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Murr Elektronik

Radson

De machinelampen uit de serie
Modlight Illumix van Murrelektronik
zorgen voor optimale belichting
van machines en installaties met
onderhoudsvrije en lange levensduur
ledtechnologie in daglichtkwaliteit.

Radson bewijst bij de start van 2018
opnieuw haar status als totaalaanbieder van verwarmingsoplossingen. Eén van de absolute
blikvangers dit jaar is de vernieuwde
elektrische radiator PAROS E.
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Schneider Electric

Ideal Standard

Monitor en beveilig uw
elektrische installatie met één
simpele handeling met de
innovatie van Schneider Electric:
PowerTag®.

Met de collectie IPALYSS®
introduceert Ideal Standard een
compleet nieuwe range stijlvolle
waskommen van superdun
en tegelijkertijd supersterk
keramiek.
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Volle kracht
vooruit
De toekomst
is nu
Economische groei,
energietransitie, extra geld
voor infrastructuur; ook in
2018 hoeft niemand in de
installatieindustrie om werk
verlegen te zitten. Dat is een
fantastische positie, maar
materiaal- en arbeidsschaarste
drukken nu en in de toekomst
op het rendement.
Met reageren komen we er niet.
Alleen door vooruit te kijken en
te anticiperen op de toekomst
kunnen we de uitdagingen
waarmee onze sector te maken
heeft en krijgt het hoofd bieden.
Wat kunnen we verwachten?
Waar kunnen we nu al rekening
mee houden? Hoe kunnen we
samen slimmer werken? Hoe
kunnen we de toekomst vóór
blijven in plaats van achter de
feiten aan te moeten hollen?
Bij Technische Unie stellen we
die vragen dagelijks; aan onszelf,
aan onze klanten en aan onze
leveranciers. Het antwoord
is NU! Door samen te werken
aan een toekomstbestendige
keten blijven we flexibel en
slagvaardig.
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

Beter omgaan met tijd en capaciteit.
Meer oog hebben voor duurzaamheid.
Investeren in vakkennis. Sommige
goede voornemens houden we vol,
aan andere goede voornemens zijn we
nog niet toegekomen en er zijn vast
ook een paar voornemens die al zijn
gesneuveld of die we voor het gemak
nog even vergeten.
Hoe mooi zou het zijn om efficiënter
werken, duurzamer ondernemen en
het bijhouden van vakkennis niet als
goede voornemens te zien, maar te
integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Daar dragen we graag aan bij
door optimaal bereikbaar te zijn, door
te investeren in onze logistieke dienstverlening en door relevante trainingen
aan te bieden.
Optimale bereikbaarheid
Op 2 januari openden we de deuren
van Verkooppunt Assen. Met deze
nieuwe locatie komen we tegemoet
aan de wensen van onze klanten:
een betere bereikbaarheid in Noord
Nederland en blijven we ook tijdens de
gefaseerde ombouw van de zuidelijke
ringweg van Groningen - die zeker tot
het voorjaar van 2021 duurt - altijd
dichtbij.

Investeren in logistiek
Vanwege het fors toegenomen
aantal orderregels zijn we gestart
met het uitbreiden van het DPS
(Dynamic Picking System) in ons
distributiecentrum in Alphen aan den
Rijn. Er komen 20 orderpickstations
bij zodat we in de toekomst dagelijks
ruim 100.000 DPS-orderregels uit het
DPS kunnen verwerken.
Trainingen, cursussen en
opleidingen
We ondersteunen onze klanten met
trainingen, opleidingen en cursussen.
In het onlangs geopende Inspiratiecentrum Duurzaamheid bieden
we bijvoorbeeld vanaf 31 januari
PV-training aan. De training bestaat
uit vier dagmodules die ook los van
elkaar te volgen zijn: Basiskennis PV,
Installatie op het dak, Installatie
binnenshuis en PV verkopen.
Optimale bereikbaarheid, uitgekiende
logistiek en het opdoen van relevante
vakkennis. Zo kunnen we op volle
kracht vooruit en laten we ons niet
inhalen door de toekomst!

5
IoT-Controller van Hager

Tien jaar geleden klonk het futuristisch, nu is het realiteit: intelligente apparaten
(‘smart objects’) communiceren via internet met elkaar om ons leven
eenvoudiger, comfortabeler en veiliger te maken. Met de nieuwe IoT-Controller
van Hager sluit je nu ook de KNX-installatie aan op de Internet of Things wereld.
Het aantal mogelijkheden dat ontstaat is enorm.

De nieuwe IoT-Controller (TJA560) van
Hager maakt het voor het eerst mogelijk
om Internet of Things- producten én
cloud-services van diverse fabrikanten
te koppelen aan een KNX-installatie.
Zo wordt een vergaande integratie van
KNX met het internet mogelijk en
ontstaan heel veel extra functies voor
home entertainment, slimme verlichting,
klimaatbeheersing én aansturing van je
KNX-installatie met je stem via Amazon
Echo.

Smart objects gekoppeld aan je
domotica
Met de IoT-Controller als interface worden
alle smart-apparaten in huis eenvoudig en
probleemloos aan het domoticasysteem
gekoppeld, zodat ze erdoor aangestuurd
kunnen worden. Met de IoT-Controller
bedien je KNX- én IoT-producten via je
aanwezige KNX-drukknoppen of -roomcontroller. In combinatie met ‘Domoveavisualisatie’ is bediening met een
smartphone, tablet of laptop ook mogelijk.
De IoT-Controller beschikt over een
directe koppeling met de applicaties
van Philips Hue verlichting, Sonos Home
sound system, Netatmo weerstation en
Amazon Echo voice control. De koppeling
is al aanwezig; de functies hoeven alleen
nog geconfigureerd te worden.
Zo kan een geavanceerd scenario
ingesteld worden. Denk aan een ‘Goedemorgen’-scenario, waarbij je een stem-

commando aan Alexa (Amazon Echo)
geeft en vervolgens gaat het rolluik
omhoog, het licht gaat gedimd aan,
je favoriete radiostation gaat spelen in
de badkamer, de oven start met voorverwarmen en als de temperatuur buiten
onder 5°C is, gaat de standkachel van
de auto aan.
If this then that - zelf slimme
koppelingen maken
Het aantal mogelijke functies is groot
doordat de IoT-Controller een app heeft
in de cloudservice ‘If this then that’.
Deze dienst koppelt een trigger (‘this’)
met een actie (‘that’) tot een recept
(‘applet’). Zodra het ene gebeurt, volgt
automatisch het andere. Zo is het voor
de eindgebruiker mogelijk om functies
uit zijn KNX-installatie te koppelen aan
honderden IoT-producten. Denk aan
een ‘Alles uit’-scenario voor je huis, dat
in werking treedt op basis van jouw
geo-locatie.
www.hager.nl/iot

Elektrotechniek

Nu is er een verbinding
tussen KNX en de IoT-wereld
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Nieuw Amphia ziekenhuis Breda
Verwarming & Klimaat

Essentiële bijdrage
Technische Unie en Soler & Palau
In Breda is de aanbouw van het nieuwe Amphia ziekenhuis in volle gang.
Naar verwachting opent dit topklinische opleidingsziekenhuis halverwege
2019 de deuren. Onder de naam i4Care werken Unica en Engie Services
samen aan de vele E- en W-installaties. i4Care selecteerde S&P voor het
produceren en leveren van de benodigde ventilatoren en toebehoren.
De bouw van Amphia is logistiek gezien
een enorme uitdaging. Technische Unie
is de technische groothandel en logistiek
partner voor al het generieke materiaal
in breedte van het assortiment en zorgt
er ter plaatse voor dat de vele bouwmaterialen ‘just in time’ op de juiste plek
liggen. Frans Reijerse, Manager Verkoopkantoor TU Breda: ‘Er is op de bouw
nagenoeg geen opslagmogelijkheid.
Daarom hebben we ‘handjes op de
bouw’: onze mensen ter plaatse verdelen
de materialen, zodat monteurs geen werk
hebben aan het aannemen van zendingen
en het ophalen van materialen. De spullen
liggen exact waar ze nodig zijn, op het
moment dát ze nodig zijn. ‘Op de hak
van de monteur leveren’ noemen we dat.
Zijn collega Mark Jongeneelen vult aan:
‘We stellen ook producten samen,
bijvoorbeeld een schakelaar in een doos
met een stekker, met andere woorden
ge-prefabbed. Dat scheelt de installateur
veel tijd.’

