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nieuw…

Voor u ligt de eerste compleet
vernieuwde uitgave van onze nieuwsbrief,
Konnekties!
We geven deze nieuwsbrief inmiddels al 22 jaar ieder kwartaal uit en
vonden dat het tijd was om een nieuwe opzet aan u te presenteren.
Een ander formaat met meer pagina’s om zo nog steeds de met onze
producten gerealiseerde projecten te beschrijven en u zo ideeën aan
te reiken van onze oplossingen maar daarnaast ook wat meer ruimte
voor de nieuwste producten alvorens die in een project zijn toegepast.
Ook proberen we u te wijzen op de vele digitale mogelijkheden en
hulpmiddelen die wij met onze fabrieken bieden in de hoop u daarmee
van dienst te zijn.
Dit maal als belangrijkste thema in deze rubriek onze eveneens
compleet vernieuwde website! www.hateha.nl. Neemt u daar
alstublieft een kijkje als u deze
Konnekties uit heeft!
We komen u hopelijk weer overal
tegen en horen graag of onze nieuwe
voorkomens u bevallen!
Graag tot snel,

Hans Arentsen
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Hotel 
TwentySeven
hospitality
to the max
4

Het moderne, luxueuze en iconische suite hotel in hartje Amsterdam 
creëert de illusie van een droom in een tijdloze omgeving. De zestien suites
zijn allemaal individueel ontworpen met de mooiste materialen en vormen,
recht boven de Koninklijke Industrieele Groote Club, een oase van rust in
onze hectische hoofdstad.
Hotelier in hart en nieren Eric Toren,
die de afgelopen jaren verschillende
onderscheidingen kreeg, zoals
European Hotelier of the Year en
European General Manager of the
Year, verwezenlijkt hiermee een lang
gekoesterde droom.
Elke centimeter en elke hoek van het
interieur is tot leven gekomen door de

kritische en creatieve blik van de welbekende Nederlandse interieurdesigners
Wim van de Oudewetering & Cris van
Amsterdam. Met stoffen, meubilair en
materialen uit onder andere Nepal,
Parijs, Venetië en België zijn deze
suites met enorm veel zorg omgetoverd
tot karaktervolle oases van rust en
weelde. De persoonlijke aandacht voor
de gast is ongekend en gezien het

 xclusieve gehalte en de uitzonderlijke
e
standaard van luxe wordt dit hotel
gekenmerkt als zeldzaam, onovertroffen
en on-Nederlands.
>
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Dit hotel wordt gekenmerkt
 als zeldzaam, onovertroffen en
on-Nederlands
Hospitality techniek
voor iedereen
Van den Pol Elektrotechniek uit
Montfoort realiseerde onder andere de
e-installaties, met klimaat, zonwering
en verlichting en gebruikte hiervoor
JUNG KNX. In deze luxe en comfortabele
setting moet ook de bediening comfortabel zijn, en vooral toegankelijk voor
alle gasten, of zij nu op leeftijd zijn en
niets met apparatuur hebben of verzot
op de allernieuwste gadgets, iedereen
moet zich hier prettig voelen. Daarom
zijn er ‘gewoon ogende’ schakelaars als

 edienpunten voor alle verlichting,
b
maar zijn er ook iPad’s in alle kamers,
één vast gemonteerd op de wand en één
los, voor de bediening van verlichting,
klimaat en zonwering. Hiermee kunnen
ook vooraf ingestelde scènes worden
opgeroepen voor een steeds passende
ambiance.

