PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

Van Marcke Collection

Naam product

Face

Designer

Antonio Citterio

Omschrijving

Het innovatieve gamma radiatoren Face is het nieuwe gezicht van moderne verwarmingselementen.
Deze oplossing is bestemd voor iedereen die esthetische kwaliteit en hoogtechnologische waarde
wil combineren in een architecturaal interieurontwerp. De Face is verkrijgbaar in vier versies met
exclusieve afwerkingen en kleurencombinaties, ontwikkeld om te passen in originele en geraffineerde
binnenhuisontwerpen.
Het gezicht van de essentie: De designradiatoren Face Zero zijn in de muur ingebouwde
verwarmingselementen waarmee de warmte één wordt met de muur in een ononderbroken oppervlak.
Dat maakt een interieurontwerp met meer creativiteit en vrijheid dan ooit tevoren mogelijk. Maar Face
is meer dan enkel design: het is ook pure technologie. Elke versie is uitgerust met het revolutionaire
elektronische bedieningssysteem Now.
Exclusieve materialen: De exclusieve afwerkingen van enkele modellen in roestvrij staal geven
Face de elegantie van een unieke creatie, waarbij het kleurengamma van de design radiatoren Van
Marcke Collection een perfecte voortzetting mogelijk maakt van het ontwerpthema van het interieur.
Of u nu een opvallend en uniek stuk zoekt of net een complementair element dat onopvallend in het
decor geïntegreerd kan worden: Face biedt u een dosis eigenheid zonder de exclusiviteit van de
verwarmingsoplossing te compromitteren.

Voordelen

• Face (de op de muur gemonteerde versie) en Face Zero (de in de muur ingebouwde versie)
zijn hydraulische designradiatoren die ook verkrijgbaar zijn in een Air-versie. Deze versie integreert
compacte ventilatoren met geluiddemping die de efficiëntie van de radiator verhogen. Zowel bij de
op de muur gemonteerde als bij de in de muur ingebouwde versie zijn alle bevestigingen van
de radiatoren, net zoals de hydraulische en elektrische verbindingen, onzichtbaar.
• Met de volledig elektronische ingebouwde modulatiecontrole kan u met een enkele handeling
het gewenste comfortniveau instellen. De Now lichtcirkel gidst de gebruiker naar de gewenste
comfortzone. Het exclusieve design van de radiator is ontworpen om maximale warmtedistributie te
verzekeren zowel met convectie als met straling.

Assortiment

Van Marcke Collection: Face, Face Air, Face Zero, Face Zero Air

Afmeting

1600x500 - 1600x600 - 1800x500 - 1800x600

Kleur

Kleurenkaart designradiatoren Van Marcke Collection

Materiaal

Standaarduitvoering: staal
Speciale uitvoering: paneel in roestvrij staal

Prijs (incl. 21% btw)

Vanaf € 2.300

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

Aqualisa, exclusief verdeeld door Van Marcke

Naam product

Q EDITION

Designer

Aaron Bourne

Omschrijving

Beeld u een douche in die samen met u wakker wordt en meteen voor u klaarstaat. Een douche die u
‘s ochtends begroet en zich herinnert wat u de vorige keer zo aangenaam vond zodat u dat moment
opnieuw kunt beleven.
Q EDITION is ontworpen om een persoonlijke ruimte te creëren die uw douchebeleving verrijkt met
elegante eenvoud en een keuze uit vijf afwerkingen, een bijbehorende handdouche en een royale
regendouche.
Uiterst functioneel en een streling voor de zintuigen dankzij de glanzende afwerking van de glazen
display en de afgeschuinde randen van de temperatuurring. Dankzij het gebruik van magneten bedient
u het hendeltje van de Q EDITION met het grootste gemak zodat u moeiteloos door het menu bladert.
Het kloppende hart van de Q EDITION is My Q™. Deze interface biedt u de mogelijkheid om te
kiezen uit zes voorgeprogrammeerde belevingen, zoals ‘Eco’, ‘Sport’ en ‘Gezin’, maar u kunt ook uw
eigen douchebelevingen creëren en opslaan met een unieke combinatie van temperatuur, hand- of
regendouche, debiet en duur. Zo geniet u elke keer opnieuw van de perfecte douche.