V.l.n.r.: Marc Jongeneelen & Frans Reijerse (Technische Unie), Berry Brand
(Soler&Palau), Sander Bottenheft, Soedesh Ramdien & Jan van de Zilver (i4Care).

Werken onder druk
Vanwege de nieuwe zorgvisie van
Amphia bevat het 76.000 m2 vloeroppervlak tellende gebouw maar liefst
572 eenpersoonskamers, een operatiecomplex van 16 kamers, isoleerkamers,
laboratoria, traforuimtes, lift- en machinekamers en een stoomruimte voor de
stoomketel. In al die verschillende ruimtes
moet vanzelfsprekend op de juiste wijze
geventileerd worden, het gebouw vormt
straks de werkruimte van 2.800 medewerkers en iedere dag zullen er ruim
4.000 patiënten naar binnen gaan.
Sander Bottenheft van i4care: ‘De eisen
aan de ventilatiesystemen zijn hoog in een
gebouw als dit. Zo moet het systeem in
bijvoorbeeld de isoleerkamers continu
op onderdruk staan om goed te kunnen
afzuigen en besmettingen te voorkomen.
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(Technische Unie).

De ventilatoren mogen niet teveel geluid
produceren. En het systeem moet blijven
werken, zelfs als er onverhoopt een
ventilator uit zou vallen. Om die bedrijfszekerheid te garanderen worden de ventilatoren redundant opgesteld: ze werken
per twee op 50% van hun capaciteit en
mocht er eentje uitvallen, dan schakelt
de ander snel op naar 100% capaciteit.
Berry Brand van S&P reageert: ‘We
hebben in het voortraject veel tijd
gestoken in het selectiewerk, onder
andere met werkpunt- en geluidsberekeningen, maar ook 3D-tekeningen van de
diverse opstellingen. We wilden niets aan
het toeval overlaten, want het moet
gewoon goed zijn. S&P levert in totaal
35 kunststof centrifugaal ventilatoren en
23 verticaal uitblazende dakventilatoren
voor dit project. Iedere ventilator is weer
anders, het is echt maatwerk.’

Keuze voor S&P
In het voorjaar hakten i4care en
Amphia de knoop door: S&P kreeg de
opdracht voor de levering. Mark Jongeneelen van de TU daarover: ‘Dat is een
heel bewuste keuze. We doen al lang en
prettig zaken met S&P en weten dat zij
goed zijn in luchtbehandeling.Wat vaak
de doorslag geeft bij dit soort projecten,
is hoe actief de leverancier is bij een
klant.’ Sander Bottenheft van i4care
haakt daarop in: ‘S&P heeft ons zeer
actief ondersteund in het voortraject.
Zij hebben ons alle componenten en
berekeningen vooraf laten zien. Ik kende
S&P overigens al, wat ik nog niet wist,
is dat zij ook dit soort grote projecten
doen.’ Berry Brand haakt daar gelijk op
in: ‘Veel klanten kennen ons al wel van
een deel van ons brede pakket.

Snel schakelen
S&P staat bekend om de eenvoudige
installaties. Sadoesh Ramdien van i4care:
‘de producten zijn gewoon erg goed en de
installatie een fluitje van een cent. Wel was
het naar boven hijsen van de kunststof
centrifugaal-ventilatoren even lastig en
moest S&P er zelf nog even aan te pas
komen voor het samenbouwen, dat deden
ze dan ook direct. Dan gaat het erom dat
je elkaar snel kunt vinden om het weer
snel op te lossen. Dat heeft S&P zeer
goed begrepen.’ Jan van de Zilver van
i4care is het met hem eens: ‘We hebben
veel contact met S&P. We weten elkaar
goed te vinden. Dat geldt overigens ook
voor de communicatie tussen ons en
Technische Unie. Ik vind echt dat deze
samenwerking perfect verloopt.’
www.solerpalau.nl

Berry Brand (Soler&Palau), Marc Jongeneelen (Technische Unie), Thomas Nuijten, Soedesh Ramdien & Jan van de Zilver (i4Care).

Verwarming & Klimaat

« Frans Reijerse & Marc Jongeneelen
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LCS³
Elektrotechniek

Nieuwe bekabelingsoplossingen voor datanetwerken
Legrand, specialist in elektrische en digitale gebouweninfrastructuren,
introduceert LCS³ het nieuwe assortiment bekabelingsoplossingen.
Met dit complete aanbod in koper- en
glasvezelsystemen beantwoordt Legrand
aan de groei van datavolumes in
gebouwen, aan de verveelvoudiging van
het aantal netwerken en aan hogere
netwerksnelheden.
Prestatie, schaalbaarheid en
efficiëntie
LCS3 biedt netwerken meer prestaties,
schaalbaarheid en efficiëntie aan. Naast
een belangrijke stijging op gebied van
snelheid, dankzij nieuwe RJ45 connectoren en nog betere glasvezel connectoren (met een snelheid tot 100 Gbit/s),
brengt LCS3 modulariteit met panelen, die
koper en glasvezel kunnen combineren

en die het aantal connectiepunten in de
kast vergroot. Tegelijkertijd laten de
nieuwe serverracks een optimalisatie
van de energie toe met een nieuwe serie
PDU’s. De installatie en het onderhoud
werden vereenvoudigd, dankzij het
nieuwe vergrendelingsysteem van
connectoren en cassettes voor automatische extractie. LCS3 bevat
talloze innovaties,
zoals modulaire
cassettesystemen
of de nieuwe kabellasser voor glasvezel
connectoren.

