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Veel werk en  
veel kansen!
Bij veel installatiebedrijven is er gelukkig steeds 
meer werk. Producten die u sneller laten 
monteren in het werk kunnen u helpen. Wij 
hebben verschillende oplossingen voor u zoals 
stekerbare hollewand installaties en AMAXX® 
voorbedrade wandcontactdooscombinaties.

Maar er komen nog zoveel kansen op ons af. Het feit 
dat de elektrische auto hier is om te blijven, zorgt bij 
ieder nieuw kantoor of woning voor vraag naar 
duurzame oplossingen. Verplichtingen tot energie
besparing! Voor de industriële omgeving zijn er 
inmiddels echte oplossingen met led van Schuch  
en voor de hoogste Breaam scores in de utiliteit is 
een KNX installatie welhaast een vereiste.

Heeft uw verkoopteam even tijd, dan 
informeren we hen graag over deze 

kansen die uw projecten alleen maar 
interessanter kunnen maken!

Met Hateha on Tour blijven we 
onderweg, maar natuurlijk komen 

we ook graag naar u toe.

Wij wensen u een gezellige 
kersttijd toe om vooral 
even te genieten!

Graag tot ziens,

Hans Arentsen

Hyatt Regency Am sterdam snel 
 geïnstalleerd met JUNG Stekerbaar

Het nieuwe Hyatt  Regency  Amsterdam ligt in de sfeervolle Plantagebuurt. 
Gasten kunnen hier ge nieten van de groene omgeving, met  botanische tuin, 
dierentuin ARTIS, cultuur en gastronomie. Hyatt Regency  Amsterdam legt 
de link tussen  zakelijk  en vrije tijd, en stad en natuur. Het  zeven ver diepingen 
tellende hotel heeft 211 moderne  gastenkamers, waarvan 15 suites, 517 vier-
kante meter conferentie- en bijeenkomst ruimtes, een restaurant en een 
 fitness centrum. Terberg  Totaal Installaties Utrecht heeft hier de aan leg   
van alle gebouwgebonden  installaties  verzorgd. 

Foto’s opgeleverd project : Henrik Schipper

Het hotel is opgetrokken op de plek van  
het voormalige Emma Kinderziekenhuis.  
Een belangrijk thema in een dergelijk 

“transformatie project” is de combinatie van 
bestaande  buitenmuren en nieuw te plaatsen 
tussen wanden, in dit geval van Unistrut, met 
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Hyatt Regency Am sterdam snel 
 geïnstalleerd met JUNG Stekerbaar

Specifieke eisen:
• Snelle montage van diverse luxe 

schakelmateriaal, dat over het 
 algemeen voor alle kamers gelijk is. 

• Besparing op additionele kosten om 
het budget niet te overschrijden.

Oplossing:
• JUNG Stekerbaar met afdekkingen  

in LS 990 alpine wit en zwart. 

 De functie-aanduidingen zijn gemaakt met 
de handige online Graphic Tool

dubbele gipsplaten. Het mooie hiervan is dat hierin 
gemakkelijk en snel alvast de uitsparingen kunnen wor
den opgenomen voor het  schakel materiaal. 
 
Tijdsdruk
Daarnaast is er bij dergelijke grote projecten vaak 
 tijdsdruk, vooral aan het einde van de keten, bij de 
afmontage. Om dit project toch tijdig op te  leveren, 
heeft Terberg gekozen voor snelle montage met  
JUNG Stekerbaar. 

Tijdswinst
Bij het toepassen van JUNG Stekerbaar worden de 
gewenste componenten gemonteerd en bedraad in 
hollewanddozen afgeleverd op het project. Gemakkelijk 
in dit geval was dat de basis in alle kamers gelijk was. 
Voor alle kamers werden combinaties geleverd met 
contactdozen, contactdozen met led oriëntatieverlich
ting, USB laadcontactdozen,  schakelaars en blindplaten 
met ledverlichting. Alles is uitgevoerd in LS 990, in 
alpine wit en zwart. Deze combinaties konden bij het 
afmonteren direct worden aangesloten op de steker
bare roombox, middels verlengkabels die wij op lengte 
hebben aangeleverd.