Voordelen

• Technologie die de watertemperatuur 100 keer per seconde analyseert voor een nauwkeurig debiet
op de ingestelde temperatuur.
• Een nabijheidssensor die het waterdebiet verlaagt wanneer de gebruiker zich van de douche
verwijdert zodat u energie en water bespaart.
• De mogelijkheid om het water op te warmen en op temperatuur te houden tot u klaar bent om te
douchen en een pauzefunctie om het water even uit te zetten zodat u minder verbruikt.
• .Een afstandsbediening om de douche aan te zetten en vooraf te laten opwarmen tot de perfecte
temperatuur.
• .Een badfunctie die weet hoe hoog het water mag komen zodat u met een gerust hart iets anders
kunt doen terwijl het bad volloopt.

Assortiment

Een of twee douche-uitgangen

Afmeting

98 mm x 34 mm

Kleur

Bright Chrome, Rose Gold, Pewter, Nickel en Black Chrome

Materiaal

Glas, messing, roestvrij staal, ABS

Prijs (incl. 21% btw)

€ 1.500

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

Hamwells, exclusief verdeeld door Van Marcke

Naam product

e-Shower

Designer

Rob Chömpff

Omschrijving

De e-Shower is een douchecomputer aangesloten op het internet. Hij biedt regendouchecomfort met
een spectaculair laag verbruik. Zo kan je genieten van een lange, warme douche en toch op water
en energie besparen. Met de e-Shower heb je keuze tussen een circulatiedouche (FreshCycles™)
en een klassieke douche. De klassieke douche gebruikt een spaarkop en werkt net als een gewone
douche: het water spoelt direct weg. FreshCycles filteren, zuiveren en circuleren de waterdruppels
ongeveer 9 keer. Zo kan je genieten van een spectaculaire douche terwijl je tot 85% op water en tot
70% op energie bespaart.

Voordelen

• Groot comfort, grote besparing (zowel op totale installatie als op de energie- en waterrekening),
zekerheid druk op de douche, mooi design, digitaal, personaliseerbaar(vanaf 2018), rapportering in
de cloud (vanaf 2018) en aangesloten op het internet.
• .Kan ook worden ingepast in een watermanagementsysteem, scherm kan gebruik worden om te
communiceren met klanten (hotels, wellness, sportcentra,...)

Assortiment

Doucherecuperatiesystemen

Afmeting

Afhankelijk van model

Kleur

Zwarte glasplaat - Witte glasplaat

Materiaal

RVS kolom met glasplaat

Prijs (incl. 21% btw)

€ 4.235

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

miscea

Naam product

miscea CLASSIC

Designer

miscea

Omschrijving

Miscea is de eerste en enige producent ter wereld van 100% touch free sensor waterkranen voor alle
functies. Niet alleen voor het activeren van het water maar ook voor de regeling van warm en koud
water. De kranen zijn tevens voorzien van twee touch free geïntegreerde dispensers voor hand zeep
en desinfectans.

Voordelen

• Deze kranen hoef je dus nooit aan te raken wat het verspreiden van ziektekiemen voorkomt.
• .Daarnaast zijn de miscea kranen door speciale technieken zeer water- en zeep besparend. Kortom:
100% hygiëne tegen de laagst mogelijke kosten.

Kleur

RVS, chroom

Materiaal

RVS

Prijs (incl. 21% btw)

Vanaf € 1.315

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

Resisens

Naam product

Resisens FS1

Designer

IPee NV

Omschrijving

Resisens FS1 is een breed toepasbare oplossing voor het automatisch spoelen van urinoirs. De
intelligente sensor meet doorheen kunststof- en keramische oppervlakten wanneer het urinoir
wordt gebruikt en spoelt op basis van deze data. Doordat de sensor nooit in aanraking komt met de
urine, is het systeem ongevoelig voor slijtage en behoeft het quasi geen onderhoud. Het Resisens
spoelsysteem is bovendien snel en gemakkelijk te installeren.
Resisens is een compleet systeem zonder verborgen kosten. De lage total cost of ownership en het
optimale gebruikscomfort maken Resisens FS1 de ideale oplossing voor de installateur, uitbater en
eindgebruiker.

