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1
Regelingen

Magn.schak 3p, NO/NC + dinrail socket

Magneetschakelaar / Relais.40A.3 polig.Spoelspanning
230Vac.NO / NC. Inclusief voet Din-Rail

RK-1F+1N-0

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-1

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 45.38

€ 300.31

€ 300.31



2
Regelingen

RK-3F+1N-2

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-3

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-4

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 449.02

€ 581.21

€ 713.40
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Regelingen

RK-3F+1N-11

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-21

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-31

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 432.50

€ 630.79

€ 829.08
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Regelingen

RK-3F+1N-41

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

SSR40-32-240

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen. De ingangspanning bedraagt
3 ~32Vdc (bovenstaande voedingsadapter kan hiervoor
worden toegepast!), de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 30~240Vac.

5xRF Watts Vision, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 1,027.36

€ 24.20

€ 2,976.60



5
Regelingen

RK-EB-3F+1N-4

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

Werkschakelaar, 4p, 25A, slotgat

Werkschakelaar 25A 4-polig.Verpakt per 1 stuk.

Werkschakelaar, 4p, 40A, slotgat

Werkschakelaar 40A, 4-polig.Verpakt per 1 stuk.

€ 1,355.21

€ 75.63

€ 187.55



6
Regelingen

Combi sensor, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Combi sensoren ten behoefte van de Tekmar, OJ of Eberle
regelunit.

Combisensoren, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

Een combisensor is een must om te gebruiken in combinatie
met de regelunits voor opritverwarming. De combisensor
heeft een degelijke behuizing voorzien van geprefabriceerde
aansluitkabel met een lengte van 600cm.

Tekmar regelaar 1773

De 2HEAT TEK1773 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische opritverwarmingsystemen. De
2HEAT TEK1773 is voorzien van een display. Er kunnen
maximaal 2 sensoren worden aangesloten. De 2HEAT
TEK1773 is voorzien van o.a. automatische
sensorherkenning en alarmuitgang (24Vdc).

€ 444.68

€ 845.19

€ 444.68
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Regelingen

SET: Regelaar 1773 en 2st combisensoren

De 2HEAT TEK1773 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische opritverwarmingsystemen. De
2HEAT TEK1773 is voorzien van een display. Er kunnen
maximaal 2 sensoren worden aangesloten. De 2HEAT
TEK1773 is voorzien van o.a. automatische
sensorherkenning en alarmuitgang (24Vdc). INCLUSIEF 2
stuks Combisensoren!

Oplengen sensor, pvc kabel, 2~6x0.75mm2, p/mtr

Oplengen sensor, pvc kabel, 2~6x0.75mm2, p/mtr

OJ regelaar ETO2

De ETO2-4550 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren aan
te sluiten en de ETO2-4550 is voorzien van 3 uitgangen met
een maximale belasting van 16A (230Vac).

€ 1,267.33

€ 7.56

€ 496.10
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Regelingen

SET: Regelaar ETO2 en 2st combisensoren

De ETO2-4550 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren aan
te sluiten en de ETO2-4550 is voorzien van 3 uitgangen met
een maximale belasting van 16A (230Vac). Inclusief 2 stuks
combisensoren!

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

€ 1,358.23

€ 102.85

€ 444.68
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Regelingen

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel.

Eberle regelaar EM52489

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac).

€ 474.93

€ 889.35

€ 662.48



10
Regelingen

SET: Regelaar 52489 en 2st sensoren ESF+TSF

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac). Inclusief 2 stuks sensoren (ESF & TSF) !

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

Dakgoot profiel tbv verw. Kabels, per 100st

Het dakgoot profiel wordt per 25 stuks geleverd en wordt
geklemd op de rand van de dakgoot. De bekabeling wordt
dus IN het dakgoot profiel en IN de dakgoot gemonteerd. De
verwarmingskabel of de zelfregulerende kabel klemt zeer
goed in dit profiel.

€ 1,509.48

€ 136.13

€ 90.75
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Regelingen

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.

Printrelais 1p, 230

Printrelais 1p, 24V

€ 22.69

€ 18.15

€ 18.15
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Regelingen

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

Magn.schak 4p-40A

Magneetschakelaar/relais 40A, 4 polig, 52.5mm breed.

