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PlasmaMade®

VanLien

Het PlasmaMade® filter is
speciaal ontwikkeld voor het
zuiveren van (kook)lucht en
kan eenvoudig op vrijwel elke
afzuigschouw (bestaand of
nieuw) worden geplaatst.

Met Hiled
vluchtrouteverlichting
biedt VanLien een veilige
uitweg, vooral bedoeld voor
industriële omgevingen met
hoge plafonds.
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Schneider Electric

RM&Co

Een eenvoudige, universeel
compatibele ledoplossing die
waar voor uw geld biedt. Er zijn
twee montagemogelijkheden en er
kunnen tot maximaal tien lampen in
serie aangesloten worden.

SAM (Self-Adhesive sealing
membrane) is een revolutionair
waterdicht systeem voor de complete
badkamer. SAM wordt gekenmerkt
door de snelle verwerking en 100%
water dichtheidsgarantie.
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De dienstverlenende
groothandel
Alles op
(zijn) tijd
Tijd, we hebben het eerder te
weinig dan te veel. Bovendien,
hoe strak u alles ook organiseert,
externe factoren kunnen uw
planning acuut ontregelen. Een
onverwachte file. De zomergriep.
Een spoedklus die echt ‘even’
voor moet gaan. Al die andere
klussen die misschien wel
even, maar niet langer kunnen
wachten. En dit, terwijl de
vakantieperiode in aantocht is.
Waar haalt u de tijd vandaan?
Mijn advies: profiteer van onze
tijdbesparende dienstverlening.
Koppel met de BIM Plug-in
onze productdata aan uw
ontwerptekening. Scan zelf uw
aankopen in onze servicecentra,
gewoon via de TU App op uw
smartphone. Kies voor prefab
of kitting, zodat u super efficiënt
kunt installeren. En heeft u
tijdens werkzaamheden direct
materialen nodig, spring
dan niet in de auto, maar
informeer of het dichtstbijzijnde
verkoopkantoor ze op voorraad
heeft. In dat geval heeft u ze met
onze 1-Uurservice binnen het uur
in huis.
Ik wens u een zonnige zomer en
alle tijd voor een fijne vakantie
toe!
Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

De rol van de groothandel verandert
en de tijd dat we te boek stonden als
‘dozenschuiver’ ligt mijlenver achter
ons. Het brede assortiment, de solide
voorraadposities en de leverbetrouwbaarheid zijn belangrijke pijlers, maar
we doen meer. Om onze klanten te
ondersteunen bij het effectief en
efficiënt organiseren van hun installatieproces bieden we een groot aantal
diensten aan. In dit artikel lichten we
een aantal van deze diensten toe.
Lichtplannen
Goede verlichting is belangrijk. Het
bespaart energie, verhoogt de prestaties en draagt bij aan een gezonde
werk- en leefomgeving. Technologische
ontwikkelingen, nieuwe standaarden
en veranderende wet- en regelgeving
zorgen ervoor dat het opstellen van
lichtplannen steeds complexer wordt.
Onze lichtspecialisten ondersteunen
u graag bij het maken van uw lichtberekeningen en bij het geven van
lichtadvies aan uw klant.
Kitting
Met de logistieke dienstverlening van
Technische Unie besparen onze klanten
tijd en geld. Kitting is het verpakken
van verschillende artikelen tot één
set met één artikelnummer. Zo krijgen
bijvoorbeeld een expansievat, de knelkoppelingen en de vulslang één artikelnummer waardoor ze snel en als set
besteld kunnen worden.
Prefab
Onze prefabdienstverlening gaat
een stap verder en is interessant bij
complexe installaties en repeterende

werkzaamheden. Wij nemen onze
klanten de montagewerkzaamheden
uit handen door producten deels of
compleet gemonteerd te leveren.
BIM
Voor bedrijven die ontwerptekeningen
maken met behulp van Building
Information Modeling (BIM) heeft
Technische Unie een BIM Plug-In.
Dit programma maakt een koppeling
met het assortiment van Technische
Unie zodat productdata heel
eenvoudig gekoppeld kan worden
aan de ontwerptekening.
TU App
Met de TU App bestelt u producten
uit het Technische Unie assortiment
waar en wanneer u maar wilt. Scant u
producten in het servicecentrum, dan
ziet u direct de nettoprijs en aanvullende productinformatie. Omdat de
producten zijn gekoppeld aan uw
account kunt u bij de balie direct
afrekenen.
Technische Unie biedt u veel
diensten en services om het werk
te vergemakkelijken. Dit is nog maar
het topje van de ijsberg. Benieuwd
naar onze andere diensten en
services? Op technischeunie.nl en
youtube.com/tukanaal vindt u meer
informatie!

Vandaag
besteld.

Gisteren

geleverd.

?
Zo snel zijn we niet, maar met onze 1-Uursdienst komen we wel
dichtbij. Uw werk neerleggen en heen en weer rijden kost tijd. En
dus geld. Ook laat u uw klus en gereedschap onbeheerd achter.
Niet ideaal. Technische Unie biedt u de oplossing. Plaats een
bestelling via uw verkoopkantoor. Is het materiaal op voorraad?
Dan leveren wij deze binnen 1 uur op uw werklocatie. Benieuwd
naar de voorwaarden? Op Tu.nl/hulp vindt u meer informatie.
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Installeren en ontwerpen met CPR
Elektrotechniek / CPR

Nieuwe CPR-regels voor
kabels sinds 1 juli van kracht
Met ingang van 1 juli 2017 moeten alle kabels die op de markt worden gebracht
voor permanente installaties in bouwwerken voldoen aan de Europese CPR-norm
EN 50575. In Nederland is hiervoor de NEN 8012 opgesteld. Installateurs moeten
per geïnstalleerde kabel kunnen aangeven aan welke CPR-classificatie de kabel
voldoet. We beantwoorden in dit artikel de meest gestelde vragen.
Zijn alle CPR-geclassificeerde
kabels beschikbaar?
Het is de verantwoordelijkheid van
de kabelproducenten om ervoor te
zorgen dat de kabels die op de markt
gebracht worden aan de gestelde
eisen voldoen. De producenten
moeten aantonen dat de kabels getest
zijn en voldoen aan de eisen die de
nieuwe norm voorschrijft. Met ingang
van 1 juli zijn alle kabels met CPRclassificatie bij Technische Unie
verkrijgbaar. Heeft u vragen over een
bepaald type kabel of de nieuwe
normering, neem dan contact op met
uw verkoopkantoor.
Welke brandklasse moet ik
kiezen?
De NEN 8012 onderscheidt vier
kabelclassificaties: B2, C, D en E.
Technische Unie heeft in samenwerking met Draka een handige

selectiehulp ontwikkeld. Deze selectiehulp is beschikbaar als poster in onze
servicecentra en als handige online tool
via tu.nl/cpr.
Hoe toon ik aan dat ik de juiste
kabel heb gebruikt?
Bij iedere kabel die voldoet aan de nieuwe
EN 50575-norm wordt een DoP-nummer
(Declarations of Performance) geleverd.
Met dit nummer - dat is geprint op de
kabel of op de verpakking - kunt u op
de website van de fabrikant de prestatieverklaring downloaden. Met die prestatieverklaring kunt u aantonen dat u de juiste
kabel heeft gebruikt. Op de CPR-pagina
van Technische Unie (tu.nl/cpr) staan de
links naar de juiste pagina’s.
Mag ik als installateur mijn oude
kabels nog opmaken?
Sinds 1 juli jongstleden is het verplicht
om in nieuwe projecten CPR-gecerti-

ficeerde kabels toe te passen. Onder
bepaalde voorwaarden mag een oude
kabel nog wel toegepast worden.
Kabels zonder CPR-classificatie die
vóór 1 juli in de handel zijn gebracht,
mogen bijvoorbeeld toegepast worden
in bestaande installaties, als daar
de destijds geldende regels van
toepassing zijn. De Fedet heeft in
maart een FAQ uitgebracht waarin
de verschillende scenario’s worden
uitgelegd.
Kan ik nog oude kabels kopen?
Niet-CPR-gecertificeerde kabels
die voor 1 juli op de markt zijn
gebracht, mogen nog verkocht
worden. Daarom zijn ook na 1 juli
niet-CPR-gecertificeerde kabels
beschikbaar. Pas wel op met het
toepassen van niet-CPR-gecertificeerde kabels na deze datum!
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Van storingscode naar
oplossing
CV hulp app
DOWNLOAD NU

