P zorgt dat het werkt

Professionele ondersteuning door
S&P is op ieder moment mogelijk.
Dat geldt niet alleen voor de ontwerpfase, maar ook tijdens de inbedrijfstelling. Onze deskundige medewerkers
assisteren u graag. Ook op locatie.

Compacte luchtbehandelingskast met warmtewiel.

www.solerpalau.nl

WTW-unit met hoog rendement
EUROVENT tegenstroomwisselaar.

Project in Beilen: separate gebouwen voorzien van twee RHE luchtbehandelingskasten in een buitenopstelling. Zij doen hun
stille werk vraaggestuurd, op basis van CO².
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Full-glass classic led lampen
Verlichting

Naadloos overschakelen
Na led buizen en led spots in full-glass biedt LEDVANCE nu ook een compleet
portfolio classic led lampen in glas. Een uitgebreid assortiment aan lampen
in mat en helder waarmee echte één-op-één alternatieven worden geboden
voor conventionele lichtbronnen.
Classic led lampen - moderne
lamptechnologie in klassiek design
Klassieke lampvormen met filamenttechnologie in zowel mat als helder. Eén
duidelijk familie-ontwerp. Verkrijgbaar in
dimbare en niet-dimbare versies in de
serie A, B, BA, P, Globe en Edison.
Met een lichtstroom tussen 136 lm en
1.420 lm en een levensduur van maximaal
20.000 uur.
Classic Deco - nu ook in full-glass
Ook de Classic Deco E14/E27 maakt
deel uit van het uitgebreide assortiment
led lampen in glas. De decoratieve
kopspiegellamp voor onder andere
spiegelverlichting is qua uiterlijk niet te
onderscheiden van de gloeilamp.
Edition 1906 - uitbreiding met
nieuwe lampvorm
Deze glazen led retro lampen uit de
Edition 1906 range met goudkleurige
coating (2400K) zijn aangevuld met een
nieuwe lampvorm, de buisvormige tubular
met een lichtstroom tot 400 lm. De Globe
en Edison versies zijn uitgebreid met
nieuwe vermogens in dimbare en niet
dimbare versies.
GLOWdim - dimmen naar sfeervol
extra warm licht
De GLOWdim range is uitgebreid met
verschillende lampvormen (Globe, A, B,
BA, P) die nu allen in glas zijn uitgevoerd
en in vintage filament design. De kleurtemperatuur is tussen 1800K en 2700K.
Daarnaast is de GLOWdim range ook
verkrijgbaar in de reflectorvormen
PAR16, AR111 en MR16.

Classic led lampen

Kijk voor het complete assortiment led
lampen op www.benelux.ledvance.com
of download onze nieuwste brochure via
de website van Technische Unie.
benelux.ledvance.com

Classic Deco

GLOWdim range

Edition 1906
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DESK en CONI
Elektrotechniek

Opladen met de
mooiste Bachmann units
Bachmann werkbladunits zorgen voor aansluitingen in een tafel, vergaderopstelling en andere ruimten waar stroom of data gebruikt wordt. De modulaire
opbouw geeft een vrije keuze aan 230V, data en onder andere multimedia.
Twee units lichten we uit: inbouwunit CONI en opbouwunit DESK 1.

CONI

CONI: flexibiliteit in en om een
werkblad
De Bachmann CONI verschaft een
werk- of tafelblad direct toegang tot
230V- en/of netwerk en multimedia.
Geopend en gesloten zorgt de CONI
voor veel gebruiksgemak, want de
geïntegreerde borstel voorkomt dat de
aangesloten kabels klem komen te zitten.
De indeling van de CONI kan vrij worden
gekozen. De contactblokken kunnen
tevens zonder gereedschap worden
uitgewisseld. Dankzij de minimale

DESK 1

inbouwdiepte is er altijd voldoende
beenruimte onder het bureau of de
tafel, zelfs wanneer de unit in de buurt
van de rand wordt aangebracht.
DESK 1: veelzijdigheid met stijl
De Bachmann DESK 1 is de oplossing
wanneer multimedia en 230V op een
werkplek flexibel moeten zijn. De unit
wordt standaard aan het werk- of
tafelblad bevestigd door montagebeugels,
maar is ook leverbaar met schroeven of
plak strips waardoor de unit op iedere
gewenste plek van het werkblad geplaatst
kan worden. De DESK 1 wordt standaard
geleverd met een Wieland GST18i3 in- en
uitgang en door de modulaire opbouw is
de unit in elke samenstelling leverbaar.
www.ocsystems.nl/
product-categorie/bachmann

Voordelen CONI
• Goed te integreren in het
werkblad
• Minimale inbouwdiepte
• Robuust frame
• Compleet samen te stellen
contactblokken
• Geschikt voor montage achteraf

Voordelen DESK 1
• Flexibel in het gebruik,
ongeacht de locatie
• Standaard met Wieland GST18i3
in- en uitgang en op aanvraag
met vaste kabelverbinding.
• Vast of vrijstaand te plaatsen
op het werk- of tafelblad
• Aan te passen aan toekomstige
gebruikers

CONI

Type
CONI 3x 230V - zilvergrijs
CONI 2x 230V + 1x 2V USB charger zilvergrijs
DESK 1 3x 230V
DESK 1 2x 230V + 1x CAT6 UTP + 1x HDMI
DESK 1

Art.nr.
4545 182
9353 017
2753 150
9353 010

BE-prijs
159,87
216,95
52,29
140,43
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Hirschmann Multimedia
Elektrotechniek

Compleet assortiment
in home CAI-versterkers
Goed beeld en een goede internetverbinding worden vaak als zelfsprekend
beschouwd. Niks is dan ook vervelender als er storingen zijn. Hirschmann Multimedia
biedt een compleet assortiment in home CAI-versterkers voor het verbeteren van
multimedia netwerken. Deze versterkers zijn gemakkelijk te installeren en zuinig in gebruik.
Geef interactieve multimedia een
boost met de HMV 41 en de HV 14
De duurzame, energiezuinige en future
proof in home CAI-versterker (de HMV 41)
van Hirschmann Multimedia met vier
retourgeschikte uitgangen is geoptimaliseerd voor High Speed modems,
1218 MHz geschikt en biedt optimaal Ultra
HD/4K beeld. De versterker is een energiezuinige oplossing, dankzij de efficiënte
interne stroomvoorziening. Dankzij de
klasse A+ afscherming is de versterker
bestand tegen 4G (LTE) signalen. Met
behulp van de drie LED indicatoren op de
voorzijde van de versterker, kan direct het
signaalniveau en de (inter)activiteit
afgelezen worden. De HMV 41 versterker
is uit te breiden met een MoCa module
(de MA 32), waardoor High Speed internet
over de coaxbekabeling mogelijk wordt.

Kent u de nieuwe in home CAI-versterker
HV 14 al? De HV 14 is een energiezuinige
multimedia versterker voor in huis. Deze
retourgeschikte in home CAI-versterker is
geoptimaliseerd voor High Speed modems,
1006 MHz en Ultra HD/4K Ready.
Versterk het signaal met
de tweevoudige CATV
opsteekversterker; de ZVA 128
Wanneer de klant liever een compacte
oplossing wenst voor het versterken van
het signaal en terugdringen van storingen
heeft Hirschmann Multimedia de tweevoudige versterker de ZVA 128. De ZVA
128 beschikt over twee uitgangen van
8 dB, waarvan één retourgeschikte
uitgang. Met de ZVA 128 kan er snel een
coaxverbinding gelegd worden naar een
tweede televisie. Deze opsteekversterker

beschikt over een zeer hoge afscherming
en biedt een optimale bescherming tegen
4G (LTE) signalen.
Vergelijk de in home CAIversterkers
Om de keuze voor de juiste oplossing
nog makkelijker te maken heeft
Hirschmann Multimedia de belangrijkste
eigenschappen van de HMV 41, HV 14
en de ZVA 128 voor u op een rijtje gezet.
Kijk voor een uitgebreide vergelijking
op www.hirschmann-multimedia.nl/
inhome-versterkers.
www.hirschmann-multimedia.nl/
inhome-versterkers
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Stelrad

Technische Unie legt een grotere strategische voorraad aan van de Stelrad
Compact All In radiator. Naast de al langer uit voorraad leverbare Stelrad Accord
en Novello radiator heeft Technische Unie in 2014 besloten om ook een aanzienlijke
voorraad van de Compact All In radiator op voorraad te leggen. Deze voorraad
wordt nu verder uitgebreid naar 192 verschillende stockartikelen om te kunnen
voldoen aan de vragen vanuit de markt.

Met de keuze voor de Stelrad Compact
All In radiator speelt Technische Unie in
op de stijgende vraag naar radiatoren die
esthetiek combineren met uitstekende
warmteprestaties. De naadloze omkasting
met een geprofileerde voorzijde verzekert
elke woning van een verzorgde en
afgewerkte uitstraling. Deze horizontale
radiator, verkrijgbaar in een breed kleurenpalet, past in elke hedendaagse woning.

