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Philips

Loggere

Ledinaire is de scherpst
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het assortiment van Philips,
met focus op de drie B’s:
Betrouwbaar, betaalbaar en
direct beschikbaar.
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wasgoot minder bevattelijk voor
bacteriën en is het makkelijker
en sneller te reinigen.
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Innovatie is
een must
De Nederlandse industrie
behoort tot de wereldtop. Geen
wonder dat Nederland met
ruim 140 exposanten een van
de grotere delegaties is op
de Hannover Messe. Om deze
toppositie te moeten we blijven
innoveren. Grenzen verkennen
en verleggen, buiten de geijkte
kaders denken, nieuwe wegen
inslaan. Zonder innovatie geen
vooruitgang.
Die innovatiedrift geldt voor de
hele technische sector waar
smart home, smart building en
smart industry steeds concreter
in de belangstelling komen
te staan. Als Technische Unie
leveren we graag een bijdrage
aan die vooruitgang. Alleen
al voor de industrie bieden we
een groot aantal diensten en
oplossingen die bijdragen aan
een hogere productiviteit, lagere
productiekosten en een betere
veiligheid en continuïteit van de
productieprocessen.
Op pagina twee vindt u onze
nieuwe industriekolom. Hierin
nemen we maandelijks productnieuws op dat interessant is voor
MRO, OEM, panelenbouwers en
industriële installateurs. Binnenkort
presenteren we onze diensten en
oplossingen voor de industrie op
de ESEF, Empack en op Maintenance Gorinchem. We hopen u
daar te mogen ontmoeten.

Duurzame
oplossingen op
een presenteerblaadje
Isolatie, PV-systemen, lucht- en vuilafscheiders en warmtepompen zijn
allemaal manieren om duurzaam en
kostenbewust om te gaan met installaties, elektriciteit, warmte en warm
water. De markt voor verduurzaming
groeit en veel installateurs zijn op zoek
naar betrouwbare informatie en ondersteuning. Die informatie en ondersteuning vindt u bij Technische Unie.
We organiseren trainingen en
cursussen, delen onze kennis en
geven advies op het gebied van
duurzaamheid.
Leer alles over PV-panelen
Speciaal voor onze klanten hebben we
een complete PV-training ontwikkeld.
In het Inspiratiecentrum Duurzaamheid
in Zwolle leert u PV-panelen en
omvormers selecteren, installeren en
verkopen. De training wordt gegeven
door een praktijkman die ervaring
heeft met het verkopen en installeren
van PV-systemen. U maakt kennis met
verschillende merken en systemen en
dankzij het praktijkgedeelte kunt u zelf
ervaren aan welke producten u de
voorkeur geeft.

Aandacht voor duurzaamheid
op Solar Solutions en Building
Holland
We delen onze kennis over verduurzamen ook graag met u op Solar
Solutions (21 en 22 maart in EXPO
Haarlemmermeer) en Building Holland
(17 t/m 19 april in de RAI Amsterdam)
en bespreken graag welke duurzame
oplossingen het beste bij uw projecten
passen. Op onze stand besteden we
aandacht aan wat verschillende
duurzame concepten voor u in de
praktijk kunnen betekenen. We gaan
in op PV, hybride, BENG en NOM. De
totaaloplossingen die we presenteren
overstijgen de traditionele scheiding
tussen E en W. Om u complete en
werkende duurzame systemen
te kunnen laten zien hebben
we producten van verschillende
fabrikanten aan elkaar gekoppeld.
Ook op zoek naar objectief, onafhankelijk en deskundig advies over stap
voor stap verduurzamen? Bezoek onze
stands op de genoemde vakbeurzen of
neem contact op met uw Technische
Unie contactpersoon of één van de
verkoopkantoren bij u in de buurt.

Samen slimmer.
Jan Ferwerda
Algemeen Directeur

Schrijf u gratis in via: technischeunie.nl/evenementen
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Slim wonen met Theben

LUXORliving is dé eenvoudige wooncomfortregeling van Theben. Een groot voordeel
is dat LUXORliving eenvoudig gemonteerd, geïnstalleerd en in gebruik genomen kan
worden. De instellingen zijn te regelen via de software LUXORplug en voor de gebruiker
staat de app LUXORplay ter beschikking.
Gemak
LUXORliving maakt het iedereen net een
stukje makkelijker. Als de bewoners thuis
zijn, ondersteunt het systeem bij het
gewenste comfort op enig moment. Als
de bewoners niet thuis zijn, dan neemt
de controller (IP1) de bediening over. De
slimme wooncomfortregeling slaat de
gebruikgewoontes van de laatste zeven
dagen op en simuleert aanwezigheid.
Extra veiligheid in huis. En het gemak
geldt ook voor de installateur. Want de
ingebruikname is super eenvoudig, net
zoals de bediening. LUXORliving is
betrouwbaar en simpel.
Een aantal luxe regelingen
• Wanneer ’s middags de ramen aan de
voorkant steeds op hetzelfde moment
opgewarmd worden, regelt LUXORliving
de stand van de jaloezieën.
• De avond slaat in en LUXORliving
regelt een aangename temperatuur in
de slaapkamer en zorgt aan het begin
van de dag dat de badkamer de juiste
temperatuur heeft voor een goede start
van de dag.
Alles volledig afgestemd op de wensen
van de bewoners. In het hele huis. Elk
moment van de dag.

LUXORplug is de eenvoudige
ingebruiknamesoftware. Op Windows
gebaseerd - snel, veilig, ongecompliceerd. Voorkennis is niet vereist.
LUXORplay is de voor iOS- en Android
geschikte app voor de comfortabele,
veilige en tevens super eenvoudige
bediening van LUXORliving via WLAN.

Gecertificeerde KNX-installatie
LUXORliving is een gecertificeerde KNXinstallatie en hiermee geschikt voor de
toekomst. Een betrouwbaar uitbreidbare
investering met zoveel KNX als nodig en
zo weinig mogelijk complexiteit.
LUXORliving samengevat
Een slim systeem, bestaande uit actoren,
sensoren, netvoeding en de systeemcentrale IP1. De ingebruikname is supereenvoudig. Tevens is LUXORliving
gebaseerd op een open standaard en
is daardoor een systeem dat al op de
toekomst is voorbereid. LUXORliving XL
is aan te sturen middels de gebruikersapp LUXORplay. Wilt u het comfort op
afstand kunnen bedienen, houd dan
onze website in de gaten. In het voorjaar
is LUXORliving XXL beschikbaar. Hiermee
is het mogelijk om het comfort thuis op
een afstand te regelen.
www.theben.de/nl

… de voordelen
LUXORliving is een volwaardig
op KNX gebaseerd systeem.
De apparaten worden bij de
KNX Association geregistreerd en
gecertificeerd.
LUXORliving biedt de volgende
voordelen:
• Laagdrempelig instap voor
SmartHomes
• Flexibele bedrading
• Eenvoudige bediening per app
• Simpele configuratie middels
‘drag & drop’
• Open, gestandaardiseerd en
al op de toekomst voorbereid
systeem
• Installatie kan op een later
tijdstip ook per ETS worden
geprogrammeerd en uitgebreid

Elektrotechniek

Licht, verwarming en
zonwering slim regelen
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Robuust en eenvoudig te installeren
Elektrotechniek

Drukknoppen en signaalelementen in modern design
Met Sirius ACT presenteert Siemens een
geheel nieuw ontwikkeld systeem van
bedienings- en signaleringsmateriaal.
Het modulaire systeem onderscheidt
zich door zijn robuuste uitvoering in
beschermingsklasse IP69K, een hoogwaardig design en grote gebruiksvriendelijkheid. Gebruikers kunnen kiezen uit een
breed spectrum van druk- en noodstopknoppen, keuze- en sleutelschakelaars,

alsmede akoestische en optische signaalgevers.
Het veelzijdige in metaal of kunststof
uitgevoerde portfolio kan flexibel worden
gecombineerd met verschillende contactelementen en led-modules. Met behulp
van een online configurator kunnen
specifieke uitvoeringen drukknoppen
of drukknopkasten overzichtelijk en
eenduidig geconfigureerd worden.
De aansluiting van de componenten
op de besturing verloopt via standaard
bekabeling of optioneel via AS-interface,
IO-link of Profinet. De drukknoppen en
signaalelementen kunnen dankzij de
mechanische beveiliging tegen verdraaiing
en innovatief opklik-montageconcept,
eenvoudig, snel en foutloos worden
geïnstalleerd. Ook is het maken van een
montagegat met centreeruitsparing niet
nodig, slechts een ‘rond gat’ volstaat.

• Modulair systeem van bedienings- en signaleringsmateriaal
in vier designlijnen van 22 mm
en 30 mm
• Uitgebreid spectrum van
drukknoppen, schakelaars en
signaal-leds in verschillende
kleuren en uitvoeringen voor elke
toepassing en standaard IP69K
• Bijzonder eenvoudige installatie
met perfecte beveiliging tegen
verdraaiing

Siemens biedt een online configurator
aan voor een snelle en comfortabele
samenstelling en bestelling van de
componenten.
www.siemens.com/nl/sirius-act

HOME Series RZB
Verlichting

Plafond- en wandarmaturen
De RZB HOME binnenserie beschikt over talrijke
plafond- en wandarmaturen in een groot
aantal vormen en afmetingen.
HOME 501.

De structuur van alle binnenarmaturen
is compact met een grotendeels
compromisloze focus op design. Stofdichte grootformaat led-boards maken
de platte structuur van de RZB HOMEbinnenarmaturen mogelijk en produceren
tegelijkertijd een eersteklas lichtpatroon
met prachtig homogene verlichting in

combinatie met de polycarbonaat
diffusers.
• Leverbaar in 3000K en 4000K
• Vijf jaar garantie
www.rzb-lighting.com

HOME 504.

HOME 505.

RZB
RZB
RZB
RZB
RZB
RZB

Home
Home
Home
Home
Home
Home

501,
501,
504,
504,
505,
505,

3000K,
4000K,
3000K,
4000K,
3000K,
4000K,

18W,
18W,
25W,
25W,
18W,
18W,

1.650 lm,
1.700 lm,
1.850 lm,
2.000 lm,
1.600 lm,
1.800 lm,

IP40,
IP40,
IP20,
IP20,
IP20,
IP20,

IK06,
IK06,
IK06,
IK06,
IK06,
IK06,

D 300 mm,
D 300 mm,
D 298 mm,
D 298 mm,
D 268 mm,
D 268 mm,

H 48 mm
H 48 mm
H 51 mm
H 51 mm
H 53 mm
H 53 mm
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Vacumat Basic luchtafscheider