DIENSTVERLENING
IN GOEDE HANDEN

Invacare

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

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

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

Specials
Alle Revato douche-/toiletstoelen hebben
standaard een zitbreedte van 45 cm.
Wilt u andere afmetingen, dan is dit
geen probleem. Deze producten zijn
in afwijkende maten en uitvoeringen
leverbaar en worden in onze eigen
fabriek speciaal op maat gemaakt.
Wanneer u een stoel met een afwijkende
maat wilt bestellen, vraag dan het special
meetformulier aan.
www.invacare.nl

Sanitair

Revato - sterk in maatwerk
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Duco Comfort Plus System biedt gepast antwoord
Verwarming & Klimaat

Binnenklimaat niet langer
pijnpunt in kinderopvang?
Het is een algemeen gekend fenomeen in de meer dan 700.000 Nederlandse
kinderdagverblijven: loopneuzen, hoestbuien en waterige ogen die jonge kinderen
vooral tijdens de koudere periodes van het jaar moeten ondergaan. Maar ook hun
verzorgers blijven veelal niet gespaard. Om nog maar te zwijgen van de extreme
temperaturen in de zomermaanden waardoor klachten zoals hoofdpijn of een
benauwd gevoel meer regel zijn dan uitzondering. Zijn onze kinderen een onfortuinlijk
lot beschoren? Niet als het van Duco afhangt.
Een gezonde en comfortabele leefomgeving is van belang voor iedereen. En dit
geldt in het bijzonder voor jonge kinderen.
Niet onlogisch, want hun orgaansystemen
zijn in hun eerste levensjaren immers nog
volop in ontwikkeling. Laat ons dus eerlijk
zijn: een gecontroleerde toevoer van
voldoende verse lucht in elke verblijfsruimte en elk verblijfsgebied in combinatie

met een efficiënte luchtafvoer in de ‘natte’
ruimtes is onontbeerlijk.
De strenge regelgeving is één zaak, een
correcte toepassing door de bouwkolom
is vaak een heel ander aspect. Als voortrekker van een optimaal binnenklimaat
kiest Duco daarom voor een ‘ontzorgende’ aanpak met het Duco Comfort

Plus System; een Vraaggestuurd
Natuurlijk Ventilatiesysteem dat zich
het best leent in dergelijke projecten en
ruimschoots voldoet aan de geldende
eisen uit het Bouwbesluit.
Gemoedsrust
Naast zelfregelende roosters van Duco
die functioneren naargelang de behoefte,
maakt dit geavanceerde en budgetvriendelijke ventilatiesysteem gebruik van
een intelligent regelkleppensysteem in
de DucoBox Focus dat automatisch
metingen uitvoert per ruimte op basis
van het CO2- en vochtgehalte. Hierdoor
wordt er op elk moment van de dag
geventileerd waar en wanneer nodig,
en in de juiste hoeveelheid. Dit vertaalt
zich in een gezond binnenklimaat en een
aanzienlijke energiewinst, zonder dat de
verzorger ook maar iets hoeft te doen.
Ook voor u als installateur biedt deze
technologie gemoedsrust, want slechts in
enkele minuten is deze volledige mechanische ventilatiebox met zijn CO2 en/of
Vocht Regelkleppen ingeregeld.
Maar wat met het ventilatiegeluid?
Toch geen onbelangrijk aspect in slaapruimtes waar het geluidsniveau 30 dB(A)
niet mag overstijgen? Klopt, en juist
daarom voorzag Duco zijn compacte
ventilatiebox van een doordacht ontwerp
waardoor deze unit dit geluidsniveau
probleemloos kan halen.
Begeef u niet langer op de achtergrond
en win bij uw lokale Technische Unie
verkoopkantoor advies in. Want elk kind
verdient toch een gezonde en comfortabele omgeving, niet?
www.duco.eu/duco-installateur
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CrystalWay
Verlichting

Transparante
noodverlichting
CrystalWay is een Blessing signaleringsarmatuur dat zich dankzij het transparante frame
perfect aan de omgeving aanpast. Dit ledarmatuur lijkt te zweven in de ruimte en kan
harmonieus geïntegreerd worden in de architectuur van ieder gebouw. De pure vorm,
de perfecte homogene uitlichting van het pictogram, de kleine behuizing en flexibele
montageopties zorgen ervoor dat CrystalWay geschikt is voor ieder project!

USP
• Perfecte homogene uitlichting
van het pictogram
• Pictogram met transparant
frame
• Kijkafstand van twintig of dertig
meter
• Identiek design voor zowel
muur- als plafondmontage
• Compacte aansluitkast
• Inlegpictogram voor een
perfecte afwerking

CrystalWay is het nieuwste topdesign
Blessing ledarmatuur in het Eaton
assortiment en kan gezien worden als
de kameleon onder de noodverlichting.
Door de transparantie van het frame gaat
de armatuur als het ware in zijn omgeving
op. Bijna onzichtbaar voor het oog,
maar wel degelijk aanwezig voor op de
momenten waarop het het hardst nodig
is. Het verlichtingsniveau van de decentrale armaturen kan ingesteld worden op
twee verlichtingssterktes; 50 cd/m2 en
500 cd/m2. De verlichting is daardoor
onopvallend op donkere plaatsen (zoals
in bioscopen, theaters et cetera) en
intenser in gebouwen met een hoog
verlichtingsniveau (commerciële

gebouwen, luchthavens, et cetera).
In geval van nood zal het perfect uitgelichte pictogram echter optimaal branden
om de vluchtroute aan te duiden.
De zeer compacte afmetingen van de
aansluitkast en de grote verscheidenheid
aan montageopties (inbouw, opbouw,
muur- of plafondmontage, plafondmontage met pendel, muurmontage
met pendel), maken een onopvallende

Type
CrystalWay 19821 CGLine+, 20 m

integratie in alle architectonische omgevingen mogelijk. CrystalWay armaturen
worden geleverd met accessoires en
pictogrammen voor muur- of plafondmontage. Hierdoor kunt u met één
enkel artikelnummer in de meeste
toepassingen voorzien.
www.coopersafety.nl
www.eaton.nl/electrical

Art.nr.
9859 625

BE-prijs
249,00
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Honeywell
Verwarming & Klimaat

EVOHOME BEVEILIGING
Beveiliging, veiligheid en comfort. Dat is wat Honeywell biedt nu het haar connected
portfolio uitbreidt met evohome beveiliging. Een slim, draadloos beveiliging- en
veiligheidsysteem waarmee huiseigenaren hun woning op elk gewenst moment kunnen
bekijken en bedienen. Zo regelt u nu de verwarming én de beveiliging met één en
dezelfde app op uw smartphone, waar ook ter wereld.
Slim systeem voor volledige
controle
Vandaag de dag willen gezinnen zelf
de controle hebben over de veiligheid,
beveiliging en het comfort van de woning.
Met directe meldingen op de smartphone
wanneer er rook of koolmonoxide wordt
gedetecteerd, de temperatuur verandert
of er een deur wordt geopend. Evohome
beveiliging is ontwikkeld voor een
eenvoudige en snelle installatie in elk
type woning. Van CO- en rookmelders,
naar deurcontacten, diervriendelijke
bewegingsmelders en camera’s voor
snapshots. Met tot wel 32 systeemcomponenten biedt evohome beveiliging
voor elke specifieke gebruikerswens een
passende oplossing.
Zonder hak- en breekwerk
installeren
Via de Total Connect Comfort app kan
de beveiliging op afstand worden in- en
uitgeschakeld en krijgt de gebruiker direct
een melding wanneer er iets in de woning
gebeurt. Met de camera-PIR kan direct
worden bekeken wat er in huis gaande is.
Op elk moment of automatisch wanneer
bijvoorbeeld de voordeur wordt geopend.
Zo vormt evohome beveiliging een
perfecte uitbreiding op de slimme zone
regeling, maar ook een goede aanvulling
voor u. De robuuste, betrouwbare techno-

logie maakt het immers zeer eenvoudig
om elke installatie met vertrouwen te
plannen en te installeren. De compacte
en draadloze componenten zijn snel te
installeren. Zelfs een schroefvrije installatie is mogelijk. Kortom, een compleet
beveiliging- en veiligheidsysteem dat uw
klant volledige controle geeft.
Interesse? Schrijf u dan in voor een
van onze gratis workshops en leer meer

over de mogelijkheden van evohome
beveiliging. Kijk voor meer info op
regelvisie.nl bij trainingen.
getconnected.honeywell.com
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PlasmaMade®