Alle koperverbindingen in het assortiment
zijn bovendien PoE+ gecertificeerd en
PoE++ ready.
www.legrandservices.nl

Bailey Electric & Electronics
Verlichting

Led Filament Pine

for professionals

De Led Filament Pine serie speelt qua look & feel in op
de vintage stijl die op interieurgebied erg populair is.
Pine staat voor dennen omdat de glasbewerking veel weg heeft van een
dennenappel. De lampen werken volgens
het unieke ‘soft start-up’ principe waarbij
de lamp geleidelijk elegant gaat branden.
De gouden glaskleur in combinatie met
het warme 2200K licht geven deze
lampen letterlijk en figuurlijk een erg
mooie uitstraling. De collectie bestaat
uit een globevorm G95 en G125.
De Cone (diameter 122 mm) lijkt niet
alleen op een dennenappel maar
heeft ook het chique uiterlijk van het
beroemde Fabergé ei. Met een laag
wattage (3W en 4W) en een lange
levensduur is de Pine serie ook nog
eens erg duurzaam.
www.bailey.nl
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Modlight Illumix

De machinelampen uit de serie Modlight Illumix van Murrelektronik zorgen
voor optimale belichting van machines en installaties met onderhoudsvrije
en lange levensduur ledtechnologie in daglichtkwaliteit.
De lampen uit de ‘Slim Line’ serie bieden
door hun compacte uitvoering een solide
oplossing voor toepassing in machines en
installaties met beperkte ruimtecapaciteit.
In de ruwe industriële omgeving zijn de
lampen uit de ‘Classic Line’ serie met hun
aluminium behuizing en het vier millimeter
dikke geharde veiligheidsglas de perfecte
lichtbron. Ze zijn daardoor natuurlijk ook
geschikt voor gebruik in de traditionele
machine- en installatiebouw.
Voor toepassing in de onmiddellijke
werkomgeving waarbij veel direct
contact is met koel- en smeermiddelen,
is de Modlight Illumix ‘Xtreme Line’ met
zijn hoge beschermingsgraad IP69K
absoluut de beste keuze. De lamp werkt
zelfs probleemloos onder subtropische
omstandigheden met maximale temperaturen van 55°C en is 100% hermetisch
dicht.
Kostenvoordelen en een pluspunt
voor het milieu
De ledtechnologie van de lampen zorgt
voor een veel hoger rendement dan dat
van halogeen buislampen, omdat ze met
een lichtopbrengst van 105 lm/W en een
duidelijk lager stroomverbruik hetzelfde
aantal lumen leveren. De ledlampen
bevatten geen lood of giftig kwik en
vormen daarom geen belasting voor het
milieu.
murrelektronik.nl

Uit de praktijk:
Alle Modlight-Illumix-lampen zijn
via de Murrelektronik-veldbusmodules direct aan te sturen,
met de Murrelektronik voorgeconfectioneerde bekabeling
is aansluiten heel eenvoudig,
plug & play.

Elektrotechniek

Voor de perfecte
belichting in daglichtkwaliteit
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Intelligente elektrische radiatoren
Verwarming & Klimaat

PAROS E is een
‘beauty met brains’
Radson bewijst bij de start van 2018 opnieuw haar status als totaalaanbieder van
verwarmingsoplossingen. De expert in warmtecomfort zet vol in op oplossingen zoals
radiatoren, vloerverwarming en elektrisch verwarmen die slim met elkaar kunnen
worden gecombineerd. Eén van de absolute blikvangers dit jaar is de vernieuwde
elektrische radiator PAROS E. Daarnaast vallen er nog heel wat andere pareltjes te
ontdekken in het ruime en volledig vernieuwde gamma elektrische radiatoren.
PAROS E beantwoordt in stijl aan
Europese regels
De Europese EcoDesign richtlijn,
bedoeld om het energieverbruik van
elektrische apparaten te verminderen,
bracht de evolutie van elektrische radiatoren in een stroomversnelling. Logisch,
want vanaf 1 januari 2018 mogen enkel
nog elektrische radiatoren geproduceerd
worden die aan deze strenge Europese
normen voldoen. Het volledig vernieuwde
Radson-gamma, met de PAROS E als
één van de blikvangers, is een perfect
voorbeeld van hoe het wel moet.
Op het eerste zicht is de PAROS E design
in optima forma. Hij is personaliseerbaar
op het gebied van afmetingen, kleur en
afwerking en een mooi voorbeeld van
de dunne lijn tussen radiator en designobject. Maar onder dat stijlvolle oppervlak

schuilt ook hypermoderne technologie.
De elektrische radiator is met ander
woorden een pak ‘slimmer’ geworden,
wat resulteert in minder verbruik en dus
ook minder kosten, zeker voor wie combineert met bijvoorbeeld zonnepanelen.
Vernieuwde functies
Wat zijn nu die vernieuwde functies
van de PAROS E? Zeer opvallend is de
ITCS-functie, wat staat voor ‘intelligent
temperature control system’. Wil je het
om 7u30 ’s morgens bijvoorbeeld 24˚C
warm hebben, dan bepaalt de thermostaat zelf wat het meest energie-efficiënte
verwarmingspatroon is om de gewenste
temperatuur te halen. Een gedragsindicator geeft daarbovenop feedback
aan de gebruiker over zijn ‘ecologisch’
gedrag, door middel van een handig
kleurledje.

Hydraulische radiator met blower
De EVIA T is geen pure elektrische
radiator, maar een hydraulische radiator
met blower. Ook dit model van Radson
kreeg een pak nieuwe functies mee.
Het toestel wordt daardoor slimmer én
efficiënter. Dankzij de PTC technologie
kan de blower onmogelijk oververhitten.
Daarnaast kan de blower ook zelf de
aan- en afwezigheid van de gebruiker
detecteren. Geen beweging betekent
geen warmte. Het apparaat vergeten
uitzetten is daardoor niet mogelijk.
www.radson.com
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VSH kogelkranen en EA Protect

Met haar Integrated Piping Systems heeft VSH alles in huis om uw bouwproject tot
een succes te maken. Bekend door haar brede assortiment leidingsystemen voor de
toepassing in onder meer water, verwarming en gas en haar specialistische technische
kennis is VSH dé partner van de installateur. Met de vele VSH-appendages is er altijd
een mogelijkheid om betrouwbare installaties te maken.
Korte Inbouwlengte
VSH heeft een compleet assortiment
kogelkranen beschikbaar. Voorbeelden
van producten waarbij is nagedacht over
een efficiënte installatie zijn de (ver)korte
kogelkraan en de VSH EA Protect. Hierbij
is de aftapgelegenheid niet vóór de kogel,
maar ter hoogte van de kogel geplaatst,
waardoor de inbouwlengte significant
afneemt. De VSH korte kogelkranen en
VSH EA Protect hebben een hoogwaardige rvs-hendel met kunststofmanchet en zijn standaard voorzien van
een VSH Super knelaansluiting of buitendraad ten behoeve van vlakke dichtingen.

De aftapgelegenheid maakt het mogelijk
om op een zeer eenvoudige manier de
keerklep te controleren. De uitvoeringen
met G¾” en G1” buitendraad zijn
specifiek geschikt voor vlakke dichtingen.

EA Protect met vlakke dichting
De VSH EA Protect is een kogelkraan
met terugstroombeveiliging die drinkwaterinstallaties beschermt tegen het
terugstromen van verontreinigd water.

www.vsh.nl

Monteren met diverse systemen
Zowel de kogelkranen als de EA Protect
van VSH zijn in combinatie met 2-delige
koppelingen ideaal te monteren met
diverse leidingsystemen van VSH.
Dit kan met metalen press-systemen,
zoals VSH XPress en VSH SudoPress,
maar ook met kunststofleidingsystemen,
zoals VSH MultiPress.