Magn.schak 4p-25A

 Magneetschakelaar/relais 25A, 4 polig, 35mm breed.

€ 39.93

€ 75.63

€ 45.38
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Regelingen

SSR80-48Vdc-48Vdc-0-10V / potm

Deze zeer hoogwaardige universele SSR (Solid State Relays)
met 0-10V ingang kan worden gebruikt voor diverse
toepassingen in gelijkspannings installaties 48Vdc om hoge
stromen te kunnen schakelen van maar liefst 80A.  De
ingangspanning  bedraagt 0-10Vdc, waardoor deze een
proportioneel effect heeft, de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 48Vdc.

€ 145.20
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Regelkasten dakgootverwarming

RK-TV-1F+1N-0

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-1

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-2

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 332.75

€ 382.66

€ 539.21
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Regelkasten dakgootverwarming

RK-TV-3F+1N-3

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-4

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-11

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 678.36

€ 817.51

€ 521.81
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Regelkasten dakgootverwarming

RK-TV-3F+1N-21

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-31

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-41

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 730.54

€ 939.26

€ 1,147.99
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Relaiskast

RK-1F+1N-0

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-1

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-2

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 300.31

€ 300.31

€ 449.02
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Relaiskast

RK-3F+1N-3

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-4

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-11

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 581.21

€ 713.40

€ 432.50
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Relaiskast

RK-3F+1N-21

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-31

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-41

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 630.79

€ 829.08

€ 1,027.36
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Regelkasten opritverwarming

RK-TEK-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-31

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-21

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

€ 730.54

€ 1,241.76

€ 1,033.04
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Regelkasten opritverwarming

RK-TEK-3F+1N-11

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-4

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-41

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

€ 824.31

€ 1,120.01

€ 1,450.49
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Regelkasten opritverwarming

RK-TEK-3F+1N-3

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-2

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-1

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

€ 980.86

€ 841.71

€ 685.16



23
Regelkasten opritverwarming

RK-OJ-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-1

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-11

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 803.60

€ 753.68

€ 906.75
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Regelkasten opritverwarming

RK-OJ-3F+1N-2

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-21

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-3

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 925.88

€ 1,136.35

€ 1,078.94
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Regelkasten opritverwarming

RK-OJ-3F+1N-31

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-4

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-41

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 1,365.94

€ 1,232.01

€ 1,595.54
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Regelkasten opritverwarming

RK-EB-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-1

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-11

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 883.95

€ 829.04

€ 997.42
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Regelkasten opritverwarming

RK-EB-3F+1N-2

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-21

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-3

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 1,018.47

€ 1,249.98

€ 1,186.84
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Regelkasten opritverwarming

RK-EB-3F+1N-31

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-4

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-41

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 1,502.53

€ 1,355.21

€ 1,755.09
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Regelkasten modulerend

RK-PIDmod-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en uitvoeringen tbv het reguleren van
o.a. elektrische verwarming. Regelkastje is voorzien van een
PT100sensor, excl. voedingskabel. Modulerende uitgang
mbv ingebouwde SSR. Bestaat uit: Behuzing IP54 incl.
wartels, PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en
rijgklemmen. De regelkast is voorzien van een montageplaat
welke in een geventileerde omgeving moet worden
geplaatst.

RK-PIDmod-2F+2N-1

Diverse regelkastjes en uitvoeringen tbv het reguleren van
o.a. elektrische verwarming. Regelkastje is voorzien van een
PT100sensor, excl. voedingskabel. Modulerende uitgang
mbv ingebouwde SSR. Bestaat uit: Behuzing IP54 incl.
wartels, PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en
rijgklemmen. De regelkast is voorzien van een montageplaat
welke in een geventileerde omgeving moet worden
geplaatst.

RK-Pimod-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en uitvoeringen tbv het reguleren van
o.a. elektrische verwarming. Regelkastje is voorzien van een
PT100sensor, excl. voedingskabel. Modulerende uitgang
mbv ingebouwde SSR. Bestaat uit: Behuzing IP54 incl.
wartels, PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en
rijgklemmen. De regelkast is voorzien van een montageplaat
welke in een geventileerde omgeving moet worden
geplaatst.