Sneller uw klanten helpen
De strategische beslissing van
Technische Unie om een grotere
voorraad aan te leggen van de Stelrad
Compact All In radiator, betekent meteen
ook uitstekend nieuws voor de installateurs. Zo kunt u uw klanten nog sneller
voorzien van kwaliteitsradiatoren die
bovendien uiterst aantrekkelijk ogen.
Volledig afgewerkt geleverd
De radiator wordt volledig installatieklaar geleverd, inclusief alle nodige
toebehoren zoals VDI-consoles
(type Monclac), schroeven, pluggen,
blindstop, ontluchter en montagehandleiding. Bij een correcte montage geldt
een garantieperiode van tien jaar.
Afmetingen en types
Ook voor de ranges biedt de Stelrad
Compact All In radiator alle flexibiliteit.
Voor de hoogtes hebben uw klanten de
keuze uit 300 mm, 400 mm, 500 mm,

600 mm, 700 mm en 900 mm. De lengte
varieert van 400 mm tot 3.000 mm en de
Compact All In is verkrijgbaar in de types
11, 21, 22 en 33. Voor iedereen hebben
we de perfecte Compact All In!
www.stelrad.eu
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Uitstekend nieuws voor
uw klanten
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Steendam
Sanitair

FAR MDS knijpdouches
Naast laboratoriumkranen van Italiaanse
producent FAR, zijn nu ook knijpdouches
van FAR in het assortiment opgenomen.
Alle aspecten van het ontwerp van
de FAR knijpdouches zijn gericht op
gebruiksgemak. Zo zijn de knijpdouches
licht van gewicht en beschikken ze over
een ergonomisch ontwerp. Na activering
blijft de douche automatisch geopend,
zodat de handen vrij blijven om de ogen
open te houden.
De knijpdouches zijn voorzien van een
ingebouwde debietregelaar en een breed

stralende douchekop, waarmee een
constant en zacht sproeibeeld wordt
verkregen.
Zowel blad- als wandmontage uitvoeringen zijn leverbaar. Verder kunt u kiezen
uit een enkele sproeikop en dubbele
sproeikop. De oogdouches worden
geleverd met een rvs slang van 1,5 m.
FAR knijpdouches voldoen aan de
EN 15154 en ANSI Z 358.1-2014 normen.
Ook zijn ze DIN-DVGW gecertificeerd.
www.steendam.nl

WinLed
Verlichting

Meer zicht in uw magazijn
WinLed beschikt over een ruim assortiment ledarmaturen waarmee u voor iedere
bedrijfsmatige omgeving uit de voeten kunt. Naast de Skyline (lijnverlichting) en de
Office (inlegarmaturen), kan men met de WinLed Highbay serie uitstekend grote
hallen uitlichten zoals magazijnen en expeditiehallen.
Efficiënt verlichten
Met een Winled Highbay realiseert
men een aanzienlijk energiebesparing
ten opzichte van de traditionele highbay
armaturen met gasontladingslampen. De
ledtechniek verbruikt immers veel minder
energie. Verder is een groot voordeel van
de led als lichtbron dat het armatuur geen
opwarmtijd nodig heeft. De lamp geeft
meteen vol licht na inschakeling. De
WinLed Highbay is dus ook zeer geschikt

voor toepassingen met bewegingsmelders. Want bedenk wel: ook al is led
zeer energiezuinig, de meeste besparing
realiseert u pas wanneer het licht uit is!
WinLed innoveert voortdurend
De WinLed Highbay is voorzien van een
zeer efficiënte lichtbron (125 lm/W). Mede
dankzij de slimme techniek van het koellichaam komt de temperatuur van de led
(COB) niet boven de 65°C. Dit verlengt

de levensduur aanzienlijk (> 100.000
branduren!). Sinds kort zijn de Highbays
standaard uitgerust met waterdichte
connectoren. Een vraag uit de markt
welke een belangrijke upgrade van het
armatuur betekent.
Tevens hebben de Highbay armaturen
afgelopen voorjaar een redesign
ondergaan. Er is kritisch naar de vormgeving gekeken en de afmetingen van
de diverse onderdelen. Onze engineers
zijn er in geslaagd alle modellen 10%
kleiner en lichter te maken. Voor
monteurs een prettige verbetering.
www.winled.nl
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Hansa

Als we een kraan met één hand bedienen, waarom dan niet met één hand installeren?
Bij Hansa begrijpen we de installateur
goed. Daarom maken wij niet alleen de
beste kranen maar denken we vooral na
over hoe we onze oplossingen kunnen
innoveren voor de installateurs. Niet voor
niks zijn we al veertig jaar de bewezen
nummer 1 onder installateurs in Duitsland.
Om dit te vieren komen we met iets
revolutionairs! Het Hansa 3S-Installatiesysteem.
Dit systeem maakt het mogelijk om
kranen met één hand te installeren,
met je ogen dicht.
Snel, makkelijk en veilig!
Het Hansa 3S-Installatiesysteem is
nu beschikbaar in combinatie met de
eveneens nieuwe Hansa Pinto lijn.
Kijk zelf hoe makkelijk dit werkt op:
www.hansanederland.nl/3s

Sanitair

Met één hand installeren,
met je ogen dicht
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KAISER
Elektrotechniek

Nieuwe generatie
HaloX®-inbouwbehuizingen
Eenvoudig en veilig inbouwen van spots, downlights en luidsprekers in beton.

De voordelen
• Modulair systeem met drie
basisbehuizingen HaloX® 100,
HaloX® 180 en HaloX® 250
• Geschikt voor zowel montage
op de bouw als instorten in
prefab betonelementen
• Snelle, gereedschaploze
buisinvoer voor 19 mm (3/4”),
20 mm en 25 mm buis
• Optimale stabiliteit en warmteafvoer, dankzij geribde structuur

HaloX® behuizing monteren op de bekisting voor een volledig gestorte vloer.

Al twintig jaar zijn de Kaiser HaloX®inbouwbehuizingen sterk vertegenwoordigd. Ledtechniekontwikkelingen
veranderen de eisen voor inbouwvoorzieningen. Het nieuwe HaloX® systeem
komt hieraan tegemoet. HaloX® biedt
oplossingen van thermomanagement
voor ledverlichting en eenvoudige
verwerking onder ruwe omstandigheden

HaloX® behuizing inbouwen in een
breedplaatvloer met behulp van de
speciale inbouwset.

Het nieuwe HaloX® -systeem is geschikt
voor het inbouwen van spots, downlights
en luidsprekers tot Ø 250 mm.

op de bouw. Zo zijn elektrobuizen met
diameter 19 mm (3/4”), 20 mm en 25 mm
zonder gereedschap in de behuizingen
in te voeren. Het systeem is geschikt
voor plafonds en wanden. Dezelfde
behuizingen zijn geschikt voor breedplaatvloeren en stortvloeren.
Uniek modulair systeem
Dankzij het modulaire systeem biedt
het HaloX®-systeem een oplossing voor
vrijwel alle inbouwdiameters en dieptes.
Het systeem bestaat uit drie basisbehuizingen, HaloX® 100, HaloX® 180
en HaloX® 250, met/zonder tunnel voor
driver of transformator. De getallen achter
HaloX® geven de maximale inbouwdiameter van de spot, downlight of luidspreker aan en biedt daarmee de
oplossing aan diameters 68-250 mm.
Ook zijn er mogelijkheden voor zichtbeton

toepassingen. Universele deksels zijn
in kunststof en mineraalvezelplaat
beschikbaar en daarmee zijn ook aanpassingen achteraf mogelijk. Hiernaast zijn
inbouwdieptes van HaloX®-behuizingen
eenvoudig te vergroten met verhogingsringen van 25 of 50 mm.
Snelle invoering van elektrobuis
De unieke openingstechniek is eenvoudig
te openen. De invoeren zijn geschikt voor
elektrobuizen met diameter 19 mm (3/4”),
20 mm en 25 mm. Door het aangespoten
deksel is de buisinvoering na opening
betondicht af te sluiten. De buisinvoer
zorgt voor maximale trekontlasting
hiermee blijft de buis vast bij het betonstorten. De geribde structuur geeft extra
stabiliteit en zorgt voor extra contactoppervlak voor beton en geeft daarmee
een optimaal warmte-afvoer wat de
levendsduur van ledverlichting en elektronica verlengd.
www.gunneman.nl/b-u

Type
100 inbouwbehuizing
100 inbouwbehuizing met transformatortunnel 190 mm
180 inbouwbehuizing
180 inbouwbehuizing met transformatortunnel 325 mm
250 inbouwbehuizing
250 inbouwbehuizing met transformatortunnel 325 mm

Art.nr.
7574 652
7574 687
7574 715
7574 799
7574 911
7575 002

BE-prijs
932,44
2.328,18
1.637,92
3.743,81
5.732,71
6.434,67
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Cordivari Hand®

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

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

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

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

De specificaties
Cordivari Hand® heeft de afmeting van
1.200 x 514 mm (afgifte watergevoede
cv 500W, afgifte elektrisch 490W), 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.

Hand®: een originele Cordivari
Cordivari Extra Slim radiatoren zie je vaak
in galeries, theaters en hotels. Hand® is
een design icoon dat zich thuis voelt in
luxe interieurs. Het ontwerp, getekend
onder leiding van designer Mariano
Moroni, symboliseert behulpzaamheid.

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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Overtuigen met design
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TKF
Elektrotechniek

Verhoogde veiligheid
met functiebehoudkabels
Jaarlijks vallen er nog steeds dodelijke slachtoffers en is er sprake van veel
schade door brand. Schade die grotendeels beperkt of voorkomen kan
worden door brandpreventie in elektrotechnische installaties. Verschillende
installaties ten behoeve van veiligheid zorgen tijdens een brand voor veilige
evacuatie van personen en minimalisering van schade.
functiebehoudkabels vereist. Er kunnen
verschillende klassen voor functiebehoud
worden voorgeschreven. De tijdsduur
van functiebehoud wordt aangeduid
met E30, E60 of E90, waarbij het getal
het aantal minuten functiebehoud
aangeeft. E30 wordt toegepast voor het
evacueren en redden van mens en dier,
E60 wordt toegepast voor bijvoorbeeld
(nood)verlichting in vluchtwegen en
publieke gebouwen. E90 wordt toegepast
voor het bestrijden van brand, denk aan
installaties als waterpompen en sprinklerinstallaties.