Het PlasmaMade® filter is speciaal ontwikkeld voor het zuiveren van (kook)lucht
en kan eenvoudig op vrijwel elke afzuigschouw (bestaand of nieuw) worden
geplaatst. Hiermee is de lucht naar buiten af voeren verleden tijd en hiermee is
de EPC berekening nu ook correct incl de afzuigkap.
Bij inschakeling van de afzuigschouw
wordt de luchtstroom in beweging
gebracht. De luchtstroom wordt in het
PlasmaMade® airfilter geblazen, deze
luchtstroom wordt gedetecteerd door een
sensor die het filter volledig automatisch
in- of uitschakelt. De luchtstroom en
daarin een hoeveelheid verontreinigde
lucht wordt door de juiste hoeveelheid
plasma efficiënt gereinigd. Geuren, pollen,
allergenen, vet en andere grove verontreinigingen worden uit de lucht gefilterd.
Gelijktijdig wordt het elektronisch filter
geactiveerd en worden alle stofdeeltjes
aangetrokken en vervolgens geëlimineerd.
Dit is de meest effectieve manier van
luchtrecirculatie.
www.plasmamade.com

Type
PLMA LUCHTFILTER PLAT - GUC1314
PLMA LUCHTFILTER ROND - GUC1214

Art.nr.
6520 662
6520 655

BE-prijs
699,00
619,00

Consument

Absolute Science
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Niko lanceert
Elektrotechniek

Krachtigste smart USB-lader
Met zijn gloednieuwe smart USB-lader,
lanceert Niko meteen de krachtigste op
de markt. Deze inbouw USB-lader biedt
niet alleen een mooie en comfortabele
oplossing voor de overvloed aan opladers
in huis, door het laadvermogen van 3,5A
kunnen zelfs twee toestellen tegelijkertijd
op volle kracht opgeladen worden.

Type
Smart USB-lader

Art.nr.
BE-prijs
5545 093
48,53

Alle toestellen die via USB opladen,
kunnen niet alleen snel en op hetzelfde
vaste oplaadpunt geladen worden. De
nieuwe lader is ook slim. Hij gedraagt zich
alsof hij de ‘originele’ oplader van het
apparaat is. De USB-lader detecteert
welk toestel aangesloten is en laadt het
vervolgens op de snelste manier op.
Ook de installateur doet zijn voordeel met
deze nieuwe generatie van smart USBladers. De lader laat zich immers net zo
snel en gemakkelijk installeren als een
stopcontact en kan in dezelfde kring

worden aangesloten. De USB-lader
wordt afgewerkt met een afdekplaat uit
de Niko Pure, Niko Intense of Niko
Original reeks. Zo past hij mooi bij de
rest van het schakelmateriaal in huis.
Deze USB-lader
voldoet ruimschoots aan de
strengste Europese
energie-efficiëntienormen.
www.niko.be

NEOPERL hygiëne straalregelaar
Sanitair

Voor ziekenhuizen
en verpleeginstellingen
Vier kleuren, vier vervangingen,
meer hygiëne
Ziekenhuizen en medische inrichtingen
dienen om hygiënische redenen straalregelaars in hun kranen te gebruiken
om onnodig spatten van water en
daardoor de uitbreiding van bacteriën
te vermijden. Deze dienen periodiek
te worden vervangen. Verder is het
raadzaam om een straalregelaar met
heldere laminaire straal te gebruiken.
De HONEYCOMB Clinic is speciaal voor
deze vereisten geschikt en is in twee
gangbare maten M22 en M24 verkrijgbaar.

Glasheldere laminaire straal zonder
luchtaanzuiging.

Cyclische vervanging van de straalregelaar dankzij een vier kleurenconcept.

Geen luchtaanzuiging, meer
veiligheid
De HONEYCOMB Clinic zuigt door zijn
constructie geen lucht aan. Dat resulteert
in een heldere, laminaire straal. Laminaire
straalregelaars, zoals de HONEYCOMB
Clinic, zorgen voor weinig spatwater- en
aerosolvorming. Daarom minimaliseren ze
het risico op infectie met legionella of
pseudomanades. Ideaal voor ziekenhuizen en verzorgingsinrichtingen. De
HONEYCOMB Clinic straalregelaars
hebben KTW en W270 materiaal certificaten op het gebied van hygiëne en
veiligheid, welke voldoen aan de voorwaarden voor een KIWA productkeuring.
De KIWA keuring van het product is nog
steeds aan de gang bij de bevoegde
certificeringsinstantie in Nederland.

De HONEYCOMB Clinic ondersteunt
deze periodieke vervanging met een
eenvoudig kleurenconcept: het
binnenwerk van de straalregelaar
is beschikbaar in vier verschillende
kleuren. Iedere kleur symboliseert
daarom een vervangingscyclus. Zo is
onmiddellijk herken- en aantoonbaar
of de vervanging correct en regelmatig
plaatsvindt.

Vier kleuren, meer veiligheid
Een cyclische vervanging van de straalregelaar is uit hygiënisch oogpunt nuttig.

www.neoperl.ch

De straalregelaar heeft een debietbegrenzer die ervoor zorgt dat een geregeld
waterdebiet van circa 7,5 - -9 l/min bij
een druk van 3 bar uit de waterkraan
komt. Dit type debietbegrenzing levert
een aanzienlijke bijdrage eraan dat er
geen onnodige besmetting door waterspatten optreedt.
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ABL
Elektrotechniek

Complete
laadoplossingen
De laadstations van ABL zijn zeer compact en compleet
waardoor u enorm op de installatie kosten kunt besparen.

Compacte wandladers
De wandlader van ABL is standaard
voorzien van een aardlekschakelaar
type A met een separate DC 6mA module
waarbij hiermede de functie van Type B
is gegarandeerd. U dient voor deze
wandlader alleen de voedingskabel met
C-karakteristiek installatieautomaat voor
te zekeren. De laders zijn ook leverbaar
met backofficesysteem, hiermee zijn de
kosten inzichtelijk en u kunt de stroomkosten gemakkelijk met gebruikers
verrekenen.
Altijd een oplossing
De laadstations zijn beschikbaar als
single- of twinlader met een laadvermogen tot 2x 22kW. Er is keuze uit
types compleet met vijf meter kabel
met steker Type 1 of 2 (ideaal voor in
de eigen garage) of met een of twee
contactdozen. U kunt de wandladers
direct op de wand monteren, of met
een montageplaat of losse zuil. De ABL
laadzuil is ideaal voor (semi-)openbare
plaatsen zoals bedrijfsparkeerplaatsen,
hotels en parkeergarages.
Voor elke toepassing is er een ABL laadoplossing. Kijk voor meer informatie op:
www.koopman.nu/emobility

Type
Laadstation Type 1 met kabel EVSE511
Laadstation Type 2 met contactdoos EVSE502
Laadstation Type 2 met kabel EVSE503
Laadstation Type 2 met 2 contactdozen 2P4420