De plus van VSH kogelkranen
+ Zéér korte inbouwlengte
+ Met VSH Super knel én met
buitendraad
+ Ideaal te monteren met diverse
VSH systemen
+ Volledige doorlaat
+ Blijvend soepele bediening
+ Kiwa keurmerk
+ BIM ready

Sanitair

Efficiënte en compacte
installatie met de kogelkranen
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Duco
Verwarming & Klimaat

Duco’s gezonde en
energiezuinige visie leeft verder
in twee wereldprimeurs
Soms denken we wel eens dat de grens is bereikt: dit is het, verder gaat het niet meer.
Wie dacht dat ook ventilatieoplossingen uitontwikkeld waren, komt echter bedrogen
uit. Amper vier jaar na het succesvolle debuut van de DucoBox opent Duco, als
ventilatiespecialist van totaaloplossingen voor de residentiële en utiliteitsbouw, met
twee absolute primeurs de deur naar de toekomst van ventilatie. Aandacht voor de
gezondheid en het comfort van de bewoner met een knipoog naar het milieu en
energie-efficiëntie speelde ook hier weer de sleutelrol.
DucoBox Energy:
De stilste WTW-unit van Europa
In aanloop naar 2021 wordt energiezuinigheid een steeds belangrijker gegeven
en zullen de zeer energiezuinige passiefwoningen steeds vaker in ons straatbeeld
verschijnen. In de strijd tegen de
aanscherping van de energienormen kan
de DucoBox Energy een belangrijk wapen
vormen. ‘Met alle technologie die is vervat

in deze ventilatiebox, wordt Duco meteen
aanzien als voorloper op de markt van
vraaggestuurde balansventilatie met
warmteterugwinning’, vervolgt Dejonghe.
‘Het is dan ook de combinatie van drie
specifieke kenmerken die de DucoBox
Energy zo uniek maakt.’
Door de unit standaard van een geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing

DucoBox Energy
De STILSTE WTW-unit van Europa!

op basis van CO2, vocht en tijd te
voorzien, wordt een optimaal energetisch
rendement bereikt. De dag- én nachtzone
worden immers via een ingebouwde klep
afzonderlijk aangestuurd, wat de hoogste
EPC-winst en een groen A+ energielabel
met zich meebrengt. Hiermee bewijst
Duco opnieuw zijn groene inspanningen
tegen de opwarming van de aarde, en dit
zonder de binnenluchtkwaliteit uit het oog
te verliezen. De semi-automatische inregeling, gestoeld op de principes van inregeling op constante druk, biedt immers
steeds een 100%-garantie op een kwalitatief eindresultaat en vertaalt zich in een
besparing voor de installateur van 50%
op de inregeltijd. Ook aan het akoestische
comfort voor de bewoner is gedacht.
Onafhankelijke tests tonen namelijk aan
dat het geluidsvermogen aan de toevoer-
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Verwarming & Klimaat

Discover
the future of
Ventilation

zijde zo laag is dat de DucoBox Energy
als de stilste WTW-unit van Europa kan
worden beschouwd.
DucoBox Eco:
De slimste ventilatiewarmtepomp
van Europa
Waar de DucoBox Energy perfect kan
worden ingezet in de passiefbouw, is de
DucoBox Eco het uithangbord voor slim
ventileren met warmteterugwinning in
actieve woningen, die het milieu en de
luchtkwaliteit naast energie-efficiëntie
centraal plaatsen. ‘Ventilatiewarmtepompen bestaan in allerlei maten en
uitvoeringen. Ze zorgen voor ventilatie, al

dan niet op natuurlijke wijze, en gebruiken
de afgevoerde ventilatielucht als
duurzame warmtebron voor verwarming
en warm tapwater. Deze energie wordt
veelal geput uit de ventilatieretourlucht,
maar kan ook gecombineerd worden met
de buitenlucht’, aldus Dejonghe. ‘Zo ook
bij de DucoBox Eco die op natuurlijke
wijze ventileert en de verder benodigde
energie compenseert met verse buitenlucht. Onderscheidend van andere warmtepompen echter is een gepatenteerde
2-zonesturing. Door vraagsturing in deze
unit te integreren, wordt een maximale
energiezuinigheid (A+) en minimaal
geluidsvermogen nagestreefd.’

Bijkomende troef is de flexibele opbouw.
En die flexibiliteit gaat bij de DucoBox
Eco zeer ver. Zo is er de keuze voor
koppeling aan een cv-ketel of boilervat,
maar ook een combinatie van beide of
zelfs een all-electric oplossing is mogelijk.
Dit alles tegen een minimale investering
door de duurzame subsidies die het
kostenplaatje voor de bewoner uiterst
aantrekkelijk maken.
www.duco.nl
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INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA
Elektrotechniek

Maak hollewanddozen
geluids-, lucht, en rookdicht
Je kon altijd al bij Attema terecht voor een dekkend assortiment hollewanddozen.
Maar er was vraag naar luchtdichte, geluidsdichte en rookdichte dozen. Daar
hebben we nu een heel praktische oplossing voor ontwikkeld: inzetstukken.

luchtdicht

1117

geluidsdicht

1118

rookdicht

1115

Luchtdichte hollewanddozen
In de medische sector is vraag naar
luchtdichte hollewanddozen. Voor
operatiekamers bijvoorbeeld, of voor
laboratoria en cleanrooms. Met de dozen
wordt bovendien voldaan aan de EPCnormen. Je kunt ze dus ook gebruiken in
energiezuinige woningen.
Geluidsdichte hollewanddozen
Met name hotels vroegen om geluidsdichte inbouwdozen, voor hun hotelkamers. En die realiseer je nu met een

geluidsdicht inzetstuk voor hollewanddozen. Je kunt deze stukken ook
gebruiken in woningscheidende wanden
en scheidingswanden van slaapkamers.
En ze zijn écht geluidsdicht, zelfs bij
rug-aan-rug montage. Het geluidsdichte
inzetstuk is ook nog eens luchtdicht.
Rookdichte hollewanddozen
Het Bouwbesluit heeft de brandveiligheidseisen aangescherpt. En dus draait
het voortaan niet alleen om brandwerendheid, maar ook om rook-

werendheid. De rookdichte inzetstukken
voor inbouwdozen komen daarbij zeker
van pas. Een betrouwbare aanpassing.
Deze rookdichte inzetstukken zijn ook
lucht- en geluidsisolerend.
Gemakkelijk combineren
Je combineert deze halogeenvrije en
prijsvriendelijke oplossing gemakkelijk
met onze veelgebruikte hollewanddozen:
de UHW50 of de HWD50L. En met elk
merk schakelmateriaal.
Dat is installeren volgens Attema.
Meer weten? Kijk op de website of neem
contact met ons op.
www.attema.com/inzetstukken
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THORNeco
Verlichting

Maak kennis met de familie
De hoogste tijd om de THORNeco-familie te ontmoeten,
één-op-één vervanging is nog nooit zo eenvoudig geweest!

Anna

De THORNeco-familie is het betaalbare
antwoord op de huidige en toekomstige
behoeften van groothandels en installateurs. Het zeer functionele assortiment
ledarmaturen is perfect voor de vervanging
van bestaande conventionele verlichting
en in nieuwbouwprojecten. De kostenbesparingen, gerealiseerd door het gebruik
van de energie-efficiënte ledtechnologie
in combinatie met onze onderhoudsvrije
werking, maken THORNeco producten de
beste oplossing voor het vernieuwen van
verlichtingsinstallaties.
Meer informatie over onze
productfamilie
• De hele reeks is eenvoudig te installeren, vereist minder onderhoud en
heeft minder reserveonderdelen nodig.
• THORNeco is ideaal voor het
één-op-één vervangen van traditionele
armaturen in industrie, kantoor- en
buitentoepassingen.
• Ondersteund door de technische
bekwaamheid, innovatieve vaardigheden en de hoogwaardige dienst-

verlening van de Zumtobel Group,
is THORNeco de eerste keuze voor
betaalbare ledverlichting.
De THORNeco-familie groeit en we zijn
trots om onze nieuwe familieleden te
presenteren: het inbouw ledpaneel
Anna, het badkamerspiegelarmatuur
Elsa, de brandwerende downlight Fred,
onze led high-bay George en de krachtige
ledschijnwerper Leo voegen zich bij het
gezin. Leer ze beter kennen op:

Julie

www.thorn-eco.com

Amy

Anna

Zoe
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De nieuwe PowerTag
Elektrotechniek

Monitor en beveilig
uw elektrische installatie
met één simpele handeling
Zou het niet mooi zijn om vooraf geïnformeerd te worden over een
mogelijke storing in uw elektrische installatie?