Lucht en gassen in een systeem veroorzaken problemen zoals verminderde warmteoverdracht, storingen, slijtage en lawaai, maar leiden ook tot ontregeling van de
installatie en verminderde pompprestaties. Hoger energieverbruik en een onbetrouwbaar systeem zijn het gevolg. En dat wil niemand. Dus weg met lucht in systemen.
Dé oplossing is de Vacumat Basic. Deze
zeer compacte ontgassings- en bijvulautomaat ontgast uiterst efficiënt en is zo
gemaakt dat ze in iedere ruimte past.
De Vacumat Basic kan ingezet worden
voor gesloten koel- en verwarmingsinstallaties (EN12828), waarbij met
vacuümontgassing systemen efficiënt
ontgast worden. Ze zorgt voor een automatische bijvulling van het systeem nadat
het bijvulwater is ontgast. Zo blijft de installatie altijd optimaal blijft functioneren.
Duurzaam en economisch
Snel, uiterst zuinig en zeer compact
zijn de belangrijkste eigenschappen van
de geheel nieuwe Vacumat Basic. De
druk-temperatuur geregelde ontgasser
ontgast uiterst nauwkeurig en effectief.
Doordat gassen sneller worden afgevoerd,
wordt schade aan het systeem zoveel
mogelijk beperkt, onnodige storingen
en dure reparaties voorkomen en de
levensduur van de installatie verlengd.
Door de werkdruk, die loopt van 0,8 tot
3,0 bar, en de uitstekende ontgassingsresultaten is de Vacumat Basic een
duurzame en uiterst rendabele investering
voor de installatie.
Gemak voor installateurs en
gebruikers
De luchtafscheider is kant en klaar
voor gebruik en is door de flexibele
slangen zeer eenvoudig aan te sluiten.
Het apparaat kan zowel aan de muur
alsook met de bijpassende standaard
(Floor Console) op de vloer gemonteerd
worden.
Oplossingen van opwekker tot
afgiftesysteem
Flamco kan voorzien in maatwerkoplossingen op de het gebied van
HAVC; ‘Van opwekker tot afgiftesysteem’.
Flamco heeft een uitgebreid productaanbod voor alle soorten toepassingen

zoals utiliteit en woningbouw. Onze
producten behoren tot de meest energieefficiënte oplossingen op de markt. Ze
maken gebouwen duurzamer en energiezuiniger. Daarmee voldoet u nog sneller
aan de hoogste labelklasse van het
energielabel.
www.flamcogroup.com

Voordelen Vacumat Basic
• Compact, degelijk en
betrouwbaar ontwerp.
• Eenvoudig onderhoud
vanwege minimaal aantal
onderdelen.
• Volledig (voor-)gemonteerd en
klaar om aan te sluiten.
• Zeer efficiënte ontgassing
dankzij de vortextechnologie.
• Droogloopbeveiliging.
• Het menu van de besturingseenheid is beschikbaar in 18
talen.
• Kan aan de muur worden
bevestigd. Kan ook op de vloer
staan met de optionele
Vacumat Basic Vloer Console
(17001).

Verwarming & Klimaat

Compact met de beste
prestaties voor het systeem
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Itho Daalderop
Verwarming & Klimaat

CVE-units Itho Daalderop
in nieuw jasje
De CVE-units van Itho Daalderop zijn verbeterd. Vanaf 1 januari 2018
is er standaard een vochtsensor in de ventilatie-unit geïntegreerd.

De vochtsensor in de CVE-S ECO meet
nog nauwkeuriger, wat de ventilatie-unit
weer slimmer maakt. Deze vochtsensor zit
ook in de pijp/dakventilator CVD-S ECO.

Locatie
• Alles-in-één ventilatiepakket:
de basis van dit pakket is de
CVE-S ECO SP met een perilex
stekker en per 1 januari 2018
een extra losse eurostekker
• Optima: de basis van dit
pakket is de CVE-S ECO HE
met een eurostekker en per
1 januari 2018 met een extra
losse perilex stekker
• Optima Inside: de basis van
dit pakket is de CVE-S ECO HP
met een perilex stekker en
per 1 januari een extra losse
eurostekker

Daarmee voldoen zowel de CVE-S ECO
als de CVD-S ECO aan de verscherpte
Ecodesign richtlijnen. Dit geldt ook voor
het Alles-in-één ventilatiepakket, waar de
CVE-unit de basis van is. De RFT-bedieningszender in dit pakket wordt
vervangen door de RFT auto bediening.
Het Optima pakket en de Optima Inside
veranderen ook qua inhoud. De CVE-unit
met geïntegreerde vochtsensor is de
basis van het Optima-pakket, aangevuld
met een losse CO2-sensor. De RFT-sensor
gaat uit dit pakket. Voor Optima Inside
houdt dit in dat er een CVE-unit met geïntegreerde CO2- en vochtsensor geleverd
wordt.
Nieuw uiterlijk
De ‘blauwe box’, zoals velen de CVE-unit
van Itho Daalderop kennen, is als eerste
product omgezet naar de nieuwe look van
de Itho Daalderop producten. Itho
Daalderop kiest ervoor om nog meer

CVE-S ECO.

herkenbaarheid aan het productengamma
mee te geven. Eén van de uitgangspunten
van de nieuwe lijn is een mooie balans
tussen grijs en wit, wat een professioneel
en innovatief uiterlijk oplevert. De richtlijn
van Itho Daalderop is met name bedoeld
voor nieuwe producten, maar ook vanuit
het huidige gamma zullen er in de
komende jaren producten overgaan naar
de nieuwe look.
Ventilatiepakketten met
extra stekker
Een extra toevoeging op de verbeteringen
in het ventilatiegamma is dat de ventilatiepakketten per 1 januari 2018 standaard
met een extra stekker worden geleverd,
namelijk een extra losse eurostekker of
perilex stekker, waarmee er voor elke
situatie de juiste stekker voorhanden is.
ithodaalderop.nl

Optima pakket.

Alles-in-één ventilatiepakket.

Optima Inside.
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Draka is de veilige keuze

De afgelopen maanden zijn er diverse CPR-kabels op de markt verschenen.
Deze toename aan producten kan voor verwarring zorgen wanneer de juiste
kabel geselecteerd moet worden voor de juiste toepassing. Wilt u zeker zijn
van uw kabelkeuze? Kies voor Draka kabels.
Draka komt altijd na wat wordt
beloofd. De prestatie van onze kabels
is gegarandeerd in overeenstemming
met de prestatieverklaring voor alle
parameters, waaronder rookontwikkeling,
brand voortplanting en warmte afgifte,
vallende brandende deeltjes en de
zuurgraad. We hebben de volledige
controle over het gehele productieproces,
doordat we niet alleen de kabels zelf
produceren, maar ook het isolatie- en
mantelmateriaal. Alle metingen, elektrisch
en brand technisch, vinden daarnaast
plaats in onze eigen CPR laboratoria.
Afgelopen jaar is Draka een serieus en
gestructureerd onderzoek gestart om
te analyseren en te controleren of ook
andere kabelmerken constant in overeenstemming zijn met de kwaliteit die
is vermeld in de prestatieverklaring. We
hebben al geconstateerd dat de veiligheid
niet altijd gegarandeerd is bij producten
afkomstig van buiten Nederland. Het
onderzoek zal het hele jaar worden voortgezet en we zullen later terugkomen met
de uitgebreide resultaten.
Nen8012
De juiste kabelkeuze kan worden
gemaakt met behulp van de NEN8012. In
deze NEN 8012 zijn de nieuwe Europese
CPR eisen voor de Nederlandse markt
verwerkt. Het gaat dus niet alleen om het

maken van de juiste keuze voor de juiste
toepassing, het dient te voldoen aan de
wettelijke criteria die bepaalt zijn in
NEN8012.
CPR kabeltypes
Draka biedt het meest uitgebreide assortiment aan CPR producten. De installatiekabels zijn verkrijgbaar uit voorraad in de
diverse klasse Dca, Cca en B2ca. Draka
heeft echter ook HVD installatiedraad,
type Cca en B2ca en zijn nog steeds
exclusief beschikbaar. HVD is geschikt
voor installaties waar hoge eisen worden
gesteld aan de brandveiligheid.

CPR datakabels
Draka heeft ook datakabels in een
hogere klasse beschikbaar. U vindt bij
Draka een zeer compleet pakket kabels
voor de snelle 10 Gigabit netwerken.
Voor toepassingen in woningen en kleinzakelijke netwerken is ook de klasse
Dca beschikbaar.
Leadership at work. This is what we are.
Every day.
www.draka-cpr.nl

Elektrotechniek

Niet alle CPR kabels zijn
hetzelfde
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Kies voor Jung
Sanitair

Pentair Jung Pumpen
lanceert kwaliteitscampagne
Pentair Jung Pumpen biedt installateurs en loodgieters een verlengde productgarantie
tot vijf jaar. Deze garantie geldt voor alle vuilwater dompelpompen uit onze U-serie
en de compli opvoerinstallaties 100-1000. De actie wordt ondersteund met de
kwaliteitscampagne ‘Kies voor Jung’.
In Duitsland is Pentair Jung Pumpen
marktleider op het gebied van pompoplossingen voor afvalwaterafvoer in
de gebouwentechniek. Jung Pumpen
ontwikkelt en produceert kwalitatief hoogwaardige producten waarbij de focus ligt
op een probleemloze werking en een
lange levensduur. Om dit kwaliteitsaspect
te onderschrijven bieden zij nu vijf jaar
garantie op de U3, U5, U6 en Compli
systemen 100-1000 die geproduceerd
zijn sinds oktober 2017.
Registratie via website
Op de website kan elk geïnstalleerd
product uit één van deze series eenvoudig
geregistreerd worden. Dit kan door het
scannen van de QR-code op het product of
door het serienummer en de productnaam
in te voeren via de computer. Het garantie-

certificaat voor de geregistreerde pomp
wordt via de post toegestuurd en is nog tot
drie jaar na de wettelijke garantie (twee jaar)
geldig.
Speciale actie website
De verlengde productgarantie is alleen
geldig voor de erkende loodgieter of
installateur. Voor pompen die niet worden
geregistreerd via een erkende installateur
of loodgieter, geldt de verlengde garantie
niet. Meer informatie en de voorwaarden
zijn te vinden op de actiewebsite
hauptsachejung.de/nl

tijdens de productie constant bewaakt
wordt. Jung Pumpen garandeert een
levering van vervangende onderdelen van
minstens tien jaar, maar vervangende
onderdelen zijn in de regel ook tot ver
na die tien jaar verkrijgbaar. De klantenservice ondersteunt in onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden.
www.jung-pumpen.nl

Vervangende onderdelen
Alle materialen die Jung Pumpen gebruikt
voor hun pompen en installaties zijn
‘Made in Germany’. Dat betekent dat de
werking en het vermogen van de pomp

De website hauptsachejung.de/nl bundelt veel nuttige informatie over de nieuwe
productgarantie en de producten en diensten van Jung Pumpen.

Vuilwaterpompen en fecaliënopvoerinstallaties van Jung Pumpen krijgen
vijf jaar garantie na registratie door
de erkende erkende installateur en
loodgieter.
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Slimme integratie met DALI
Verlichting

Noodverlichting met
DALI-communicatie
DALI-noodverlichting van VanLien is een veilige en betrouwbare oplossing
die voldoet aan de vereisten voor noodverlichting in slimme gebouwen.
Met automatisch uitgevoerde tests om een veilige noodverlichtingsinstallatie
te waarborgen en eenvoudig te downloaden rapporten die dit aantonen.

VanLien introduceert een nieuwe
range aan noodverlichtingsarmaturen
die compatibel zijn met DALI (Digital
Addressable Lighting Interface). Deze
serie omvat diverse producten uit de
productlijnen Evago, Aqualux en Serenga.
Hierbij kan de noodverlichting worden
geïntegreerd in het lichtmanagementsysteem van DALI. Als meest gebruikt
platform voor de integratie van verlichting
in gebouwbeheersystemen ontstaat zo
de mogelijkheid ook de noodverlichting
hierin op te nemen: integratie voor
efficiënt toezicht in slimme gebouwen.
Tevens heeft ABB een DALI-gateway
beschikbaar, zodat interconnectie van
lichtgroepen op de DALI- en KNX-platformen mogelijk is, met bediening en
controle via het KNX-platform. Met de
nieuwe producten biedt VanLien flexibiliteit in het aansturen van de noodverlichting en zekerheid om alle cruciale
informatie van uw installatie snel en
eenvoudig te kunnen raadplegen.

voorjaar van 2018 beschikbaar. Met
het DALI-besturingssysteem voor noodverlichting kan het bedieningspaneel met
touchscreen worden geprogrammeerd.
Gebruikers kunnen hiermee op ieder
armatuur jaarlijks, maandelijks of zelfs
wekelijks automatische functie- en duurtesten uitvoeren. Dit verzekert ononderbroken functionaliteit.