Art.nr.
5326 161
5326 147
5326 154
5361 896

BE-prijs
746,75
841,51
697,31
6.496,21
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Schakelaarserie Gira E3
Elektrotechniek

Verrassende
combinatiemogelijkheden
Gira staat bekend om zijn innovatieve oplossingen voor gebouwautomatisering.
Ontdek de mogelijkheden van Gira E3, de nieuwe schakelaarserie. Met de fraaie
vormen en subtiele kleuren creëert u voor elk project de perfecte oplossing.
De zacht afgeronde contouren en de
Soft-Touch-oppervlakken van de afdekramen geven de serie Gira E3 een heel
eigen karakter: modern en sympathiek.
De afdekramen met Soft-Touch-oppervlak
zijn verkrijgbaar in een aantal exclusieve,
subtiele tinten: lichtgrijs, grijs, donkergrijs,
zandkleur, grijsbeige, ombergrijs, blauwgrijs en grijsgroen. U kunt ze verrassend
veelzijdig combineren met de basiselementen, naar keuze uitgevoerd in zuiver
wit glanzend of antraciet. Voor projecten
waar een volledig witte uitvoering op zijn
plaats is, biedt de serie afdekramen in
de kleur zuiver wit glanzend.
Meer dan 300 functies
Gira E3 is ontwikkeld voor het veel
toegepaste Gira System 55. Dit succesvolle systeem gaat uit van een vierkant
met een kantlengte van 55 mm als
basismaat van alle basiselementen voor
bestaande én toekomstige functies van
de gebouwautomatisering.
De basiselementen en afdekramen
van Gira E3 kunt u aldus moeiteloos
combineren met - inmiddels - meer dan
300 functies voor gebouwautomatisering!
Denk bijvoorbeeld aan een draadloze
wandzender voor verlichting en

jaloezieën, een wandcontactdoos met
randaarde en led-oriëntatielicht, een
inbouwradio of een huisstation. Gira
biedt u legio mogelijkheden voor
maatwerk in design én functies!
Wat is úw ideale combinatie?
Met de Gira designconfigurator kunt u
de vele afdekraamvarianten van de
schakelaarprogramma’s van Gira combineren met de geselecteerde functies

uit het Gira assortiment. De nieuwe,
fascinerende modus ‘Live View’ gebruikt
de camera van een smartphone of tablet
en laat zien hoe geselecteerde designvarianten er in de werkelijke omgeving
uitzien. De Gira designconfigurator kan
online worden opgeroepen en is als
gratis app verkrijgbaar voor mobiele
apparaten met iOS en Android.
www.gira.nl
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Ideal Standard
Sanitair

Easybox Slim, de ondiepste
inbouwbox in de markt
De Easybox Slim van Ideal Standard
heeft een minimale inbouwdiepte van
slechts 58 mm en kan onder andere
worden toegepast in dunne kalksteenwanden of dunne holle wanden
opgebouwd uit Metalstud systemen of
houtenframes. De ondiepste inbouwbox
is geschikt voor nieuwbouw en is ook
toepasbaar in renovatieprojecten.
Eenvoudige montage

Overeenkomstig met de bestaande
Easybox inbouwthermostaten is
ook de Easybox Slim eenvoudig te
monteren. Voor de montage in holle
wanden wordt de Easybox Slim
geleverd met een speciale beugel die
op de horizontale balken van de wandconstructie bevestigd kan worden. Ook
bij de Easybox Slim wordt er gebruik
gemaakt van het dicht-fix systeem
waardoor er geen water in de wand
kan dringen.
Geïntegreerde omstelling
Easybox Slim is standaard voorzien
van twee omstelfuncties waardoor
deze als douchethermostaat en als
badthermostaat kan worden gebruikt.
De thermostaat heeft twee grepen
waardoor de temperatuur en het water
volume eenvoudig naar persoonlijke
voorkeur kunnen worden ingesteld.
De Easybox Slim is uitgerust met een
veiligheidsstop bij 40°C. Zo wordt
de kans op verbranding nog verder
geminimaliseerd.
Idealrain Showerpower Set
Inspelend op de trend naar meer douche
comfort biedt Ideal standaard een ruime
keuze aan douchepacks met inbouwthermostaten. In de Idealrain Showerpower
Set wordt de Easybox Slim gecombineerd
met de zeer dunne en modern vormgegeven Idealrain hoofd- en handdouches.
Zowel de inbouwkranen als de hoofd- en
handdouches zijn beschikbaar in ronde
en vierkante vormgeving.
www.idealstandardnederland.nl

Type
Easybox Slim 58 mm
Idealrain - Showerpower set Idealrain Rond
Idealrain - Showerpower set Idealrain Cube

Art.nr.
8743 727
8630 361
8630 354

BE-prijs
586,70
733,50
733,50
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Hiled vluchtrouteverlichting
Verlichting

Welke richting u ook opgaat
Noodverlichting is in een werkomgeving essentieel. Om medewerkers in staat te stellen
processen verantwoord te beëindigen, het gebouw op veilige wijze te verlaten en
paniek te voorkomen. Met Hiled vluchtrouteverlichting biedt VanLien een veilige uitweg,
vooral bedoeld voor industriële omgevingen met hoge plafonds.

Dankzij de 360° draaibare ledlamp
verzekeren gebruikers zich van een
volledig en egaal uitgelichte vluchtroute,
zonder donkere hoeken en gaten. Dit
mede dankzij het feit dat Hiled ook

geschikt is voor hoge plafonds; de
verlichting kan zelfs zonder afbreuk
aan de veiligheid toegepast worden
op meer dan twaalf meter hoogte. Deze
grote afstanden en hoogtes worden

bereikt door een output van maar liefst
1.000 lumen in nood.
Het kabelsysteem voldoet aan IP65
en is geschikt voor waterdichte wand-,
plafond- en gootmontage, maar kan
ook op een pilaar of hangend bevestigd
worden. Het product is compact, oogt
fraai en is dankzij de montage-inbouwkit
in slechts een paar klikken te installeren.
Dit alles maakt Hiled een krachtig en
betrouwbaar noodverlichtingssysteem
met voordelen voor de installateur.
www.vanlien.nl
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Niko Hydro

Niko vult zijn Hydro-assortiment verder aan met tweevoudige inbouwkaders en
drievoudige opbouwdozen in grijs, wit én zwart. Niko beantwoordt daarmee de
vraag van installateurs en eindklanten om gemakkelijk én netjes verschillende
functies in spuitwaterdicht schakelmateriaal naast elkaar te kunnen monteren.
Een buitenstopcontact onder de
carport, een lichtschakelaar op de
muur van een tuinhuisje of een audioaansluiting op het terras? In om het
even welke omgeving die water, weer en
wind moet doorstaan, moet je met Niko
Hydro geen compromissen sluiten tussen
veiligheid, comfort en design. Om twee
functies naast elkaar in te bouwen of drie
stuks op te bouwen, was vroeger een
combinatie van meerdere inbouwkaders
en opbouwdozen nodig. Vandaag voorziet
Niko ook een tweevoudig inbouwkader en
een drievoudige opbouwdoos. Ze maken
installeren meteen een stuk gemakkelijker.
Gezien tuin en terras steeds functioneler
worden en de consument steeds meer
toestellen gebruikt, verlichting wil
schakelen et cetera, doet ook hij/zij hier
zijn voordeel.
Het volledige spuitwaterdichte Niko
Hydro-assortiment is beschikbaar
voor opbouw, maar ook voor inbouw
door middel van een inbouwkader.
Je monteert de Hydro-dozen snel en
gemakkelijk, en bekabelt ze in 1, 2, 3.