€ 533.91

€ 685.16

€ 468.88
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Regelkasten modulerend

RK-Pimod-2F+2N-1

Diverse regelkastjes en uitvoeringen tbv het reguleren van
o.a. elektrische verwarming. Regelkastje is voorzien van een
PT100sensor, excl. voedingskabel. Modulerende uitgang
mbv ingebouwde SSR. Bestaat uit: Behuzing IP54 incl.
wartels, PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en
rijgklemmen. De regelkast is voorzien van een montageplaat
welke in een geventileerde omgeving moet worden
geplaatst.

RK-Pimod-1F+1N-3, met vloersensor inb

De Schloss proportionele regeling INBOUW met inbouw
thermostaat en externe sensor zorgt voor een lager energie
verbruik in combinatie met elektrische verwarming.  De
desbetreffende PI regeling zorgt voor een optimaal verbruik,
gebruik en comfort. De regelkast kan een elektrisch
vermogen regelen van nominaal 5500W. Deze regeling is
plug n play inclusief inbouwdozen.

RK-Pimod-1F+1N-3, met vloersensor

De Schloss proportionele regeling met inbouw thermostaat
en externe sensor zorgt voor een lager energie verbruik in
combinatie met elektrische verwarming. De desbetreffende
PI regeling zorgt voor een optimaal verbruik, gebruik en
comfort. De regelkast kan een elektrisch vermogen regelen
van nominaal 5500W. Deze regelkast is voorzien van
aansluitklemmen en doorvoerwartels.

€ 589.88

€ 378.13

€ 468.88
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Regelkasten modulerend

RK-Pimod-1F+1N-4, met vloersensor

De Schloss proportionele regeling met inbouw thermostaat
en externe sensor zorgt voor een lager energie verbruik in
combinatie met elektrische verwarming. De desbetreffende
PI regeling zorgt voor een optimaal verbruik, gebruik en
comfort. De regelkast kan een elektrisch vermogen regelen
van nominaal 5500W. Deze regelkast is voorzien van
aansluitklemmen en doorvoerwartels.

€ 589.88
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Regelkasten temperatuur

Regelkast Optima DHT met aktieve thermo/hygro, 16A, 230V

De 2HEAT OPTIMA-DHT regelkast met aktieve thermo- en
hygrostaat . Aansluit stroom 16A bij 230Vac.

RK-TV-1F+1N-0

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-1

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 242.00

€ 332.75

€ 382.66
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Regelkasten temperatuur

RK-TV-3F+1N-2

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-3

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-4

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 539.21

€ 678.36

€ 817.51
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Regelkasten temperatuur

RK-TV-3F+1N-11

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-21

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-31

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 521.81

€ 730.54

€ 939.26
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Regelkasten temperatuur

RK-TV-3F+1N-41

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 1,147.99
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Regelkasten temperatuur

RK-PID-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische
verwarmingRegelkastje is voorzien van een PT100sensor,
excl. Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels,
PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-1

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische
verwarmingRegelkastje is voorzien van een PT100sensor,
excl. Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels,
PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-11

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

€ 382.66

€ 382.66

€ 521.81
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Regelkasten temperatuur

RK-PID-3F+1N-2

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-21

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-3

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

€ 539.21

€ 730.54

€ 678.36
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Regelkasten temperatuur

RK-PID-3F+1N-31

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-4

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-41

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

€ 939.26

€ 817.51

€ 1,147.99
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Prioriteits regelingen

Prio basic 1F+N 30A hulprelais

Prioriteits regelingen, ook wel voorkeursregeling genoemd,
worden toegepast bij bijvoorbeeld apparaten met hoge
vermogens. Twee apparaten kunnen worden aangesloten op
een prioriteitsregeling waarbij er maar één elektragroep, 1
fase of 3 fase, benodigd is. Bij prioriteitsregelingen is het
altijd: of het ene apparaat of het andere apparaat is aktief!

Prio basic 3F+N 30A hulprelais

Prioriteits regelingen, ook wel voorkeursregeling genoemd,
worden toegepast bij bijvoorbeeld apparaten met hoge
vermogens. Twee apparaten kunnen worden aangesloten op
een prioriteitsregeling waarbij er maar één elektragroep, 1
fase of 3 fase, benodigd is. Bij prioriteitsregelingen is het
altijd: of het ene apparaat of het andere apparaat is aktief!