Dit wordt opgelost met de innovatie
van Schneider Electric: PowerTag®.
Deze meet niet alleen de energie en het
vermogen in real-time, maar monitort
ook de belasting per fase en informeert
u preventief via een e-mail om een
overbelasting te voorkomen. ‘Tag’ uw
automaten, wanneer en waar u maar
wilt en blijf volledig op de hoogte van
uw installatie.
Monitor en beveilig uw elektrische
installatie
Tag en monitor:
• Gedetailleerde, real-time data over:
Energie, stroom, vermogen, voltage
• Accurate meting (klasse 1)
• Gedeeltelijke en volledige monitoring
• Controleert belasting per fase
Tag en beveilig:
• Pre-alarm notificatie bij overbelasting
• Alarmmelding bij instabiele netspanning
• Geautomatiseerde e-mailnotificaties
• Geschikt voor gebruik in de utiliteit
schneider-electric.nl/powertag
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Megapress nu ook in XL-uitvoering

Viega Megapress, de snelle perstechniek voor dikwandig stalen buizen is uitgebreid
met een speciale XL-uitvoering. Met Megapress S XL kunnen nu ook dikwandig stalen
buizen in 2½”, 3” en 4” worden geperst. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de speciaal
ontwikkelde Pressgun-Press Booster voor Viega persmachines.

Persen 80% sneller dan lassen
Met een markt die aantrekt, wordt
installatietijd steeds kostbaarder. Juist nu
wordt de concurrentiekracht van morgen
bepaald door de snelheid waarmee
vandaag de werkzaamheden worden
gedaan. Als het daarbij om dikwandig
stalen buisinstallaties gaat, is Megapress
dé oplossing. De koude perstechniek
garandeert eersteklas kwaliteitswerk en
zorgt voor besparingen tot 80% op de
verwerkingstijd vergeleken met lassen.
Megapress S XL
De installatiesnelheid en veiligheid
die kenmerkend zijn voor Megapress
gelden nu voor een nog breder spectrum
aan toepassingsmogelijkheden. Dat
begint met de XL-uitvoering die de
Megapress-perstechniek nu ook
beschikbaar maakt voor 2½”, 3” en 4”
installaties. De fittingen van het
Megapress S XL-programma zijn van
vertrouwde Viega kwaliteit: vervaardigd

uit staal en voorzien van een zinknikkel
coating. Het dichtelement van FKM, dat
zich leent voor bedrijfstemperaturen tot
140°C, sluit aan op de kwaliteit die in
grote koel-, verwarmings-, perslucht- en
sprinklerinstallaties wordt verlangd.
Optimaal comfort met PressgunPress Booster
Megapress S XL-fittingen worden geperst
met de Viega Pressgun-Press Booster,
een speciale perskracht-versterker die
met Viega persmachines vanaf Type 2 tot
en met Pressgun 5 kan worden gebruikt.
Bij de ontwikkeling hiervan heeft de installateur nadrukkelijk centraal gestaan. Zo is
de perskracht-versterker licht van gewicht
en maakt de ergonomisch gevormde
handgreep het werken net zo veilig als
eenvoudig. Ook op grotere werkhoogten
of in kleine ruimten kunnen buisinstallaties
tot en met 4” nu aanzienlijk eenvoudiger,
lichter en daarmee comfortabeler worden
gerealiseerd.

Altijd 100% betrouwbaar
Net als alle andere Viega fittingen zijn
uiteraard ook de nieuwe Megapress S
XL-fittingen voorzien van het SC-Contur.
Deze constructieve veiligheidsvoorziening
zorgt ervoor dat de fitting in niet geperste
toestand niet-dicht is. Niet-geperste
fittingen vallen dan ook bij een dichtheidsproef direct op. Pas na het persen is de
fitting duurzaam dicht.
Viega.nl/Megapress

Met Viega Megapress S XL
zijn de voordelen van de Viega
perstechniek nu ook beschikbaar
voor 2½”, 3” en 4” dikwandig
stalen buisinstallaties. De installateur bespaart zo 80% tijd.

Sanitair

Viega Megapress S XL
speelt in op vragen installateur
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De Senso-thermostaatkop van COMAP
Verwarming & Klimaat

Energiebesparing tot 15%
Dankzij de Senso gaat design voortaan hand in hand met een uitstekend prestatievermogen, en beantwoordt ze perfect aan de hedendaagse normen en trends.

Door een van zijn bestverkopende
producten in een nieuw jasje te steken,
is COMAP erin geslaagd om de ‘gewone’
thermostaatkop om te toveren tot een
handig middel om te besparen op de
energiefactuur en tegelijk een vleugje
kleur te brengen in elk interieur.
De Senso-thermostaatkop verbetert
onmiddellijk en aanzienlijk de energieprestaties in elk gebouw, met een zeer
snelle investeringswinst.
Het thermostatiseren van een handbediende kranen met COMAP thermostaatkranen en koppen kan snel een
energiebesparing van 15% opleveren en
biedt bovendien een verhoogd comfort.

COMAP biedt op elke SENSO kop
drie instelmodi aan:
• Comfort: om te voorkomen
dat de gewenste minimumtemperatuur wordt verlaagd.
• Comfort en energiebesparing:
om een aanbevolen temperatuur vast in te stellen en te
blokkeren.
• Energiebesparing: om te
voorkomen dat de toegestane
maximumtemperatuur wordt
verhoogd.

Technologisch vernuft om meer
energie te besparen
De Senso-thermostaatkop reageert
meteen op elke temperatuurwijziging in
een kamer en wijkt zo slechts doeltreffend
af van de vooraf ingestelde temperatuur.
Ook de COMAP thermostaatkranen
werden aangepast om de prestaties van
het geheel aanzienlijk te verhogen: het
debiet kan nauwkeurig worden gecontroleerd, de thermostaatkraan kan in beide
richtingen worden gemonteerd ten
opzichte van de stroom en het nieuwe
ontwerp voorkomt dat de klepzitting zich
vastzet in de zomer. Een Senso van de
nieuwe generatie is overigens volledig
inwisselbaar met de oude versie.