LS in Messing – echt messing
Passend bij deze karaktervolle,
weelderige suites zijn alle afdekkingen
van schakelaars, dimmers, (scheer-)
contactdozen en USB-laadcontactdozen

 itgevoerd in het luxueuze JUNG
u
programma uit de LS range – Messing
antiek. Ook dit schakelmateriaal wordt
met zorg en aandacht gemaakt, de afdekkingen zijn echt messing en worden
met de hand afgewerkt. 
<
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NIEUW
Mobiele verdeler
EverBOX Grip
- de nieuwe
manier van
mobiel verdelen

Meyer introduceert
 ieuwe schijnwerperserie
n
Monospot is de nieuwe schijnwerperserie van Meyer. De serie is
innovatief op technologisch vlak en qua design. De serie bestaat
uit vier verschillende groottes met verschillende wattages.
Alle vier de varianten zijn zowel leverbaar met een montage-

Mobiel, stabiel, handig!

beugel als met paalbevestiging, verkrijgbaar in verschillende

Dat is kort gezegd de beschrijving van

kleurtemperaturen en eventueel dimbaar met DALI of DMX.

deze nieuwe mobiele oplossing.
Met deze mobiele verdeler heeft u

Kijk voor meer informatie op onze website.

letterlijk „grip op alles“.
Want de beide grepen zijn
niet alleen een duidelijk
designkenmerk – ook
houden zij de behuizing
met beveiligingen van
de grond en maken
opstapelen en neerzetten
in elke richting mogelijk.

Hittemelder
HW1-EUT

FireAngel
Projectserie

Rookmelder
SW1-EUT

FireAngel heeft een compleet nieuwe serie brandveiligheids
producten ontwikkeld. Deze melders zijn voorzien van de nieuwste
optische technologie en zijn specifiek ontworpen voor snelle en
eenvoudige montage tijdens nieuwbouwprojecten.
De melders kennen een hoge aansluitsnelheid door de voorbewerkte
aansluitconnector en een eenvoudige stekerverbinding voor tijdens
het afmonteren. Deze nieuwe producten zijn minder storingsgevoelig
en zijn ook geschikt voor Nul-op-de-Meter (NOM) woningen. De Project
serie bestaat uit een optische rookmelder (SW1-EUT) en een hittemelder (HW1-EUT). Tevens zijn er twee soorten opbouwsokkels, de
BW-PF-T en de RFBW-T (voor draadloos koppelen) verkrijgbaar met
het Push-Fit systeem voor montage zonder bodemplaat.
Kijk op onze website voor meer informatie.
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NIEUW
JUNG introductieactie
Dé 2 nieuwe draaidimmers, led is de maatstaf

Standaard

Universeel

Met 2e
draaibediening

Voordelig
stand-alone

Draaidimmer Standaard led
De nieuwe Draaidimmer Standaard led (1730DD) werkt
volgens het fase-aan of afsnijdprincipe. De instelling van
het bij de last passende dimprincipe gebeurt automatisch.
Omdat deze dimmer uitsluitend is bestemd voor stand-alone
toepassingen is hij voordeliger.

Draaidimmer Universeel led
De Draaidimmer Universeel (1731DD) onderscheidt zich van
de Standaard uitvoering door zijn neventoestelingang en het
grotere toegestane vermogen. De instelling van het bij de last
passende dimprincipe kan bij deze dimmer ook handmatig
ingesteld worden.

Ervaar de voordelen van de nieuwe serie draaidimmers
Nu 5 halen = 4 betalen

4 dimmers + gratis neventoestel

GRATIS

GRATIS

Dé voordelige
stand-alone oplossing

Dé oplossing voor een
2e draaibedienpunt

Actiepakket NL1730AK54 bevat 5x 1730DD

Actiepakket NL1731AK54 bevat 4 x 1731DD + 1 x 1733DNE

Bestel snel want op=op!
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NIEUW
JUNG Smart Control 5
- bedienunit voor alle
slimme JUNG installaties
De compacte bedienunit Smart Control 5 is een
bijzonder elegante uitbreiding op de Smart Control
familie van JUNG. Hij is bestemd voor de bediening
van alle slimme systemen van JUNG met behulp van de
vooraf geïnstalleerde app’s, voor zowel woningbouw
als utiliteit; de eNet SMART HOME - app voor het draadloze Smart Home systeem, een app voor Siedle Deur
communicatie en een app voor de minder complexe

In één inbouwdoos

KNX installatie, zoals een eengezinswoning of klein

Met zijn compacte bouwvorm kan de Smart Control 5

kantoor met de Smart Visu Server, of in combinatie met

gemakkelijk gemonteerd worden in slechts één

Visu Pro app voor meer uitgebreidere KNX installaties.

inbouwdoos, zowel bij metselwerk als in holle wand.