“Het toepassen 
van stekerbare 
oplossingen 
resulteerde niet 
alleen in tijds
winst, maar ook 
de kostenpost 
voor parkeren 
werd beperkt.”

achterkant voorkant

 De 4-voudige afgemonteerde dozen bevatten een contact-
doos, een contactdoos met led, een USB  laad contactdoos 
en een schakelaar

Brandwerend, geluidsdempend  
en duidelijk voor gasten
Voor extra brandveiligheid is er gebruik gemaakt van 
brandwerende inbouwdozen (zie de rode kleur). Deze 
dozen hebben ook een speciale behandeling onder
gaan, om geluid te dempen tussen de kamers. Voor het 
gemak van de gasten zijn de afdekkingen voorzien van 
symbolen, zodat ze direct de functie van een compo
nent begrijpen. De symbolen voor functie aanduiding 
zijn gemaakt met de online Graphic Tool van JUNG.  
Om beschadigingen tijdens de bouw te voorkomen en 
om de kans op diefstal te verkleinen, zijn de afdekkingen 
met bedrukking en de afdekkingen met ledverlichting 
pas aan het einde van de bouw gemonteerd. 

Besparing op additionele kosten
De plantagebuurt is een prachtige locatie, maar de 
centrale ligging in de stad bracht ook extra kosten 
met zich mee tijdens de bouw, vooral omdat er veel 
mensen aan hebben meegewerkt. Door de snelle 
 montage kon de kostenpost voor parkeren en reizen 
worden beperkt. Hoe groter het project, hoe groter  
de besparingen door JUNG Stekerbaar te gebruiken. 

 Aan beide zijden van het bed worden de 4-voudige dozensets 
direct met stekkers met kabels op lengte aangesloten
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Hateha on Tour 
op volle toeren! 

Ondertussen hebben er, verspreid door het hele land, al bijna 30 Hateha on Tour sessies plaatsgevonden. 
Tijdens deze sessies, georganiseerd in samenwerking met de groothandel, zijn al ruim 400 klanten op de 

hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de markt en van onze fabrieken.

Van JUNG eNet SMART HOME tot MENNEKES X-CONTACT
Van de in totaal 13 mogelijke onderwerpen, waarmee de groot
handel haar sessie kan samenstellen, zijn het nieuwe JUNG  
eNet SMART HOME en led dimmen populaire onderwerpen.  
Maar natuurlijk komen er ook andere interessante onderwerpen 
aan bod, zoals ‘laadoplossingen voor u als professional’. Hierin 
gaan we in op de nieuwe norm IEC 618511 ed 3 en wordt uitge
legd hoe u hier als installateur op in kunt spelen met oplossingen 
van MENNEKES en Doepke. Ander onderwerp is MENNEKES 
XCONTACT: de nieuwe contactbussen voor contactmateriaal van 
63A en 125A waardoor de steek en trekkrachten tot 50% vermin
derd worden. Zo kan dit contactmateriaal ook bij een stroom
sterkte van 125A door één persoon bediend worden.

Van croissant tot bitterbal
Naast de onderwerpen wordt ook het tijdstip van de sessie 
gekozen in samenwerking met de groothandel.   Afhankelijk 
van de gekozen tijd wordt er natuurlijk ook gezorgd voor de 
innerlijke mens, van compleet verzorgd ontbijt tot een borrel 
met bitterballen.

Sessie bij u in de buurt
Op www.hateha.nl/hatehaontour vindt u een overzicht van 
alle geplande sessies, en kunt u ook gemakkelijk op locatie 
zoeken. Zo vindt u snel een sessie bij u in de buurt. Houd deze 
website goed in de gaten want er worden sessies ingepland 
tot en met het voorjaar 2018!

“In overleg een eigen invulling 
geven aan het concept qua tijden, 

thema’s en lezingen is ideaal.”
Tjebbe Joosten

Coördinator Experience Center Rexel Groningen

“Hateha on Tour is voor iedereen een aanrader.  
In een korte, goed georganiseerde sessie bij ons 

in de buurt zijn we bijgepraat over een drietal 
interessante onderwerpen. Deze kennis komt 

weer van pas in ons dagelijks werk.”
Erik de Vries 

Hoofd werkvoorbereiding BarendrechtElektra B.V.



Met FireAngel voorbereid  
op de toekomst
FireAngel melders toekomstgericht? Dit was al het geval door de levensduur van 10 jaar, 
 dankzij de vaste Lithium batterij. Nieuw is dat de gehele installatie op een later tijdstip 
ge-upgrade kan worden als de wensen van de bewoners veranderen. Dit kan middels het 
plaatsen of verwisselen van een specifieke module in de rookmelders  SM-F-1EU of hitte-
melders HM-F-1EU. Zo kan de bewoner in een later stadium zelf kiezen of hij wil uitbreiden 
op basis van ons eigen Wi-Safe 2 protocol of dat hij kiest voor integratie in de rest van  
de woning met bijvoorbeeld Z-Wave of Zigbee.