Touch panel
Om de noodverlichting als separaat
systeem te monitoren, biedt VanLien
de mogelijkheid de noodverlichtingsarmaturen met DALI-communicatie te
verbinden met een touch panel: DALI
Control Unit. Dit touch panel is in het

Vele voordelen
Door zelf het testschema te bepalen,
vinden testen niet langer plaats op
ongewenste momenten. Ander voordeel
is dat de resultaten van de testen worden
opgeslagen in eenvoudig te downloaden
rapporten. Dit logboek kan worden

gedeeld met regelgevende instanties
om zodoende de veiligheid van de noodverlichtingsinstallatie te kunnen aantonen.
Tevens kan realtime de status van de
installatie worden uitgelezen - deze informatie op één scherm biedt 24/7 controle:
veilig én gebruiksvriendelijk. Indien
gewenst kunnen permanente of
geschakelde noodverlichtingsarmaturen
ook handmatig of in groepen worden
geschakeld. Alle VanLien-producten in
de reeks van DALI-noodverlichting zijn
gecertificeerd en voldoen aan internationaal erkende standaarden, zoals de
IEC 62386-101 en -202.
www.vanlien.nl
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Eaton WorkSafe
Elektrotechniek

Veilige
evacuatieplanning
Het plannen van een veilige evacuatie van
bedrijfspanden en industriële gebouwen is
een uitdaging voor gebouweigenaars en
-beheerders dankzij de complexe risico’s

en de regelgeving. Wisselende bezettingen en verstedelijking, in combinatie
met moderne risico’s zoals terrorisme,
criminaliteit en burgerlijke onrust zorgen
voor een moeilijke achtergrond. Gebouweigenaars en -beheerders zijn bovendien
verplicht om personen, eigendommen en
de bedrijfscontinuïteit te beschermen.
Als er geen redelijke stappen worden
ondernomen, zijn bedrijven niet alleen

kwetsbaar voor het rampzalige verlies
van mensen en eigendommen, maar ook
voor financiële, juridische, operationele
en imagoproblemen.
U vindt onze whitepapers en uitgebreide
informatie terug op:
www.eatonworksafe.com/nl/
evacuatie

Eaton heeft een ruim assortiment centrale en decentrale noodverlichtingssystemen. CrystalWay is het nieuwe topdesign signaleringsarmatuur met een transparant frame. De pure vorm, de perfecte homogene uitlichting van het pictogram,
de kleine behuizing en flexibele montage-opties zorgen ervoor dat CrystalWay
geschikt is voor ieder project!
www.coopersafety.nl

Verwarming & Klimaat

Het complete rvs programma
UBEL heeft een compleet nieuw roestvaststalen pakket op de markt gebracht.
Voor de productie van de bochten, draadfittingen, flenzen en appendages wordt al
een aantal jaren hoogwaardig roestvaststaal gebruikt.
Bij de productie word rekening gehouden
met zeer strenge en hoge kwaliteit eisen.
Alle koppelingen worden bij de productie
voorzien van een serienummer, hierdoor
zijn de koppelingen altijd te traceren uit
welke productielijn ze komen.

Het pakket is van zelfsprekend voor
iedereen een uitstekende ontwikkeling
in de sector installatie techniek.
Het draadfittingen pakket is leverbaar in
de maten ¼” tot en met 3” aansluitingen.
De kogelafsluiters zijn voorzien van een
binnendraad en/of flenzen en vallen onder
het zelfde hoogwaardig roestvaststaal
pakket, met de daarbij horende kwaliteit
eisen. De producten zijn leverbaar in de

maten ¼” tot en met 4” en DN 15 tot en
met DN 150 aansluitingen.
Ook voor roestvaststalen buis in diverse
kwaliteit, waaronder 304, 304L, 316 en
316L en anderen rvs componenten kunt
ook bij ons terecht.
www.ubel.nl
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Soler & Palau

Soler & Palau (S&P) introduceert een slim en compact individueel WTW-systeem:
RESPIRO. Het rendement gaat tot 93% en de unit is natuurlijk ErP ok. Het is een compleet
systeem inclusief geveldoorvoer, voorzien van een geluidsarme design ventilator aan
de binnenzijde, twee filters en een keramische warmtewisselaar. Het geheel wordt
afgewerkt met een regeninslag-vrij buitenluchtrooster. Toepasbaar in gevels met een
dikte van 250 tot 400 mm.
De ventilator, met een capaciteit van
60 m3/h, zorgt beurtelings voor luchttoevoer en -afvoer, in cycli van zeventig
seconden. In afvoermodus wordt warmte
opgenomen in de warmtewisselaar, en
in toevoermodus wordt de buitenlucht
opgewarmd door dezelfde warmtewisselaar. Naar keuze is het systeem in
twee standen handmatig te bedienen, of
zelfs in drie ventilatiestanden in te stellen
middels een draadloze afstandsbediening.
Een even eenvoudige als doeltreffende
oplossing, bijvoorbeeld voor het
aanbrengen van ventilatie in bestaande
zorgappartementen en het ventileren van
ruimtes in bestaande woningbouw.
www.solerpalau.nl

Verwarming & Klimaat

Soler & Palau introduceert
individuele WTW-unit
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Soler & Palau
Verwarming & Klimaat

Nieuwe serie gelijkstroom
box-ventilatoren tot 4.000 m³/h
Soler & Palau voert een zeer uitgebreid pakket geluid-gedempte box-ventilatoren,
van 100 tot 50.000 m³/h per stuk. Voor iedere denkbare toepassing in utiliteit en
industrie, waarbij ook ruime keuze in ATEX-gecertificeerde modellen.
Voor utiliteit voert S&P al langer de veel
gebruikte CAB ECOWATT gelijkstroom
box-ventilatoren. Zeer stil, compact en
voorzien van werkschakelaar en potmeter
voor inregelen (afstandsbediening niet
noodzakelijk).
Het pakket is recent uitgebreid met de
serie CVAB ECOWATT, die zich op
verschillende punten onderscheidt:
• Capaciteiten: 1.000 tot 4.000 m3/h
• Hoog-rendement EC gelijkstroommotor
• Eenvoudig in te stellen middels de
ingebouwde potmeter
• Regelbaar door extern 0-10V signaal
• Uitblaasrichting naar wens flexibel aan
te passen op de bouw
• Buitenopstelling mogelijk door toepassing
van regenkap (accessoire)
Uiteraard is ook deze serie ErP ok!
De serie is uit voorraad leverbaar
bij Technische Unie.
www.solerpalau.nl
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Snelheid en kwaliteit gaan hand in hand
Sanitair

Sneller installeren met
Viega Smartpress
Meters maken - dat wil de installateur. De markt trekt aan en daar wil iedereen
van profiteren. Maar het maken van meters moet niet ten koste gaan van
de kwaliteit van de installatie. Viega Smartpress biedt alles-in-één: een snelle
installatie, hoge kwaliteit, grote veelzijdigheid én optimale veiligheid.
Viega Smartpress is momenteel hét
kunststof leidingsysteem. Speciaal
ontwikkeld om drukverliezen in installaties
te voorkomen en geschikt voor drinkwater-,
verwarmings- én gastoepassingen. De
fittingen van het leidingsysteem zijn
vervaardigd van hoogwaardig brons en
roestvast staal: goed voor een extreem
lange levensduur. Het ontwerp van de
fittingen is zodanig dat er nauwelijks drukverlies optreedt. Daarmee kan bij het installeren met kleinere leidingdiameters worden
volstaan. Het resultaat? Minder materiaalverbruik en - door de kleinere diameters kortere wachttijden bij het tappen van
warmwater.
De Viega Smartpress-buis is uiterst
vormstabiel. Toch overtuigt de buis door
een grote flexibiliteit: de buis laat zich
makkelijk buigen en verwerken en door
de uitgekiende materiaalcombinatie
heeft deze een gering memory-effect en
een enorme knikweerstand. Zo kan de
installateur de nodige meters maken en
is de eindgebruiker verzekerd van
topkwaliteit!

Razendsnel en 100% veilig
installeren
Viega Smartpress-fittingen hebben voor
een betrouwbare verwerking geen O-ring
nodig. Daarmee vervalt het tijdrovend kalibreren en kan de O-ring niet onbedoeld
worden beschadigd bij het insteken van
de buis. Het resultaat? Sneller installeren
zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.
De roestvast stalen en bronzen fittingen
met bewezen SC-Contur staan garant
voor een 100% dichte verbinding want:
niet geperst = niet dicht!
www.viega.nl/Smartpress
Het drukverlies in een Viega
Smartpress-fitting is minder dan
20% van het drukverlies in een
standaardinstallatie.

Viega Smartpress
• Kunststof leidingsysteem met
optimale doorstroming
• Voor drinkwater-, verwarmingsen gasinstallaties
• 100% veilig dankzij SC-Contur
• Fittingen van brons en roestvast
staal
• Vormstabiel én flexibel te
verwerken zonder O-ring
• Probleemloze overgang
van Pexfit Fosta naar Viega
Smartpress

Knippen, insteken, persen en klaar. Zo eenvoudig is het werken met Viega
Smartpress.
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Philips
Verlichting

Ledinaire
Ledinaire is de scherpst geprijsde reeks armaturen in het assortiment van Philips, met
focus op de drie B’s: Betrouwbaar, betaalbaar en direct beschikbaar. Geen gedoe,
maar leveren waarom gevraagd wordt. Deze armaturen zijn uitermate geschikt om
zonder hoge kosten naar ledverlichting over te stappen.

Ledinaire Panel.

Ledinaire Waterproof.

De Philips Ledinaire-reeks bevat de vier
populairste ledarmaturen die energiezuinig en betrouwbaar zijn, voor een
scherpe prijs.
Paneel
Ledinaire RC065B paneel is een
energiezuinige armatuur voor algemene
verlichtingstoepassingen. Er zijn
accessoires verkrijgbaar voor stucwerkplafonds, opbouw- en pendelmontage.
Het Ledinaire paneel heeft een lichtopbrengst van 3.200 lm en is beschikbaar in een 4000K-uitvoering.
Waterproof
Ledinaire WT060C waterproof is een
robuuste en waterdichte armatuur voor
veelzijdig gebruik in projecten. De armatuur
is beschikbaar in een lengte van 1.200 mm
en 1.500 mm en de montagebeugel kan
over de gehele lengte van de armatuur
geplaatst worden.

Downlight
Ledinaire DN060B downlight is een
energiezuinige armatuur voor algemene
verlichtingstoepassingen. Deze armatuur
met een modern, discreet ontwerp is
verkrijgbaar met een lichtopbrengst van
800 lm of 1.800 lm, in uitvoeringen met
3000K en 4000K.
Ledinaire Downlight.

Spot
Ledinaire ClearAccent RS060B spot is
een ledarmatuur met een geïntegreerde
driver. Dit maakt de installatieprocedure
enorm eenvoudig. Deze armatuur is
verkrijgbaar in vaste en verstelbare
uitvoeringen van 3000K en 4000K en
met een lichtopbrengst van 500 lm.
Overstapkaart
Om het overstappen op led-alternatieven makkelijk te maken heeft
Philips de overstapkaart ontwikkeld.
Bekijk welk tradtioneel armatuur
vervangen kan worden door een
CoreLine- of Ledinaire armatuur.