Ze zijn allemaal stevig en slagvast (IK07),
IP55-spuitwaterdicht en hebben een hoge
chemische bestendigheid. De opbouwdozen bestaan ook in een versie met
membraaningangen. Met een aanpaskader verander je de contactdozen in
aansluitingen voor tv, audio, internet en

telefoon. Hierdoor zijn je mogelijkheden
bijna onbeperkt.
www.niko.be

Elektrotechniek

Ook 2-voudige inbouwkaders
en 3-voudige opbouwdozen
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Viega biedt Viega Hygiene+ concept
Sanitair

Totale ontzorging voor
non-stop waterhygiëne
Thuis, op kantoor, in horecagelegenheden of in het ziekenhuis - de kwaliteit van het
drinkwater is voor velen een vanzelfsprekendheid. Maar hoe vanzelfsprekend is die
kwaliteit eigenlijk? Wat kan de installateur, eigenaar of beheerder van installaties
doen om de kwaliteit van de waterhygiëne te optimaliseren? Door gebruik te maken
van de juiste installatietechniek! Dat doet u met Viega - de juiste techniek om een
hoogwaardige drinkwaterkwaliteit te bereiken.
legionellabacteriën in het leidingsysteem.
De Viega bedieningsplaten spoelen in dat
geval de toilet volledig zelfstandig; met de
juiste hoeveelheid water en op het juiste
moment - zonder onnodige risico’s én
zonder onnodig waterverbruik.

Doorstromend installeren
Neem het doorstromend installeren.
Hiermee wordt het leidingwerk zo
aangelegd dat de doorstroming optimaal
is en bij ieder gebruik van een tappunt
(douche, kraan, toilet, en dergelijke) de
volledige leidinginhoud wordt ververst.
Het effect van het doorstromend installeren is maximaal wanneer de tappunten
die het meest worden gebruikt, zoals
toiletten, aan het eind van de leiding
worden gepland en minder vaak gebruikte,
zoals wastafel en douche, ervoor.
Viega levert een breed pakket installatiematerialen om drinkwaterinstallaties

zodanig te ontwerpen en uit te voeren dat
de drinkwaterkwaliteit gegarandeerd is:
koud blijft koud, warm blijft warm en de
doorstroming is voldoende. Ideaal daarbij
zijn de bedieningsplaten met Hygiene+
functie.
Viega Hygiene+
Viega bedieningsplaten met Hygiene+
functie zijn voorzien van een geïntegreerde besturing die registreert of er
drinkwater wordt gebruikt. Wordt het toilet
langdurig niet gebruikt, dan stagneert het
water in het leidingsysteem met alle
mogelijke risico’s van vermeerdering van

De bedieningsplaten zijn onderdeel
van het Viega Hygiene+ concept voor
behoud van de drinkwaterkwaliteit.
Hiertoe behoren ook het bekende
gebruikersstation voor volledig geautomatiseerde spoeling in stagnatiegevoelige
gebouwonderdelen en de insteekpershuls
die volgens het venturi-principe op weinig
gebruikte tappunten de waterverversing
garandeert.
Speciale campagne
drinkwaterkwaliteit
Een speciale campagne van Viega gaat
momenteel in op alle aspecten van drinkwaterkwaliteit. Van ontwerp tot beheer
- alles komt daarbij aan de orde. Meer
informatie is te vinden op de speciale
landingpage voor het Hygiene+ concept.
www.viega.nl/Hygieneplus

Het programma installatiematerialen
dat Viega biedt om de drinkwaterkwaliteit te garanderen is even
veelzijdig als veelomvattend.
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Handige Hager apps

Vision bestelhulp
Op zoek naar de juiste groepenkast
voor je project? Misschien eentje niet zo
standaard? Met de Vision bestelhulp kun
je eenvoudig uit 600 voorgedefinieerde
groepenverdelers de gewenste variant
selecteren. Ook handig op locatie. De app
leidt je snel door de keuzes voor 1- of
3-fasen, het aantal rijen, aardlekschakelaars en eindgroepen, en extra opties. Na
de selectie staat de gewenste groepenverdeler met toebehoren op je bestellijst.
Deze kunt je dan direct mailen, printen of
opslaan.
Berker Designer
Je wilt je klanten goed ondersteunen bij
hun keuze voor schakelmateriaal. Naast
advies geven over functionele aspecten
kun je nu ook een inspirerende presentatie geven over de verschillende designs
en kleuren van Berker. Download even de
Berker Designer app en je kunt van start.
Met deze app heb je namelijk een fraai
overzicht van alle verschillende Berker
designs altijd en overal bij de hand. Je
kunt hiermee bijvoorbeeld schakelaars
configureren en de resultaten in 3D
bekijken. Ondervind zelf hoe gemakkelijk
het is.
Beide apps zijn beschikbaar voor zowel
iOS als Android en gratis te downloaden
in de Apple App Store en de Google Play
Store.
www.hager.nl

Elektrotechniek

Vision bestelhulp en
Berker Designer
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Nieuw: zeer ondiepe led dimmer
Elektrotechniek

Zeer veel inbouwgemak
en bedradingsruimte
Mooie muziek, een glas wijn, lekker op de bank. Wat de situatie nu
echt perfect zou maken is een aangenaam gedempte verlichting.
Dat is natuurlijk mogelijk met onze innovatieve dimmers en
vanaf nu hebben we nog meer functionaliteit toegevoegd.

Onze nieuwe, universele dimmer
(6523 UR-103) regelt led en andere
verlichting tot 400W/VA en heeft veel
voordelen zoals zijn 20 mm inbouwdiepte

Features
• Geleverd zonder klauwen
• Zeer veel inbouwgemak en
bedradingsruimte door slechts
20 mm diepte
• 2-draads installatie. Geen
nuldraad nodig.
• Zowel geschikt voor retrofit
ledlampen (LEDi) als conventionele lampen
• Mogelijkheid tot instellen van
minimale en maximale
helderheid
• Gebaseerd op transistor
technologie dus geluidsarm en
zonder zekering

die zorgt voor veel inbouwgemak en extra
bedradingsruimte achter de dimmer.
Naast dat de installatie van de dimmer
makkelijker is zorgt de mogelijkheid tot
het instellen van de minimale en maximale
helderheid ervoor hij ook erg prettig is
in gebruik. Deze functie zorgt ervoor dat
de lichtintensiteit over de gehele draaibeweging verdeeld is. Zo heb je veel
meer mogelijkheden om de juiste sfeer
in je huis te verkrijgen.
Kortom, een goed voorbeeld dat de
combinatie van mooi elegant design
en de technische specificatie prima
samengaan en garant staan voor de
beste oplossing.
www.busch-jaeger.nl
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Uitbreiding LoooX Wood Collection

Uit onze eigen Hollandse LoooX
houtbewerkingsafdeling komen in
september weer fraaie handgemaakte
pure houtproducten!
De massief eiken wastafelbladen
(Wooden Base Shelf) worden onder
andere uitgebreid met de Wooden
Drawer BoX. Een moderne en praktische
oplossing dankzij de massief eiken
onderkast. De Wooden Drawer BoX
wordt geleverd zonder wastafel, dus
alle vrijheid om eindeloos te combineren.
De Wooden Drawer BoX is leverbaar

in de maten 1.200 mm, 1.400 mm en
1.600 mm.
LoooX verrast met de Wooden BoX
Round, een ronde versie van de reeds
bestaande eikenhouten boxen.
De combinatie van rvs en eikenhout
maakt deze BoX Round echt heel
bijzonder. Een speelse en moderne
opbergbox in de maat Ø 500 mm.
De Wooden BoX Round zal verkrijgbaar
zijn in geborsteld rvs, mat zwart, mat wit
en antraciet.