Upgraden met Wi-Safe 2 
De WiSafe 2 module is vanaf nu ook los verkrijgbaar  
voor klanten die hun bestaande FireAngel installatie  
(met bovengenoemde melders) willen upgraden.  
De module wordt geplaatst in de melder en zo  profiteert 
de klant van alle voordelen van WiSafe 2: 
• Slimme draadloze en continue communicatie tussen  

alle melders;
• Naast rook, hitte en koolmonoxidemelders  uitbreiden 

met speciale FireAngel oplossingen als locatieschakelaar 
en hulpmiddelen voor mensen die het ‘normale’ 
 geluidssignaal niet goed horen.

Integratie in Smart Home oplossing
Uw klant kan ervoor kiezen om in plaats van de WiSafe  
2 module een ZWave module te plaatsen. Zo neemt hij de 
rookmelders op in een Smart Home systeem dat 
 communiceert op basis van het ZWave protocol. 

FireAngel met Z-Wave en Zigbee
De ZWave module is nu los verkrijgbaar voor  integratie in 
de bestaande SMF1EU of HMF1EU  melder. Daarnaast 
hebben we een complete range  producten, die middels  
een ZWave module  communiceren,  opgenomen in het 
 FireAngel assortiment. De module die communiceert op 
basis van het ZigBee protocol wordt in het voorjaar van 
2018 verwacht.

Meer informatie 
Van de ZWave oplossingen zijn datasheets  beschikbaar 
met alle specificaties. 
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Als u de berichtgevingen uit de automobiel industrie heeft gevolgd, mag 
duidelijk zijn dat de volledig elektrische auto definitief zijn  intrede zal doen 
en voorlopig zal blijven. Volop reden dus om met de aanschaf en  advisering 
naar uw klanten te kiezen voor toekomst bestendige oplossingen en deze 
volgens de norm veilig te installeren.

De norm IEC 61851-1 ed 3 is gepubliceerd en hierin staan een aantal belangrijke  punten: 

1. Ieder oplaadpunt moet door een eigen 
aardlekschakelaar van max. 30 mA  
worden beveiligd! 

2. Er is geen onderscheid meer tussen  
1 en 3fase, in beide situaties moet  
er worden beveiligd tegen DC 
 fout stromen:

3. Ofwel middels een aardlekschakelaar  
Type B. Let op bij het toepassen van Type 
B moeten in sommige situaties in verband 
met selectiviteit ook andere aardlek
schakelaars in Type B worden  
uitgevoerd of vervangen!

4. Ook moet bij een gelijkstroomfout van > 
6 mA de installatie worden gescheiden, 
dus stoppen van het laad proces via een 
relais is niet voldoende! Hiervoor is de 
speciale EVaardlekschakelaar van 
Doepke gemaakt.

5. De aardlekschakelaar mag in het 
 laadstation of in de verdeler  
worden geplaatst.

6. Automatische reset of reset op  
afstand is niet toegestaan.

 EV-aardlekschakelaar  
biedt meerdere 
 voordelen
Doepke heeft enige tijd geleden de speciale 
EVaardlekschakelaar ontwikkeld die prijs  gunstig 
is en voldoet aan de norm IEC 618511 ed 3. 

Deze EVaardlekschakelaar is een Type A 
 aardlek schakelaar met een toegevoegde Type B 
functie die ervoor zorgt dat bij een gelijkstroom
fout van > 6mA de installatie wordt gescheiden.  
Zij biedt deze aardlekschake laars in zowel een   
2 als 4polige uitvoering.

In tegenstelling tot de Type B aardlekschakelaar, is 
het met de EVaardlekschakelaar niet nodig om in 
sommige situaties in verband met selec tiviteit ook 
andere aardlekschakelaars in Type B uit te voeren 
of te vervangen. Daarbij is de EV aardlekschake
laar op zichzelf dus niet alleen voordeliger dan een 
Type B, maar andere aanpassingen aan aardlek
schakelaars in de installatie zijn ook niet nodig.

De impact van de 
nieuwe norm IEC 
61851-1 ed 3

Voldoet aan norm  
IEC 61851-1 ed 3
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Nieuwe JUNG 
 documentatie
De nieuwe JUNG catalogus NL 24 is uit! Daarnaast 
zijn er twee nieuwe brochures waar u uw voordeel 
mee kunt doen.