Dankzij het beperkte aantal ventilatiegleuven waarin stof en vuil zich kunnen
ophopen, is de Senso van COMAP
bovendien heel eenvoudig te onderhouden.
15 kleurenclips
De Senso thermostaatkoppen, die
standaard in het wit worden geleverd,
kunnen heel eenvoudig gepersonaliseerd
worden met maar liefst 15 unieke kleurenclips. Als vakman is dit een unieke kans
om naast sterk verbeterde energieprestaties een extra aan te bieden op
het vlak van design.
www.comap.nl
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Intelligente thermostaten

Verwarmen naar behoefte is de sleutel voor energiebesparing. ’Het hele jaar, op ieder
moment van de dag, maar ook in elke ruimte in huis afzonderlijk. Dat is nu mogelijk
dankzij de nieuwe, intelligente radiatorthermostaten van Busch-free@home®.
Busch-free@home® is de nieuwste
generatie betaalbare domoticasystemen.
Woningen veranderen hiermee in
intelligente omgevingen en gebruikers
beschikken over de vele voordelen van
domotica tegen geringe meerkosten
vergeleken met een conventionele
elektro-installatie. Zonwering, licht,
deurcommunicatie en verwarming zijn
met Busch-free@home® eenvoudig te
configureren en via de app op afstand te
bedienen. Het systeem wordt bovendien
continu uitgebreid en verbeterd, voor
nog meer comfort, veiligheid en energieefficiëntie.
Slimme verwarming en verkoeling
De nieuwste telgen in het assortiment
zijn de draadloze radiatorthermostaten
Basic en Comfort. Dankzij nieuwe
radiotorventielen is het hiermee mogelijk

om de verwarming in iedere ruimte
afzonderlijk te regelen en bijvoorbeeld
via een tijdprofiel te sturen. En dat heeft
voordelen.

dan gebruikelijk. Ook als zoon of dochter
eerder thuiskomt uit school en het radiatorventiel hoger draait, dan wordt alleen
die ruimte comfortabel verwarmd.

Dat betekent dat niet het hele huis
verwarmd wordt als men beneden de
‘intelligente thermostaat’ hoger zet.
Maar ook kan de temperatuur geregeld
worden naar gelang de dag vordert,
bijvoorbeeld ’s morgens alleen de
badkamer en ’s avonds de woonkamer.
Een ander belangrijke voordeel is dat als
er een raam in een ruimte opengezet
wordt, de verwarming automatisch
uitschakelt. En als gebruikers geofencing
gebruiken, kunnen ze binnen een
bepaalde straal van hun woning, de
verwarming automatisch van ECO naar
Comfort schakelen. Handig als men
bijvoorbeeld wat eerder of later thuis is

1 graad minder,
6% energiebesparing
Met dat alles koppelen de nieuwste
telgen uit het Busch-Jaeger-assortiment
energie-efficiëntie succesvol aan comfort
en gemak. Zeker als u zich bedenkt dat
met één graad minder, zo’n zes procent
verwarmingsenergie bespaart, is de
optelsom snel gemaakt.
www.busch-jaeger.nl

Elektrotechniek

Efficiënt verwarmen met
Busch-free@home®
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NX1-machinecontroller
Elektrotechniek

Geavanceerde besturing
voor compacte machines
De NX1 is de instapcontroller van het Sysmac automatiseringsplatform.
Smart Factory of Industrie 4.0 ready met de EtherNet/IP- en EtherCAT-koppelingen.

Kenmerken
• Uitvoeringstijd logische
instructie: 3,3 ns, programmacapaciteit: 1,5 MB.
• Ingebouwde EtherNet/IP-poort,
EtherCAT-poort en SD-geheugenkaartinterface.
• Tot acht assen (inclusief
maximaal vier assen voor
motion control).
• 24 of 40 I/O Push-In Plusaansluitklemmen op de CPU
voor snelle bedrading.
• Gebruik van de uitbreidingsmogelijkheid van NX I/O-units
op de CPU en distributie via
EtherCAT.
• Standaardprogrammering
op basis van IEC 61131-3 en
PLCopen® functieblokken voor
motion control.

Voordelen
• Compacte controller met
ongekende mogelijkheden
• Klaar voor SmartFactory of
industrie 4.0
• Geïntegreerde oplossing v
oor Veiligheid, motion, HMI,
robotics, et cetera.
• Uitgebreid softwarepakket
met lage leercurve.

Toepassingen
• Controller voor kleine tot
middelgrote machines of
installaties
• Verpakkingsmachines
• Machines met servo
technologie

De NX1 is de instapcontroller van het
Sysmac automatiseringsplatform. De
controller is standaard voorzien van twee
ethernet poorten kan vier tot acht servo
assen aansturen waarbij het toepassen
van elektronische CAM’s en de inter-

polatie van assen de snelheid en nauwkeurigheid van machines verhoogt,
met als gevolg een verbetering van uw
productiviteit en kwaliteit. Gegevens
die worden verzameld van aangesloten
apparaten, via de ingebouwde EtherCATpoort of een geplaatste IO-Link
masterunit, kunnen tussen machines
onderling of met uw ERP omgeving
worden uitgewisseld via de ingebouwde
EtherNet/IP-poort. Door toepassing van
onze standaard bouwstenen voor voorspellend onderhoud kan machinestilstand
worden beperkt en de productiviteit
verhoogd. Ook de NX1 maakt gebruik
van Sysmac Studio, ons volledig
geïntegreerde ontwikkelpakket, waar-

binnen controller, HMI, Safety, vision,
servo, robotica et cetera binnen één
omgeving geprogrammeerd en geconfigureerd kunnen worden.
www.omron.nl

21
Nieuw Kinemagic assortiment
Sanitair

Meer installatiegemak, design
en maatwerk mogelijkheden
Met Kinemagic installeert u eenvoudig een comfortabele
inloopdouche op de plek van een oude douche of bad.
en 120 x 70/80/90 cm). Behalve voor het
vervangen van een bad, is Kinemagic
daardoor voortaan ook geschikt voor
het vervangen van een douche. De
kleine modellen zijn leverbaar met één
schuifdeur of twee draaideuren, voor een
maximale en comfortabele instapbreedte.

De vernieuwde collectie biedt op technisch
en esthetisch vlak nog meer mogelijkheden
voor de badkamerrenovatie.
Van douche naar veilige
inloopdouche
Aan het assortiment zijn nieuwe, kleinere
afmetingen toegevoegd (100 x 70/80/90 cm

Meer installatiegemak
Het innovatieve montagesysteem van
Kinemagic is nog beter doordacht en
biedt een ongekend installatiegemak.
De muurbevestiging, de montage van
de hoekprofielen en de installatie van
de achterwanden zijn vereenvoudigd,
waardoor een tijdsbesparing op de
installatie wordt gerealiseerd.

Vernieuwd design
Op het gebied van design zorgen een
aantal noviteiten voor een harmonieuze
integratie in de eigentijdse badkamer.
De achterwanden zijn vervaardigd van
extra-wit matglas voor een stijlvolle en
tijdloze look. Zowel de series Serenite als
Serenite Plus zijn voortaan uitgevoerd met
luxe Grohe kraanwerk. De serie Design
bevat een semi-inbouw regendouche en
een kraanwerkbehuizing van verchroomd
rvs (tevens geschikt als flaconhouder).
Tevens heeft de serie Design een eigentijds motief op het glaspaneel achter de
kraan.
www.kinemagic.nl

OPPLE Lighting

Of het nu gaat om een eenvoudig en slank armatuur of een hoogwaardig en uiterst
efficiënt armatuur, OPPLE heeft voor elk project een oplossing.
LED Downlight Performer
Met deze aanwinst in het OPPLE portfolio
heeft u het neusje van de zalm. Het innovatieve ontwerp met een minimale inbouwdiepte maakt de downlights geschikt voor
nagenoeg elk systeemplafond. Het unieke
optische lensconcept, beschikbaar met
hoogglans en matwitte reflector, zorgt

ervoor dat dit armatuur geschikt is voor
werk en studie. De combinatie van een
lage verblinding (UGR < 19), de hoge
efficiëntie (> 100 lm/W) en de beschikbaarheid van DALI-versies maakt deze
LED Downlight Performer de topper in
het OPPLE assortiment.
LED Downlight HZdim
Met dit armatuur kunt u eenvoudig en
efficiënt overschakelen van CFL naar led,
ook wanneer dimmen noodzakelijk is.
Deze downlight is standaard uitgerust met
een Triac dimfunctie. De geïntegreerde
driver maakt een snelle, gemakkelijke
installatie mogelijk. De HZdim downlight
is verkrijgbaar in diverse wattages en
versies van 125 mm tot 200 mm en een
efficiëntie tot 95 lm/W.