Elektrische kabels lopen als een netwerk
door een gebouw. Bij brand een potentiële bron van gevaar onder andere omdat
kabelbranden rookvergiftiging tot gevolg
hebben. Veiligheid van kabels speelt dan
ook een belangrijke rol in preventieve
brandbeveiliging. Denk aan het werkende
houden van ontruimingsinstallaties,
brandmelding, noodverlichting, omroepinstallaties, en sprinkler installaties.

Installaties die tijdens brand een essentiële functie hebben om mensen een
vluchtmogelijkheid te bieden en een
betere brandbestrijding mogelijk te
maken.
Functiebehoud E30, E60 en E90
In gebouwen en ruimtes met een
verhoogd veiligheidsrisico en waar
groepen mensen aanwezig zijn worden

Type
Art.nr.
Signaalkabels
TKF JS(ST)H 1X2X1,5 E60 MT
3688 207
TKF JS(ST)H 2X2X0.8 E60 MT
1599 729
TKF JS(ST)H 4X2X0.8 E60 MT
1599 737
TKF JS(ST)H 1X2X0.8 E60 MT
1599 711
Installatie 30/60
TKF NHXH FE180 E30E60 3X2,5 MT
9788 337
TKF NHXH FE180 E30-60 5X2,5 MT
9788 498
Installatie 90
TKF NHXH FE180 E90 3X2,5 MT
9788 806
TKF NHXH FE180 E90 5X2,5 MT
9788 988
Installatie afgeschermd met concentrische geleider 30/60
TKF NHXCH FE180 E30-E60 4x1,5 MT
9788 043

BE-prijs
6,06
7,19
12,27
4,84
8,99
14,60
16,70
24,80

Portfolio TKF
TKF heeft een uitgebreid portfolio aan
sterk- en zwakstroomkabels met functiebehoud. Deze kabels zijn getest volgen
de DIN (VDE) 4102 - 12 norm. Deze test
benaderd de praktijk situatie maximaal.
Net als bij een echte brand worden de
kabels tijdens deze test onder extreme
omstandigheden getest.
Functiebehoud en CPR
Op dit moment behoren functiebehoud kabels nog niet tot de CPR
normering. Deze vallen onder de de
groep ‘Resistance to Fire’. Hiervoor
is een nieuw Europees werk gestart
waardoor kabels niet onder ‘Reaction
to fire’ geclassificeerd worden. In de
toekomst zullen dus ook functiebehoudkabels aan de CPR normering
worden toegevoegd.
Functiebehoudkabels van TKF zijn
herkenbaar aan de oranje kleur mantel
en zijn bedrukt met de functiebehoudklasse, zodat deze gemakkelijk te
onderscheiden zijn.
www.tkf.nl

11,70
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MAKITA DVP180Z

Technische gegevens
• Opname: 5/16”
• Accuspanning: 18V
• Maximaal toerental onbelast:
3840 t.p.m.
• Maximum debiet: 50 l/min
• Eindvacuüm: 20 Pa
• Inhoud olietank: 115 ml
• Netto gewicht: 2,9 kg
• Standaard toebehoren: adapter
5/16” x ¼” en flacon olie

Het gebruik van accumachines stijgt,
hiermee ook de ontwikkelingen van
nieuwe toepassingen. Makita ontwikkelde
een 18V eentraps vacuümpomp die
geschikt is voor het vacuüm trekken van
kleine apparaten. Te denken valt hierbij
bijvoorbeeld airco- en hydraulischesystemen. De vacuümpomp wordt in
de Basic uitvoering geleverd. Basic wil
zeggen: zonder oplader en zonder accu.
Het accusysteem is compatible met het
18V LXT systeem dat Makita ook op de
andere gereedschappen gebruikt. Met

een 5,0AH accu kan 50 minuten worden
gewerkt. De oplaadtijd is 36 minuten.
Makita.nl

Gereedschap

Nieuw 18V vacuümpomp

Bewustwording komt met de jaren

Al tientallen jaren levert Burgerhout concentrische rookgasafvoersystemen in Nederland
en de rest van Europa. De bewustwording over de extra voordelen die deze systemen
bieden, heeft inmiddels in Nederland een kantelpunt bereikt.
Installateurs stappen steeds vaker over
op concentrisch, omdat de vele voordelen
ruimschoots opwegen tegen de tegenargumenten. Dat geldt zeker voor het
TwinSafe PP concentrisch Push-Fit
systeem. Mooi van uiterlijk, snel te installeren en ook nog eens gunstig geprijsd.
De knop gaat om
Een knop die omgaat, zo is de situatie
in de markt momenteel het beste te
omschrijven. Natuurlijk zijn tweepijps
systemen ook erg veilig, maar concentrische systemen zijn nog veiliger.
Doordat ze ook nog eens sneller te
installeren zijn, is voor veel installateurs
de laatste hobbel weggenomen en
stappen zij toch over. Daar komt nog
bij dat ze maar de helft van het aantal
beugels nodig hebben voor de bevestiging dan bij een parallel systeem.
De brandmanchet is bovendien ruim
zestig minuten brandwerend op de
schachtwand. Genoeg redenen voor
vakmensen om de knop om te zetten
en over te stappen.

Positief na de overstap
Met het TwinSafe rookgasafvoersysteem
bouwt de installateur met dezelfde
energie sneller, makkelijker en veiliger.
Dat besef wordt inmiddels breed
gedragen in de branche. De reacties
van installateurs die overgestapt zijn, zijn
zeer positief. Nadat ze ermee gewerkt
hebben, geven ze vaak aan dat ze in de
toekomst met concentrische systemen
zoals TwinSafe willen blijven werken.
Het bevalt gewoon erg goed.
burgerhout.nl

Verwarming & Klimaat

TwinSafe systeem zorgt voor
een doorbraak in concentrisch
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Saniwall Pro UP
Sanitair

Sanibroyeur® evolueert
voor nog meer gebruiksgemak
Sanibroyeur® blijft innoveren en lanceert haar vernieuwde UP-assortiment.
De UP-producten zijn nog gebruiksvriendelijker en gemakkelijk in onderhoud.
Met dit uitgebreide gamma fecaliënvermalers kan men zonder grote
werkzaamheden een toilet installeren op elke gewenste plek.
Eenvoudige interventie
De vernieuwde Sanibroyeur UP-fecaliënvermalers zijn uiterst betrouwbaar. Door
het afneembare deksel aan de bovenzijde
zijn de apparaten op ieder moment
eenvoudig toegankelijk en makkelijk in
onderhoud. Daarmee is een directe en
snelle interventie mogelijk en bedrijfszekerheid gewaarborgd. Zowel het toilet
als de fecaliënvermaler hoeft hiervoor
vaak niet gedemonteerd te worden en

het reservoir hoeft niet geleegd te zijn.
Dankzij de ingebouwde Silence-technologie en de verbeterde schokbestendigheid zijn de producten bovendien zeer
geluidsarm en behoren zij tot de meest
stille apparaten in de markt. De inlaten,
persleiding en performance van de
UP-producten blijven identiek. Zodoende
is één-op-één vervanging van een reeds
geïnstalleerde vermaler mogelijk zonder
aanpassingen.
Saniwall® Pro UP
Geheel nieuw in het UP-assortiment is de
Saniwall® Pro UP. Deze totaaloplossing is
ideaal voor het installeren van een wandcloset. Saniwall® Pro UP heeft tevens
aansluitmogelijkheden voor een wastafel,
bidet of douche voor de realisatie van
een complete badkamer of toiletruimte.
Saniwall® Pro UP bestaat uit een
krachtige, geluidsarme fecaliënvermaler
en een verstelbaar Grohe inbouwelement
met een glazen voorpaneel. Het paneel

van gehard en gecoat glas zorgt voor een
moderne en stijlvolle afwerking van het
toilet. Interventie aan het apparaat is zeer
eenvoudig dankzij de dubbele toegang tot
de korf en het elektrisch gedeelte. Door
zijn compacte afmetingen is de Saniwall®
Pro UP eenvoudig achter elk wandcloset
te plaatsen.
Gratis garantieverlenging
Sanibroyeur® biedt gratis drie jaar extra
garantie op het volledige UP-assortiment,
bovenop de standaard fabrieksgarantie
van twee jaar. Profiteren van de garantieverlenging kan door het product na
aanschaf online aan te melden via de
website van de leverancier.
www.sanibroyeur.info
» Garantie en Service

Nieuw UP-assortiment
De vernieuwde oplossingen
voor een staand toilet:
• Sanibroyeur ® X2 UP
• Sanitop® UP
• Sanipro® XR UP
• Saniplus® UP
De vernieuwde oplossingen
voor een wandcloset:
• Sanipack® Pro UP
• Saniwall® Pro UP (nieuw)
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Stofvrij installeren

Wie kent ‘m niet: de Euro-Clip (EC) van fabrikant Schnabl waarmee je razendsnel elektrabuis kunt vastzetten. Dit universele zadel is nu ook verkrijgbaar in een schietbare variant:
de Schiet-Clip (SC) die met een schiethamer direct op de ondergrond geschoten kan
worden. Een snelle, stofvrije en kostenbesparende manier van bevestigen.

Schnabl systeem
Het ontwerp van de Schiet-Clip past
naadloos in het Schnabl Euro-Clip
systeem waardoor de Euro-Clips
moeiteloos aan weerszijden van de
Schiet-Clip geschoven kunnen worden.
Alle maten Euro-Clips, 16 mm tot 50 mm
(5/8” tot 2”), kunnen aan beide zijden
gekoppeld worden. Zo realiseer je
eenvoudig en snel een stofvrije installatie.