Display

Voor meer informatie en de video kunt terecht op

Het grafische display van 5,0” met hoge resolutie

www.jung.nl/sc5

doet qua uiterlijk, kleurhelderheid en scherpte denken
aan de nieuwste smartphones.

Nieuwe website
Meyer
Onze fabriek Willy Meyer + Sohn GmbH+Co.
KG heeft ook een compleet nieuwe website.
Op de naar keuze Engels- of Duitstalige
website vindt u alle armaturen van Meyer.
Na keuze van het gewenste type, is het
mogelijk om stapsgewijs de juiste product
eigenschappen te kiezen, waardoor u
gemakkelijk uw ideale armatuur kunt vinden.
Voor al uw aan te lichten objecten.
Ervaar het zelf op www.meyer-lighting.com!
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Onze nieuwe website is online!
U heeft het misschien al g
 ezien, onze
nieuwe website is online! De website
heeft niet alleen een nieuw (moderner)
uiterlijk gekregen, ook zult u sneller

Gemakkelijk
inschrijven voor
scholingen.

vinden waar u naar op zoek bent.
U vindt hier onze nieuwe online
Hateha catalogus en een overzicht
van het laatste nieuws. Het vinden
en bestellen van documentatie is
eenvoudiger geworden en de agenda
is overzichtelijk opgesteld. Ook het
inschrijven voor scholingen verloopt
nu gemakkelijker. Daarnaast kunt u
zichzelf weer inschrijven voor onze
digitale nieuwsbrief E-KONNEKTIES
en dit gratis magazine KONNEKTIES.
De website heeft een r esponsive
webdesign. Hierdoor wordt de website
op elk apparaat goed weergegeven.
Of het nu gaat om het grote scherm
van een desktop computer, of het kleine
scherm van een mobiele telefoon.

Ga dus snel
naar hateha.nl
en ervaar de
voordelen.

Een overzicht van
het laatste nieuws.
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4PET RECYCLING
duurzaam
op alle gebieden
4PET RECYCLING richt zich op een volledig circulaire bedrijfsvoering.
Bij de bouw van het nieuwe bedrijfspand vorig jaar kozen zij er
daarom voor om het elektrische en hybride wagenpark uit te breiden
en toekomstgerichte laadfaciliteiten aan te brengen.
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De installatie is beveiligd met speciale
EV-aardlekschakelaars van Doepke.

Jeroen Saat
heeft de
AMTRON’s
geïnstalleerd.

Omdat 4PET RECYCLING goede ervaringen had met twee
AMTRON wandladers bij hun oude pand, heeft installatiebedrijf
Saat en Jansen uit Huissen bij het nieuwe pand een grotere
laadinstallatie met tien MENNEKES AMTRON wandladers
en de MENNEKES E-mobility Gateway aangelegd, zodat zij
nu goed voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen.
In verband met de vrijheid van laden is er dit maal gekozen
voor MENNEKES Premium E laders. Deze laders hebben
een RFID verificatie, waarbij het zowel mogelijk is om
met pasjes van leasemaatschappijen te laden als ook met
eigen pasjes, die zij beschikbaar kunnen stellen aan klanten,
leveranciers en andere bezoekers.