LED Downlight Slim EcoMax
Deze eenvoudige downlight heeft een
zeer slank ontwerp en is slechts 3 cm
hoog. Desondanks heeft het armatuur
een hoge efficiëntie van 85 lm/W.
Het armatuur is standaard voorzien van
30 cm aansluitsnoer en een geïntegreerde
driver: gewoon aansluiten en klaar!
Nieuwsgierig geworden naar de
rest van het OPPLE assortiment?
Ga naar onze website voor de mogelijkheden in panels, spots, waterproof, led
floods en bepaal zelf welk armatuur het
beste bij u en uw project past.
opple.com

Verlichting

Goede keus voor elke project
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Hybride oplossingen
Verwarming & Klimaat

Een duurzame en slimme
combinatie
Dat de markt naar all-electric verschuift is voor niemand een verrassing, maar in heel
veel gevallen is uitsluitend een warmtepomp geen optie. Door het ontbreken van goede
isolatie en/of een laag-temperatuur installatie (zoals bijvoorbeeld vloerverwarming) is
enkel een warmtepomp als verwarmingsinstalltie niet mogelijk.
Een hybrideoplossing kan dan
een uitstekend alternatief zijn.
De Remeha Tzerra HP 40-5c is een
slimme combinatie van een duurzame
warmtepomp met de vertrouwde Remeha
Tzerra Plus cv-ketel. Door gebruik te
maken van omgevingsenergie haalt
de warmtepomp een bijzonder hoog
rendement. De uit de omgeving
gewonnen energie wordt gebruikt voor
het verwarmen van uw woning of het
voorverwarmen van het tapwater. Bij
onvoldoende warmtetoelevering door
de warmtepomp springt de cv-ketel bij,
waardoor levering van verwarming en
warmwater onder alleomstandigheden
gegarandeerd is.
Het binnendeel
Alle noodzakelijke componenten zijn
ondergebracht in de slanke zuil,
waaronder de regeling en de 40 liter
buffertank. Aan de bovenzijde is
ruimte gereserveerd voor de cv-ketel.
Door een slim ontwerp zijn alle onderdelen goed bereikbaar voor installatie
en onderhoud. Indien behoefte aan
oplsag van warm water (bij voorbeeld
vanwege een combinatie met zonnecollectoren) is een opslagvat in
diverse afmetingen beschikbaarBij
behoefte kan een 390 of 690 liter tank
aan de zuil bevestigd worden.

Niet alleen een all-in-one
oplossing
De Tzerra HP 40-5c is een complete
all-in-one oplossing. Maar indien in de
woning al een jonge nog goed functionerende cv-ketel van Remeha hangt kan
de Hybrid Plus ook worden toegepast.
Deze hybride oplossing kan overweg met
vrijwel elke willekeurige ketel. De Hybrid
Plus is zeer geschikt om het energielabel
van een bestaande woning te verbeteren.
De bovenzijde van de Hybrid Plus is
ingekort waardoor deze ook eenvoudig
onder een schuin dak op de zolder
geplaatst kan worden. De gewenste
ruimtetemperatuur is eenvoudig in te
stellen met de eTwist of iSense thermostaat. Een tweede bedieningspaneel is

in de zuil zelf geïntegreerd. Ook deze
hybrid Plus kan indien gewenst de
combinatie met thermische zonnecollectoren maken.
Tijdens inbedrijfstelling kan de stroom- en
gasprijs ingevoerd worden. Op basis van
deze tarieven en haalbare rendementen
berekent de Remeha Tzerra HP 40-5c of
Hybrid Plus de optimale bedrijfssituatie
om zo verzekerd te zijn van zo laag
mogelijke stookkosten. Indien er gebruik
gemaakt wordt van zonnestroom is er ook
voorzien in een schakelcontact, waardoor
de elektrische warmtepomp meer wordt
ingezet.
Remeha.nl
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NIEUW
Verlichting

Outdoor armaturen van
LEDVANCE
LEDVANCE introduceert een breed assortiment outdoor led armaturen.
In een aantrekkelijk ontwerp en van hoogwaardige materialen, en met
dezelfde kwaliteit die u gewend bent van LEDVANCE armaturen.
Alle armaturen hebben een levensduur
van 30.000 uur en een garantie van vijf
jaar. Ze zijn ideaal voor bijvoorbeeld
tuinen, entrees, opritten en gevels. De
Outdoor serie bestaat uit armaturen in
vele uitvoeringen en soorten en maten,
waaronder de LEDVANCE® Facade
Edge, de Facade Spot en de Surface.
®

LEDVANCE Outdoor Facade Edge
De Outdoor Facade Edge is een plat
armatuur in een aantrekkelijk design,
verkrijgbaar in grijs en wit. Er is een
versie zonder en een versie met sensor
beschikbaar. Het armatuur is robuust
en weerbestendig (IP54) en met een
opgenomen vermogen van 12W bespaart
de Outdoor Edge tot wel 80% energie
vergeleken met armaturen op basis van
conventionele technologieën.

LEDVANCE ® Outdoor Facade Spot
Dit IP54 buitenarmatuur heeft een 320°
zwenkbare kop voor een gerichte
verlichting precies waar dat gewenst is.
Beschikbaar in de kleuren wit en grijs. De
armaturen zijn eenvoudig te installeren, alle
benodigde accessoires zijn inbegrepen.
LEDVANCE ® Outdoor
Surface Round & Square
De Surface is er in een vierkante en
ronde versie en straalt een aantrekkelijke,
warm witte verlichting uit voor een
gastvrije sfeer. Ook deze armaturen
hebben beschermingsklasse IP54 en
zijn beschikbaar in grijs en wit. Bespaar
met de Surface tot 75% energie.

Outdoor Facade Edge

Outdoor Facade Spot

Download onze nieuwste armaturenbrochure via de website van Technische
Unie.
www.benelux.ledvance.com

Outdoor Surface
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Bachmann Pix en Kapsa
Elektrotechniek

Gemakkelijk 230V en
data installeren in een keuken
De Bachmann Pix en Kapsa vergemakkelijken uitbreiding van 230V,
data- en multimedia aansluitingen op dé plek waar dit vaak hard
nodig is: de keuken. Deze twee inbouwunits zijn gemakkelijk te
installeren, mooi voor het oog en handig in gebruik.

Pix: enkelvoudig, rond en compact
Deze verfijnde, enkelvoudige unit met een
wandcontactdoos of connector eenheden
zoals USB-chargers is op veel verschillende
manieren te gebruiken. De geringe inbouwdiepte van 45 mm en het ronde design
maakt dat deze unit ook van bovenaf
eenvoudig in een uitsparing van Ø 56 mm
te monteren is. De unieke oplegrand is
beschikbaar in verschillende kleuren en
ook na installatie te verwisselen. Hierdoor
kan de unit gemakkelijk worden aangepast
op een verandering van de inrichting.