Design
Het design van de Schiet-Clip (SC) is
zo ontworpen dat deze zich vastklemt
op de nagelgeleiders van de meeste in
de markt voorkomende schiethamers.
De Schiet-Clip is op vrijwel alle soorten
ondergronden te schieten, variërend van
beton tot staal.
www.hemmink.nl/schietclip

Voordelen
• Aan beide zijden van de SchietClip kunnen alle maten EuroClips (EC) gekoppeld worden
• Geschikt voor alle gangbare
elektrische en pneumatische
schiethamers
• Zadel klemt zich vast aan
de nagelgeleider voor een
gemakkelijke verwerking
• Standaard verkrijgbaar in de
kleuren grijs en rood en
buismaat 19 (M19). Andere
kleuren op aanvraag leverbaar
• Geschikt voor montage op
beton, kalkzandsteen,
metselwerk en staal
• Uv-bestendig
• Halogeen- en siliconenvrij.

Type
Schiet-Clip
Grijs ZK100
Rood ZK100

Art.nr.
6631 318
6631 325

BE-prijs
41,40
41,40

Elektrotechniek

Schnabl introduceert
schietbare Euro-Clip
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Air Excellent luchtverdeelsysteem
Verwarming & Klimaat

Koppel uw woning moeiteloos
aan een gezond binnenklimaat!
Air Excellent van Ubbink is een modulair luchtverdeelsysteem voor toepassing in alle
gangbare mechanische ventilatiesystemen, met of zonder warmteterugwinning. Het
systeem onderscheidt zich onder andere door ontwerpvrijheid en snelle en eenvoudige
verwerking. Doordat de kanalen eenvoudig naar ieder ventilatiepunt aangebracht
kunnen worden, is het luchtverdeelsysteem ook zeer geschikt voor vraaggestuurde
ventilatiesystemen. Nieuw is de 200 Serie luchtverdeelkasten, door zijn afmeting zeer
geschikt voor woningen en kleine utiliteitsgebouwen met beperkte installatieruimte.

Flexibele kanalen
U combineert ronde en halfronde kanalen
(bij een beperkte inbouwhoogte) moeiteloos! Vanaf de luchtverdeelkast rolt u
de flexibele, vormvaste kanalen naar de
verschillende ruimtes. Door deze luchtkanalen zonder aftakkingen kent het
systeem lagere drukverliezen dan traditionele luchtverdeelsystemen. Dit heeft
een positieve invloed op het energieverbruik en het geluidsniveau van de
geïnstalleerde ventilatie-unit. Air Excellent
is gemaakt van hoogwaardig kunststof en
is volledig
g anti-statisch en anti-bacterieel.

Verwerkersgemak
Door de flexibele ventilatiekanalen en
de vele hulpstukken ondervindt u vrijwel
geen beperking bij het ontwerpen en
plaatsen. De montage is eenvoudig, want
het systeem is makkelijk in te korten,
te koppelen en ter plaatse op maat te
maken. De innovatieve koppelstukken
garanderen een luchtdichte aansluiting,
zonder toepassing van tape. Met de
beugels fixeert u de kanalen, zowel los
als geschakeld. De verwerkingstemperatuur is -20°C tot +60°C.

Nieuw 200 Serie luchtverdeelkasten en configurator
U kunt kiezen uit de 800 Serie luchtverdeelkasten en de nieuwe 200 Serie
luchtverdeelkasten voor beperkte
installatieruimte. Met behulp van
restrictieringen aan de binnenzijde
van de luchtverdeelkast regelt u het
systeem in. Inspectie, reinigen en
aanpassing van de restrictieringen
is eenvoudig door het uitnemen
van het deksel. De juiste configuratie
van de restrictieringen berekent u
snel met de online configurator op
www.aeconfigurator.nl.
Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.airexcellent.nl
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Cable managementsystemen

Legrand is niet stil blijven staan in de wereld van vloeroplossingen, met haar nieuwe
vloerdozen kan Legrand oplossingen aanbieden voor toepassing in vloeren binnen of
buiten. Hierbij is ook veel aandacht gegeven aan het design/uiterlijk van de vloerdozen
(dekselsets). Toepasbaar voor verschillende vloer afwerkingen en inbouwdieptes.

IP66 ronde vloerdoos

Platinum vloer- en of wandcontactdoos

IP66 ronde vloerdoos
Kleine, waterbestendige vloerdoos
geschikt voor installatie binnen en buiten.
• Beschermingsgraad IP66 en IK09
• Met vast scharnierend deksel of met
los deksel exclusief Mosaic schakelmateriaal
• Afwerking in rvs of messing look
• Ook te personaliseren met bedrijfslogo

• Beschermingsgraad IP44 en IK08
• Minimale inbouwhoogte 44 mm
• Uitrustbaar met de meeste Mosaic
functies

Platinum vloer- en of
wandcontactdoos
Deze vloer- en of wandcontactdoos
voor de optimale verdeling van stroom en
data in een kantoor.
• Tijdloze afwerking in geborsteld roestvrij
staal of brons
• Extra dunne plaat van 2 mm
• Ronde of vierkante vorm
• Installatie in vloer/wand/meubilair
• Wit of blauw led lampje voor herkenning

IK-3 vloerdoos H50 - 70 mm

IK-3 vloerdoos H50 - 70 mm: de
oplossing voor lage inbouwdiepte
Minimale inbouwhoogte slechts 50 mm
• Voor renovatieprojecten of installatie
van een technische vloer
• In de hoogte verstelbaar 50-70 mm

Type
IP66 dekselset vast rvs
Instortdoos IP66 dekselset
Vloerdoos ledig platinum
Inbouwdoos v vloerdoos
Inbouwdoos v wanddoos
IK-3 dekselset H50-H70MM
IK-3 instortdoos H50

• Uitneembaar deksel
• RAL 7031 (grijs)
• Te combineren met diverse vloerbedekkingen, van tapijt tot vinyl
• Verticale positionering van schakelmateriaal en 2x 8 modules
• Kabeluitvoer is eenvoudig te scheiden
• Eenvoudig te openen door handvat
www.legrand.nl/vloerdozen

Art.nr.
5975 894
5975 901
8662 459
8664 335
8663 355
9575 710
9575 731

BE-prijs
221,45
38,63
71,50
11,63
4,33
83,10
88,31

Elektrotechniek

De vloeroplossingen
van Legrand

50
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
en is hij uitgevoerd met een uitneembaar
en eenvoudig reinigbaar sifon met een
zeer hoge afvoercapaciteit.
Tevens is deze stijlvolle Easy Drain BLACK
voorzien van ons gepatenteerd WPSsysteem waarmee u gaat voor volledige
waterdichte zekerheid. Het fabrieksmatig
voorgemonteerd afdichtingsdoek geeft
maar liefst tien jaar garantie op de waterdichtheid.
www.rmsanitair.nl

Toenemend aantal zonnepaneelinstallaties
Elektrotechniek

De behoefte aan goede
beveiliging neemt toe
Nu als gevolg van de SDE + regeling het aantal zonnepaneelinstallaties op
bedrijfspanden toeneemt, groeit de behoefte aan goede beveiliging tegen de
gevolgen van bliksem.
DEHN+SÖHNE biedt als wereldwijde
marktleider in samenwerking met Conduct
uit Barendrecht complete oplossingen op
het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging. Vanaf het ontwerp tot en met
installatie biedt Conduct als partner voor

Technische Unie volledige ondersteuning
in ontwerp, keuze en montage van een
bliksembeveiligingsinstallatie.
Met de keuze voor DEHN als fabrikant
kiest u voor kwaliteit en zekerheid in uw
projecten. Als installateur richt u zich

op de PV-installatie waarbij u in samenwerking met Technische Unie eenvoudig
de juiste materialen kiest voor het beveiligen van de zonnepanelen en omvormers.
Het gemak ligt juist in de volledigheid en
beschikbaarheid van het materiaal. Met
DEHN is uw installatie veilig.
DEHN wordt als los materiaal geleverd
en is voorzien in de speciaal voor SMA
en SolarEdge ontwikkelde PVboxen.
conduct.nl
pvbox.nl
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Famostar noodverlichting

Duizenden studenten en docenten lopen dagelijks rond in het MBO-onderwijsgebouw
van het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Bij een ontruiming kan daardoor
gemakkelijk paniek ontstaan. Een duidelijke noodverlichtingsinstallatie welke de
aandacht trekt en iedereen naar buiten leidt helpt hierbij. In 2015 heeft er daarom een
renovatie plaatsgevonden van de hele noodverlichtingsinstallatie.
700 armaturen
De noodverlichtingsinstallatie bestond
uit maar liefst 700 armaturen. Al deze
armaturen zijn aangepast naar de huidige
wet- en regelgeving. Ook de pictogrammen zijn conform de nieuwe norm
NEN-EN-ISO 7010. ‘Verduurzaming door
middel van led was hierbij belangrijk voor
het KW1C.’ aldus Lucien Daas, adviseur
bij Installatie Adviesbureau Klictet.
Daarnaast was van belang dat de werkzaamheden gedaan werden tijdens alle
lessen door. Gelukkig was dit allemaal
geen probleem.
Veiligheid voor alle studenten en
docenten
Bij de campus Onderwijsboulevard van
het KW1C zijn de productfamilies Go!
voor vluchtwegaanduiding en CELO voor
vluchtwegverlichting toegepast. Dit zijn
dezelfde armaturen als bij de campus
Vlijmenseweg, waar boven de uitgangen
ook (vluchtweg)verlichting Nightlife is
geïnstalleerd. Het KW1C wilde graag
één gelijk systeem. Veiligheid voor alle
studenten en docenten stond daarbij
voorop. Om deze reden is de keuze
gemaakt voor armaturen met het testsyteem DALI. Door deze communicatiemodule is het mogelijk om de noodverlichtinginstallatie centraal te beheren
en bewaken vanaf één werkplek.
Lucien: ‘Het KW1C hoeft met DALI niet te
wachten tot de jaarlijkse inspectie voordat
er een afwijking geconstateerd wordt.
Maandelijks wordt er een logboek bijgehouden en komt er direct een melding als
een armatuur defect is. Wanneer er een
ontruiming plaatsvindt heeft het KW1C
zo de zekerheid dat alle armaturen goed
werken, waardoor een ontruiming veilig
en zonder paniek verloopt.’
www.famostar.nl