Ledinaire ClearAccent Spot.

www.philips.nl/ledinaire
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Stelrad

De Stelrad Dahlia is een traditionele badkamerradiator met ronde buizen die het tijdloze
karakter van uw badkamer benadrukt. De Dahlia is vanaf nu ook op voorraad bij
Technische Unie in beide uitvoeringen.

• Op voorraad bij Technische Unie
• Zowel beschikbaar met laterale
aansluiting als met middenaansluiting
• Kan als ruimtescheiding geplaatst
worden
• Beschikbaar in meer dan 200 kleuren
• Geleverd met consoles, ontluchter en
blindstoppen
www.stelrad.eu

Verwarming & Klimaat

Dahlia nu op voorraad
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Loggere
Sanitair

Wij hebben het perfecte
product afgerond
Perfectie schuilt in de details. De grootste innovatie van de Wasgoot PERFECT II zijn
de afgeronde hoeken. Zo is de wasgoot minder bevattelijk voor bacteriën en is het
makkelijker en sneller te reinigen. Naast de afgeronde hoeken valt vooral het strakke,
gladde design op. Geen onnodige randjes of lasnaden waar vuil zich kan ophopen.
De wasgoot is uitgevoerd in roestvrijstaal
AISI 304 en heeft dubbelwandige zijkanten,
zodat de PERFECT II naast vuilafstotend
ook vandaalbestendig is.
Tot slot is ook de levering perfect. Loggere
levert de PERFECT II met leidingen en
ruime keuze uit verschillende kranen.
Technische Unie heeft de maten 1.200 mm
en 1.800 mm op voorraad. En het enige
wat we niet hebben afgerond is de prijs,
die is uitermate scherp. Dus informeer
naar de mogelijkheden en ervaar wat
perfectie voor u kan betekenen. Kijk op
www.loggere.nl of neem contact op met
uw contactpersoon bij Technische Unie.
Hansa Elektra
Infrarood kraan met alle techniek inclusief
batterij in de kraan aanwezig. Voorzien
van interne stopkraan. Hygiënespoeling
12-24-48-72 uur instelbaar. Eventueel
onderhoud of service is makkelijk
uitvoorbaar.
Perfect Mix
Rvs wandmengkraan met als afwerking
geborsteld rvs.

Perfect Mix.

Hansa elektra.

Afgeronde hoeken. Makkelijker, sneller
en hygiënischer reinigen
www.loggere.com

Type
Perfect Mix
L 1200
L 1800
Hansa elektra
L 1200
L 1800

Art.nr.

BE-prijs

3612 051
3612 107

1220,00
1669,00

3612 044
3612 100

1817,00
2550,00

19
Nieuw!

LEDVANCE ledarmaturen zijn de beste keuze wanneer u eenvoudigweg het juiste
licht nodig hebt voor algemene toepassingen. De armaturen beschikken over alle
noodzakelijke eigenschappen en functies en bieden precies datgene waarvoor ze
zijn ontwikkeld. Naast een strak ontwerp, beproefde kwaliteit en een hoog rendement
zijn de grootste voordelen van LEDVANCE ledarmaturen hun installatiegemak en
uitstekende prijs/prestatieverhouding. De LEDVANCE® Surface Compact IK10 en de
LEDVANCE® Damp Proof Compact zijn onlangs aan het assortiment toegevoegd.

LEDVANCE®
Surface
Compact IK10.

LEDVANCE ® Surface Compact IK10
De nieuwe LEDVANCE® Surface
Compact IK10 heeft een slank profiel
en is voorzien van robuuste, vandaalbestendige constructie (IK10) en een
hoge lichtopbrengst van 1.920 lm.
Dankzij de beschermingsklasse IP65 is
de LEDVANCE Surface Compact IK10
geschikt voor vele toepassingen zoals
gangen, trappenhuizen, badkamers en
foyers.
LEDVANCE ® Damp Proof Compact
LEDVANCE® Damp Proof Compact
kenmerkt zich door een zeer eenvoudige
installatie: een gereedschapsvrije
aansluiting met twist & lock mechanisme
voor een snelle en gemakkelijke montage.
Het vochtbestendige armatuur (IP65) in
een compact en aantrekkelijk ontwerp
heeft een hoog rendement (120 lm/W) en
een levensduur van 50.000 uur. Damp
Proof Compact verdeelt een uniform licht
met een brede stralingshoek en bespaart
daarbij tot 50% energie ten opzichte van
armaturen op basis van compact fluorescentietechnologie. LEDVANCE biedt een
garantie van vijf jaar.
Download de LEDVANCE armaturenbrochure via de website van Technische
Unie.
www.benelux.ledvance.com

LEDVANCE® Damp Proof Compact.

Verlichting

LEDVANCE breidt
armaturenportfolio uit
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eNet wordt eNet Smart Home
Elektrotechniek

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

Met eNet SMART HOME wil Gira een nieuwe standaard zetten.

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

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

eNet SMART HOME verenigt een nieuwe standaard voor gebouwautomatisering
met een aantrekkelijk design.
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Itho Daalderop

Itho Daalderop introduceert twee nieuwe lucht/water warmtepompen met
zeven jaar garantie; de HP-S 110 en HP-S 130. Ideaal om grotere woningen
duurzaam te verwarmen en te koelen met energie uit de buitenlucht.
Zeven jaar zekerheid door zeven
jaar garantie
Wij zijn bij Itho Daalderop al sinds 2002
bezig met het verduurzamen van woningen
door warmtepomptechnologie. Door onze
kennis en ervaring is het vertrouwen zo
groot, dat we een garantie op de HP-S
bieden van maar liefst zeven jaar.
Energieneutraal
De HP-S benut de energie uit de buitenlucht voor het verwarmen én koelen van
de woning. Met het optionele boilervat
wordt ook het tapwater snel en efficiënt
verwarmd. Een energieneutrale woning is
hiermee binnen handbereik. Een besparing
met de huidige energieprijzen tot € 475
per jaar is mogelijk.
Slimme Spider Klimaatthermostaat
De HP-S wordt bediend met de meegeleverde Spider Klimaatthermostaat en
Spider App. Met Spider regelt u op
afstand ook andere slimme Itho Daalderop
oplossingen in de woning, zoals verwarming van afzonderlijke ruimten
(multizonering), ventilatie en elektrische
apparaten.
ithodaalderop.nl

De voordelen op een rij
• Zeven jaar zekerheid door zeven
jaar garantie
• Een rendement tot 470%
• Zowel hybride als all-electric
inzetbaar
• Bespaart tot € 475 per jaar op
de energie-rekening
• Besturing met Spider Klimaatthermostaat en Spider App

Verwarming & Klimaat

Buitengewone
binnenprestaties met de HP-S
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EAO
Industrie

ID-sleutelschakelaars Serie 45
Dankzij de innovatieve Radio Frequency Identification (RFID) technologie en het
esthetische ontwerp, zijn de nieuwe ID-sleutelschakelaars van de Serie 45 van
EAO ideaal voor gebruik in elektronische toegangscontrolesystemen in industriële
omgevingen.
Dankzij de innovatieve Radio Frequency
Identification (RFID) technologie en het
esthetische ontwerp, zijn de nieuwe
ID-sleutelschakelaars van de Serie 45 van

Voordelen
• Intuïtief en eenvoudig in gebruik
• Authenticatie van maximaal
vier gebruikers of groepen
• Robuust in gebruik
• Modulaire opbouw en snelle
montage
• Esthetisch ontwerp conform de
Serie 45
• Innovatieve RFID-technologie

EAO ideaal voor gebruik in elektronische
toegangscontrolesystemen in industriële
omgevingen.
De intuïtieve schakelaars van EAO kunnen
maximaal vier gebruikers of groepen
herkennen. De voorgeprogrammeerde
ID-sleutels kunnen elk één digitale uitgang
schakelen. De gebruiker hoeft alleen maar
de blauwe, rode, gele of groene ID-sleutel
- afhankelijk van het autorisatieniveau - in
te steken, waarna de vooraf gedefinieerde
functies van de vier 45° schakelposities
beschikbaar zijn.
Door de kunststof coatings van de ID-sleutelschakelaars en de ID-sleutels zijn de op
24VDC werkende schakelaars ook ideaal
voor zware omgevingen met bedrijfstem-

peraturen van -25°C tot +70°C. Dankzij het
anti-draaisysteem en het eenvoudig te
bevestigen ontwerp kunnen de schakelaars snel en zonder speciaal gereedschap
worden gemonteerd.
eao.com

Tridonic LLE-FLEX
Verlichting

Flexibele 24V ledstrip
De Tridonic LLE-FLEX is een zeer efficiënte flexibele 24V ledstrip (tot 141 lm/W) van 8 mm
breed. De LLE-FLEX is beschikbaar met een lichtopbrengst van 600, 1.200, 1.800 en 2.500
lm/m, in lichtkleur 2700K, 3000K, 4000K en 6500K (CRI 80 en CRI 90).
De Tridonic LLE-FLEX kan per 5 cm of
10 cm worden ingekort (afhankelijk van
uitvoering) en is eenvoudig te monteren
dankzij zelfklevend tape aan de achterzijde. De levensduur van gemiddeld
50.000 branduren en de garantietermijn
van vijf jaar garanderen een duurzame
oplossing voor vele jaren.
Bijpassende Tridonic leddrivers
Voor de ideale systeemoplossing zijn
bijpassende Tridonic 24V leddrivers
beschikbaar, onder andere dimbaar door
middel van DALI, DSI en SwitchDIM. Deze
drivers zijn beschikbaar in uitvoeringen
van 35W tot en met 180W, waardoor
vrijwel elke gewenste lengte LLE-FLEX
kan worden aangesloten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op
met uw Technische Unie verkoopkantoor
of ga naar:
www.elpro.nl
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DEHN

Veel lichtmasten worden toegerust met ledverlichting. Naast de lange levensduur van
led heeft dit als voordeel dat led veel energiezuiniger en duurzamer is. Niet voor niets
schakelen steeds meer gemeenten over op ledverlichting in het openbare straatbeeld.

Het nadeel van ledverlichting is echter
de kwetsbaarheid voor overspanning en
de hogere onderhoudskosten. Om dit
nadeel aan te pakken ging Langmatz
- leverancier van infraoplossingen -

Voordelen van DEHNcord 3P
• Compact design
• Automatische uitschakeling van
de led-stroom in het geval van
een defecte afleider
• Geïntegreerde bescherming
van de stuurleiding
• Risico van schade aan de
besturingseenheid uitgesloten
door bescherming schakelleiding
• Dubbele visuele foutmelding
van de voedingsspanning en
schakelleiding goedgekeurd
volgens EN 61643-11 (KEMA)

om tafel met DEHN, specialist op het
gebied van overspanningsbeveiliging.
Gezien de beperkte ruimte in lichtmastinstallaties moest de oplossing compact,
flexibel en gemakkelijk te installeren en
te onderhouden zijn.
DEHNcord 3P
De DEHNcord 3P voldoet aan alle eisen.
Het compacte ontwerp is uitermate
geschikt voor installatie in beperkte
ruimtes zoals een lichtmast. De
DEHNcord 3P schakelt de led-stroom
automatisch uit in geval van een defecte
afleider waardoor preventief testen niet
nodig is. Hierdoor wordt bespaard op
kosten voor reparatie en onderhoud.
Bovendien is het risico van schade aan
de besturingseenheid uitgesloten door
bescherming van de schakelleiding.
Dankzij de geïntegreerde bescherming
van de stuurleiding is geen meldcontact
vereist en zijn montagekosten lager.

