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Hulp bij montage en
kennis verkrijgen!
Een groeiende markt met minder mensen met
vakkennis en montagetijd?

Werkspoorkathedraalindustriële hotspot Utrecht

Dat vraagt om slimme oplossingen en een efficiënte
manier om uw kennis en die van uw collega’s op pijl
te houden!

“Met AMAXX®
combinaties
zijn flexibele
aansluitingen
snel gemonteerd
en afgezekerd”.

Voor projecten als transformaties, hotelkamers,
studentenwoningen zijn stekerbare oplossingen
vaak een tijdspakker!
Maar ook garanties en zekerheid zijn voor u
natuurlijk steeds belangrijker. JUNG biedt een
pakket standaard oplossingen alsmede de mogelijkheid volgens uw wens te assembleren, bij
JUNG in Duitsland en met JUNG garantie op het
complete product! Daar heeft u wat aan.
Na de zomervakantie komen wij naar uw
eigen groothandelsvestiging met
Hateha on Tour. Hier bieden we korte
(max. 2 uur) inhoudelijke kennissessies,
van ontbijt tot bitterballensessie,
met interessante onderwerpen.
Kom zelf of laat uw collega’s
komen en blijf up to date!

AMAXX® combinaties, altijd veilig met
hoogwaardige Doepke automaten

Een fijne zomervakantie
gewenst!
In de industrieel ogende apparatenhal worden nu evenementen gehouden

Hans Arentsen

Veel aansluitruimte
bij de grote 125A
contactdozen
van MENNEKES

Vanaf 1960 was dit een werkplaats voor
staalconstructies. Hier werd bijvoorbeeld
gewerkt aan de Van Brienenoordbrug, de
Euromast, de Oosterscheldekering, tanks
voor Pernis en treinen. Vorig jaar heeft
een projectontwikkelaar dit bijzondere
industriële pand een tweede leven gegeven
als evenementenlocatie. Installatiebedrijf
Baas B.V. uit Lijnden kreeg opdracht om de
ET-installaties te verzorgen.
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Voorbereid op alle keukenappa
ratuur met AMAXX® combinaties
Naast de hoge apparatenhal zijn
keukenvoorzieningen waar huurders
de catering kunnen voorbereiden
en apparatuur voor hun evenement
kunnen plaatsen, zoals koelkasten
en ovens. Deze apparatuur heeft
stroom nodig, maar het is nooit van
tevoren duidelijk welke stroomvoorzieningen er exact nodig zijn. Om
toch altijd in de vraag te kunnen

voorzien, heeft Baas hier gebruik
gemaakt van de AMAXX® combinaties
van MENNEKES met verschillende
aansluitingen, die ook allemaal al
beveiligd zijn. Met zes combinaties
met zowel CEE-contactdozen 32A,
400V als 230 Volt contactdozen
met beschermingscontact, hebben
de huurders tijdens hun evenement
altijd voldoende aansluitingen voor
hun apparatuur.
Omdat de combinaties reeds voorzien
zijn van de hoogwaardige Doepke
beveiligingen, kunnen de contactdozen direct veilig in gebruik worden
genomen. En voor installatiebedrijf
Baas bieden deze voorbedrade
combinaties vele uren tijdbesparing
ten opzichte van het installeren van
losse componenten en beveiligingen.

Zware aansluitingen voor zware
apparatuur
In de apparatenhal zelf, waar de
indrukwekkende industriële sfeer is
behouden, worden evenementen
gehouden en mediaproducties
gemaakt. Hieronder bijvoorbeeld
het zwaarste obstakelparcours ter
wereld, Ninja Warrior. Voor dit evenement is alleen al voor licht en
geluid 1200A nodig aan voeding.
Om ook voor dergelijke evene
menten voldoende voeding te
kunnen bieden, heeft Baas in de
apparatenhal acht contactdozen
aangebracht van 125A, 400V.
Zoals te zien op de foto, hebben
de grote uitvoeringen van deze
contactdozen een grote behuizing,
met veel aansluitruimte, wat de
installatie weer vergemakkelijkt.

