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Industrie

T83 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T83 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T83 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T82 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T82 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T81 thermostaat, met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T81 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 99.95

€ 89.95

€ 89.95
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Industrie

T80 thermostaat met externe sensor en hysterese voor Din Rail montage

De 2HEAT T80 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T80 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM02 thermostaat met externe sensor voor din rail montage

De 2HEAT TM02 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM02 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM01 Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact

De 2HEAT TM01 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM01 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 89.95

€ 69.95

€ 59.95
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Industrie

TER

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

TER 9

De TER-9 is een digitale programmeerbare din rail
thermostaat voorzien van 2 (twee) setpoint.Aangesloten kan
worden 1(één) of 2(twee) NTC sensoren (deze zijn
optioneel).

2Heat PID Chassis, 230Vac

De 2HEAT PID-T808 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-T808 is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik.

€ 90.75

€ 269.23

€ 157.30
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Industrie

GRUFAST montage profiel, gegalvaniseerd, 10mtr

Grufast profiel wordt op rol geleverd met een lengte van
10meter. Middels de klips kan de verwarmingskabel hierin
worden bevestigd, het profile kan worden vastgezet op de
vloer, wand, plafond, dakgoot etc etc. Grufast is
gegalvaniseerd en multi toepasbaar icm kabels.

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

Ducttape, zwart, 50mtr, Scapa

• Afplakken van lucht- en aircokanalen bij geringe
temperaturen• Multifunctioneel inzetbaar waterdicht
textielband.• Voor afdichting, bundeling, afdekking en
bescherming• Zeer geschikt voor het hechten van
polyethyleen folie bij asbestsanering• Afdichting van
dubbelglas• Naadverbinding bij vloerbedekking

€ 22.69

€ 39.93

€ 19.66
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Industrie

Aluminiumtape, 40mm, 10mtr

Afmetingen 40 mm x 50 m. Inhoud 1 x aluminium tape

Dubbelzijdig tape, linnen, 25mm, 50mtr

De Dubbelzijdige High-Tak cloth tape is een linnen
opgeweven tape met smeltlijm aan beide zijden die
makkelijk met de hand afgescheurd kan worden.
Eigenschappen: * Lijmsterkte: 16N/cm * Afschuifsterkte:
25N/cm * Duurzaamheid: Medium-hoog *
Temperatuursbereik 10°C to 60°C

Trekbandjes, zwart, 100st, 150mm

Toepassingen: voor het bundelen en bevestigen van kabels,
leidingen en slangen.

€ 4.54

€ 36.30

€ 3.03
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Industrie

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm

Kunststof behuizing 40x40x12mm, per stuk

Kastje met bevestigings gaten. Dit kunststof kastje heeft een
afmeting van 40x40x12mm. Kan worden gebruikt om
componenten hierin te plaatsen en bijvoorbeeld in te gieten
met epoxy, hotmelt lijm oid.

Wip schakelaar IP65, inbouw rond, NO, 10A @230Vac, per stuk

Waterdichte IP65 wipschakelaar 1-polig voor snap-in
montage met geleideneus voor frontplaatinbouw. Uitermate
geschikt voor gebruik in buitensituaties, bijvoorbeeld op
motoren of boten. Geschikt voor alle signaleringsartikelen
met een stroomverbruik van max. 10A. met I/O opdruk.
Keurmerken: UL, VDE, CSA.

€ 3.03

€ 1.21

€ 7.56
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Industrie

Cable joint IP 68 + eind cap

Cable joint IP 68 + eind cap

Isolatie met aluminiumlaag aanbrengen, per m2,max 200W/m2

Het leggen van de 3mm isolatie met aluminiumlaag behoort
tot de mogelijkheden. De prijs is per vierkantemeter (max
200W/m2).  

€ 30.25

€ 12.10
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Capillaire

Ind. 7

De 2HEAT INDUSTRIAL #7 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +120˚C.

Ind. 5

De 2HEAT INDUSTRIAL #5 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +90˚C. 

Ind. 6

De 2HEAT INDUSTRIAL #6 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #6 is voorzien van een vertinde externe
capillair sensor metinggraad van -30˚C ~ +30˚C.

€ 75.63

€ 75.63

€ 52.94
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Capillaire

Ind. 3

De 2HEAT INDUSTRIAL #3 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #3 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -0˚C ~ +60˚C.