Door de applicatie-specifieke DEHNcord
L 3P te integreren in de Langmatz EK 480
schakelbox biedt Langmatz een veilige
totaaloplossing voor led-lichtmasten.
DEHN naar Nederland
Het Duitse DEHN + SOEHNE heeft zich
sinds januari 2018 ook in Nederland
gevestigd. Met een toegewijd team en
directe toegang tot de specialisten en de
technische- en ontwikkelingsfaciliteiten
in Duitsland, richt het bedrijf zich op het
verder ondersteunen van haar Nederlandse klanten.
www.dehn.nl

Elektrotechniek

Compacte en flexibele
overspanningsbeveiliging
voor led-lichtmasten
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IKO all-in-one dakpakket
Sanitair

De oplossing voor het
zorgeloze dak
Het IKO roof dakpakket is een compleet assortiment dat bestaat uit specifiek
voor de handel op elkaar afgestemde en samengestelde producten.

De totale dakopbouw is IKO. Van
toplagen, onderlagen, dampremmers,
bevestigers, primers en lijmen tot de
isolatie, alles op elkaar afgestemd.
IKO daksystemen worden onderverdeeld
in nieuwbouw of renovatie. Daarna kiest
u de specifieke ondergrond (beton, hout,
metalen plooiplaat of een bestaand
bitumen dak), vervolgens de bitumen
dakbanen en isolatie.
Oplossingen op maat
Voor de volledige dakopbouw en alle
benodigde onderdelen heeft IKO een
oplossing op maat. IKO biedt De IKO
straat als handige tool aan, waarmee
u op een eenvoudige manier de juiste
dakopbouw en materialen kunt kiezen.
Bij uw Technische Unie verkoopkantoor
en op nl.iko.com vindt u het handige
overzicht in folder en pdf formaat,

zodat u snel en makkelijk de juiste
IKO producten kiest voor het nieuwe
of te renoveren dak.
De IKO systemen garanderen een
perfect dak
Wilt u een perfect dak realiseren of u
verder bekwamen in onze daktechnologie
dan kunt u gratis scholing volgen bij
IKO BV. De inschrijvingsaanvraag kan via
de IKO site ‘Trainingcenter’.
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Energie-efficiënt, semi-automatisch en fluisterstil

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 Silent en DucoBox Focus
opent Duco met een wereldprimeur de deur naar de toekomst van ventilatie. Tijdens
VSK bleven de bewonderende oh’s en ah’s dan ook niet uit.
In aanloop naar 2020 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 nieuwe DucoBox Energy een
belangrijk wapen vormen. Met alle
technologie die is vervat in deze ventilatiebox, wordt Duco meteen aangezien
als voorloper in de markt van vraaggestuurde balansventilatie met warmteterugwinning. 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
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 toevoerzijde zo laag is (55 dB bij
325 m3/u) dat de DucoBox Energy als de
stilste WTW-unit van Europa kan worden
beschouwd.
Als Europees ventilatiespecialist wil
Duco met deze ontwikkeling geen nieuwe
weg inslaan, maar totaaloplossingen

aanbieden voor de residentiële en utiliteitsbouw, steeds met de mens als
centrale uitgangspunt.
Benieuwd naar meer? Bekijk de
geanimeerde productvideo op Duco’s
YouTube-kanaal en ontdek de tien
voordelen van de DucoBox Energy
van dichtbij!
www.duco-installateur.nl

Verwarming & Klimaat

Duco brengt met DucoBox
Energy wereldprimeur in ventilatie
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Vele mogelijkheden
Elektrotechniek

Berker leddimmer en
Hager modulaire dimmers
Steeds zuinigere en betere ledtechniek zorgt voor razendsnelle ontwikkelingen in
de verlichtingsbranche. Dit is een goede ontwikkeling, maar levert ook de nodige
uitdagingen op. Hoe kun je deze nieuwe lampen goed en zonder flikkeringen dimmen?
Oftewel, hoe weet je welke dimmer geschikt is voor welke lampen?
Designer-app. Hiermee heeft u een fraai
overzicht van alle verschillende Berker
designs altijd en overal bij de hand. U
kunt hiermee bijvoorbeeld schakelaars
configureren en de resultaten in 3D
bekijken. De app is beschikbaar voor
Android.

Om deze keuze makkelijker te maken
heeft Hager in zijn portfolio van draaidimmer-elementen een dimmer
aangepast. Daardoor werkt deze nu
feilloos met 230V dimbare ledlampen
Het gaat om de Berker-inbouwdimmer

Technische specificaties
Draaidimmer 500W (R, L) met
soft-klik, geschikt voor led.

met artikelnummer 2873. Deze was altijd
al geschikt voor 230V gloei- en halogeenlampen en conventionele trafo’s. Maar
de vernieuwde dimmer kunt u nu ook
gebruiken voor ledlampen met een
vermogen van 3W tot 100W.
Handig, die Berker Designer-app
Wilt u als installateur een inspirerende
presentatie geven over de mogelijkheden
van Berker? Download dan onze Berker

Modulaire dimmers van Hager
Ook in het Hager programma van
modulaire dimmers zijn diverse mogelijkheden. Zowel conventioneel als KNX.
Hager bood als eerste fabrikant de
oplossing voor het dimmen van energiezuinige lampen met de gepatenteerde
zelflerende dimtechnologie. De universele
dimmerserie EVN verkent de aangesloten
lamp, past automatisch het regelbereik
aan en geeft de volledige controle over
de lichtbron terug. Op deze manier kan
iedere gebruiker zelf elke dimbare lamp
aansluiten en inleren zonder hulp van een
ingewikkelde handleiding met tabellen
of een expert. De universele dimmers
van Hager zijn verkrijgbaar in twee
vermogensklassen: tot en met 300W of
tot en met 500W.
www.hager.nl
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NORTON WDO-SV-RS
Verlichting

Parkeergarage Aegon
dynamisch verlicht
Aegon heeft focus op duurzaamheid en is altijd op zoek naar verdere verbetering en
energiebesparing. Zo ook voor de verlichting van de parkeergarage en fietsenstalling
in haar hoofdkantoor waar tl-verlichting hing die continu op vol vermogen brandde.
Aegon koos voor de Norton WDO-SV-RS.

WDO-SV-RS: dynamische
verlichting
Het WDO-SV-RS armatuur (IP66)
biedt de perfecte lichtoplossing voor
de parkeergarage van Aegon. Ieder
armatuur is uitgevoerd met radar en
een schemerschakelaar en reageert
autonoom. Standaard brandt het
armatuur bij onvoldoende daglicht op
low level (25%) zodat er altijd een
minimum aan licht aanwezig is. Bij
geringe beweging reageert en schakelt
de WDO-SV-RS op naar medium level
(50%) en uiteindelijk, als personen of
auto’s nog dichter bij de armaturen
komen, naar high level (100%). Wanneer
het armatuur niets meer detecteert, dimt
het langzaam terug.

Energiebesparing en comfort
Theo van Rijn, vastgoedmanager bij
Aegon: ‘Voor onze bezoekers en medewerkers is het belangrijk dat ze zich
goed kunnen oriënteren en zich veilig
voelen. Maar we vinden het met het oog
op duurzaamheid ook belangrijk dat we
ons energieverbruik minimaliseren.
Samen met Norton hebben we gezocht
naar een goede balans tussen deze twee.
Met de geplaatste oplossing besparen we
maar liefst 90% energie ten opzichte van
de oude situatie. Het licht gaat vol aan als
het nodig is en dimt terug als het kan.’
Lange levensduur
De WDO-SV-RS heeft een levensduur van
meer dan 100.000 uur L80/B10. Hierdoor

wordt het onderhoud en de vervanging
van armaturen tot een minimum beperkt.
De efficiënte leds en slimme schakeling
zorgen voor een grote besparing op de
energiekosten. Bovendien voldoet het
armatuur aan de norm voor Energie
Investeringsaftrek (EIA). Dit resulteert in
een aanzienlijke verlaging van de TCO
(Total Cost of Ownership).
Een milieubewuste keuze die ook financiële waarde creëert!
Meer informatie
Bent u op zoek naar een oplossing voor
uw project? Neem dan contact op met
uw Technische Unie verkoopkantoor.
www.norton.nl/wdo-sv-rs
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Bailey
Verlichting

Uitbreiding succesvolle
Big Family collectie
Eerst was er Big Papi. Toen hij Big Mami
ontmoette, kwam al snel erna Big Johnny.
Zoals bij elke gelukkige en succesvolle
combinatie ligt gezinsuitbreiding voor de
hand.
Vanaf februari 2018 is die uitbreiding er met

de Big Baby, Big Jenny en de Big Benny.
Deze laatste telgen zijn een zeer
bijzondere toevoeging aan een collectie
die inmiddels in de professionele lichtmarkt een zeer speciale plaats inneemt.
Big Benny is de grootste van de drie. Met

for professionals

een lengte van 335 mm en een diameter
van 200 mm en zijn vorm, ziet hij eruit als
het bekende Michelin mannetje. Big Baby
(diameter 125 mm) en Big Jenny (diameter
165 mm) zijn erg bijzonder door hun vorm.
Deze is ongelijk en heeft allerlei oneffenheden. In combinatie met de sierlijke filamenten geeft dit een stijlvol en speels
lichteffect. Maar ook als de lampen niet
schijnen, schijnen ze door hun vorm en
uiterlijk. Zoals de rest van de Big Family
geven de nieuwe sterren lichtkleur 2200K,
zijn ze dimbaar (met de juiste led dimmer),
verbruiken ze weinig energie en gaan ze
lang mee (15.000 uur).
De Big Family geeft licht de decoratieve
functie die het verdient.
bailey.nl

Bruynzeel Home Products
Sanitair

Badmeubelen voor de
kleine badkamer
De wensen zijn groot, de ruimte beperkt.
Hoe kan er optimaal van de ruimte
gebruik worden gemaakt in de typisch
kleinere, Nederlandse badkamer?
Bruynzeel biedt hiervoor ondiepe

badkamermeubels. De Mino- en de Karoserie zijn speciaal ontworpen voor de
kleinere badkamer en kenmerken zich
door een dieptemaat van slechts 38 cm
en 40 cm. De Mino is verkrijgbaar in

vier breedtematen vanaf 50 cm. Dat geeft
merkbaar meer loop- en beweegruimte
in de badkamer. De Mino is voorzien
van een composiet wastafel en is
verkrijgbaar in zeven kleuren. De Karo
daarentegen, heeft een keramische
wastafel en is verkrijgbaar in vier kleuren
en vier breedtematen vanaf 60 cm. Deze
serie is bovendien voorzien van alle
gemakken: zowel de onderbouwkast
als de kolomkast heeft geïntegreerde
ledverlichting en de kolomkast is
voorzien van twee stopcontacten
waarmee elektrische apparatuur kan
worden opgeladen. Niet alleen luxueus
dus qua uitstraling, maar ook qua gebruik.
Meer weten? Bekijk onze website voor
alle mogelijkheden die het sanitair assortiment heeft te bieden.
www.bruynzeelhomeproducts.nl
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Radson warmtepompen

De warmtepomp is niet meer weg te denken uit de verwarmingsbranche. Daarom zal
iedere W-installateur vroeg of laat te maken krijgen met de term COP (coefficient of
performance): de verhouding tussen de warmteafgifte en de hoeveelheid verbruikte
energie. Hoe hoger dit getal, hoe beter het maandelijkse rendement voor de eindklant.