Voordelen

Resisens rekent af met stinkende, defecte en overlopende urinoirs:
• Volledig onzichtbaar en dus vandaalbestendig en quasi onderhoudsvrij
• .Automatische, slimme functies als 24-uurspoeling, stadion-modus en overloopbeveiliging zorgen
voor de hygiëne
• Breed toepasbaar en in een handomdraai geïnstalleerd, zonder breekwerken
• Een compleet systeem aan een concurrentiële prijs

Assortiment

Beschikbaar als systeem met netvoeding of met 6V batterij

Prijs (incl. 21% btw)

€ 477,95

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

Duco Ventilation & Sun Control

Naam product

DucoBox Focus 2017 mét Duco Ventilation App

Designer

Duco Ventilation & Sun Control

Omschrijving

Een toonbeeld van fluisterstille, vraaggestuurde luchtafvoer en energiezuinigheid noemt Duco zijn
intelligente DucoBox Focus voor de nieuwbouwmarkt; één van de paradepaardjes van het bedrijf. De
DucoBox Focus werd begin dit jaar onderhuids grondig aangepakt. Zo waren er kleine modificaties om
de prestaties van deze mechanische afvoerventilator te verbeteren, met onder meer een beter RF-bereik
dankzij software- en hardwarematige aanpassingen, wat een nog betere en snellere connectie tussen de
systeemcomponenten oplevert.
Daarenboven kan de DucoBox Focus, dat als onderdeel van het DucoTronic Plus System de laagste
reductiefactor in de markt (0.35) behaalt, voortaan worden uitgeleverd met de optionele Communication
Print. Naast een slimme ModBus-connectie die koppeling met een gebouwbeheersysteem mogelijk
maakt, heeft de Communication Print een ethernet aansluiting die zorgt voor een eenvoudige connectie
met de gloednieuwe Duco Ventilation App. Deze tool stelt installateurs én eindgebruikers in staat om op
een uiterst snelle, gemakkelijke en gebruiksvriendelijke wijze alle gewenste informatie via live-metingen
uit een gemonteerde ventilatiebox af te lezen. Meer nog: De applicatie ondersteunt (en ontzorgt) de
installateur optimaal in het genereren van een STS-rappport. Bij de installatie & inregeling van meerdere
ventilatieboxen op één werf, kan de configuratie bovendien gekopieerd worden voor de volgende woning,
een besparing in tijd én geld voor elke installateur.
Dankzij een goed doordachte installatiewizard en automatische probleemdetectie verzekert deze
gratis applicatie de gebruiker van een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat. Bovendien geeft de
gebruiksvriendelijke interface in één oogopslag een prima beeld van de werking en de prestaties van
het gekozen ventilatiesysteem. Dankzij de Duco Ventilation App is het dus mogelijk om op een uiterst
efficiënte manier een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat te creëren én in stand te
houden.

Voordelen

DUCOBOX FOCUS
• Slim: Geïntegreerde regelkleppen op basis van CO2 en vochtmetingen als garantie voor een efficiënte,
lokale luchtafvoer met optimale energiebesparing als resultaat.
• Stil: een dubbele wand, een kwalitatieve ventilator en slimme sturing zorgen voor de beste akoestische
waarden in de markt!
• Compact en functioneel: Alle technologie bevindt zich onder één deksel waardoor deze unit in eender
welke ruimte kan worden weggewerkt.
• Recente upgrades:
- NightBoost-functie vermindert risico op oververhitting,
- Beter en sneller RF-bereik tussen de componenten dankzij software- en hardwarematige aanpassingen,
- Communication Print (optioneel) voor een eenvoudige connectie met de Duco Ventilation App.

Voordelen

DUCO VENTILATION APP
Volledig geautomatiseerde installatie van de bovengenoemde ventilatiebox en dito generatie van het
STS-rapport:
• Efficiënt uitlezen van paramaters.
• Live-meting van de luchtkwaliteit.
• Automatische probleemdetectie.
• 100% garantie op gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat.
• Tijdsbesparend en gebruiksvriendelijk dankzij een doordachte installatiewizard, waarbij het
‘ontzorgen’ van de installateur centraal staat.