Ind. 4

De 2HEAT INDUSTRIAL #4 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #4 is voorzien van een externe capillair sensor
inclusief sensor houder met een metinggraad van -0˚C ~
+90˚C.

Ind. 8

De 2HEAT INDUSTRIAL #8 DOUBLEthermostaat is ideaal
om te worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #8 is voorzien van een externe capillair
 sensor (50cm) met een metinggraad van 2x  -0˚C ~ +120˚C.

€ 113.44

€ 75.63

€ 114.95
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Deur montage

OSAKA F10 THERMOSTAAT DEURMONTAGE MET EXTERNE SENSOR NTC

De Osaka F10 is een compacte industriële thermostaat
regelaar voor deurmontage. Temperatuurbereik van -50'C
tm +109'C, ip waarde IP65.  De F10 thermostaat regelaar is
voorzien van rode digits en een intern relais van 16A.
Tevens kan bij de F10 een tweede sensor worden
aangesloten EN eventueel nog een digitale input
(bijvoorbeeld open deur contact.  Voor verwarmen of koelen!

2Heat PID Chassis, 230Vac

De 2HEAT PID-T808 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-T808 is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik.

€ 102.85

€ 157.30



11
Din rail

2HEAT PID, 240Vac

De 2HEAT PID regelaar / thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID is voorzien van een display
waarbij duidelijk de temperatuur wordt weergegeven. Deze
programeerbare thermostaat heeft veel mogelijkheden, en
heeft een groot temperatuurbereik.

TER

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

TER 9

De TER-9 is een digitale programmeerbare din rail
thermostaat voorzien van 2 (twee) setpoint.Aangesloten kan
worden 1(één) of 2(twee) NTC sensoren (deze zijn
optioneel).

€ 116.72

€ 90.75

€ 269.23



12
Din rail

T83 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T83 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T83 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T82 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T82 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T81 thermostaat, met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T81 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 99.95

€ 89.95

€ 89.95
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Din rail

T80 thermostaat met externe sensor en hysterese voor Din Rail montage

De 2HEAT T80 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T80 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM02 thermostaat met externe sensor voor din rail montage

De 2HEAT TM02 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM02 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM01 Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact

De 2HEAT TM01 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM01 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 89.95

€ 69.95

€ 59.95
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PI / PID

2HEAT Chassis regelaar PID, 24Vdc

De 2HEAT PID-CHG 0-10V thermostaat / regelaar is ideaal
om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 24Vdc.

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vac

De 2HEAT PID-CHG 5A-NO/NC thermostaat / regelaar is
ideaal om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 230Vac.

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vdc

De 2HEAT PID-CHG 0-10Vdc thermostaat / regelaar is ideaal
om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 24Vdc.

€ 108.90

€ 108.90

€ 108.90
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PI / PID

2HEAT PID, 240Vac

De 2HEAT PID regelaar / thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID is voorzien van een display
waarbij duidelijk de temperatuur wordt weergegeven. Deze
programeerbare thermostaat heeft veel mogelijkheden, en
heeft een groot temperatuurbereik.

2Heat PID Chassis, 230Vac

De 2HEAT PID-T808 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-T808 is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik.

€ 116.72

€ 157.30
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Sensoren

K sensor dompelbuis, 400cm FEP, kous omwikkeld, 2 draads

2HEAT externe sensor K type , 2-draads , geschikt voor de
2HEAT PID en de 2HEAT PID 808 regelaar maar ook de
CHD regelaars. Bereik van 0 ~ 1300'C, buitenmantel (PTFE
met kous) bestand tegen een temperatuur van 250'C. 
Lengte sensor kabel 250cm. Voorzien van M draad.

CU 50 sensor bulb, 250cm, vinyl, 3 draads

2HEAT externe sensor type CU50, 3-draads (incl.
compensatie), geschikt voor de 2HEAT PID en de 2HEAT
PID 808 regelaar. Bereik van -50 ~ 150'C, buitenmantel
bestand tegen een temperatuur van 105'C.  Lengte sensor
kabel 250cm. 

PT100 sensor bulb, 200cm, FEP, 3 draads

2HEAT externe sensor type PT100, 3-draads (incl.
compensatie), geschikt voor de 2HEAT PID en de 2HEAT
PID 808 regelaar. Bereik van -200 ~ 900'C, buitenmantel
(PTFE) bestand tegen een temperatuur van 250'C.  Lengte
sensor kabel 100cm. 