Lastmanagement
Met de E-mobility Gateway zijn de tien AMTRON laders
in een eigen, lokale, netwerk opgenomen. Hiermee heeft

4PET RECYCLING inzicht in de kosten en kan het
beschikbaar ingestelde amperage worden verdeeld over
de aangesloten voertuigen. Bovendien hebben zij de
mogelijkheid om bepaalde ingestelde gebruikers voorrang te
geven, sneller te laten laden, als zij haast hebben.
Deze Premium E wandladers hebben een ingebouwde
kWh-meter, waarmee het stroomverbruik per gebruiker
geregistreerd kan worden, zonder abonnement.

Specifieke beveiliging
Deze wandladers worden zonder beveiligingen geleverd.
Voor de beveiliging hebben ze gebruik gemaakt van Doepke
installatieautomaten en de speciaal voor EV-toepassingen
ontwikkelde Doepke aardlekschakelaar in 4-polige uitvoering. Zij hebben hiermee een voordelige oplossing die
voldoet aan de norm IEC 6185-1 editie 3. 
<
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DE OPINIE VAN ...

Hans Arentsen

Laadoplossingen:
houden of weggeven?
toewijzing van kosten aan de juiste gebruiker in het eigen
netwerk van de klant en zonder abonnementskosten! Of
voor thuis een laadoplossing, eventueel gekoppeld aan de
omvormer van de zonnepanelen.
Daarbij hebben we recent de advies
prijzen en condities van onze MENNEKES
AMTRON modellen verbeterd om zo onze
gezamenlijke scoringskansen te vergroten.
Eind vorige maand werd er op nu.nl geschreven dat

Laten we dus gezamenlijk deze nieuwe

Nederland nog 3 miljoen extra laadpalen nodig heeft. De

markt beetpakken en vasthouden voordat

mobiliteitsvereniging RAI riep hiertoe op en deed vooral

we het straks betreuren….

een beroep op de overheid voor openbare laadpunten.
Voor de juiste laadoplossing kijkt u ook
Ik geloof maar ten dele in deze openbare oplossingen want

op: www.chargeupyourday.nl

zekerheid dat dit beschikbaar is heb je niet. Ik ben ervan
overtuigd dat een berijder van een volledig elektrische auto
of thuis of bij zijn werk een vaste oplaadplek wil hebben.
Omdat velen geen eigen laadoplossing thuis kunnen creëren,
is de aangewezen plaats op het werk, bij het bedrijf. En daar
legt u als installateur de elektrotechnische installatie aan!
Hier liggen dan ook naar mijn mening volop kansen voor
u als installateur maar die moeten wel worden ingevuld!
Er zijn naar mijn mening al voldoende voorbeelden van

15 oktober t/m 27 november 2018
TU boot, diverse locaties in
Nederland, zie www.tuboot.nl/vaarschema
2 t/m 7 oktober 2018
VT Wonen & Design
RAI, Amsterdam

werkzaamheden die verdwijnen naar “nieuwe partijen” die
uitsluitend zo’n nieuw onderdeel oppakken en waar de
installateur soms geen of een minimale rol in speelt.
Zaak dus om, indien gewenst met onze hulp, een goede
invulling te geven aan enerzijds uw bestaande relaties en
anderzijds uw nieuwe projecten in woningbouw en utiliteit
waar u deze nieuwe installatie gaat aanleggen!
Wij bieden professionele oplossingen in verschillende
varianten. Bijvoorbeeld bij bedrijven met oplossingen
voor meerdere laadpunten middels lastmanagement en
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18 oktober & 13 november 2018
Scholingen JUNG eNet Smart Home,
Infocentrum Hateha, Hazerswoude-Rijndijk
Vanaf 9 oktober t/m 4 december 2018
Diverse scholingen JUNG KNX:
9 oktober	Temperatuur- en klimaatsturing
1 november
Weerstation
15 november DALI en PWM
22 november Sonos integratie
4 december 	Siedle integratie
Infocentrum Hateha, Hazerswoude-Rijndijk
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