Prio pro 1F+N 30A stroom relais

Prioriteits regelingen, ook wel voorkeursregeling genoemd,
worden toegepast bij bijvoorbeeld apparaten met hoge
vermogens. Twee apparaten kunnen worden aangesloten op
een prioriteitsregeling waarbij er maar één elektragroep, 1
fase of 3 fase, benodigd is. Bij prioriteitsregelingen is het
altijd: of het ene apparaat of het andere apparaat is aktief!

€ 538.45

€ 843.98

€ 701.80
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Prioriteits regelingen

Prio pro 3F+N 30A stroomrelais

Prioriteits regelingen, ook wel voorkeursregeling genoemd,
worden toegepast bij bijvoorbeeld apparaten met hoge
vermogens. Twee apparaten kunnen worden aangesloten op
een prioriteitsregeling waarbij er maar één elektragroep, 1
fase of 3 fase, benodigd is. Bij prioriteitsregelingen is het
altijd: of het ene apparaat of het andere apparaat is aktief!

€ 564.95
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Solid State Relais

SSR40-32-240

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen. De ingangspanning bedraagt
3 ~32Vdc (bovenstaande voedingsadapter kan hiervoor
worden toegepast!), de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 30~240Vac.

SSR40-250-380

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen.  De ingangspanning  bedraagt
80 ~250Vac , de schakelbare uitgangspanning bedraagt
24~380Vac.

SSR40-230-230-0-10V

Deze zeer hoogwaardige universele SSR (Solid State Relays)
met 0-10V, 0-5Vdc, 0-20mA en potmeter ingang kan worden
gebruikt voor diverse toepassingen om hoge stromen te
kunnen schakelen.  De ingangspanning  bedraagt 0-10Vdc,
waardoor deze een proportioneel effect heeft, de
schakelbare uitgangspanning bedraagt 24~380Vac.

€ 24.20

€ 24.20

€ 78.65
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Solid State Relais

SSR40-POTM-240 + potmeter + knop

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen en als fase aansnijder
(dimbaar). De ingang wordt aangestuurd door een potmeter
, de schakelbare uitgangspanning bedraagt 24~380Vac.
Proportionele uitgang.

SSR40-230-230-0-10V-PWM

Deze zeer hoogwaardige universele SSR (Solid State Relays)
met 0-10V, 0-5Vdc, 0-20mA en potmeter ingang met PWM
mogelijkheid kan worden gebruikt voor diverse toepassingen
om hoge stromen te kunnen schakelen. De ingangspanning
 bedraagt 0-10Vdc, waardoor deze een proportioneel effect
heeft, de schakelbare uitgangspanning bedraagt
24~380Vac.

SSR40-32-480-DIN

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) DIN RAIL
kan worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen en als fase aansnijder
(dimbaar).  De ingang wordt aangestuurd door een
gelijkspanning van 3-32Vdc , de schakelbare
uitgangspanning bedraagt 24~380Vac.

€ 45.38

€ 87.73

€ 72.60
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Solid State Relais

SSR40-240-480

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen. De ingangspanning bedraagt
70 ~280Vac (bovenstaande voedingsadapter kan hiervoor
worden toegepast!), de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 24~480Vac.

SSR40-0-10-380

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen. De ingangspanning bedraagt
0 ~10Vdc (bovenstaande voedingsadapter kan hiervoor
worden toegepast!), de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 24~380Vac.

SSR40-32-480-3F

Deze zeer hoogwaardige SSR voor 3F (Solid State Relays)
kan worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen.  De ingangspanning  bedraagt
3 ~32Vdc (bovenstaande voedingsadapter kan hiervoor
worden toegepast!), de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 24~480Vac.

€ 24.20

€ 42.35

€ 72.60
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Solid State Relais

SSR80-48Vdc-48Vdc-0-10V / potm

Deze zeer hoogwaardige universele SSR (Solid State Relays)
met 0-10V ingang kan worden gebruikt voor diverse
toepassingen in gelijkspannings installaties 48Vdc om hoge
stromen te kunnen schakelen van maar liefst 80A.  De
ingangspanning  bedraagt 0-10Vdc, waardoor deze een
proportioneel effect heeft, de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 48Vdc.