Specifieke eisen:
- Flexibel qua voeding voor
diverse apparatuur.
- Voorbereid op hoge wattages
aan voeding.
Oplossing:
- MENNEKES AMAXX® combinaties
met verschillende aansluitingen.
- MENNEKES 125A contactdozen.
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Schuch specialist
in ledverlichting
levensmiddelenindustrie
Arla Foods B.V. voorziet Nederland van dagverse en houdbare zuivel,
zoals melk, yoghurt, kaas en boter. U kent Arla ongetwijfeld van uw
dagelijkse boodschappen, Melkunie, Milk & Fruit, Breaker en bijvoorbeeld
stroopwafelvla en Skyr. De coöperatie is in handen van melkveehouders
uit zeven verschillende Europese landen en richt zich op eerlijke, duurzame
productie, zonder kunstmatige toevoegingen.

Het duurzame karakter van de coöperatie is niet alleen terug te vinden
in eerlijke producten “zonder rommel”
zoals zij zelf zeggen, maar is ook
zichtbaar in het productieproces en
de zorg voor medewerkers. Toen
vorig jaar de bestaande TL-armaturen
in de twee processing afdelingen en
de C.I.P. afdeling (Cleaning In Place)
gebreken begonnen te vertonen,
zoals broze kappen en verminderde
lichtopbrengst, riep Arla ons advies
in over het vervangen van de 250
bestaande TL-armaturen.

“Werknemervriendelijke
omgeving door de
gesatineerde kap”.
Schuch armaturen bestand tegen
vetten, agressieve reinigings- en
oplosmiddelen. Deze agressieve
chemische middelen hangen tenslotte
ook na het schoonmaken altijd nog
in de lucht, en zouden standaard
armaturen broos maken.
De armaturen voldoen hiermee aan
de eisen van de IFS, HACCP en
hygiënemaatregelen voor machines
en installaties.
Comfortabele ledverlichting –
voorkom verblinding
In verband met energiebesparing
was de keuze voor ledverlichting
voor de hand liggend. Maar niet alle

Specifieke eisen:
- Ledverlichting.
- Moet voldoen aan de IFS en HACCP,
hygiënemaatregelen.
- Werknemervriendelijke productieruimtes.
- Bestand tegen hoge temperaturen.
Oplossing:
- Schuch H45 ledarmaturen voor de
levensmiddelenindustrie.
- Gesatineerde kappen.
Deze Schuch armaturen zijn bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen

lichtopbrengst gaven op de werkvloer,
maar werknemers (bijvoorbeeld bij
het oplopen van een trap richting
een armatuur) toch verblind konden
worden. Dit is niet alleen oncomfortabel, maar kan ook tot gevaarlijke
situaties leiden in de werkomgeving.
Met de speciale gesatineerde kappen
van de Schuch armaturen werd ook
dit probleem ondervangen en hebben
de werknemers nu een veilige en
comfortabele werkomgeving.

ledarmaturen zijn even ‘werknemervriendelijk’. De technische dienst van
Arla Foods heeft intern proeven
gedaan met verschillende fabricaten
en soorten armaturen. Hieruit bleek
dat de leds meestal wel een goede

Levensmiddelenindustrie
De keuze is gevallen op Schucharmaturen uit de serie 161/162 in LM
uitvoering. Deze armaturen zijn
splintervrij en hebben een zeer
hoge slagvastheid, ook bij de
langdurig hoge temperaturen die
heersen bij de productie van melkproducten. Daarbij zijn deze

Hoge temperaturen H45
Als extra voorzorgsmaatregelen
voor extreem warme zomers en
omdat de armaturen altijd hoog in
de hallen hangen, is er gekozen
voor H45 armaturen. Deze armaturen
hebben een speciale driver en
speciale led’s. Deze zijn bestand
tegen hogere omgevingstempe
raturen, om de levensduur van de
leds te kunnen garanderen.
Snellere montage
Om de montagetijd te verkorten
hebben we de armaturen geleverd
met doorvoerbedrading.