Sanitair

Sfeermakers voor badkamer

Looox.nl

Spiraled

In juli 2016 introduceerde Bailey haar spiraled collectie. Het begon met vijf modellen die
allemaal een naam kregen gerelateerd aan de uitvinder van de gloeilamp, Thomas
Edison. Thomas (A60), Alva (ST64), Leslie (G125), Marion (T45) en Estelle (C35) waren al
snel zo succesvol dat de heldere uitvoering snel uitbreiding kreeg met een Gold finish en
de Leslie ook met een Metal finish.
De spiraled is de perfecte vervanger
van de originele kooldraadgloeilamp.
Qua sfeer en kleurtemperatuur komt
deze lamp het dichtst bij de kooldraadlamp die nog in veel horecagelegenheden, winkels, (toon)zalen,
lobby’s en andere ruimtes wordt
ingezet als sfeerelement. Bovendien is
deze ledlamp vele malen zuiniger. Met
de juiste dimmer is de spiraled zelfs te
dimmen, wat niet bij alle ledlampen
evident is.
De spiraled is zo bijzonder dat de
naam en led techniek bescherming
genieten bij het Europese merken- en
patentregister.
De nieuwe modellen voorzien in een
vraag naar grotere en bijzondere
modellen (Theo, Charles en Madeleine).
Model William is een globe lamp die met
diameter 95 mm een slag kleiner is dan
de reeds bestaande Leslie (G125). Deze
modellen hebben een E27 voet. Model
Mary is een E14 kaarsmodel waarbij de

spiraal verticaal omhoog loopt. Dit geeft
een heel bijzonder effect waardoor het
geheel nog meer aan een kaarsvlam
doet denken.

www.bailey.nl

Verlichting

Nieuwe modellen
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Verlichting voor universele behuizingen
Elektrotechniek

Veelzijdig en
geoptimaliseerd
Schneider Electric is wereldwijd specialist op het gebied van energiemanagement en
procesautomatisering. Met technologieën, software en diensten uiteenlopend van
de eenvoudigste schakelaars tot en met complexe operationele systemen verbetert
Schneider Electric de manier waarop organisaties hun activiteiten managen en
automatiseren. Schneider Electric voegt waarde toe op het gebied van veiligheid,
efficiëntie, betrouwbaarheid en connectiviteit en helpt klanten met het beheren van hun
energie op de meest innovatieve manier.
De veelzijdige en geoptimaliseerde
ledlampen voor universele behuizingen
zijn hier een goed voorbeeld van. Door
de zeer brede spreidingshoek en het
comfortabele kleurenspectrum geven de
ledlampen licht in elke situatie. Daarnaast
hebben ze een slim ontwerp waardoor
ze eenvoudig en snel te installeren zijn.
Er zijn verschillende montagemogelijkheden waaronder magnetisch en via een
DIN-rail. Een groot voordeel van deze
ledlampen is dat ze erg energiezuinig zijn
en een lange levensduur hebben.
Binnen het assortiment zijn er drie soorten
ledlampen beschikbaar:
1. Draagbare ledlamp
Een compacte, efficiënte en draagbare
lamp die geschikt is voor zowel tijdelijke

onderhoudsactiviteiten als permanente
installatie. De lamp heeft een praktisch
stroomsnoer met verzonken schakelaar.
2. Kostenefficiënte ledlamp
Een eenvoudige, universeel compatibele
oplossing die waar voor uw geld biedt.
Er zijn twee montagemogelijkheden en er
kunnen tot maximaal tien lampen in serie
aangesloten worden.
3. Ledlamp voor multimontage
Maakt optimaal gebruik van de ruimte,
past in de meeste behuizingen en is
gemakkelijk en snel te installeren. Er
kunnen tot maximaal vijf lampen in serie
worden aangesloten en met de optionele
aanwezigheidsdetector is de installatie van
een deurschakelaar overbodig. Dankzij de
lichtspreiding kunnen twee aangrenzende
kasten door één lamp verlicht worden.

www.schneider-electric.nl
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Ubiflex van Ubbink

Ubiflex van Ubbink is dé loodvervanger die wordt toegepast in alle bouwdetails waarin
een waterdichte laag vereist is. Naast de bekende uitvoeringen Ubiflex Ribbel en Ubiflex
Standaard komt Ubbink binnenkort met een nieuwe variant: Ubiflex Extreme.

Uitvoeringen
Ubiflex Ribbel, met aan de onderzijde
een ribbel van 10 cm, is speciaal
gemaakt voor dakpannen en gegolfde
dakbedekking. Hierdoor brengt u het
met de gladde kant perfect aan onder
bijvoorbeeld het kozijn van uw dakkapel.
Ubiflex Ribbel is er in rollengte zes meter
en diverse breedtes.
Voor alle overige toepassingen gebruikt u
Ubiflex Standaard; leverbaar in rollengtes
van zes en twaalf meter en breedtes van
100 mm tot 1.000 mm. Beide uitvoeringen
zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs
en natuurrood.
Nieuw is Ubiflex Extreme, een soepele
loodvervanger die uitmuntend verwerkt en
presteert bij extreem hoge of lage temperaturen! Ubiflex Extreme komt binnenkort
op de markt.
Snelle verwerking
Ubiflex laat zich makkelijk en snel
verwerken en kan zonder problemen in
lange lengtes worden toegepast, mede
omdat het zeer licht van gewicht is. Groot
voordeel is dat het aantal verbindingen
tot een minimum wordt beperkt. U kunt

gemakkelijk hele rollen meenemen,
afhankelijk van uw keuze tot zes of twaalf
meter. Een rol weegt maximaal 22 kg.
De verwerker over Ubiflex
Verwerkers van Ubiflex waarderen
met name de snelle verwerkbaarheid,
rekbaarheid, het geringe gewicht en de
lange lengtes. Ook het feit dat Ubiflex
minder diefstalgevoelig is dan lood wordt
genoemd als een belangrijk voordeel, net
als de schone verwerking. Vierenzeventig
procent geeft aan Ubiflex niet alleen vaker

te gaan gebruiken, maar het product ook
aan te bevelen bij anderen.
Productadvies op maat
Heeft u vragen over Ubiflex? Kijk dan op
www.ubiflex.nl, bel de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300 of stel uw vraag
per e-mail via productadvieslijn@ubbink.nl.
Ubbink denkt graag met u mee!
Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl

Sanitair

Waterdichte argumenten
voor Ubiflex loodvervanger!
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Sensor binnenlamp RS PRO LED P1 V2
Verlichting

De ideale instap in
de professionele klasse
Met de nieuwe versie van de RS PRO LED P1 heeft STEINEL een grote stap gezet
richting perfectie. Het is een combinatie van een tijdloos design, innovatieve
STEINEL-technologie en een zeer goede efficiëntie. De nauwkeurige 360° HF-sensor
registreert moeiteloos iedere beweging binnen Ø 1-8 m.

Dit registratiebereik is ook nog eens
traploos in te stellen. Vervolgens
schakelt de sensor het licht, indien
nodig, betrouwbaar in en weer uit.
De sensor is volledig geluidloos en
absoluut onzichtbaar weggewerkt
achter een kap van Acrylglas (PMMA).

Op het gebied van efficiëntie scoort de
RS PRO LED P1 V2 topresultaten. Met
een licht opbrengst van 960 lm en een
verbruik van slechts 9,5W heeft de
RS PRO LED P1 V2 een efficiëntie van
101 lm/W.
Met de vernieuwde versie heeft STEINEL
de range uitgebreid. De V2 is leverbaar
in 3000K en 4000K en er is van beiden
ook een slave variant, zonder sensor.
Zo kan men een compleet decentraal
lichtsysteem creëren en kosten besparen
door slave armaturen te koppelen met
een sensor versie.
www.steinel.nl

Voordelen RS PRO LED P1 (V2)
Lichtsterkte:
Vermogen:
Efficiëntie:
Lichtkleur:
Koppelbaar:
Slave versie:
Bescherming:

960 lm
9,5W
101 lm/W
3000K/4000K
ja
ja
IP54
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Installatiegemak

Nexans levert PROFWIRE VD-draad
ook in een gekleurde doosverpakking,
uitgevoerd in speciaal extra stevig waterbestendig karton. Gemakkelijk bij werkzaamheden in een vochtige omgeving of
bij slecht weer.