Verlichting

Up-to-date noodverlichtingsinstallatie in het KW1C
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MENNEKES
Elektrotechniek

MENNEKES vernieuwde
wandcontactdozen
MENNEKES heeft een aantal wandcontactdozen voor 16A en 32A vernieuwd. De
belangrijkste wijziging is: de rechthoekige flens in plaats van een kegelvormige, wat
zorgt voor een gemakkelijkere montage. Daarnaast hebben de wandcontactdozen
nu een eenduidige vormgeving. En de kabelinvoer is voorzien van een nieuwe
membraanafdichting wat zorgt voor een eenvoudige kabelinvoer.

De rechthoekige flens geeft de volgende
voordelen:
• Gemakkelijker monteren door eenvoudig
uitrichten met de waterpas
• De contactdozen kunnen direct naast
elkaar geplaatst worden

Oude wandcontactdoos.

Art.nr. oud
1178
1268
1269
1
1369
1373
1374
2

• Klapdeksels zitten niet in de weg, ook
niet bij strak naast elkaar gemonteerde
contactdozen
• Gemakkelijker aansluiten door grotere
aansluitruimte

De wijziging geldt voor onderstaande
artikelen*. We hebben voor u de oude en
nieuwe artikelnummers naast elkaar gezet
(zie tabel).
www.mennekes.nl

TU art.nr.
4527 081
4527 065
2182 048
4527 073
1996 362
611 012
2182 815
611 665

*Ook de vernikkelde varianten van deze artikelen zijn aangepast.

Art.nr. nieuw
27001
27002
27003
27004
27005
27006
27007
27008

TU art.nr.
6811 218
6811 211
6811 344
6811 204
6811 141
6811 134
6811 351
6811 197

Nieuwe wandcontactdoos.
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ORCON

Met de Gelijkwaardigheidsverklaring
volgens de VLA methodiek bewijst Orcon
dat haar woonhuisventilator MVS-15
dé zuinigste woonhuisventilator is en
daarmee de hoogste EPC winst behaald.
Naast het lage energieverbruik blinkt de
MVS-15 uit door een hoge capaciteit van
435 m3/h bij 200 Pa en een zeer laag
geluidsniveau.

Een andere unieke eigenschap is de
ingebouwde intelligente vochtsensor.
In elke MVS-15RH uitvoering zit een
vochtsensor ingebouwd. De vochtsensor
meet het vochtgehalte in de afgezogen
lucht van keuken, badkamer en toilet. In
de automatische stand draait de ventilator
in de laagste stand en is de vochtsensor
actief. Als de ingebouwde vochtsensor
constateert dat de relatieve luchtvochtigheid stijgt, bijvoorbeeld tijdens douchen
of koken, zal het toestel automatisch naar
een hogere stand schakelen. Vijftien of
dertig minuten (instelbaar) na het douchen
of koken schakelt het toestel weer naar
de lage stand.

Kenmerken van de MVS-15
• Hoogste EPC winst
• Royale capaciteit van 435 m³/h
bij 200 Pa
• De stilste én meest efficiënte in
alle standen
• Vijf aansluitpunten voor luchtafzuiging inclusief achter
aansluiting
• Onder aansluiting voorzien van
Ø 160 mm of Ø 125 mm
• Kunststof behuizing 100%
recyclebaar
• Servicevriendelijk en onderhoudsarm

www.orcon.nl

ORCON

CO² Bedieningssensor,
bedieningsgemak en comfort
Bedieningsgemak en comfort, dat is waar
de Orcon CO2 Bedieningssensor voor
staat. Een samenvoeging van de
Afstandsbediening en de CO2 Ruimtesensor in combinatie met de vochtsensor,
die standaard in de woonhuisventilatoren

(types RH) van Orcon is ingebouwd,
maken het een slimme oplossing die een
bediening in de badkamer overbodig
maakt. Met slechts één bediening is de
bewoner in staat om de woning van een
buitengewoon binnenklimaat te voorzien.
Sturen op CO2, vocht en handmatig
kunnen kiezen voor een gewenste ventilatiestand, je doet het met een druk op
de knop.
Uitbreiding met extra CO2 Ruimtesensoren (slaapkamers) en/of RF
afstandsbedieningen (keuken) is
mogelijk. De CO2 Bedieningssensor
communiceert draadloos met het
toestel en wordt gevoed met 230V.
www.orcon.nl

Kenmerken
• Twee-in-één, gezonde lucht en
bedieningsgemak
• Hoogste EPC winst
• Draadloze communicatie, 230V
gevoed
• Geeft systeemstatus en gekozen
stand van het systeem weer
• Keert na 60 minuten terug in de
automatische stand
• Leds dimmen automatisch

Verwarming & Klimaat

MVS-15, dé zuinigste
woonhuisventilator
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Canalit en Mepac innoveren
Elektrotechniek

De nieuwe generatie kabelkanalen en bundelbanden
Wat hebben een kabelkanaal en een bundelband met elkaar gemeen?
Voor het ontwikkelteam van Mepac en Canalit is het duidelijk: hun ontwerp
is in essentie al jaren hetzelfde maar beide kunnen met behulp van de
nieuwste productietechnieken grote voordelen opleveren voor installateurs.
PowerloQ® bundelbanden
Mepac ontwikkelde de nieuwe PowerloQ®
bundelband als reactie op de marktvraag
naar innovatieve producten met een
tastbare bijdrage aan milieubescherming.
Het innovatieve ontwerp zorgt voor
een sterkere, lichtere en flexibelere
bundelband terwijl er minder ruw
materiaal wordt gebruikt tijdens de
productie.
Hoe breder de bundelband, hoe groter
de trekkracht. De innovatieve vertanding
van de PowerloQ® zorgt ervoor dat
deze bundelband 40% sterker is dan
de ‘klassieke’ bundelband. Dat betekent
dat een PowerloQ® met een breedte van
3,5 mm eenzelfde trekkracht heeft als een
‘klassieke’ bundelband van 4,5 mm breed.
En dat terwijl er 30% minder materiaal
nodig is om de PowerloQ® te produceren.
Kabelkanaal met installatiemogelijkheden (KKI)
Canalit breidt haar assortiment uit met
brede kabelkanalen met extra installatiemogelijkheden. Deze kunststof kanalen
zijn uitgerust met een dubbele wand en
bodem die de kanalen kaarsrecht houdt
over lange afstanden. Deze constructie
zorgt voor een sterk, lichtgewicht kabelkanaal. Verschillende accessoires voor

het klikbaar inbouwen van wandcontactdozen of data-aansluitingen houden
de invulling van het kanaal modern en
flexibel. Daarnaast wordt iedere lengte
vanzelfsprekend verpakt in het bekende
Canalit folie die het kanaal beschermt en
schoon houdt. Nieuw bij de KKI is dat de
deksel en het kanaal zijn voorzien van een
plakfolie om het kanaal tot de oplevering
perfect schoon te houden.

Wilt u ook efficiënter en slimmer werken
met de producten van Mepac en Canalit?
Kijk dan op onze website voor meer
informatie. Daarnaast kunt u met uw
vragen terecht bij info@maskate.nl of
088-0023300.
www.maskate.nl
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PHILIPS

Dankzij de dertien aders in dit nieuwe draagprofiel kunt u naast led-armaturen
voortaan ook andere systemen zoals sensoren, rookmelders en luidsprekers
van stroom voorzien. U kunt slimme (IoT) systemen toevoegen wanneer
u wilt en daarmee bent u met Maxos fusion klaar voor de toekomst.
De led-armaturen kunnen flexibel
op het draagprofiel gemonteerd worden.
U bepaalt zelf de plaats en het aantal
led-armaturen op de lichtlijn. Door de
specifiek voor industrie en retail ontwikkelde optieken schijnt het licht enkel daar
waar het nodig is. De combinatie van
led-technologie, specifieke optieken en
het flexibele aantal armaturen levert een
aanzienlijke energiebesparing op.
Hoe ‘slim’ wilt u uw verlichting
hebben?
U maakt een ‘slim’ magazijn door het
flexibele led-lichtlijnsysteem te combineren met sensoren. Pas de verlichting
aan op de activiteiten in uw magazijn met
de bijbehorende afstandsbediening. Het
licht brandt alleen waar en wanneer dat
nodig is, zodat u ook nog eens maximaal
op uw energiekosten bespaart.
www.philips.nl/maxosfusion