De legafstand geeft doorslag voor
een lagere energiefactuur
Dankzij een aantal specifieke calculatietechnieken kan je de COP nóg verhogen,
waardoor de installatie aan rendement
toeneemt. De calculatiedienst van
Radson kan als geen ander deze tech-

nieken toepassen, vermits ze het project
als geheel benaderen.
Hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe
hoger de COP en het rendement. En
indien men de warmtepomp combineert
met vloerverwarming, is er één factor
doorslaggevend: namelijk de legafstand
tussen de leidingen. Indien je de aanvoertemperatuur echt lager wil krijgen, dan
is het belangrijk de leidingen díchter bij
elkaar te leggen. Dit betekent misschien
aanvankelijk een ietwat hogere investering
en méér meters buis, maar de maandelijkse energiefactuur zal dalen.
Hoe krijg je de perfecte
combinatie legafstand en
aanvoertemperatuur?
Om installateurs te ontlasten van tijdrovende berekeningen heeft Radson

een full-service formule uitgewerkt bij de
aankoop van een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming. De W-installateur kan bij één partij terecht voor een
complete en integrale projectservice. De
calculatiedienst zorgt immers voor een
volledige berekening van de warmteverliezen, aansluitschema’s voor de warmtepomp, een kant-en-klaar legplan met
optimale legafstand en de aangewezen
aanvoertemperatuur. En om een 100%
warmtegarantie te verzekeren, neemt
Radson ook de activering van de warmtepomp op zich, en indien gewenst,
de installatie van de vloerverwarming.
Kortom, Radson biedt een complete
ontzorging en een rendabele warmtegarantie.
www.radson.com/nl

Verwarming & Klimaat

Hoe een totaaloplossing
het rendement kan verhogen
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VSH MultiPress ideaal systeem
Verwarming & Klimaat

Breed assortiment,
multiprofiel en handige tools
VSH biedt met haar Integrated Piping Systems een breed aanbod in
metaal en kunststof verbindingen. Met VSH MultiPress heeft VSH een
kunststof leidingsysteem in huis dat legio voordelen heeft en voor vele
toepassingen bruikbaar is.
VSH MultiPress is een hoogwaardig
kunststof leidingsysteem van leidingen en
fittingen met Kiwa-, KOMO- en GASTECsysteemkeur. De meerlagenbuizen zijn
uiterst flexibel en bieden daarmee optimaal
installatiegemak. In de buizen is een
aluminium laag aangebracht waardoor
de flexibele leidingen ná het buigen en
verpressen vormvast, robuust en stevig
blijven en dat de leidingen 100% zuurstofdicht zijn.
Bovendien biedt VSH MultiPress het
unieke voordeel dat het zowel met U- als
TH-profiel te verpressen is. Dat kun je
gewoon doen met de meeste, gangbare
pressbekken. Wie over wil stappen op dit
leidingsysteem hoeft er dus meestal geen
speciaal gereedschap voor aan te
schaffen.
Breder en dieper assortiment
Naast verwarming, drinkwater en
perslucht is VSH MultiPress sinds kort
ook geschikt voor gas. Tegelijkertijd zijn
er zo’n honderd nieuwe koppelingen,
overgangen en T-stukken aan het assortiment toegevoegd, zodat de installateur
nooit misgrijpt. Verder zijn de afmetingen
14 mm, 50 mm en 63 mm geïntroduceerd.
Het systeem beschikt ook nog over vele
andere voordelen. VSH MultiPress heeft

een handige kleurcodering per maatvoering en de uiterst slimme en eenvoudige
manier waarop de pressbek optimaal
wordt geplaatst. Samen met de Leak
Before Pressed-functie is dat dé garantie
voor snelle en zekere verpressing.
De rvs presshuls is corrosiebestendig en
daarmee de ideale oplossing voor het
instorten in dunne dekvloeren van beton
en cement.

de overgang naar draad of knel te maken.
Overgangskoppelingen zijn binnen het
VSH MultiPress-systeem als messing
koppelingen beschikbaar. Dat maakt dat
je in de praktijk heel eenvoudig de
overgang naar andere VSH-systemen
kunt maken. VSH belooft haar klanten
immers dat ze Integrated Piping Systems
levert en dit is daar een uitstekend
voorbeeld van.

Ook is gedacht aan de mogelijkheid om

www.vsh.nl/multipress
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TRILUX Ontria LED

We beginnen inmiddels de donkere dagen weer achter ons te laten. Maar goede
verlichting, en daarmee goed zicht, blijft het hele jaar door een belangrijk thema als
het aankomt op inbraakpreventie en arbeidsveiligheid.

Robuust design, krachtige
prestaties
Speciaal voor de prijsbewuste consument,
die geen concessies wenst te doen aan
kwaliteit en levensduur, brengt TRILUX
de Ontria LED op de markt. Dit kofferarmatuur laat zich kenmerken door een
hoge beschermklasse (IP66) en slagvastheid (IK08). En met een levensduur
van ruim 50.000 uur (80% lumenbehoud)
wordt de overstap naar led wel erg
aantrekkelijk.
Met behulp van diverse mast-/muurbevestigingen is het armatuur geschikt

Type
Ontria LED 3600 lumen 740
Ontria LED 6200 lumen 740
Ontria LED 9100 lumen 740
Ontria LED 12000 lumen 740
Mast-/muurbevestiging Ø 42 mm
Mast-/muurbevestiging Ø 60 mm
Mast-/muurbevestiging Ø 76 mm
Muursteun Ø 42 mm, hoek
Muursteun Ø 42 mm, vlak

voor montage op masten en muursteunen
met uiteenlopende diameters. Deze accessoires dienen apart besteld te worden. Het
armatuur is daarnaast eenvoudig te openen
met behulp van twee robuuste klemmen
aan de zijkant van het armatuur.
U profiteert bij Technische Unie tijdelijk
van scherpe netto actieprijzen op de
Ontria LED kofferarmaturen.
Een opsomming
• Veilig
Beschermklasse IP66 en slagvastheid IK08.
• Veelzijdige toepassing

Vervangt
50W*/80W**
70W*/125W**
100W*
150W*

Art.nr.
1185 627
1185 634
1185 641
1185 648
1186 551
1186 558
1186 565
1160 385
1160 378

BE-prijs
189,50
209,50
259,50
279,50
15,00
20,00
25,00
55,00
45,00

Hellingshoek instelbaar (0°-5°-10°-15°)
en geschikt voor zowel mast- als muurmontage met afzonderlijk te bestellen
mast-/muurbevestiging.
• Energie-efficiënt
Voorzien van de nieuwste ledtechnologie
met een levensduur van 50.000 uur
(80% lumenbehoud).
• Ter vergelijk
Levensduur kwikdamplamp CVSA
8.000 uur.
Bezoek TRILUX tijdens
LIGHT + BUILDING
Bent u van plan om van 18 tot en met
23 maart naar Frankfurt te komen?
Breng dan zeker even een bezoek aan
onze stand in Hal 3.0 Stand D & E 11.
Wij tonen u hier graag de laatste verlichtingsinnovaties voor industrie, kantoren,
onderwijs, retail en zorg. Zowel voor
binnen- als buitenverlichting. U bent van
harte welkom voor een kopje koffie en een
Nederlandstalige rondleiding. Vraag bij de
ontvangstbalie naar één van onze Nederlandse collega’s op de stand. Gratis
toegangskaarten zijn verkrijgbaar via:

* hogedruk natriumdamplamp / halogeen metaaldamplamp
** hogedruk kwikdamplamp

www.trilux.com/lb2018

Verlichting

Krachtig kofferarmatuur
TRILUX Ontria LED
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Sentry veiligheidsrelais
Industrie

Maak persoonlijke
veiligheid compleet
ABB maakt persoonlijke veiligheid compleet. Naast beschermingsmiddelen zoals
helm, bril en oorbescherming, is ook de nieuwe generatie Sentry veiligheidsrelais
onmisbaar als het veiligheid betreft.

ABB Sentry levert met slechts twaalf
typen een oplossing voor nagenoeg elke
veiligheidsapplicatie. Dat betekent dus
minder voorraad, minder benodigde
opslagruimte en besparen op logistieke
kosten. Maar de Sentry-reeks kent nog
meer voordelen. Een geïntegreerde leddisplay en nauwkeurige timerfuncties
bijvoorbeeld. Maar ook eenvoudige
installatie, het versnellen van troubleshooting en het minimaliseren van
onnodige downtime.
Compact gemak
De Sentry-serie omvat vier klassen veiligheidsrelais en dekt daarmee een breed
toepassingsgebied. Zo zijn de basismodellen geschikt voor de eenvoudigere
veiligheidsfuncties, terwijl de universele
modellen geavanceerde features en een
hoge mate van flexibiliteit bieden. Dat
alles in een compact ontwerp van slechts

22,5 mm breed, zelfs als het gaat om de
modellen met 2 NO + 2 NO-uitgangen.
Gebruiksvriendelijk
Ook heeft ABB bij de ontwikkeling goed
gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid.
Zo zijn alle klemmenblokken uitneembaar,
wat zorgt voor een snelle en gemakkelijke
aansluiting en vervanging en dus volop
installatiegemak. Gebruikers kunnen
verder gebruikmaken van een handmatige
of automatische reset via een schakelaar
op de voorzijde van de relais. Bovendien
zorgt de introductie van de multiresetfunctie ervoor dat er met één resetknop
nu gelijktijdig (maximaal) tien Sentry
veiligheidsrelais te resetten zijn.
Status en timers met precisie
De status van Sentry veiligheidsrelais
is daarnaast altijd direct afleesbaar.
Driekleurige leds maken meer status-

meldingen mogelijk en vereenvoudigen
de troubleshooting. Daarnaast bieden
de modellen met display vooringestelde
configuraties en uitgebreide foutinformatie,
zoals de laatste tien fouten. De nieuwe
timerfuncties kunnen tot slot tussen 0 en
999 seconden worden ingesteld met een
nauwkeurigheid van ± 1%, momenteel de
hoogste in de industrie.
Dat alles maakt Sentry ideaal voor
machine- en paneelbouwers die met de
grootst mogelijke precisie snel veilige
toepassingen willen realiseren.
www.abb.nl/lowvoltage
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Paffoni introduceert:
Sanitair

Shower pipe ‘Moby’ 280
‘Moby’ rain shower 280
• Hoofddouche wit ABS
280 x 280 mm

‘Moby’ handdouche
• Met wandhouder
• Drie jets, selectie met roterende
greep
• Ø 140 mm
• Wit/chroom

Shower pipe ‘Moby’
• Thermostatische mengkraan
chroom met omsteller
• Douchetablet in wit veiligheidsglas
• Rechthoekige kolom in messing
chroom
• Doucheslang silverflex 1.500 mm

Type
ZCOL667CRAG

Art.nr.
4183 762

BE-prijs
975,00

De Moby is simpel aan te sluiten op bestaande koppelingen
(h.o.h.15 cm). U creëert met gemak een mooi douchesysteem
zonder allerlei dure aanpassingen. De thermostaat is voorzien
van een platte bovenkant van gematteerd wit veiligheidsglas,
hierdoor wordt een mooie afzetplek gecreëerd voor douchespullen. De volledige messing koker eindigt in een chroom/
witte hoofddouche van 28x28 cm en de handdouche heeft
een doorsnede van 14 cm. De regeling voor drie verschillende
straalsoorten is verwerkt in het handvat van de handdouche.
De doucheslang is 150 cm lang, in PVC en zilverkleurig.
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Creëer ideale situaties
Verlichting