€ 48.40

€ 30.25

€ 36.30
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Sensoren

PT100 sensor dompelbuis, 200cm FEP, 3 draads

2HEAT externe sensor type PT100, 3-draads (incl.
compensatie), geschikt voor de 2HEAT PID en de 2HEAT
PID 808 regelaar. Bereik van -200 ~ 900'C, buitenmantel
(PTFE) bestand tegen een temperatuur van 250'C.  Lengte
sensor kabel 400cm. Voorzien van M draad.

Externe sensor 10K NTC

De 2HEAT Externe Sensor (vloersensor) kan worden
aangesloten op al onze inbouw thermostaten en de Din-rail
thermostaat (kan ook worden gebruikt voor andere merken,
lees hiervoor Uw handleiding van Uw thermostaat).

K sensor draadeind, 400cm FEP, kous omwikkeld, 2 draads

2HEAT externe sensor K type , 2-draads , geschikt voor de
2HEAT PID en de 2HEAT PID 808 regelaar maar ook de
CHD regelaars. Bereik van 0 ~ 1300'C, buitenmantel (PTFE
met kous) bestand tegen een temperatuur van 250'C. Lengte
sensor kabel 40cm. Voorzien van M draadeind.

€ 48.40

€ 15.13

€ 48.40
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Tube heater

Stalo-1ltr-45W-230V-IPx7

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 1, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

Stalo-2.5ltr-60W-230V-IPx7

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 2.5, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

Stalo-5ltr-100W-230V-IPx7

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 5.0, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

€ 72.60

€ 87.73

€ 102.85
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vat verwarming

vatvrw-40x115cm-390W-1500W/m2

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

vatvrw-40x115cm-260W-1000W/m2

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

vatvrw-40x180cm-660W-1500W/m2

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

€ 364.51

€ 364.51

€ 495.50
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vat verwarming

vatvrw-40x180cm-440W-1000W/m2

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

silmat-60x110cm-600W-1000W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

silmat-60x110cm-500W-1000W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

€ 495.50

€ 713.90

€ 620.13
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vat verwarming

silmat-60x72cm-310W-1000W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

silmat-60x36cm-130W-1000W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

silmat-36x130cm-468W-1500W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

€ 423.50

€ 238.98

€ 490.05
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vat verwarming

silmat-36x110cm-390W-1500W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

silmat-36x72cm-125W-1500W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

silmat-36x36cm-110W-1500W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 150'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1500W/m2.Type infrarood: C.

€ 441.65

€ 308.55

€ 181.50
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Doorloop matten

doorloopmat-antra-180x120cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

doorloopmat-antra-180x120cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

doorloopmat-antra-90x150cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

€ 94.68

€ 94.68

€ 58.99



24
Doorloop matten

doorloopmat-antra-80x120cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

doorloopmat-antra-60x80cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

doorloopmat-antra-40x60cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

€ 42.96

€ 20.57

€ 9.68
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Infrarood panelen

KOR-60x120cm-700W-ATEX

De 2HEAT gekorrelde infraroodpaneel met de afmeting
595x1195mm, 700W, 14kg mag worden toegepast in ATEX
gebied, met als kenmerk: EX II 2G   Ex e II T3 Gb. Leverbaar
in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

RVS Heat paneel-680W-160'C

PROFITEER NU VAN 20% KORTING !! RVS HEAT paneel
welke behandeld is met een hoogwaardige matte lak, heeft
een afmeting van 600x900mm en een dikte van 25mm. De
behaalde temperatuur van dit paneel bedraagt 160'C bij een
omgevingstemperatuur van 15'C. Dit RVS paneel is geschikt
voor de industrie en wordt geleverd met zogenaamde C
beugels waardoor het paneel kan worden opgehangen aan
het plafond.

€ 530.89

€ 629.20
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Diverse produkten

Wip schakelaar IP65, inbouw rond, NO, 10A @230Vac, per stuk

Waterdichte IP65 wipschakelaar 1-polig voor snap-in
montage met geleideneus voor frontplaatinbouw. Uitermate
geschikt voor gebruik in buitensituaties, bijvoorbeeld op
motoren of boten. Geschikt voor alle signaleringsartikelen
met een stroomverbruik van max. 10A. met I/O opdruk.
Keurmerken: UL, VDE, CSA.

Kunststof behuizing 40x40x12mm, per stuk

Kastje met bevestigings gaten. Dit kunststof kastje heeft een
afmeting van 40x40x12mm. Kan worden gebruikt om
componenten hierin te plaatsen en bijvoorbeeld in te gieten
met epoxy, hotmelt lijm oid.