Kilometer race
Doe mee en bezoek de race
van Monte Carlo in 2018.
Philips daagt jou uit om deel
te nemen aan de Maxos fusion
kilometerrace. Je kan drie
afstanden afleggen: 1, 2,5 of 5 km.
Per afstand maak je kans op spectaculaire prijzen. De hoofdprijs;
een trip naar de race van Monte
Carlo! Lukt het jou meer dan vijf
kilometer aan Maxos fusion lichtlijnen te installeren voor 31-12-2017,
dan ben jij er bij!
Lees meer op:
www.philips.nl/kilometerrace

Specificaties
• Bandkabel in de trunking met maximaal dertien kabels
• Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots kunnen gemakkelijk
en flexibel in de trunking worden geplaatst
• Levensduur: 70.000 uur
• Verschillende optieken beschikbaar voor toepassing in retail en
magazijnen
• Uit te breiden tot verlichtingssystemen: StoreWise, Indoor-positioning en
GreenWarehouse

Verlichting

Maak kennis met Maxos
fusion lichtlijnen
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Gira X1:
Elektrotechniek

Nieuwe allrounder
voor KNX
Verlichting, zonwering, bewakingscamera’s - met de compacte Gira X1 laten alle
functies zich gemakkelijk bedienen, zowel binnen als buiten de muren. Gira’s nieuwe
allrounder voor KNX staat voor comfort, veiligheid en kostenbesparing.
De Gira X1 heeft een groot aantal
functies voor de centrale bediening
van een intelligent gebouw. Daarnaast
biedt een modulebibliotheek met
35 logische modules toegang tot
een veelvoud van functies.
Handige app
De Gira X1 wordt gecompleteerd door
een handige app, zodat de gebruiker de
verschillende functies net zo gemakkelijk
- op afstand - via zijn smartphone of
tablet kan bedienen. De app is
beschikbaar voor iOS en Android.
Beveiliging
Ook waar het gaat om gegevensbeveiliging in smart homes scoort
de Gira X1 uitstekende resultaten.
Hij beschikt over een geïntegreerde
VPN-server en voldoet daarmee
aan zeer strenge veiligheidseisen.
De Gira X1 communiceert altijd
versleuteld, zowel met de mobiele app
als met de ontwerpsoftware GPA.

De Gira X1 is een eenvoudige, efficiënte
basis voor woningen en kleine utiliteitsgebouwen met een KNX-systeem. Via
deze server regelt de gebruiker alles wat
nodig en handig is: in- en uitschakelen
van verlichting, oproepen van lichtscènes,
bedienen van de thermostaat, neerlaten
van jaloezieën enzovoort. De verschillende functies worden overzichtelijk
gevisualiseerd. Ook beelden van
bewakingscamera’s kunnen ‘live’
worden opgeroepen.

Type
GIRA X1 24VDC KNX

Eenvoudige installatie
De compacte server laat zich snel en
eenvoudig monteren op een profielrail.
Met behulp van de Gira Project Assistent
kunt u hem vervolgens ook gemakkelijk
programmeren. Functies zoals de simulatiemodus in de logica en de mogelijkheden om het project via internet en
vpn op afstand in te richten of te onderhouden, versnellen de inbedrijfstelling
nog meer. Op die manier kunt u de kosten
voor uw opdrachtgever verder reduceren.
www.gira.nl

Art.nr.
5327 099

BE-prijs
800,00
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Geberit douchevloer Setaplano

De nieuwe douchevloer Setaplano van Geberit is gemaakt van zeer hoogwaardige minerale kunststof. De oppervlakte is anti-slip en voelt zijdezacht en
warm aan, het is gemakkelijk te reinigen - ook de sifon - en het materiaal is
antibacterieel. Ook de montage kent vele voordelen: zo bestaat het eenvoudig
instelbare frame uit 1 stuk - gebaseerd op het herkenbare Duofix systeem - en is
het aantal losse onderdelen tot een minimum beperkt.

De aan de zijkant geplaatste afvoer
zorgt ervoor dat noch de afvoer, noch
verzameld water in de weg staan van
een optimaal douchecomfort.

Sommige montagesets voor douchevloeren bevatten maar liefst 90 afzonderlijke delen, dit is bij de nieuwe douchevloer
Setaplano van Geberit tot een minimum
beperkt. Zoveel mogelijk componenten
worden in de fabriek voorgemonteerd. Dit
is een groot voordeel voor de installateur
op de bouwplaats - de werkwijze is snel
duidelijk, waardoor de totale montagetijd
verminderd wordt.
Lekkagevrij
Voormonteren betekent niet alleen minder
werk, maar creëert ook meer veiligheid.
De Geberit Setaplano is uitgerust met een
in de fabriek voorgemonteerde afdichtingsfolie en is gegarandeerd lekvrij.

Voormonteren betekent minder werk
voor de installateur en meer veiligheid.
De afdichtingsfolie wordt in de fabriek
voorgemonteerd.

Stabiel en geschikt voor
bouwplaatsen
Het voor Geberit kenmerkende blauwe
Duofix installatieframe bestaat uit één
stuk en is eenvoudig instelbaar. Afhankelijk van de grootte van de douchevloer
Setaplano zijn vier of zes steunpoten
nodig voor de montage. De steunpoten
worden eenvoudig op het installatieframe
op hun plaats geklikt en daarna aan
de vloer bevestigd. Vervolgens kan het
frame gemakkelijk met behulp van
standaard gereedschap, van bovenaf,
op de gewenste vloerhoogte afgesteld
worden. Wanneer de juiste hoogte bereikt
is, worden de steunpoten met fixeergrendels op hun plaats geborgd.
Uitstekend waterslot
De Setaplano is inclusief een nieuw,
gemakkelijk te reinigen waterslot, dat
in twee modellen wordt geleverd: een
waterslothoogte van 30 mm met een
afvoercapaciteit van meer dan 0,5 liter

per seconde, en een waterslothoogte
van 50 mm met een afvoercapaciteit van
meer dan 0,65 liter per seconde. Beide
modellen kunnen 360° gedraaid worden,
nadat ze in het frame geplaatst zijn.
Hierdoor kunnen ze naar wens afgesteld
worden. Het frame wordt geleverd met
een voorgemonteerde beugel, waarin
het waterslot en de O-ring enkel op
hun plek geklikt hoeven te worden.
Het gehele waterslot kan er ook snel
uitgehaald worden en is dankzij de
gebruiksvriendelijke en flexibele plastic
compositie gemakkelijk te reinigen.
Setaplano is het eerste product, waarin
de integratie van de merken Sphinx en
Geberit zichtbaar tot uiting komt; de
minerale kunststof van de plaat van Sphinx
is gecombineerd met het installatieframe
en de afvoertechniek van Geberit.
www.geberit.nl/setaplano-pro

Sanitair

Doordacht. Voorgemonteerd.
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Easy-Fitt afvoermanchetten
Sanitair

Nooit meer misgrijpen!
Meervoudige verloopmanchetten van
Easy-Fitt zijn de ideale vervangers van
gebruikelijke manchetten, omdat elke
meervoudige manchet twee tot vier
gebruikelijke manchetten vervangt. Door
de manchet te vouwen, te snijden en/of
te combineren kan de maat aangepast
worden. Hierdoor heeft u met slechts
enkele manchetten altijd de juiste combinatie bij de hand om een verloop tussen
Ø 32 mm en Ø 130 mm te kunnen maken.
www.easy-fitt.nl

Vouwen

Snijden

Combineren

Klaar!

MEPcontent
Verlichting

IBT LED inbouwbehuizingen
voor breedplaatvloeren
Eenvoudig meer licht!
Ledverlichting is tegenwoordig niet meer
weg te denken. Daarom breiden wij ons
assortiment inbouwdozen voor de breedplaatvloer uit met drie nieuwe types,
speciaal aangepast op ledarmaturen.
De IBT LED 1, 2 en 3. Uiteraard zijn de
behuizingen ook geschikt voor luidsprekers en andere inbouwcomponenten.
Hoe werkt het?
Deze IBT LED inbouwdozen zijn bedoeld
om in te storten bij de betonfabriek of
direct op de bouwplaats. Deze innovatie
zorgt ervoor dat u tijdens het bouwproces
sneller en flexibeler kunt installeren
De voordelen in één oogopslag
• Acht geïntegreerde buisinvoeringen met
buisstop en trekontlasting
• Geschikt voor gladde en flexibele buis
• Eenvoudig uit te richten
• Buisinvoeringen bovenop het betondek
Zo wordt het inbouwen van ledarmaturen
tot een maat van 200 x 300 mm en een
maximaal ledlampvermogen van 47W
mogelijk. De tekensymbolen voor CAD
en BIM zijn te downloaden via:
www.mepcontent.eu
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Stoomluchtbevochtiging?

Vochtbeheersing speelt een belangrijke rol wanneer het gaat om het creëren van een
comfortabele leef- en werkomgeving. Comfortbeleving wordt mede bepaald door de
luchtvochtigheid. Naast invloed op de mens heeft een te lage relatieve vochtigheid ook
een nadelige invloed op veel uiteenlopende productieprocessen.
Interland Techniek heeft een uitgebreid
leveringsprogramma van luchtbevochtigingssystemen met een indrukwekkende
referentielijst van duizenden projecten.
Interland Techniek levert stoomluchtbevochtigers in zowel elektrische (Vapac)
als gasgestookte uitvoering en worden dan
ook in vrijwel elke markt toegepast (utiliteit,
industrie, scheepsbouw, et cetera).
Al meer dan 40 jaar levert Interland
Techniek oplossingen voor luchtbevochtigingsvraagstukken en streven altijd naar
het hoogste resultaat. VAPAC, als wereldleider binnen dit segment, investeert veel
in onderzoek, ontwikkeling en productie
van hoogwaardige luchtbevochtiging
apparaten. In meer dan 45 landen worden
VAPAC luchtbevochtigers succesvol
toegepast. VAPAC biedt een brede range
aan producten. In het programma van
Technische Unie is de VAPAC LE..ECO
lijn opgenomen.
Deze serie Vapac LE..ECO elektrische
stoomluchtbevochtigers bestaat uit drie
apparaten met een instelbare capaciteitsrange van 5-55 kg/h en voorzien van
uitwisselbare kunststof stoomcilinders.