Assortiment

Mechanische ventilatie

Afmeting

480 x 480 x 194 mm

Kleur

Groen met wit deksel

Materiaal

Polypropyleen

Prijs (incl. 21% btw)

€ 814 (DucoBox Focus) + € 126 (Communication Print)

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

Gutami

Naam product

Growatt GBLI batterij 2,7 kWh

Designer

Growatt

Omschrijving

Storage systeem. Opslag groene energie zonnepanelen.

Voordelen

• Het teveel aan geproduceerde energie kan opgeslagen worden in de batterij.
• De klant kan deze energie op een later tijdstip gebruiken zodat hij geen elektriciteit hoeft aan te
kopen.

Assortiment

Growatt

Afmeting

580 x 580 x 137 mm

Kleur

Grijs / Zwart

Materiaal

Stalen omhuizing

Prijs (incl. 21% btw)

€ 1.781,89

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

JAGA

Naam product

Supernova Oxygen exclusief verdeeld door Van Marcke

Designer

Ivo Nysten / Wim Grommen

Omschrijving

De Supernova Oxygen is een lage massa radiator met supersnelle warmtegeleiders en ingebouwd
ventilatiesysteem. Dit heeft een automatische sturing op basis van CO2-meting of manueel d.m.v. 5
snelheden tiptoets bediening.
De Supenova Oxygen heeft een laag elektrisch verbruik en is zeer stil. Ook is hij uitgerust met een
ingebouwd Jaga Heimeier Eclipse thermostaatventiel dat voor een automatische debietregeling zorgt,
onafhankelijk van het drukverschil.
Het montagesjabloon en de muurbeugels voor klikbevestiging worden meegeleverd.

Voordelen

•
•
•
•
•

Assortiment

H52 x L80/L100/L120

Afmeting

H52 x L80 x B14

Kleur

RAL 9016 soft touch

Materiaal

Verzinkte staalplaat, aluminium, koper, messing

Prijs (incl. 21% btw)

€ 1.766,65

Hoogste warmteafgifte.
Statische verwarming én dynamische ventilatie in 1 toestel.
Automatische sturing op basis van CO2-meting.
Volledig voorgemonteerd geleverd.
Eenvoudige en snelle installatie. Decentraal systeem zonder luchtkanalen enkel een doorvoer in de
buitengevel.
• Luchtfilter gemakkelijk bereikbaar door afklikbaar rooster.

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

Bosch

Naam product

EasyControl

Designer

Bosch Thermotechnology

Omschrijving

De nieuwe thermostaat EasyControl van Bosch detecteert de aanwezigheid van de bewoners, is
zelflerend en stemt het verwarmingsprogramma automatisch af op dagelijkse gewoontes. Zo kan er tot
25% energie worden bespaard zonder daar iets voor te moeten doen!
De Junkers Control CT100 thermostaat introduceerde een innovatief design met touch screen, WiFi
internetaansluiting en een intuïtief gebruiksgemak. De EasyControl van Bosch gaat op alle vlakken
nog een stap verder!
Met de volledige set (thermostaat + verwarmingskranen) kan de temperatuur en het
verwarmingsprogramma per kamer afzonderlijk worden ingesteld.
Bovendien biedt de EasyControl van Bosch de installateur en zijn klanten de mogelijkheid om heel
eenvoudig aan te sluiten op het Bosch HomeCom (Pro)-netwerk. Deze applicatie optimaliseert de
onderhoudsplanning van de installateur via storingsdetectie. Dankzij de automatische indicatie van het
te vervangen onderdeel, realtime werkrapporten en afstandsinterventie, wordt er tijd en geld bespaard.
Verder past de EasyControl ook perfect in het Internet of Things - verhaal van Bosch Smart Home. Of
het nu over verwarming, verlichting of beveiliging gaat, met de systeemoplossing van Bosch Smart
Home wordt binnenkort haast alles geautomatiseerd. Met slechts één applicatie heeft u volledige
controle over de woning met een aangenamer en comfortabeler leven als gevolg.

Voordelen

•
•
•
•
•
•
•

Assortiment

Zwart / Wit

Afmeting

100 x 145 x 27 mm

Kleur

Zwart / Wit

Materiaal

Glas

Prijs (incl. 21% btw)

Prijs op aanvraag.