1. De nieuwe hoofdcatalogus van JUNG is uit!  
In dit naslagwerk zijn alle nieuwe producten 
 op  genomen. Ook zijn de Catalogus App en JUNG 
Projectmanager geüpdatet, zodat ze de meest 
actuele informatie bevatten. Daarnaast vindt u  
alle product en technische informatie terug op 
www.jungcatalogus.nl. 

2.  De ideale schakelaar is geüpdatet en bevat nu 
eNet SMART HOME. 

3.  We hebben een nieuwe Nederlandstalige KNX 
brochure voor de eindklant gemaakt.

1

3

2

MENNEKES blijft haar laadoplossingen innoveren om voorbereid te blijven op de toekomst.  
Zij heeft in haar AMTRON® programma een aantal wandladers verbeterd en een tweetal 
nieuwe ontwikkeld. Wat is er nieuw? 

 AMTRON® Premium met laadkabel Type 2 

3-fase = 1- & 3-fase
De 11 en 22 kW uitvoeringen waren voorheen 
alleen geschikt voor 3fase laden. Deze zijn 
aangepast, zodat ze ook ingesteld kunnen 
worden voor 1fase toepassing. U installeert 
één keer 3fase en uw klant heeft een 
 toekomstbestendige oplossing in huis.

Nieuw AMTRON® Premium E 
Nieuw zijn de MENNEKES Premium E uit
voeringen waarmee uw klant zich met een 

MENNEKES AMTRON®   
Wandladers toekomstbestendig

Voldoet aan norm  
IEC 61851-1 ed 3

RFID kaart kan autoriseren en lokaal zonder 
abonnement het stroomverbruik per  ge  bruiker 
kan registreren. Met deze nieuwe  uitvoeringen 
is uw klant ook toekomst bestendig. 

Lokaal lastmanagement zonder abonnement
Met de AMTRON® Premium E en de 
 MENNEKES Gateway kan samen met  maximaal 
15 andere laadpunten lokaal last management 
zonder abonnement gevoerd worden!

 Met de MENNEKES Gateway lokaal lastmanagement zonder  
abonnement voeren
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U kunt deze documentatie ook 
down loaden op, of aanvragen  
via www.hateha.nl 

Stuur mij de volgende documentatie toe:

 JUNG catalogus NL 24

 JUNG Stekerbaar brochure

 JUNG de ideale schakelaar brochure

 JUNG KNX brochure voor de particulier

 FireAngel ZWave datasheets

 MENNEKES AMTRON® keuzeoverzicht

 Doepke DFS4EV aardlekschakelaar folder

 Schuch led catalogus

  Ik meld me aan voor ekonnekties   

de digitale nieuwsbrief van Hateha. 

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

Agenda
Hateha on Tour

Januari t/m maart 2018
Diverse locaties 

Integrated Systems Europa

Smart Lighting + Design

7-8 februari 2018
Brabanthallen, Den Bosch

Beurs Eigen Huis

Light + Building

18 – 23 maart 2018
Messe Frankfurt, Duitsland

Voordeel van de EIA
Met de EIA kunt u of uw klant 55% van de investerings
kosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrek
ken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke 
afschrijving. En bovenop de besparing op energiekosten.

Ledarmaturen > 100 lm/W
Momenteel komen alleen ledarmaturen met meer dan 
100 lm/W in aanmerking voor de EIA. Onze fabriek 
Schuch heeft veel ledarmaturen in haar programma die 
aan deze lm/W verhouding voldoen. 

Schuch armaturen smal en breed inzetbaar
Waar andere merken ophouden, gaat Schuch verder. 
Zij biedt naast oplossingen die breed inzetbaar zijn ook 
oplossingen voor hele specifieke toepassingen, waar
onder EX zone 1/21, EX zone 2/22, levensmiddelen of 
omgevingen met hoge of lage temperaturen.

Advies over inzet armaturen
Wilt u graag advies over inzet van de Schuch 
 arma turen? Of wilt u een voorbeeldlichtberekening 
zien? Onze specialisten staan graag voor u klaar!

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondersteunt 
bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duur zame energie. Hieronder valt 
ook energiezuinige verlichting, zoals  omschreven in de Energielijst op www.rvo.nl. 

Fiscale voordelen, voor u  
en uw klanten… met de 
 Energie-investeringsaftrek

9-11 maart 2018
De Jaarbeurs, 
Utrecht

6 t/m 9 
februari 2018
RAI, 
Amsterdam
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