Kapsa: strak design met één,
twee of drie modules naar keuze
Met een klassiek design en geringe
inbouwdiepte van 45 mm past deze
inbouwunit in iedere keuken. De Kapsa
is beschikbaar in een één-, twee- en
drievoudige uitvoering waarbij 230V,
USB-chargers en data en/of multimedia
naar wens samen zijn te stellen. De
losse cover van de unit is leverbaar in
drie verschillende kleuren. Een nieuwe
cover kan achteraf zonder gereedschap
eenvoudig op de inbouwmodule worden
geklikt.

Keuken en kantoor uitvoering
De Pix en Kapsa zijn standaard naast de
keuken uitvoering met 2 m aansluitsnoer
en losse stekker ook beschikbaar in een
kantoor uitvoering met 0,2 m aansluitsnoer inclusief Wieland GST18-3 stekker.
www.ocsystems.nl

Type
Pix - 1x 230V RA WCD - 0,2 m GST
Kapsa contactblok - 2x 230V + 2x USB-charger - 2 m RA
Kapsa cover - 3-voudig - aluminium

Art.nr.
6533 976
6526 367
927 103

BE-prijs
26,25
88,00
33,60
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Ideal Standard
Sanitair

IPALYSS® waskommen:
dun, dunner, dunst
Ideal Standard introduceert met de collectie IPALYSS® een compleet nieuwe range
stijlvolle waskommen van superdun en tegelijkertijd supersterk keramiek. Het high-end
ultradunne ontwerp is mogelijk gemaakt door het creëren van een extreem duurzaam
keramisch materiaal, Diamantec. Hierdoor zijn de randen van de waskommen niet
alleen heel dun (slechts 3,8 mm), maar ook ongekend sterk en slijtvast. De elegant
gebogen lijnen zorgen in combinatie met de geïntegreerde, onzichtbare overloop voor
een esthetische look in de badkamer.

Het verhaal achter IPALYSS®
Het idee voor deze serie is geïnspireerd
op de beroemde 16e-eeuwse Franse
keramicus, Benard de Palissy, die de
geheimen van zeer fijn keramiek ontdekte.
Net als hij, heeft Ideal Standard de
grenzen van dun keramiek opgezocht,
waarbij ook een bestendigheid tegen
zwaar dagelijks gebruik een vereiste was.
De superdunne en supersterke collectie
waskommen is daarom vernoemd naar
de Palissy - en dus is IPALYSS® geboren.
Het uiteindelijke oogverblindende design
komt van de multi-awardwinnende
ontwerper Robin Levien.
Ultradunne waskommen voor
veeleisende omgevingen
De 200 jaar innovatie van Ideal Standard
in keramiek heeft geleid tot het superieure
materiaal Diamatec. Hierdoor is het voor
het eerst mogelijk om waskommen te

ontwerpen met zeer dunne, rechte randen
die extreem sterk zijn en hierdoor geschikt
voor veeleisende omgevingen. Daarnaast
is er gebruik gemaakt van de nieuwste
technologieën uit andere sectoren, zoals
Alumina, wat bekend staat om zijn
hardheid en sterkte, en Charmotte,
wat scheuren voorkomt en bijdraagt
aan structurele sterkte. Het resultaat is

Type
Ipalyss waskom
550 x 380 mm, zonder kraangat, zonder overloop
550 x 380 mm, met kraangat, met overloop
550 x 380 mm, zonder kraangat, met overloop

Art.nr.
7838 643
7838 650
7838 657

een nieuw materiaal waarbij een elegant
design en robuustheid perfect samensmelten. Uit onafhankelijk onderzoek
komt de robuustheid van de Ipalyss
waskommen als sterkste uit de bus.
Uitvoeringen
De IPALYSS® waskommen zijn verkrijgbaar
in drie verschillende uitvoeringen: zonder
overloop, met overloop en een uitvoering
met overloop en met kraangat.

BE-prijs
455,00
495,00
475,00

Bekijk voor meer informatie de Ipalyss®
brochure op:
www.idealstandardnederland.nl
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Robot
Verwarming & Klimaat

Vloerverwarmingsprojecten
Technische Unie kan sinds enige tijd het volledige pakket aan Robot producten
uit voorraad leveren. De compacte Robot verdelers, de buis, naregelingen,
bevestigingsmateriaal ect. Daarnaast is het mogelijk om Robot legplannen aan te
vragen bij Technische Unie of zelfs het hele project uit te besteden, inclusief montage,
via Ubel. Deze samenwerking maakt dat Robot met Technische Unie inmiddels een
sterke positie heeft bemachtigd op de projectmarkt.

Klimhal.

Sinds 2015 heeft Robot een sterke
groei doorgemaakt op de projectmarkt.
Dit heeft geleid tot een aparte ‘Project
Sales’ afdeling binnen het verkoopteam
van Robot. Enkele mooie voorbeelden
van projecten van Technische Unie/Ubel
in samenwerking met Robot van de
afgelopen maanden zijn passagiersboten
en een klimhal in opdracht van ‘Technisch
Installatieburo T. bij ’t Vuur’, en vele
woningen in opdracht van ‘Kuperus
Installatiebedrijf’.
Projecten
Voor al uw vloerverwarmingsprojecten,
van klein tot groot, kunt u een aanvraag

indienen bij Technische Unie en/of Ubel.
Wanneer u aangeeft met Robot te werken,
zal de aanvraag bij Robot terecht komen
op de Project Sales afdeling. Hier zal,
op basis van de wensen van uw klant,
in samenwerking met Ubel een productselectie worden gemaakt om tot een
passende offerte te komen. Na opdracht
zal de Project Sales afdeling van Robot
een legplan maken, welke u kunt gebruiken

Woonhuis.

Passagiersboot.

bij de montage. De montage liever
uitbesteden? Bij Ubel kunt u tevens
terecht als u het volledige project
‘turn-key’ wilt uitbesteden.
robotclimate.com
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Agenda
februari 2018
VSK 2018
Jaarbeurs Utrecht
6 t/m 9 februari 2018
www.jaarbeurs.nl

Solar Solutions 2018
Expo Haarlemmermeer
21 en 22 maart 2018
www.solarsolutions.nl

april 2018
Led expo 2018
Brabanthallen
’s-Hertogenbosch
7 en 8 februari 2018
www.brabanthallen.nl

maart 2018
| ESEF
20 t/m 23 maart 2018
Jaarbeurs Utrecht
www.esef.nl

| EMPACK
10 t/m 12 april 2018
Jaarbeurs Utrecht
www.jaarbeurs.nl
Building Holland
2018
RAI Amsterdam
17 t/m 19 april 2018
www.rai.nl

| Maintenance
Gorinchem 2018
Evenementenhal Gorinchem
17 t/m 19 april 2018
www.evenementenhal.nl

september 2018
| Installatie
Vakbeurs Hardenberg
11 t/m 13 sept 2018
Evenementenhal Hardenberg
www.evenementenhal.nl

| TIV 2018
18 t/m 20 sept 2018
Evenementenhal Hardenberg
www.evenementenhal.nl

oktober 2018
TU Boot
Oktober - november 2018
Diverse locaties door heel
Nederland
www.tuboot.nl

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

Colofon
Deze Technoscoop is een uitgave van Technische Unie B.V.
Bovenkerkerweg 10-12, Postbus 900, 1180 AX Amstelveen
Redactie
Afdeling Communicatie, (020) 545 04 21
technoscoop@technischeunie.com
Jaargang 66, februari 2018
Oplage: 64.900

Meer informatie: www.technischeunie.nl

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