Energiebesparing door aanwezigheidsdetectie.
Innovatief design met touch screen (German Design Award winner 2017).
Mogelijkheid tot instelling van temperatuur en verwarmingsprogramma per kamer.
Eenvoudige bediening en duidelijke weergave van verbruik en verbruiksprognose.
Wifi-aansluiting.
Verbinding met HomeCom Pro- en Bosch Smart Home- applicatie.
Tweedraadsaansluiting aan ketel zodat aparte transformator onnodig is.

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

Zehnder

Naam product

Zmart

Omschrijving

De Zehnder Zmart is s’werelds eerste vlakke plaatradiator met kunststofregister. Hierdoor is hij tot 63%
lichter in vergelijking met een conventionele stalen radiator, en heeft hij uiteraard ook geen corrosie
problemen. Met zijn strak design past de Zmart in elk interieur.
De Zmart is beschikbaar in 4 varianten:
• Zmart Basic - vaste aansluiting met extern ventiel
• Zmart cValve - vaste aansluiting met geïntegreerd ventiel
• Zmart Flex - flexibele aansluiting met extern ventiel
• Zmart Flex cValve - flexibele aansluiting met geïntegreerd ventiel
Met hun 360° flexibele aansluitingen zijn de “Flex” varianten uiterst geschikt in renovatieprojecten. Bij
de Flex cValve kan de aansluiting volledig onzichtbaar gemaakt worden, voor een ultieme strakke look.
De Zehnder Zmart geniet van 15 jaar fabrieksgarantie.

Voordelen

• Dankzij deze nieuwe technologie zijn deze radiatoren uiterst licht, zodat ze gemakkelijk door één
.persoon kunnen geplaatst worden. De flexibele aansluitmogelijkheden vereenvoudigen de plaatsing
in renovatieprojecten.
• Daarbovenop heeft de Zmart een zeer mooi, strak design, bekroond met een Red Dot Award.
• Het geïntegreerd cValve ventiel kan naar wens links of rechts geplaatst worden.

Assortiment

Beschikbaar in 4 varianten: Basic, cValve, Flex, Flex cValve

Afmeting

Van 400 x 360 x 66 mm tot 1800 x 900 x 104 mm (lxbxd)

Kleur

Wit, RAL 9016

Materiaal

Binnenwerk in polybuteen, buitenwerk in staalplaat

Prijs (incl. 21% btw)

Vanaf € 204,50 voor 400 x 360 x 66 mm

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

MOBBIT, exclusief verdeeld door Van Marcke in België en Luxemburg.

Naam product

MOBBIT

Designer

Ronny Reygel

Omschrijving

MOBBIT is het eerste systeem dat ventilatieleidingen helemaal zuivert. - De MOBBIT is een
innovatieve uitvinding die, op basis van een bicomponente microvezel, ventilatieleidingen al dweilend
helemaal zuivert. Ook voor de reiniging van grondbuizen en andere kanaalsystemen is de MOBBIT
een nuttig instrument. A-priori, de onderneming achter MOBBIT, patenteerde deze innovatieve
uitvinding die op basis van een bicomponente microvezel als eerste systeem ventilatieleidingen al
dweilend helemaal zuivert.
Hoe werkt MOBBIT? - Om een ventilatiesysteem te reinigen, is de opbouw van het kanalennet
bepalend. De diameters en de lengte van de verschillende leidingen bepalen het type MOBBIT. De
systeemonderdelen van de MOBBIT zijn beschikbaar in verschillende maten, om aan ieders wens te
voldoen.
Revolutionair hulpmiddel - De MOBBIT ‘dweilt’ de ventilatiekanalen met een sopje van water en
detergent. Het toestel, een volume bestaande uit synthetische noppen, maakt geen gebruik meer
van borstels of ronddraaiende bewegingen en is dus niet belastend voor de leidingen. Dankzij de
unieke en doordachte structuur kan MOBBIT buizensystemen van verschillende diameters reinigen.
Het voortdurend contact tussen de MOBBIT en de kanaalwand garandeert dat het volledige
wandoppervlak gereinigd achter blijft.
Ventilatiekanalen reigigen? Supersnel kinderspel! - Met behulp van een traditionele stofzuiger wordt
een touw in het kanalennet getrokken. Dit touw hangt vast aan de MOBBIT die gedrenkt is in water en
detergent. De MOBBIT wordt meermaals door de leiding getrokken tot het spoelwater van de MOBBIT
helder achterblijft en al het vuil weg is.
De reiniging gebeurt van ventiel naar ventiel. Toezichtluiken zijn dus niet meer nodig en het
demonteren van onderdelen van het leidingnet behoort tot de verleden tijd.
De kracht van microvezels - De MOBBIT-hoes is een bicomponente microvezel met een super
reinigende oppervlakte, dankzij het capillair effect dat optreedt. Door de chemische splitsing van het
materiaal ontstaat een exponentieel groot oppervlak waarover het mengsel van water en detergent het
vuil kan opnemen. Dat is pas gemakkelijk!
DE MOBBIT SAMENGEVAT
• Noppenstructuur die doordringt in elke oneffenheid
• Grote flexibiliteit en beweeglijkheid in het binnenwerk
• Ring die centraal staat en zorgt voor een non-fixatie
• Speciale naad zonder verlies van noppen
• Ritssluiting rond het binnenwerk
• Sterkt geconfectioneerd geheel
• Grote densiteit van aantal noppen
• Verschillende diameters mogelijk
• Capillair effect van de noppen
• Dweilen versus borstelen