Arla Foods: een coöperatie van Europese melkveehouders

Schuch ledarmaturen die voldoen aan de IFS & HACCP
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Hoger gelegen
betekent vaak
warmer

JUNG Stekerbaar

Nieuwe
prijzen

Snel installeren voor
woningbouw en utiliteit

Voor de fabrieken Schuch
en MENNEKES zijn per 1 juli
a.s. nieuwe prijzen van
kracht. Voor MENNEKES is
voor een aantal gerichte
producten bewust een
prijsverlaging doorgevoerd.
U vindt alles terug in de
prijslijsten:

Met het JUNG Stekerbaar systeem heeft u een individuele
en voorgemonteerde oplossing in handen. Groot voordeel:
u bespaart tijd en kosten bij de montage ter plaatse.
Goedgekeurde kwaliteit
Professionele kwaliteit made by JUNG: de samen
gestelde stekerbare combinatie wordt bij JUNG
getest en op functioneren gecontroleerd. Voor uw
zekerheid krijgen ze dan het keurmerk “tested and
approved by JUNG”.
Standaard Stekerbaar of zelf samenstellen
Kant-en-klare voorgemonteerde componenten heeft
JUNG voor u als bestelartikel samengesteld. Wilt u een
andere –dan de bestaande standaard- combinaties?
Dat kan. Dit doet u door het bestelformulier in te vullen
met hoe uw combinaties eruit moeten zien.
Speciale eisen?
Heeft u voor uw installatie een JUNG artikel nodig dat
buiten de JUNG Stekerbaar portfolio valt, dan is dat

ook geen enkel probleem. Plant u eenvoudigweg
een extra lege hollewand doos mee in. Hierin kan
dan een speciaal artikel, zoals een data-contactdoos,
naar wens worden ingebouwd.
Diversiteit in JUNG Design
Elke ruimte en elke omgeving is anders. Om uw
elektrotechnische installatie daarop perfect af te
kunnen stemmen, zijn ook de Stekerbare oplossingen
in het uitgebreide JUNG Design verkrijgbaar.
De afdekkingen dient u wel apart bij te bestellen.
Zelf de voordelen zien?
Bekijk de korte video online www.jung.nl/stekerbaar
of vraag de brochure aan.

Schuch LUXANO: het nieuwe waterdichte led-armatuur
Een efficiënt led-armatuur in de welbekende Schuch kwaliteit. En nog eens
voorzien van een goede prijs. Dat is de nieuwe Schuch serie LUXANO (167…).
Voordelen van deze serie zijn: lange levensduur en efficiënte armaturen.
De led-armaturen zijn vergelijkbaar met conventionele armaturen t/m 2x58
Watt en hebben een Lumen/Watt verhouding tot 119 lm/W.
De armaturen bieden een homogene uitstraling: geen verblinding en geen
afzonderlijke led’s zichtbaar door de gesatineerde kap. De armaturen hebben
een goede kleurweergave: Ra > 80.
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JUNG introduceert
nieuw dimtalent

Speciale
introductieactie:
nu 5 halen = 4 betalen

Toekomstgericht en energiebesparend
dimmen kan zo eenvoudig zijn – met
de nieuwe universele led draaidimmer
224LEDUDD. Deze dimt alle gangbare
soorten verlichting. Intuïtief en
comfortabel te bedienen. Met instellingen die kunnen worden vastgelegd.
En elegant van uiterlijk dankzij het
veelzijdige JUNG Design. Kortom:
ronduit een highlight voor de perfecte
sfeerverlichting.
Automatisch of handmatig instellen
De universele led draaidimmer
werkt volgens het fase-aan- of
afsnijdprincipe. De instelling van
het dimprincipe dat past bij de

Probeer de dimmer nu zelf!
JUNG heeft ter introductie een
speciaal actiepakket samengesteld:
5 dimmers voor de prijs van 4!
Dit pakket is verkrijgbaar via de
groothandel, in beperkte oplage
en zolang de voorraad strekt.
Probeer en profiteer!

aangesloten verbruiker gaat automatisch of manueel middels de as
van de draaiknop op het apparaat.
Een gekleurde led toont de gekozen
bedrijfsmodus. Ook het instellen van
de minimale lichtsterkte gebeurt
via de as.

www.hateha.nl
Scan uw documentatie-aanvraag en
e-mail deze naar marketing@hateha.nl.
Vergeet niet uw adresgegevens te
vermelden.