Voordelen Vapac
• Maximale capaciteit instelbaar
op gewenste waarde
• Kunststof opofferings- of
reinigbare cilinder(s)
• Volledig modulerend regelbaar
• Werkt met onbehandeld
leidingwater
• Eenvoudig onderhoud
(vervanging stoomcilinder)
• Lage aanschafprijs

De apparaten hebben uitsluitend een
fronttoegang via een uitneembare deur
en zijn standaard voorzien van alle noodzakelijke functies en eigenschappen.
De units werken met normaal leidingwater en kunnen als kanaal- of ruimteluchtbevochtigers worden toegepast.
De bevochtigers onderscheiden
zich door een ongecompliceerde,

betrouwbare techniek met behoud van
een hoge kwaliteit, zonder technische
concessies.
Voor meer informatie over vochtbeheersing
in uw project kunt u contact opnemen met
Interland Techniek of een kijkje nemen op
onze website.
www.interlandtechniek.nl

Verwarming & Klimaat

Vapac… voor
het hoogste comfort!
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Epoxy-poedercoating
Sanitair

Oppervlakveredeling veel
duurzamer dan in het verleden
Enkele tientallen jaren geleden werd de badkamer- en keukenmarkt letterlijk
en figuurlijk overspoeld door producten in de meest uiteenlopende kleuren.
Wit, mokka, knalrood, postgeel en gifgroen om maar wat voorbeelden te
noemen waren geliefde kleuren, die de badkamers en keukens kleur gaven
en de veelal witte basisinrichting van felle accenten voorzag.
De methode, die bij de veelal uit
messing geproduceerde badkameren keukenarmaturen werd toegepast
om al deze kleuren aan te brengen
was de epoxy-poedercoating methode.
Bij dit elektrostatische verfproces wordt
met behulp van perslucht negatief
geladen verfpoeder (bestaande uit
bindmiddel, pigment en hulpstoffen)
op een geaard werkstuk verstoven.
Door het potentiaalverschil tussen
het poeder en het werkstuk blijft een
gelijke laagdikte aan verfpoeder op
het werkstuk ‘kleven’, waarna het in
een oven wordt uitgemoffeld tot een
homogeen oppervlak.

Ondanks de grote verkoopsuccessen
van deze gekleurde producten, bleek
- na verloop van tijd - de duurzaamheid
van deze oppervlakveredeling niet
volledig overeen te komen met de kwaliteitseisen van de fabrikanten. Met name
het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen
de epoxy-poedercoating en het basisproduct waarop de coating werd aangebracht, leidde met enige regelmaat tot
onthechtingsproblemen. Ook verkleuring
door uv-stralen werd waargenomen.
De hechte samenwerking tussen Kludi
en grote chemische concerns, zoals
BASF en Hoechst, hebben ertoe geleid,

dat Kludi, de armaturenspecialist uit
het Duitse Menden, recent enorme
verbeteringen heeft kunnen doorvoeren
bij het bovenbeschreven veredelingsproces. Duurproeven hebben aangetoond, dat de eerder genoemde
onthechtingsproblemen en verkleuringen
niet meer waargenomen werden. Met de
recent door Kludi geïntroduceerde serie
KLUDI LOGO NEO in de kleurcombinatie
wit/chroom neemt Kludi weer een stap,
waarbij kleur in de badkamer een nieuwe
toekomst zal ingaan en vervolgontwikkelingen te verwachten zijn.
www.kludi.com/nl
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GEEN ANGST VOOR WATER

Kraanwater is het belangrijkste en best bewaakte voedingsmiddel van
Nederland. Dit mag niet worden beïnvloedt door een verkeerde installatie in
een gebouw. Om de kwaliteit van het water op ieder tappunt te waarborgen
is een hoogwaardig leidingsysteem, doordacht ontwerp, deskundige
montage en juist gebruik van groot belang.
Tijd voor een nieuwe
installatiewijze
Om in een gebouw aan de gestelde
hygiënische drinkwatereisen te kunnen
voldoen, is het belangrijk dat water niet
onnodig lang in de installatie blijft staan.
RAUTITAN is ideaal voor het aanleggen
van een ring- of serieleidingsysteem.
Mocht een tappunt - en hierdoor een
gedeelte van het leidingsysteem - voor
een korte of langere periode niet gebruikt
worden, dan blijft het water toch stromen.
Microbiële belastingen zoals bijvoorbeeld
legionellavorming worden zo vermeden.
Hygiënisch geoptimaliseerde
techniek
Het materiaal voor de hoogste eisen:
PE-Xa buizen staan voor een lange
levensduur, corrosiebestendigheid en een
eenvoudige verwerking. Door de gladde
ondergrond van de RAUTITAN buizen
wordt aanslag in de buis voorkomen.
Tot wel 50% grotere binnendiameter:
In vergelijking met andere verbindingstechnieken heeft RAUTITAN bij de
verbinding een nagenoeg ongehinderde
doorstroming. Door de opwijdtechniek
wordt de vernauwing tot een minimum
beperkt. Hierdoor ontstaat er een zeer
gering drukverlies en kan bacterie(na)groei
worden voorkomen.

Eenmaal ingebouwd verdwijnen de buizen
in de wand of de vloer en daarmee uit het
zicht. Daarom is het juist zo belangrijk,
om bij de keuze van het leidingsysteem

de toekomst in het vizier te houden.
RAUTITAN biedt een totaalpakket voor
een veilig transport van drinkwater en
overtuigt door haar lange levensduur.

Geen dode ruimtes. Bevestigd door
het Fraunhofer Instituut:
De gegarandeerd dichte schuifhulsverbindingstechniek zonder O-ring
zorgt voor een kiemvrije verbinding.
RAUTITAN is daarom wetenschappelijk
beoordeeld als systeem zonder dode
ruimtes.
www.rehau.nl

Verwarming & Klimaat

…met de RAUTITAN drinkwaterinstallatie
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Flexibel kabeldoorvoersysteem
Elektrotechniek

WISKA introduceert
CONMAXX systeem
Betrouwbaar, snel en maximale flexibiliteit. Deze eigenschappen kenmerken
het nieuwe modulaire kabeldoorvoersysteem CONMAXX van WISKA.
Met CONMAXX wordt installatie in schakelkasten en behuizingen een stuk
eenvoudiger. Het systeem maakt assemblage van de behuizing van binnen
naar buiten mogelijk - dit is flexibeler en bespaart tijd bij de montage.
Drie componenten - eindeloze
productvarianten
Het CONMAXX systeem bestaat uit
een frame, vier variabele inzetframes en
talloze inzetstukken. Hierdoor zijn geassembleerde kabels, ongeacht de vorm of
maat, probleemloos te monteren voor
kabeldiameters van 2 mm tot 33 mm.
Eenvoudige montage
Het frame bestaat uit één deel. Dit
vereenvoudigt de montage en zorgt
voor montagezekerheid. De maten
van de frames passen op de standaard
uitsparingen voor industriële connectoren.
Met de vier verschillende inzetframes
kunnen de kabeldoorvoeren variabel
geconfigureerd worden. Het inzetframe
klikt met een hoorbare klik vast waardoor
montagefouten worden voorkomen.
Een uitgebreid assortiment van voorgesneden inzetstukken maakt het systeem
compleet.
Maximale flexibiliteit
De drie componenten kunnen geheel
op maat en naar behoefte worden
samengesteld. Zelfs achteraf kunnen
probleemloos wijzigingen aan de
bekabeling worden uitgevoerd.
www.hemmink.nl/wiska

Voordelen
• Met slechts drie componenten
eindeloze varianten mogelijk
• Eenvoudige montage
• Maximale flexibiliteit
• Hoge beschermklasse en
trekontlasting
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BAHCO

Uniek en ergonomisch
Bahco gereedschapsoplossingen is een
systeem wat een oplossing biedt voor
iedere werkplaats. Met onze geavanceerde
Configurator software kunt u uw gereedschapsopbergsysteem zelf samenstellen.
Zo kunt u de ladecombinaties, kleuren,
bovenbladen, wielen en vergrendelmechanismes kiezen. Ook de foam
inlays, om uw gereedschappen in op
te bergen, ontwerpt u zelf! Ontdek de
oneindige mogelijkheden van onze
unieke gereedschapsoplossingen.