Meerprijs 2x4mm SINH board (60x120cm), prijs per m2

Sinh board is een brandwerend, multifunctioneel
plaatmateriaal gemaakt van magnesiumoxide.

€ 7.56

€ 1.21

€ 29.04
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Diverse produkten

Meerprijs dekzijl ipv afdekfolie, per 18m2

Deze zware kwaliteit (150 grams) dekzeilen kiest u voor het
(tijdelijk) afdekken van bijvoorbeeld uw vloeren in
aanbouw, bouwmaterialen, containers, boten, auto's,
zwembaden, daken, stro, brandhout etc. Deze afdekzeilen
zijn 50% sterker dan de normale kwaliteit en bovendien zeer
aantrekkelijk geprijsd! Wilt u dus kwaliteit voor een lage
prijs? Kies dan voor deze kwaliteit dekzeilen!

Beugel tbv 600mm paneel

Beugel tbv 600mm paneel

Isolatie met aluminiumlaag aanbrengen, per m2,max 200W/m2

Het leggen van de 3mm isolatie met aluminiumlaag behoort
tot de mogelijkheden. De prijs is per vierkantemeter (max
200W/m2).  

€ 11.80

€ 130.47

€ 12.10
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Diverse produkten

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 4HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 4 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 20HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 20 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 40HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 40 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.

€ 175.00

€ 750.00

€ 1,400.00
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Diverse produkten

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 8HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 8 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.

siliconen-kabel-3x1mm2-100mtr-rood

Hittebestendige SiHF Siliconen kabel 3x1mm2 voor bijv. het
aansluiten van warmtespots. Geschikt voor het gebruik bij
hoge temperaturen tot 180 °C.Rol van 100 meter Siliconen.
Ader diameter van 3x 1mm2.

siliconen-kabel-2x1mm2-100mtr-rood

Hittebestendige SiHF Siliconen kabel 2x1mm2 voor bijv. het
aansluiten van warmtespots. Geschikt voor het gebruik bij
hoge temperaturen tot 180 °C.Rol van 100 meter Siliconen.
Ader diameter van 2x 1mm2.

€ 350.00

€ 269.23

€ 238.98
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Diverse produkten

neopreen-kabel-5x2.5mm2-100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 5x2.5mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

neopreen-kabel-3x2.5mm2-100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 3x2.5mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

neopreen-kabel-3x1.5mm2-100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 3x1.5mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

€ 601.98

€ 420.48

€ 269.23
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Diverse produkten

neopreen-kabel-2x1mm2-100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 2x1mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

kabel-vmvl-plat-2x0.75mm-100mtr

VMVL kabel 2 aderig heeft een doorsnede van 0,75 mm2 en
buitendiameter van 6,2 mm. Huishoudkabel wordt geleverd
per 100 meter en is voorzien van zwarte buitenmantel.

Polymere zwart - 280ml

€ 208.73

€ 87.73

€ 24.20
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Diverse produkten

Lijm tbv siliconen - 280ml

Lijm tbv rubber - 20ml

Primer tbv siliconen

* OP AANVRAAG  -  ON REQUEST *

€ 60.50

€ 22.69

€ 0.00
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Diverse produkten

Primer tbv rubber

De stickeroplosser 300ml verwijdert eenvoudig stickers,
stickerlijm, rubberlijm, plakband, teerspatten,
smeervlekken, olie, hakstrepen en nog vele andere
problemen van bijna alle ondergronden. Gebruik
de stickeroplosser altijd onverdund..

SIL-2mm-120cm br-1m2

Siliconenrubber van 2mm dik, 120cm breed.

Rubber-4mm-AS-140cm br-1m2

Rubber van 4mm dik, 140cm breed.Voorzien van
antisliplaag.

€ 24.20

€ 133.10

€ 36.30
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Diverse produkten

Rubber-2mm-AS-140cm br-1m2

Rubber van 2mm dik en 140cm breed.Voorzien van een
antisliplaag.

€ 21.18
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Appendages

Montage set RVS Heat

Montage set om Heat panelen aan het plafond te bevestigen.
* Ook geschikt voor andere panelen.

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

CLIXON MET KABEL

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon is al
bedraad met vmvl isolatiedraad en is eenvoudig te
monteren.

€ 114.95

€ 39.93

€ 18.15
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