Magn.schak 3p, NO/NC + dinrail socket

Magneetschakelaar / Relais.40A.3 polig.Spoelspanning
230Vac.NO / NC. Inclusief voet Din-Rail

Magn.schak 4p-40A

Magneetschakelaar/relais 40A, 4 polig, 52.5mm breed.

€ 145.20

€ 45.38

€ 75.63
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Solid State Relais

Magn.schak 4p-25A

 Magneetschakelaar/relais 25A, 4 polig, 35mm breed.

Printrelais 1p, 230

Printrelais 1p, 24V

€ 45.38

€ 18.15

€ 18.15
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Watts Vision sets

6xRF Watts Vision, 12x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

6xRF Watts Vision, 11x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

6xRF Watts Vision, 10x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 3,363.80

€ 3,324.48

€ 3,285.15
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Watts Vision sets

6xRF Watts Vision, 9x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

6xRF Watts Vision, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

6xRF Watts Vision, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 3,245.83

€ 3,206.50

€ 3,167.18
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Watts Vision sets

6xRF Watts Vision, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

5xRF Watts Vision, 10x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

5xRF Watts Vision, 9x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 3,127.85

€ 3,055.25

€ 3,015.93
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Watts Vision sets

5xRF Watts Vision, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

5xRF Watts Vision, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

5xRF Watts Vision, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,976.60

€ 2,937.28

€ 2,897.95
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Watts Vision sets

5xRF Watts Vision, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

4xRF Watts Vision, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

4xRF Watts Vision, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,858.63

€ 2,746.70

€ 2,707.38
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Watts Vision sets

4xRF Watts Vision, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

4xRF Watts Vision, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

4xRF Watts Vision, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,668.05

€ 2,628.73

€ 2,589.40
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Watts Vision sets

3xRF Watts Vision, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

3xRF Watts Vision, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

3xRF Watts Vision, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,438.15

€ 2,398.83

€ 2,359.50
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Watts Vision sets

3xRF Watts Vision, 3x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

2xRF Watts Vision, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

2xRF Watts Vision, 3x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,320.18

€ 2,129.60

€ 2,090.28
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Watts Vision sets

2xRF Watts Vision, 2x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,050.95
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Zoneregelingen

2HEAT zoneregeling 230V

Modulaire zoneregelings units (8grps) kunnen worden
toegepast voor vloerverwarming wanneer er diverse merken
thermostaten worden gebruikt.Deze units zijn voorzien van
een spanningsvrije uitgang om bijvoorbeeld een
verwarmingsketel aan te sturen.

2HEAT zoneregeling 24V

De 2HEAT zoneregeling (24Vac) is ideaal om te worden
toegepast bij conventionele vloerverwarmingsystemen. Elke
ruimte kan, middels deze zoneregeling set, apart van elkaar
worden gereguleerd.

€ 136.13

€ 136.13
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Modulaire sets

2xRF Optima R2/EAZY, 2x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

6xRF Optima R2/EAZY, 12x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

6xRF Optima R2/EAZY, 11x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 701.80

€ 1,724.25

€ 1,684.93
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Modulaire sets

6xRF Optima R2/EAZY, 10x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

6xRF Optima R2/EAZY, 9x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

6xRF Optima R2/EAZY, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,645.60

€ 1,606.28

€ 1,566.95
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Modulaire sets

6xRF Optima R2/EAZY, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

6xRF Optima R2/EAZY, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

5xRF Optima R2/EAZY, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,527.63

€ 1,488.30

€ 1,370.33
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Modulaire sets

5xRF Optima R2/EAZY, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

5xRF Optima R2/EAZY, 10x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

5xRF Optima R2/EAZY, 9x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,331.00

€ 1,488.30

€ 1,448.98
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Modulaire sets

5xRF Optima R2/EAZY, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

5xRF Optima R2/EAZY, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

4xRF Optima R2/EAZY, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,409.65

€ 1,291.68

€ 1,252.35
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Modulaire sets

4xRF Optima R2/EAZY, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

4xRF Optima R2/EAZY, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

4xRF Optima R2/EAZY, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,213.03

€ 1,173.70

€ 1,134.38
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Modulaire sets

4xRF Optima R2/EAZY, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

3xRF Optima R2/EAZY, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

3xRF Optima R2/EAZY, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,095.05

€ 1,016.40

€ 977.08
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Modulaire sets

3xRF Optima R2/EAZY, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

3xRF Optima R2/EAZY, 3x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

2xRF Optima R2/EAZY, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 937.75

€ 898.43

€ 780.45
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Modulaire sets

2xRF Optima R2/EAZY, 3x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 741.13
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Stelmotoren