Voordelen

Voor de voordelige kostprijs van de MOBBIT krijgt u bijzonder veel: veel tijdswinst, groot
gebruiksgemak, gezonde luchtkwaliteit, tevreden klanten, zuivere ventilatiesystemen... Kortom,
MOBBIT is een onmisbaar hulpmiddel in uw bestelwagen!
• Bespaart tijd: MOBBIT neemt al uw zorgen als installateur weg. Letterlijk én figuurlijk. Nooit meer
sleuren met grote stofzuigers en kabelhaspels die te veel plaats innemen in de bestelwagen.
Gedaan met ingewikkelde werkmethoden en uitgebreide handleidingen, iedereen, man of vrouw,
kan de MOBBIT en de bijhorende koffer zonder problemen installeren in minder dan 5 minuten.
Gedaan met leidingen door te zagen of kasten af te breken wat kan zorgen voor extra kosten.
• Snel en eenvoudig gebruik: MOBBIT reinigt ventilatiekanalen op de meest efficiënte en grondige
wijze die met geen enkel ander systeem vergelijkbaar is. Reguliere systemen vandaag op de markt,
borstelen de kanalen schoon en zuigen het losgekomen stof op. Deze methodes laten zonder twijfel
nog vuil en bacteriën achter. Ze zijn omslachtig, tijdrovend en onaangenaam voor de huiseigenaar.
MOBBIT onderscheidt zich van deze werkwijze omdat het als enige enkel water en detergent
gebruikt. MOBBIT dweilt grondbuizen en binnenleidingen met water en zeep, van ventiel tot ventiel.
Het gebruik is snel en eenvoudig. Resultaat? Verluchtingssystemen die echt zuiver en gezond zijn.

Assortiment

Kofferset MOBBIT

Afmeting

512 x 445 x 263 mm

Kleur

Grijs / blauw

Materiaal

Allerlei (kunststof, RVS, aluminium, bicomponente microvezel)

Prijs (incl. 21% btw)

€ 2.950

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

Flamco

Naam product

Flexcon PA AutoFill

Designer

Flamco

Omschrijving

De Flamco Flexcon PA is een slimme sensor met mobile app die installateur en eindgebruiker
assisteert bij het bewaken van drukbehoud in cv-installaties. De Flexcon PA registreert en waarschuwt
wanneer problemen met drukbehoud zich voordoen, en assisteert bij (of bestuurt) het bijvullen van het
cv-systeem tot de optimale werkdruk. De Flexcon PA kan ook adviseren over de verwachte levensduur
van het expansievat (voordruk) zonder dat het vat losgekoppeld hoeft te worden en voor vrijwel elk
ander onderdeel in de installatie een periodiek onderhoudsinterval bijhouden. De Flexcon PA wordt
geleverd in combinatie met een mobiele app voor volledige uitlezing en analyse van de drukmetingen
en begeleidend onderhoudsadvies. De Flexcon PA kan worden uitgebreid met een AutoFill vuleenheid
voor complete automatisering van het bijvullen van cv-installaties inclusief lekdetectie.