U kunt deze documentatie ook
downloaden op, of aanvragen
via www.hateha.nl
Stuur mij de volgende documentatie toe:
Doepke hoofdcatalogus
JUNG led draaidimmer brochure
JUNG Stekerbaar brochure
MENNEKES AMAXX® combinaties brochure
MENNEKES prijslijst geldig v.a. 1 juli 2017 –

alleen te downloaden via www.hateha.nl
Schuch led catalogus 2017/2018
Schuch LUXANO leaflet
Schuch prijslijst geldig v.a. 1 juli 2017

VOOR ALLE GANGBARE VERLICHTING
 Dimbare ledlampen
 HV-halogeenlampen
D
 imbare inductieve
trafo’s met led- of
halogeenlampen

D
 imbare elektronische
trafo’s met led- of
halogeenlampen
 Compact fluorescentie
lampen
G
 loeilampen
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Ik meld me aan voor e-konnekties 
de digitale nieuwsbrief van Hateha.

Vanaf september 2017
Diverse locaties

Laat u informeren!
We stellen samen met de groothandel korte inhoudelijke kennissessies samen, die maximaal 2 uur duren.
Van ontbijt- tot bitterballensessie. Met verschillen
onderwerpen per sessie. En bij u in de buurt. Dus onder
het genot van een hapje en drankje informeren we u
graag over verschillende aansprekende onderwerpen.

2300VE230017

2300 VE LEIDEN

Antwoordnr. 230017

Handelsonderneming B.V.

Dit jaar is er geen beurs Elektrotechniek. Maar de ontwikkelingen bij onze fabrieken
staan niet stil. Kennisoverdracht, kansen creëren & pakken en persoonlijk contact
zijn voor ons belangrijke pijlers. Daarom organiseren we dit najaar samen met de
groothandel Hateha on Tour.

Welke onderwerpen kunt u verwachten?
We hebben 13 verschillende onderwerpen in petto
voor installateurs als ook industrie. Hieronder hebben
we twee voorbeeldsessies samengesteld, zoals die
eruit zouden kunnen zien.

Voorbeeld kennissessie industrie
• LED in de industrie! De groeimarkt voor de
komende jaren.
• Contactmateriaal 63 en 125 Ampère steken
en trekken zwaar? Niet met het nieuwe
MENNEKES principe: X-CONTACT.
• Reinigingsmiddelen en chemicaliën in de
industrie. Lusten of lasten?
Nieuwsgierig naar de inhoud van deze en andere
presentaties? Of de geplande kennissessies bij u
in de buurt? Houd onze website dan in de gaten:
www.hateha.nl/hatehaontour

Voorbeeld kennissessie installateur
• eNet Smart Home: de volledig vernieuwde
software-versie in een notendop!
• LED dimmen: veel vragen, nu ook veel antwoorden.
• De woningbouw boomt. Zo profiteert u met uw
meerwerk echt mee!

Hateha on Tour

ELEKTRO 2017

26, 27 en 28 september 2017
Beursfabriek, Nieuwegein
VT Wonen & Design Beurs

3 t/m 8 oktober 2017
RAI, Amsterdam
TU Boot

9 oktober t/m 20 november 2017
Diverse locaties

M/V

Hateha Elektrotechnische

Postzegel niet nodig

Hateha on Tour komt
naar u toe na de zomer

Agenda

E-mail:

Tel.:

Postcode/Plaats:

Adres:



Contactpersoon:

Bedrijf:

Afzender:

Konnekties is een uitgave van Hateha B.V. - nummer 2, 21e jaargang, juni 2017
Rijndijk 121, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk - 071 3419009 - marketing@hateha.nl - www.hateha.nl
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Volg ons via