Intelligente verlichting
voor een slimme school
Goede verlichting is een fundamenteel onderdeel voor een inspirerende leeromgeving.
iQ Connect is een nieuwe intelligente
oplossing die is gebouwd op draadloze
communicatie. De toepassing is zelf kalibrerend en zorgt voor een gelijkmatig
lichtniveau in het hele klaslokaal. Er zijn
geen externe sensoren nodig.
Aura Light biedt nu twee led armaturen
aan die speciaal ontwikkeld zijn voor
schoolomgevingen met iQ Connect
verbinding. Lezzon is een armatuur voor
algemene verlichting met hoge energieefficiëntie en lage onderhoudskosten.
Het zorgt voor 65% direct en 35%
indirect licht. Znap is het perfecte whiteboard armatuur voor verblindingsvrije
werkverlichting. Znap led is ook zeer
eenvoudig te installeren, er is geen

gereedschap nodig om het armatuur op
de wandsteun te monteren.
Alle armaturen zijn uitgerust met ingebouwde sensoren voor een volledige
bewegingsdekking en specifieke lichtomstandigheden. U kunt de instellingen
ook gemakkelijk aanpassen via uw
smartphone App. Het is een energiezuinige oplossing die u tijd en installatiekosten bespaart. Met iQ Connect kunt u
tot 70% besparen ten opzichte van een
conventionele oplossing.
www.auralight.nl

Bezoek ons bij Light + Building
Aura Light GmbH:
Hal 4.1 - Booth B50

Nieuw
Sanitair

Pressalit 300 Slim
Pressalit lanceert een nieuwe en stijlvolle toiletzitting: Pressalit 300 Slim.
Het design van de zitting is vlak en minimalistisch.
De zitting past op de modellen van de
series 280, 300 (met uitzondering van
sommige Comfort modellen) en 345 van
Sphinx. Ook op Rimfree, Sphinx Acanto
en verkorte modellen! Met zijn vederlichte
lijnen is Pressalit 300 Slim een uitstekend
ontworpen toiletzitting, die bruist van hoge
functionaliteit en gestroomlijnde elegantie.
Standaard in wit en met toebehoren voor
normale montage van onderaf maar ook
voor topmontage. Het vlakke design van
zitting en deksel is niet alleen een lust
voor het oog, maar maakt ook de

Type
300 Slim standaard
300 Slim met soft close

schoonmaak en het onderhoud van de
toiletzitting gemakkelijk.
Met een toiletzitting van Pressalit bent u
verzekerd van een slijtvast product dat is
ontworpen voor dagelijks gebruik. De
zitting werd onderworpen aan uitgebreide
sterkteproeven en kan gegarandeerd een
gewichtsbelasting van maximaal 240 kg
aan. Met de soft close-functie krijgt u de
vederlichte luxe waarmee de zitting stijlvol
en met een zachte beweging gesloten kan
worden. Tien jaar garantie op uw toiletzitting is standaard.

Art.nr.
1655 271
1655 306

BE-prijs
56,00
99,00

nl.pressalit.com
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Siemens

In steeds meer supermarkten, productiehallen, gebouwen en distributiecentra
worden elektrische installaties en machines van stroom voorzien via het
SIVACON 8PS railkanaalsysteem van Siemens. De BD01-uitvoering, geschikt
voor toepassingen tot 160A, is sneller te monteren dan kabels, neemt minder
ruimte in beslag en kan worden hergebruikt.

Railkanaalsystemen vormen een
goed alternatief voor kabels. Door hun
modulaire opbouw kan men ze bij een
verbouwing of renovatie eenvoudig uit
elkaar halen en later weer in elkaar
klikken. Handig voor bijvoorbeeld supermarkten, waar om de zoveel jaar een
herindeling van de ruimte plaatsvindt,
waarbij vaak ook koelmeubels en andere
apparaten een andere plek krijgen.
Diverse aftakkasten
De railkanaalsystemen hebben om de
halve meter een aftakopening waarop
een aftakkast bevestigd kan worden.
Dit maakt de stroomvoorziening van
apparaten minder bewerkelijk dan
wanneer men een aftakking met kabels
realiseert. Men is dus flexibeler en heeft

minder ruimte nodig. De aftakkasten zijn
verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen.
Een aftakkast kan worden uitgevoerd
met verschillende soorten beveiligingen,
waaronder installatie-automaten.
Kabels kunnen op de aftakkast aangesloten worden via een CEE- of GST18connector, zodat ook de afgaande
bekabeling snel en eenvoudig gerealiseerd kan worden. De aftakkasten
kunnen voorzien worden van energiemeting. Ideaal om het stroomverbruik
te monitoren en aan energiemanagement
te doen.
Overzichtelijk en veilig
Een bijkomend voordeel van railkanaalsystemen is hun overzichtelijkheid.
Mocht er toch eens iets niet goed gaan,

dan is de fout snel gevonden. De railkanaalsystemen bevatten geen brandbare
onderdelen en zijn halogeenvrij. In tal van
supermarkten borgen ze op een veilige
manier de beschikbaarheid van ovens,
koelkasten, verlichting en kassasystemen.
Ook in productiehallen van fabrieken
worden de systemen vaak toegepast.
Voor grotere machineparken en datacenters kan Siemens ook het zwaardere
systeem BD2 tot 1.250A leveren. Voor
zowel het BD01- als het BD2-systeem is
naast de koperen uitvoering een goedkopere aluminiumuitvoering verkrijgbaar.
www.siemens.nl/energieverdeling

Elektrotechniek

Siemens railkanaalsysteem is
duurzaam alternatief voor kabels
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Close-in More
Verwarming & Klimaat

Méér uit één kraan
Dé vier-in-één kraan voor koud, warm, kokend én gezuiverd water.

Cash-back actie
Let op! Voor u als installateur
is er ter introductie een mooie
aanbieding. Registreer de
Close-in More en profiteer van de
cash-back actie. U ontvangt aan
het eind van de maand € 100
terug op uw rekening!

water tapt. Het assortiment bestaat uit
twee pakketten: de Close-in More rvs
4in1 Square en de Close-in More Chrome
4in1 Round. Naast de kraan en de boiler
bevat het pakket een EasyBox voor meer
installatiegemak. Dat smaakt naar More!

De voordelen op een rij
• Koud, warm, kokend én
gezuiverd water
• Meer garantie: liefst zeven jaar!
• Meer installatiegemak met de
EasyBox

Het kokendwaterpakket
Itho Daalderop introduceert het Close-in
More kokendwaterpakket. Deze bestaat
uit een tien liter kokendwaterboiler en
een vier-in-één kokendwaterkraan die
koud, warm, kokend én gezuiverd

Touch-bediening
De kranen zijn elektronisch en uitgerust
met touch-bediening en led-indicatie. De
bediening is voorzien van een kindveilige
druk- en draaibeveiliging met elektronische terugslag. De automatische
regeling zorgt ervoor dat de kokendwaterstraal direct stopt wanneer de
knop wordt losgelaten. Ook is de kraanuitloop zo ontworpen dat de buitenkant
niet te heet wordt.
ithodaalderop.nl
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Niko

Niko heeft, na de recente introductie van de 2-draads drukknopdimmer, zijn
programma universele dimmers verder uitgebreid met een 2-draads type met
draaiknop. Tevens zijn alle dimmers nu voorzien van TF/CAB filtering.
Ledlampen dimmen
Ledlampen bieden heel wat voordelen.
Zo zijn ze heel energiezuinig en gaan
lang mee. Maar soepel ledverlichting
dimmen is niet altijd eenvoudig. Traditionele dimmers kunnen vaak ledlampen
niet goed dimmen omdat deze niet voor
deze belasting zijn ontworpen. Een
tweede probleem is dat ze moeite
hebben met een laag wattage. Ook
gebruiken de verschillende lampenfabrikanten geen uniforme technologie
in de ledlamp zelf, wat het voor de
dimmer ook moeilijk maakt. Gevolg:
vaak kun je nieuwe lampen niet
aansluiten op de oude dimmer; ze
flikkeren en gaan snel stuk.
De nieuwe generatie Niko dimmers
zijn universele dimmers, dus die
kunnen allerlei soorten lampen en dus
ook ledlampen dimmen. De nieuwste
2-draads dimmers zijn voorzien van
acht verschillende dimprofielen zodat
voor elk type lamp een geschikt profiel
gekozen kan worden.
TF/CAB ontstoring in Niko dimmers
TF (toonfrequent) of CAB (centrale afstand
bediening) signalen kunnen behoorlijke
storing geven op gedimde lampen.
TF/CAB signalen worden gebruikt om
via het stroomnet schakelsignalen te
geven. Enkele voorbeelden zijn de
signalen die de netbeheerder verstuurd
om de verbruiksmeters van dag naar
nacht tarief te laten omschakelen en
stuursignalen om de straatverlichting
aan of uit te zetten.
Om deze signalen te onderdrukken
heeft Niko zijn dimmers nu voorzien van
TF/CAB filtering.
Hiermee is het hinderlijk knipperen van
gedimde groepen op vaste tijden in de
meeste situaties verleden tijd.
Op www.niko.eu kunt u alle dimmers
vinden met hun technische specificatie.

Online dimmerzoeker
De juiste dimmer voor een lamp vinden?
Of weten welke lampen je aan een
bepaalde dimmer kunt aansluiten? Op
www.niko.nl/dimmerzoeker vindt u voor
elke lamp de ideale dimmer en voor elke
dimmer de ideale lamp.

Type
Sokkel universele drukknop dimmer
(310-02901 - afwerkset xxx-31002)
Sokkel universele draaiknop dimmer
(310-03901 - afwerkset xxx-31003)

www.niko.eu

Art.nr.

BE-prijs

5977 714

107,15

4184 231

107,15

* met CAB-ontstoring, 2-draads, 3-300W, led dimmer, prijs exclusief afwerkset

Elektrotechniek

Nieuwe 2-draads dimmers,
TF/CAB filtering en dimmerzoeker
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BUSCH-FREE@HOME® WIRELESS
Elektrotechniek

Geschikt voor iedere
woonsituatie
Busch-free@home® Wireless Sensoren, actoren en de besturing worden in één flexibel
netwerksysteem verbonden. Draadloos zonder de muren te beschadigen en daarmee
perfect voor renovaties. Zo worden ook bestaande woningen, een smart home.

• Wireless-variant opent
nieuwe mogelijkheden voor
moderniseringsprojecten
• Interessant voor renovatie
• Beste draadloze verbinding
dankzij meshed-network
• Lagere installatiekosten
• Draadloze en bedrade
componenten in één systeem
• Voor een slimme besturing
van licht, verwarming,
airconditioning en jaloezie
• Geen hak- en breekwerk voor
extra buskabel bij de sensoren

Het succes van Busch-free@home® is
gebaseerd op drie factoren: meer mogelijkheden, minder beperkingen en een
gemakkelijkere bediening. Nu komt daar
nog een argument bij: eenvoud door
draadloze verbindingen. Zo worden
sensoren, actoren en de intelligente
besturing zonder extra bedrading met
elkaar verbonden. Het verschil is fundamenteel omdat alleen zo de muur ongewijzigd kan blijven. Bij renovatieprojecten
kunnen licht, verwarming, airconditioning
en jaloezieën op het nieuwste Smart
Home-niveau worden gebracht.
Voor de elektro-installateur is de
installatie van Busch-free@home®
Wireless zeer eenvoudig en kan binnen
korte tijd worden gerealiseerd. De kern
van de installatie is het System Access
Point waarmee toegang met pc of tablet
mogelijk is. Ook voor de gebruiker is het

systeem praktischer omdat verlichting,
airconditioning en veiligheid zo zeer
eenvoudig geregeld kunnen worden.
Alle apparaten kunnen intuïtief worden

Het flexibele System Access Point
Het System Access Point ondersteunt zowel
draadloze als bedrade media in één installatie.
U kunt onafhankelijk van de uitvoering zowel
inbouwapparaten als apparaten voor montage op
DIN-rail volledig vrij met elkaar combineren. Ook de
bediening is uniform via de sensoren aan de deur of
met de app op de tablet of smartphone.

bediend met schakelaars en display,
mobiel met de smartphone, zelfs met
spraak. Busch-free@home® Wireless
kan zonder problemen in het bestaande
Busch-free@home®-bussysteem
worden gecombineerd, is toekomstgericht uitbreidbaar en daarmee een
waardevaste investering.
www.busch-jaeger.nl/freeathome

39
Start Highbay

Start Highbay is een uitgebreide reeks industriële led armaturen met hoog rendement,
ontworpen voor de productievloer, opslagruimtes, luchthavens, supermarkten, doe-hetzelf zaken en grote commerciële centra.
Met een levensduur van 50.000 uur, een
garantie van vijf jaar en uiterst energieefficiënte ledtechnologie, kan Start
Highbay uw werkingskosten en energieverbruik drastisch doen dalen.
Onze Start Highbay reeks biedt energiezuinige industriële led armaturen met een
hoog rendement en een lange levensduur.
De reeks biedt aanzienlijke energiebesparingen en kan uw werkingskosten en energieverbruik drastisch doen dalen, bij het
vervangen van 250-400W HID armaturen
of in een nieuwe installatie. De armaturen
kunnen ook gebruikt worden met een PIR
sensor die tot tien armaturen op 1-10V
kan aansturen en waardoor het energieverbruik nog verder daalt.