Voordelen

• Elimineert ongeplande storingsbezoeken veroorzaakt door drukverlies in de cv-installatie, waardoor
het comfort voor de eindklant toeneemt.
• Bewaking van installatiedruk, registratie van veiligheidsventiel afblazen, waarschuwing bereiken
einde levensduur expansievat en bewaking onderhoudsintervallen van andere onderdelen in de
installatie.De Flexcon PA AutoFill is de uitgebreide set met automatisch gestuurd bijvullen en lek
detectie.
• De mobiele app stelt eindgebruikers in staat om een digitaal logbestand te delen met de installateur
voor support op afstand.
• De Flexcon PA geeft de installateur inzicht op afstand in het drukbehoud in de installatie.

Afmeting

263 x 136 mm (Afmetingen verpakking (H. x B. x L.) 89 x 145 x 350 mm)

Kleur

Zwart / messing

Materiaal

Kunststof / messing

Prijs (incl. 21% btw)

Prijs op aanvraag.

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

GRUNDFOS

Naam product

ALPHA3 25-40 180

Designer

GRUNDFOS

Omschrijving

De ALPHA3 is onze nieuwste hoog-efficiënte circulator voor huishoudelijke installaties. Het is van
beroemde Grundfos kwaliteit en staat garant voor eenvoudige installatie, world-class energieefficiëntie en betrouwbare werking onder de zwaarste omstandigheden. Voor de ultieme werking zijn
twee andere onderdelen vereist – de ALPHA Reader en de Grundfos GO Balance app. Samen helpt
het ALPHA3 systeem de installateur hydraulisch balanceren snel en accuraat te voltooien.

Voordelen

• Eenvoudig hydraulisch balanceren dankzij wireless connectie met de ALPHA Reader en de
Grundfos GO Balance App.
• AUTOADAPT functie:vindt automatisch de beste pomp instelling om zo het comfort en de efficiëntie
te maximaliseren (zelfregelend).
• Droogloopbeveiliging: ingebouwde bescherming
• Geen blokkages: In geval van blokkage zal de pomp vibreren bij opstart om zo resten te vergruizen
• Permanent Magneet motor.
• De ALPHA3 is één van de meest energieefficiënte circulator in de markt – dit dankzij zijn
geavanceerde motor en hydraulica.
• 5 jaar garantie.

Assortiment

HVAC (circulatiepompen voor verwarming)

Afmeting

18 cm hoogte x 15,6 cm diepte (met isolatieschaal) x 12,2 cm breedte

Kleur

Zwart en Grundfos ‘Touch of Red’

Materiaal

Gietijzer en roestvrij staal

Prijs (incl. 21% btw)

€ 561,44

PRODUCTFICHE VAN MARCKE FAIR
Foto product

Logo

Merk

Nicoll

Naam product

Turboflow XS

Designer

Nicoll

Omschrijving

De sifon voor douchetub Turboflow XS met de Magnetec technologie is speciaal ontwikkeld door en
voor de installateurs. De ultracompacte sifon is geschikt voor alle standaard douchetubs en dankzij
de rechtstreeks meegespoten dichtingen is het onmogelijk deze te verliezen of verkeerd te plaasten
tijdens de installatie.
De Turboflow XS beschikt over de Magnetec technologie. Dankzij de ingebouwde magneten heeft
Nicoll een sifon ontwikkeld die niet alleen ultra compact is maar ook een hoog debiet garandeerd.

Voordelen

•
•
•
•
•
•
•

Assortiment

Douchesifons

Kleur

Wit + chromé

Materiaal

PP

Prijs (incl. 21% btw)

Prijs op aanvraag.

Ultra compact: 66mm
Hoog en gegarandeerd debiet: 0.6L/sec
Eenvoudige plaatsing dankzij de bi-injectie: dichtingen mee ingespoten tijdens de productie
Eenvoudig nazicht mogelijk
Geen opstapelend vuil aan de binnenkant
Gegarandeerde geurstop
Levenslange garantie op de Magnetec Technologie