De voordelen van Bahco
gereedschapsoplossingen

• De beste in zijn klasse
• Uitgebreide reeks hoogwaardige
gereedschapskarren in verschillende
kleuren en ladecombinaties
• Talrijke combinaties op maat gemaakt,
ook speciaal voor de installatietechniek
• Kies uit verschillende groottes, vormen,
kleuren en schuimrubberen inlays
• Inlays ook uw eigen gereedschap
• We bieden ook lasergemarkeerd en
speciaal ontwikkeld gereedschap

Gereedschap

Gereedschapsoplossingen

www.bahco.com

Business Line van Aquaberg

Een slimme, hygiënische oplossing zoeken voor waterafvoer bij commerciële
accommodaties: dat was de uitdaging voor Aquaberg B.V. uit Hoevelaken.
Het resultaat is een nieuwe productlijn van rvs vloerputten en afvoergoten
voor heel ondernemend Nederland.
HACCP-eisen
Hoe groter de afvoercapaciteit van
vloerput of afvoergoot, hoe minder tijd
het kost om de vloer schoon te maken.
Zo’n efficiencyslag is pure winst, om in
zakelijke termen te blijven. De Business
Line van Aquaberg bewijst dat optimale
afvoercapaciteit, hygiëne, kwaliteit en
slipveiligheid hand in hand gaan. En
dat maakt deze nieuwe lijn van rvs
vloerputten en afvoergoten uitermate
geschikt voor commerciële accommodaties zoals supermarkten, de detailhandel, horeca, sport- en fitnesscentra.
Kort gezegd: voor alle ruimten waar
hoge HACCP-eisen gelden.
Eenvoudig te installeren
Business Line rvs vloerputten en
afvoergoten van Aquaberg zijn complete
standaardproducten en via Technische

Type
Put 145x145 z/u 75 mm
Put 200x200 o/u 75 mm
Goot 1000x200 o/u 110 mm

Unie leverbaar. Installeren is een fluitje
van een cent! De Business Line leent zich
tot slot voor uiteenlopende toepassingen
en belastbaarheid, variërend van sauna
tot spoelkeuken, van slagerij tot ketenrestaurant en alles wat daar tussen zit.
www.aquaberg.nl

Art.nr.
7717 298
7717 305
7717 634

BE-prijs
276,26
321,90
872,68

Sanitair

Pure winst
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Wilo-Stratos PICO-Z
Verwarming & Klimaat

Temperatuur-gestuurde
tapwatercirculatiesystemen
Nieuw in het programma (warm)tapwaterpompen is de Wilo-Stratos PICO-Z. Deze
natloper-circulatiepomp is voorzien van een gebruiksvriendelijk display en biedt
innovatieve functies. Hiertoe behoort een temperatuur-gestuurde modus waarmee
het toerental afhankelijk van de gemeten tapwatertemperatuur wordt geregeld.
Dat maakt de nieuwe Stratos PICO-Z bij
uitstek geschikt voor tapwatercirculatiesystemen in kleinere commerciële
objecten zoals hotels of openbare
(sport)gebouwen en appartementencomplexen waar vanzelfsprekend hoge
eisen worden gesteld aan legionellapreventie.
Regelmodi
De Wilo-Stratos PICO-Z is in te stellen
op twee standen: ‘drukverschil constant’
(Δp-c) en ‘temperatuur gestuurd’. Met
de eerste regelmodus is de pomp op
een vaste opvoerhoogte in te stellen, zo
compenseert deze altijd het drukverlies
in de recirculatieleiding.
In temperatuur-gestuurde modus
wordt het toerental afhankelijk van de
gemeten tapwatertemperatuur geregeld.
Bij montage in de retourleiding naar de
boiler zorgt de pomp er zo voor dat de
retourtemperatuur altijd boven een
ingestelde minimumtemperatuur (bijvoorbeeld 60˚C) blijft. Op deze manier wordt
voorkomen dat de retourtemperatuur
te allen tijde boven de vereiste tapwatertemperatuur blijft. Bovendien zorgt de
pomp altijd voor een instelbare, minimale

De Wilo Stratos PICO-Z
• Legionella veilig
• Forse energiebesparing
• Eenvoudig aan te sluiten
• Helder LC-display

De nieuwe Wilo Stratos PICO-Z geactiveerd op temperatuurmodus.

doorstroming. Daarmee is de Wilo-Stratos
PICO-Z zeer geschikt voor warmtapwatercirculatiekringen welke zonder
thermostatische afsluiters zijn uitgevoerd.
Indien er wel thermostatische afsluiters
toegepast worden in de deelringen heeft
de regelmodus ‘drukverschil constant’ de
voorkeur.
Hygiënisch, duurzaam en
gebruiksvriendelijk
Het pomphuis van de Stratos PICO-Z is
vervaardigd van roestvast staal en voldoet
daarmee aan de hygiëne-eisen die aan
tapwaterkringen worden gesteld. De
pomp is voorzien van een geïntegreerde

vergrendeling van het LC-display.
Aanpassing van de ingestelde waarde is
zo onmogelijk en er is een betrouwbare
en een veilige werking gegarandeerd.
Dankzij de Wilo-Connector kan de
pomp snel en zonder enig gereedschap
elektrisch worden afgemonteerd. Naast
deze punten is de Stratos PICO-Z
vooral een duurzame oplossing, in
vergelijking tot een ongeregelde vasttoeren tapwaterpomp zal deze een
besparing geven van gemiddeld 50%
daar dergelijke pompen vaak 24/7
staan te draaien.
www.wilo.nl

Naast de regelmodus ‘drukverschil-constant’ kan ook worden gekozen voor ‘temperatuur-gestuurd’. Hierbij regelt de pomp
het toerental afhankelijk van de tapwatertemperatuur.
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NORTON buitenverlichting

De duurzame buitenarmaturen van Norton kenmerken zich door toepassing van de
laatste, hoogwaardige led- en lenstechnologie. De armaturen hebben een strak,
robuust design en zijn vervaardigd van carrosiebestendig aluminium.
KFA LED kofferarmatuur
De KFA LED is een hoogwaardig led
armatuur voor het verlichten van openbare
ruimten, parkeer- en bedrijfsterreinen en
wegen. Het armatuur heeft uitstekende
lichttechnische eigenschappen en is
zowel op een mast als op een muursteun
te plaatsen.
Het armatuur heeft een opzetstuk
met een diameter van 60 mm, is zeer
eenvoudig te monteren en door het
design en de kwaliteit van de componenten uiterst onderhoudsvriendelijk.
Het armatuur is leverbaar in antraciet
en grijs in diverse lumenpakketten van
2.000 lm tot 17.000 lm. De levensduur
is 50.000 uur L80/B10.

KFA LED

SWL-A

SWL-A schijnwerper
De SWL-A is een breed inzetbare led
schijnwerper voor het verlichten van
openbare ruimten, terreinverlichting, de
uitlichting van objecten en aanlichting van
panden. Zeer eenvoudig te monteren en
onderhoudsvrij.

Highlights ledarmaturen
• Duurzaam en energiezuinig
• Europese productie
• Doorgaans uit voorraad
• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
• Vijf jaar garantie

Door middel van de instelbare montagebeugel is het armatuur in verschillende
hoeken te bevestigen (tot 360˚).
Het armatuur is leverbaar in 4.000 lm,
8.300 lm en 17.000 lm met een
levensduur 50.000 uur L80/B10.
Duurzame buitenverlichting
De KFA LED en SWL-A zijn duurzame
en energiezuinige ledarmaturen. Ideale
vervangers voor conventionele armaturen.
De buitenverlichting van Norton draagt
bij aan de sociale veiligheid en is zeer
geschikt voor nieuwbouw-, renovatieen infraprojecten.
www.norton.nl

Verlichting

Duurzaam, functioneel,
corrosiebestendig en design
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De nieuwe SIMER 5
Sanitair

Vlak afzuigend tot 2 mm
De SIMER 5 is een vlak afzuigende pomp die overtollig water uit kelders,
bouwputten of van platte daken en terrassen snel en eenvoudig afvoert.
De SIMER 5 is van binnen compleet vernieuwd en uitgerust met een nieuw
accessoire: ‘Simer Level Control’. Dit is een automatische niveauregelaar
die de pomp inschakelt zodra deze in aanraking komt met water.

De nieuwe SIMER 5 heeft een grotere
capaciteit en werkt efficiënter als de voorgaande modellen. Water wordt snel en
eenvoudig afgevoerd tot een restniveau
van 2 mm. De niveauregelaar ‘Simer Level

Type
PNTJ Simer 5

Art.nr.
6947 550

BE-prijs
213,07

Control’ schakelt de pomp automatisch
in op een waterniveau van circa 7 mm.
De niveauregelaar kan ook eenvoudig
worden geïntegreerd in de kabelinvoer
van oudere modellen, zoals de SIMER 4.
Flexibel inzetbaar
De SIMER 5 heeft een vermogen van
slechts 190W. Een tien meter lange kabel
maakt de pomp flexibel inzetbaar. Verder

heeft de pomp een ingebouwde overbelastingsbeveiliging en is de pomp ook
in droge opstelling continu inzetbaar.
Een slang adapter maakt het mogelijk
om verschillende diameters slang aan
te sluiten.
www.jung-pumpen.nl
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Agenda
september 2017

oktober 2017

november 2017

december 2017

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

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

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

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

| Elektro 2017
Beursfabriek Nieuwegein
26 t/m 28 september 2017
www.elektro2017.nl
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Hoewel aan de samenstelling van de agenda de uiterste zorg
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Samen opgroeien, maakt het later
ook gewoon om samen te leven
Dit is Kjelt. Door zijn vroeggeboorte heeft hij motorische beperkingen en een spraakachterstand.
Maar dat weerhoudt hem er niet van om lol te maken, samen met niet-gehandicapte leeftijdgenootjes! Kjelt is een heel gewone jongen die de wereld van alles te bieden heeft en een plek
verdient in de samenleving. Maar dan moet die wereld hem wel de kans geven. NSGK helpt hem
hierbij. Jaarlijks steunt NSGK honderden projecten zodat kinderen en jongeren met een
beperking gewoon mee kunnen doen. Daarbij vindt NSGK het heel belangrijk dat kinderen met
en zonder handicap sámen spelen, sporten, leren, wonen én lol maken. Immers: alleen als je
met elkaar bent opgegroeid, vind je het later ook gewoon om samen te leven.

Beter Samen.
Help je mee? Ga naar nsgk.nl en word donateur.