• Meteen herkenbaar
• Waterbestendig karton
• Makkelijk verwerkbaar
• Tijdwinst en installatiegemak

Elektrotechniek

VD box maakt het makkelijk
www.nexans.nl/vdbox

Type
NEXA VD BOX
1.5 zwart DS100
2.5 blauw DS100
2.5 bruin DS100
2.5 gr/gl DS100

Art.nr.
4400 341
4400 348
4400 355
4400 362

BE-prijs
39,08
61,78
61,78
61,78

RIVA Cleanet douche wc
Sanitair

Een product van pure
Zwitserse kwaliteit
De veelzijdige douchefuncties en het in meerdere opzichten hygiënisch concept zijn
volledig verborgen in het elegante, volledig gesloten keramische body. De Cleanet Riva
is de enige douche wc waarbij, naast het uitgebreide hygiënische programma, het
complete watersysteem met regelmatige intervallen thermisch gereinigd wordt.
Ook aan de installateur is gedacht. De
RIVA Cleanet heeft een zeer innovatief en
gebruiksvriendelijk installatiesysteem. De
bijgeleverde ‘mounting-plate’ zorgt voor het
gemak bij zowel installatie als onderhoud.
De mounting-plate is eenvoudig te
monteren op diverse inbouwframes.
Hierop kan het spoelwater, stroom en
af- en aanvoer worden aangesloten nog
voordat het closet wordt bevestigd. Als
laatste handeling is het slechts een
kwestie van het closet over de mountingplate schuiven/klikken; plug & play.
Heeft u advies of hulp nodig bij de
eerste installatie van de RIVA?
Informeer naar de mogelijkheden bij
LAUFEN Benelux of vraag ernaar bij
uw Technische Unie verkoopkantoor.
Ook bent u altijd van harte welkom in
onze EXPO voor training en uitleg van
onze RIVA.
www.laufen.nl

Type
Riva Cleanet

Art.nr.
5648 721

BE-prijs
3.995,00
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KHS-HS2 hygiënespoeler
Sanitair

Vermijden van stagnatie
in de drinkwaterinstallatie
Om de correcte werking van een installatie in een openbaar gebouw te kunnen
garanderen, moet de ontwerper rekening houden met het maximale gebruik tijdens
piekmomenten. In de praktijk doet dit maximale gebruik zich echter niet vaak voor.
Stagnerende gebieden en ontoereikende
hygiëne zowel in het drinkwater als in het
warm tapwater kunnen het gevolg zijn.
Hetzelfde effect kan ontstaan als een
gebouw voor een ander doeleinde gebruikt
gaat worden of als het gedrag van de
gebruikers verandert. In de loop van de tijd
kunnen de daadwerkelijke aftapfrequenties
en -volumes sterk van de oorspronkelijk
geplande waarden af wijken. Ook dan is het
beoogde gebruik niet meer gegarandeerd.
De KHS-HS2 hygiënespoeler helpt om het
beoogde gebruik weer te herstellen. Dit
doet hij door automatisch tijd-, temperatuur- en/of volume-gestuurde spoelmaatregelen uit te voeren. Zowel bij het model
met een enkele aansluiting als bij het model
met twee aansluitingen kunnen diverse
spoelprogramma’s ingesteld worden.
Gebruiksvriendelijk in de
bediening, flexibel in gebruik
Als op zichzelf staande spoelinrichting
wordt de HS2 hygiënespoeler via de
HS2-app (voor iOS en Android) op een
smartphone of tablet ingesteld en bediend.
Spoelprotocollen kunnen worden uitgelezen en via e-mail worden doorgestuurd.
Als optie is een aansluiting op het GBS of
het KHS-Mini besturingssysteem MASTER
2.0 mogelijk. Met de MASTER 2.0 kan
de beheerder de spoelprotocollen rechtstreeks op het netwerk opslaan en uitlezen.
Aansluiting op het GBS kan eenvoudig
via een open interface met een speciaal
daarvoor ontwikkelde kabel.
Zowel het model met een enkele aansluiting (voor alleen koud of warm water)
als het model met twee aansluitingen
(voor bijvoorbeeld koud én warm water)
zijn verkrijgbaar met of zonder
flowsensor(en). Ook zijn bij beide
modellen variabele spoelcapaciteiten
(4 l/min, 10 l/min, 15 l/min) mogelijk.
Hiermee wordt het behoud van hygiënisch drinkwater energie-efficiënter en
eenvoudiger.

www.kemper-appendages.nl

KHS-HS2 hygiënespoeler
• Eén aansluiting (art.nr. 9684 378)
• Twee aansluitingen (art.nr. 9684 385)
• Eén aansluiting en een flowsensor (art.nr. 9684 392)
• Twee aansluitingen en flowsensoren (art.nr. 9684 399)

KHS-HS2 accessoires
• Temperatuursensor Pt 1000 DN15 (art.nr. 9657 149)
• Aansluitkabel voor GBS middels dig. I/O (art.nr. 9684 406)
• Service-set 4 l/min, 10 l/min, 15 l/min (art.nr. 9684 357)
Kijk voor het volledige assortiment op www.technischeunie.com

27
XL-TRACE LOW-SMOKE ZERO HALOGEN

Dankzij de unieke combinatie van zelfregulering en LSZH-eigenschappen biedt het
assortiment Raychem LSZH zelfregulerende verwarmingskabels veilige, eenvoudige
en efficiënte bescherming tegen bevriezing van pijpleidingen. Dit biedt gebruikers
superieure prestaties en duurzaamheid, evenals verbeterde energie-efficiëntie.
Ongeëvenaarde bouwveiligheid
Conform IEC61034-2 en bestand
tegen IEC62395
Het productaanbod is specifiek ontwikkeld
voor gebruik in commerciële en residentiële gebouwen en biedt ongeëvenaarde
bouwveiligheid dankzij een nieuw LSZHmantelmateriaal. De nieuwe kabels
voldoen aan de eisen van ‘low smoke’tests (conform IEC61034-2) en bieden
extreme weerstand bij de brandbaarheidstest van IEC62395. Het innovatieve
assortiment vermindert ook het risico op
inademen van giftige dampen bij brand en
minimaliseert de uitstoot van rook tot 90%
vergeleken met standaard oplossingen met
een mantel van polyolefine.
Superieure prestatie
XL-Trace bevat verknoopte materialen om
de productprestaties te verbeteren, wat
resulteert in een superieure levensduur
van meer dan 25 jaar. Dit wordt verder
ondersteund door een IEC60068-2-5 en
IEC60068-2-9 uv-bestendig materiaal,
dat kleurecht blijft bij uv-blootstelling en
bestand is tegen milde anorganische
substanties.
Verbeterde energie-efficiëntie
In tegenstelling tot seriële verwarmingen
met constant vermogen en kabels voor
zoneverwarming, variëren Raychem zelfregulerende kabels hun stroomoutput
zodat ze alleen verwarmen wanneer dat
nodig is. Wanneer ze worden gecombineerd met het brede assortiment regelingen voor bevriezingsbeschermingen
voor leidingen, kunnen verdere energiebesparingen tot 75% worden bereikt.
Eenvoudig in gebruik en installatie
Het assortiment XL-Trace is ook
volledig compatibel met het unieke
RayClic-systeem voor snelle verbinding.
De isolatieverplaatsingsconnector maakt
de elektrische verbinding, zodat de

installatietijd en totale installatiekosten
significant lager zijn dan bij alternatieven
met krimpkousen. De pijpleidingen zijn
beschikbaar in verlengde verwarmingscircuitlengtes tot 215 m en hebben een
lage buigradius van slechts 10 mm,
zodat gebruikers de kabel nauwsluitend
om leidingen met veel hoeken kunnen
plaatsen. De zelfregulerende kabels
kunnen ook ter plaatse op elke lengte
worden gesneden zodat variaties in
het ontwerp geen probleem meer zijn.
Dit zorgt voor minder elektrische

verbindingen, regelingen, verbindingsdraden en elektrische beveiligingen, wat
weer grote besparingen oplevert.
Het XL-Trace-productaanbod is verkrijgbaar in verschillende vermogenssterktes
(10W/m, 15W/m, 26W/m en 31W/m)
zodat ze geschikt zijn voor meerdere
leidingdiameters. Ga voor meer informatie
inclusief technische gegevens naar:
vorstbeveiliging.pentairthermal.nl
www.pentairthermal.nl

Vlamvertrager - vergelijking CR-mantel/LSZH-mantel

CR-mantel

LSZH-mantel

Elektrotechniek

Nieuw assortiment vorstbeveiliging voor leidingen
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Easy Drain SAM
Sanitair

Revolutionair waterdicht
systeem voor de badkamer
SAM (Self-Adhesive sealing
membrane) is een revolutionair
waterdicht systeem voor de
complete badkamer. SAM
wordt gekenmerkt door de
snelle verwerking en 100%
waterdichtheidsgarantie.