De armaturen worden aangeboden
in drie verschillende lumenpakketten
(13k lm, 19,5k lm, 26k lm) en twee
verschillende bundelhoeken (60º en 90º).
Ze zijn bovendien beschikbaar in kleurtemperaturen neutraal wit (4000K) en
koelwit (6500K) en leveren een heldere
lichtkwaliteit die de productiviteit ten
goede komt in combinatie met een lange
levensduur van 50.000 uur (L70B50) en
een garantie van vijf jaar. Dit biedt u
volledige gemoedsrust, want er is
minimaal onderhoud nodig waardoor
het risico op onderbrekingen of hinder
aanzienlijk vermindert. Door de lage
verblinding (< 25) en een werkingstemperatuur van -30ºC tot +50ºC worden deze
armaturen aanbevolen voor industriële

toepassingen. De reeks kan bovendien
uitgerust worden met extra accessoires
zoals diverse reflectoren (aluminium,
zwart aluminium of perspex) en bevestigingsbeugels voor gebruik in diverse
niet-gependelde toepassingen.
Start Highbay werd ontwikkeld als
energiezuinige oplossing met een lange
levensduur, waardoor het de eerste
logische keuze is van elke installateur
en aannemer.
www.sylvania-lighting.com

Industrie

Energiezuinig met lange
levensduur, de perfecte oplossing
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Eaton
Elektrotechniek

Optimaliseer bescherming
en energiebeheer met Eaton
Bescherm uw waardevolle IT-apparatuur en beheer uw energie-infrastructuur en
virtuele omgevingen samen, allemaal via één enkel scherm.
Beschikken over de juiste UPS om
IT-apparatuur tegen stroomproblemen, en
uw bedrijf tegen onverwachte downtime te
beschermen, is de eerste stap. Maar met
een toenemend aantal bedrijfstoepassingen
dat op gevirtualiseerde platformen draait is
het cruciaal dat uw stroombescherming

zich uitstrekt tot uw gevirtualiseerde
servers. Dit is de volgende stap.
De juiste aanpak
Overweeg een virtualisatie-ready UPS van
Eaton om de bescherming van uw virtuele
servers te optimaliseren. In combinatie
met Eaton’s Intelligent Power Software
kunnen ze worden gemonitord en beheerd
via uw virtualisatie-dashboard - waardoor
maatregelen voor calamiteitenbeheersing
kunnen worden geïnitieerd in geval van
een alarm.
Door de Intelligent Power Manager
software te combineren met de voor
virtualisatie voorbereide UPS-en van
Eaton, kunt u een hoge uptime van

IT-toepassingen, gegevensintegriteit en
bedrijfscontinuïteit verzekeren.
Ga voor meer informatie naar:
www.eaton.nl/optimizedpower

Business Line van Aquaberg
Sanitair

Slimme waterafvoer
Aquaberg B.V. uit Hoevelaken biedt een slimme, hygiënische oplossing
voor waterafvoer bij commerciële accommodaties:
Business Line, een productlijn van rvs
vloerputten en afvoergoten. Briljant voor
alle ruimten waar hoge HACCP-eisen
gelden!
Commerciële accommodaties
Hoe groter de afvoercapaciteit van
vloerput of afvoergoot, hoe minder tijd
het de medewerkers kost om de vloer
schoon te maken. En tijd is… precies:
geld! De Business Line van Aquaberg
bewijst dat optimale afvoercapaciteit,

Type
Put 145x145 o/u 75 mm
Put 200x200 o/u 110 mm
Put 500x500 o/u 110 mm
Sleufgoot 1000x20 z/u 110 mm

hygiëne, kwaliteit en slipveiligheid prima
samen gaan. En dat maakt deze productlijn
van rvs vloerputten en afvoergoten zo
geschikt voor commerciële accommodaties, zoals supermarkten, de detailhandel, horeca, sport- en fitnesscentra.

De Business Line wordt voor uiteenlopende toepassingen gebruikt. Denk
daarbij aan sauna’s, spoelkeukens,
slagerijen of restaurants. Informeer
gerust naar de mogelijkheden!
www.aquaberg.nl

Gemakkelijk te installeren
Business Line rvs vloerputten en afvoergoten van Aquaberg zijn complete standaardproducten en via Technische Unie
leverbaar. Installeren is heel gemakkelijk.

Art.nr.
7717 277
7717 340
7717 599
7717 627

BE-prijs
275,47
331,55
950,16
1.090,49
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ZentaSol Plus

De ZentaSOL Plus heeft een verbetert boilervat. Het energie-efficiëntieklasse
label gaat hierdoor van label E naar label B. Het totale systeem, inclusief
zonnecollectoren gaat hierdoor van A+ naar A++. Uw klant profiteert daarom
ook van de ISDE-subsidie.

Voordelen ZentaSOL Plus
• Drukloos watergevuld terugloop
systeem
• Hoogwaardig 110 L kunststof
boilervat
• Voorgemonteerd lichtgewicht
kunststof tank (27 kg) voor
eenvoudige plaatsing
• Lichtgewicht & stijlvolle collectoren (32 kg)
• Horizontale en verticale
uitvoering DB200 collectoren
• Hoge opbrengst; 3,4 GJ/jaar bij
één collector en 4,4 GJ/jaar bij
twee collectoren
• Hygiënisch en veilig: minimale
voorraad sanitair warmwater
• Glycolvrij

Betrouwbaarheid &
onderhoudsvrij!
Het ZentaSOL Plus boilervat is beter
geïsoleerd, maar verder is de boiler
nagenoeg identiek aan de ZentaSOL
Upgrade. Met dit zonneboilersysteem
zet de consument nog altijd een overtuigende stap naar rendabele duurzame
energie in huis. Dit door een hoge
opbrengst (GJ) bij een lage investering.

samen te stellen met de lichtgewicht
collectoren en het kunststof boilervat.
Net zo gemakkelijk te installeren.
Betrouwbaar en onderhoudsarm, maar
nu met een hoger energieefficiëntieklasse
label. Uiteraard behoudt u de garantie
van vijf jaar op de zonneboiler en de
collectoren. Eenvoudiger én aantrekkelijker kan het niet.
www.remeha.nl

Efficiënter & aantrekkelijk
Het efficiënte terugloopsysteem van
de ZentaSOL Plus is ongekend simpel

Verwarming & Klimaat

Haal nóg meer
energie uit de zon!
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Legrand, Minkels en Raritan
Elektrotechniek

Specialistisch
datacenterteam in Nederland
Legrand, Minkels en Raritan hebben
hun strategie de afgelopen jaren verder
op elkaar afgestemd om de markt te
voorzien van een complete en servicegerichte datacenterstrategie. In Nederland
is er nu één datacenterteam ‘Legrand
Data Center Solutions’ om u te kunnen
bedienen met een nog breder portfolio
aan innovatieve datacenteroplossingen.
Legrand, Minkels en Raritan bieden al
geruime tijd geïntegreerde oplossingen
voor de datacentermarkt. Terwijl Minkels
oplossingen levert op het gebied van
IT-behuizingen en koeling, richt Raritan
zich op power management en remote
access en is Legrand specialist op het
gebied van gebouwgebonden infrastructuur. Om u nog gerichter en
efficiënter van dienst te kunnen zijn, is
besloten de samenwerking tussen de
bedrijven te intensiveren.

Deze integratie tussen Legrand,
Minkels en Raritan heeft voor u positieve
gevolgen; één aanspreekpunt met jarenlange kennis, wereldwijde ervaring en een
afgestemd innovatief productportfolio
voor ieder datacentervraagstuk. Bij
complexe projecten is de steun van
een goed geïnformeerde, betrouwbare
partner essentieel. Het Legrand Data
Center Solutions team biedt een breed
scala aan duurzame en innovatieve
datacenteroplossingen, ontworpen
door specialisten. Zowel voor de infrastructuur - met oplossingen voor racks,
containment, koeling en PDU’s - als ook
UPS’en, netwerkbekabeling en kabelmanagement.
www.legrand.nl

Interlight
Verlichting

Sneller installeren met
Interlight Easyfit+
Interlight biedt een breed programma ledverlichting voor de utiliteit.
Maar we doen meer:
We pakken onze ledproducten aan om
ze nóg duurzamer te maken. Kijk eens
om u heen als u een aantal armaturen
uitgepakt en geïnstalleerd hebt: een berg
plastic en karton is het gevolg. Zonde, het
is onnodig vervoer van lucht, zorgt voor

extra CO2-uitstoot en te veel grondstofgebruik. Zaken die noch efficiënt noch
milieuvriendelijk zijn.
De nieuwe serie Easyfit+ armaturen
zijn de ideale oplossing voor projecten in
kantoorgebouwen.
Naast de ideale producteigenschappen
voor een kantooromgeving (CRI > 80,
UGR < 19 en EIA) wordt dit product in
een speciale projectverpakking geleverd.
Maar liefst zeven armaturen worden in
een handige box aangeleverd, met daarin
de door u gekozen drivers (al dan niet
voorzien van Schuko of Wieland aansluitsnoeren).

Op deze manier gebruiken we veel
minder verpakkingsmateriaal (duurzaam
én het scheelt opruimen) en kunnen de
armaturen veel sneller geïnstalleerd
worden.
www.koopman.nu/duurzaam

Type
IL-P595K3U-BOX
IL-P595K4U-BOX
IL-D595D
IL-D595PX
IL-D595P9
IL-D595PDALI

Art.nr.
3516 858
3516 865
3619 030
1486 879
1486 872
3516 844

BE-prijs
525,00
525,00
23,58
25,95
16,55
83,00
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Agenda
maart 2018
| ESEF
20 t/m 23 maart 2018
Jaarbeurs Utrecht
www.esef.nl
Solar Solutions 2018
Expo Haarlemmermeer
21 en 22 maart 2018
www.solarsolutions.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

oktober 2018

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

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

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

april 2018
| EMPACK
10 t/m 12 april 2018
Jaarbeurs Utrecht
www.jaarbeurs.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.
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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.

Even geen zorgen hebben
omdat mama
een spin op je buik zet
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders
www.kinderfonds.nl