Watts thermische klep 230V

Thermische en gemotoriseerde kleppen worden gebruikt om
leidingen (water / lucht) af te sluiten via bijvoorbeeld een
zoneregeling of een thermostatische regeling.Thermische
kleppen, 2-draads uitgevoerd, hebben een open / dicht tijd
van ca. 2 minuten terwijl de gemotoriseerde klep (3-draads)
een open / dicht tijd heeft van 6 seconden.

Watts thermische klep 24V

Thermische en gemotoriseerde kleppen worden gebruikt om
leidingen (water / lucht) af te sluiten via bijvoorbeeld een
zoneregeling of een thermostatische regeling.Thermische
kleppen, 2-draads uitgevoerd, hebben een open / dicht tijd
van ca. 2 minuten terwijl de gemotoriseerde klep (3-draads)
een open / dicht tijd heeft van 6 seconden.

2HEAT gemotor. Klep 230V

Thermische en gemotoriseerde kleppen worden gebruikt om
leidingen (water / lucht) af te sluiten via bijvoorbeeld een
zoneregeling of een thermostatische regeling.Thermische
kleppen, 2-draads uitgevoerd, hebben een open / dicht tijd
van ca. 2 minuten terwijl de gemotoriseerde klep (3-draads)
een open / dicht tijd heeft van 6 seconden.

€ 22.69

€ 22.69

€ 45.38
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Stelmotoren

Messing ventiel recht 2", binnendraads

Messing ventiel tbv 2Heat gemotor. klep 230V of andere
toepassingen.

Vernikkeld ventiel haaks 1/2", buitendraads

Haaks vernikkeld ventiel welke geschikt is voor de door ons
geleverde kleppen (thermisch en gemotoriseerd).  Ventiel is
voorzien van een pakking welke eventuele doorlaat van
water dus niet van toepassing is.  Voorzien van puntstuk
1/2"

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

€ 45.38

€ 45.38

€ 136.13
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Appendages

Extra thermische klep 230V of 24V, Watts + testen

Extra thermische klep 230V of 24V, Watts + testen

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

Extra zender / ontvanger unit tbv uitgang zoneregling naar CV ketel

Extra zender / ontvanger unit tbv uitgang zoneregling naar
CV ketel

€ 45.38

€ 136.13

€ 226.88
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Appendages

Dakgoot profiel tbv verw. Kabels, per 100st

Het dakgoot profiel wordt per 25 stuks geleverd en wordt
geklemd op de rand van de dakgoot. De bekabeling wordt
dus IN het dakgoot profiel en IN de dakgoot gemonteerd. De
verwarmingskabel of de zelfregulerende kabel klemt zeer
goed in dit profiel.

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.

Oplengen sensor, pvc kabel, 2~6x0.75mm2, p/mtr

Oplengen sensor, pvc kabel, 2~6x0.75mm2, p/mtr

€ 90.75

€ 22.69

€ 7.56
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Appendages

Werkschakelaar, 4p, 25A, slotgat

Werkschakelaar 25A 4-polig.Verpakt per 1 stuk.

Werkschakelaar, 4p, 40A, slotgat

Werkschakelaar 40A, 4-polig.Verpakt per 1 stuk.

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

€ 75.63

€ 187.55

€ 39.93
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Appendages

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.

Combi sensor, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Combi sensoren ten behoefte van de Tekmar, OJ of Eberle
regelunit.

Combisensoren, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

Een combisensor is een must om te gebruiken in combinatie
met de regelunits voor opritverwarming. De combisensor
heeft een degelijke behuizing voorzien van geprefabriceerde
aansluitkabel met een lengte van 600cm.

€ 18.15

€ 444.68

€ 845.19
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Appendages

Tekmar regelaar 1773

De 2HEAT TEK1773 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische opritverwarmingsystemen. De
2HEAT TEK1773 is voorzien van een display. Er kunnen
maximaal 2 sensoren worden aangesloten. De 2HEAT
TEK1773 is voorzien van o.a. automatische
sensorherkenning en alarmuitgang (24Vdc).

€ 444.68
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