Dit zelfklevende product kan direct
op de muur en vloer verwerkt worden,
zonder het gebruik van andere afdichtmiddelen dankzij een zeer speciale en
doordachte technologie. Easy Drain
SAM biedt u ook nog eens tien jaar
garantie en voldoet aan de hoogste
eisen op het gebied van waterdichtheid.
100% waterdichtheid
Het Easy Drain SAM System heeft een
toplaag voorzien van een antibacteriële
coating en biedt daardoor een ideale
basis voor elke soort tegellijm. Onze
ervaring leert dat de meeste lekkages
ontstaan door foutieve installaties van
afdichtingsdoeken en afvoersystemen.
Het SAM System voorkomt enige vorm
van waterschade door een naadloze
verbinding tussen de verschillende
oppervlaktes en garandeert hierdoor
100% waterdichtheid.

Direct betegelbaar
Er zijn vele voordelen ten opzichte van
traditionele afdichtingstechnieken met
het SAM System. Het SAM System kan
toegepast worden op een breed scala
aan oppervlaktes, zoals hout, beton,
bestaande tegels, et cetera. Na installatie
is de badkamer in twee uur droog. De
oppervlaktes zijn meteen na installatie
betegelbaar zodat er geen tijd verloren
gaat. Doordat het SAM System zelfklevend is kunt u het meteen gebruiken
en daardoor kunt u stofvrij te werk gaan.
Ook is het afkitten na montage overbodig.
Het SAM System is als complete set te
verkrijgen en daardoor bent u meteen
voorzien van alle benodigdheden en
accessoires.
Rmsanitair.nl
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Mureva Styl IP55

Het uitgebreide assortiment waterproof componenten combineert een stijlvol
ontwerp en eenvoudige installatie. Het slimme ontwerp van de Mureva Styl
zorgt voor een gemakkelijke installatie. De robuuste en veelzijdige vormgeving
is stijlvol en matcht perfect met andere reeksen van Schneider Electric.
Mureva is beschikbaar in polarwit en antraciet.
De Mureva Styl is IP55 en verkrijgbaar in
een opbouw- en inbouwvariant. Dankzij
het unieke venster aan de voorzijde van
de wandcontactdoos kunt u gemakkelijk
de schakelaar van de wandcontactdozen
onderscheiden. De Mureva Styl is
voorzien van innovatieve led verlichting,
hierdoor heeft u optische controle of er
spanning op de installatie is aangesloten.
Daarnaast biedt deze led-adequate oriëntatie in het donker.

stijlvolle afwerking. Het ontwerp maakt
gebruik van vier verschillende materialen
en is verkrijgbaar in zeven verschillende
kleuren. De Termoplast-variant is
verkrijgbaar in de kleuren Lotuswit,
Sahara, Antraciet en Edelstaal. Daarnaast
is er een stenen, robuuste metalen en
authentieke witte of zwarte glazen variant
beschikbaar. De metalen afdekramen met
een metallic uitvoering zijn verkrijgbaar in
Champagne, Nikkel en Mocca.

Naast de Mureva Styl is ook de Mureva
Box verkrijgbaar. Een handige IP65
opbouwdoos verkrijgbaar in dezelfde
kleuren als het schakelmateriaal.

D-Life heeft een klassiek en stijlvol design
en praktische inzetstukken die vlak in de
afdekraam zitten. Bovendien heeft D-Life
geen tussenbrug waardoor het schakelmateriaal verandert in kunst met een functionele eigenschap.

D-Life
De nieuwe reeks D-Life afdekramen van
Schneider Electric geven uw huis een

Mureva Styl

D-Life Antraciet

D-Life Edelstaal

D-Life Champagne

www.schneider-electric.nl

D-Life Edelstaal

D-Life Mocca

D-Life Lotuswit

D-Life Nikkel

Elektrotechniek

Toonaangevende
kwaliteit én stijl
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Robot vloerverwarming
Verwarming & Klimaat

Energie besparen met Robot
lage temperatuur systemen
Robot vloerverwarming heeft als producent van verdelers een
breed assortiment, waardoor u als installateur voor elke situatie
de juiste Robot verdeler kunt selecteren.
Bij vloerverwarming gaat vaak tussen
de 40-50°C water vanaf de verdeler de
vloerverwarmingsbuizen in, echter wordt
er vanaf een warmtebron vaak tussen de
70-90°C aangevoerd op de verdeler. Dit
betekent dat bijvoorbeeld onze standaard
verdeler de temperatuur terug mengt
naar de gewenste temperatuur voor
vloerverwarming (40-50°C). Door vanaf
de warmtebron met een lagere temperatuur op de verdeler aan te komen kan
er veel energie bespaard worden.
Omdat de Robot Standaard, Optimum
Flow en Stadsverwarming verdeler
standaard mengen in de verdeler is het
niet mogelijk bij deze verdelers met een
lagere temperatuur aan te komen.
Hiervoor heeft Robot echter speciale

modellen ontwikkeld, de LTV, de LT en
de LT-C verdeler.
LTV verdeler
De Robot LTV verdeler is een verdeler met
pomp waarbij je middels het inregelventiel
de retourstroom richting de warmtebron
kunt beheersen. Deze verdeler is daarmee
geschikt voor aansluiting op een lage
temperatuur warmtebron met een aanvoer
tussen de 40-60°C, zoals bijvoorbeeld
warmtepompen, hybride systemen of
cv-ketels met een lage temperatuur
instelling. Deze verdeler is een goede,
energiebesparende keuze bij nieuwbouw
projecten maar ook bij renovatie, waarbij
verder in het pand geen hoge temperatuur
benodigd is.

LT en de LT-C verdeler
De Robot LT en de LT-C verdelers zijn
geschikt voor systemen met een lage
aanvoertemperatuur, maximaal 45°C,
waar een centrale pomp aanwezig is.
Een voorbeeld van een systeem waarbij
de LT en de LT-C toegepast kunnen
worden is een warmtepomp. De LT is een
vertrouwde stalen Robot verdeler en de
LT-C is het alternatief van composiet.
Persoonlijk advies nodig voor een energiezuinige installatie? Vraag de projectafdeling
van Robot om advies!
www.robot-vloerverwarming.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
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Ik heb
ŸQ
liefste
ZHQV
(en een
hersentumor)

Make-A-Wish Nederland vervult sinds
1989 de liefste wensen van kinderen
en jongeren van 3 tot 18 jaar met een
levensbedreigende ziekte. Ieder jaar
krijgen circa 1.200 kinderen in Nederland te horen dat ze levensbedreigend
ziek zijn. Een verschrikkelijk bericht. Al
die kinderen hebben – afgezien van
het feit dat ze beter willen worden –
een allerliefste wens. Een wens die
het verschil maakt. Ze weer kind laat
zijn en geen patiënt. Het moment
waarop zorgen worden vergeten en
geluk en positiviteit voorop staan.
Make-A-Wish Nederland wil de wensen van al die kinderen vervullen.
Allemaal! En daar hebben we je steun
hard bij nodig. Financieel, als vrijwilliger, met je bedrijf of als actievoerder.

Help mee en maak het verschil
makeawishnederland.org

