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CCI nv, opgericht in 1914, is reeds jarenlang exclusief 
invoerder van Aiphone (parlo- en videofonie), Delta Dore 
(Home Automation) en  verschillende merken van 
meettoestellen (Kyoritsu, Turbotech, Finest, Flir, Seek, Guide, 
Klein Tools en verscheidene andere merken)

CCI nv biedt een zeer uitgebreid gamma, directe lever-
baarheid uit stock en een eigen after sales service aan haar 
klanten. 
Door een permanente investering in know-how en een zeer 
ruime ervaring ‘in the fi eld’ wordt ook een betrouwbare 
technische ondersteuning gegarandeerd.

Comptoir Commercial International (CCI nv)
Louiza-Marialei 8 bus 5
2018 Antwerpen

T: +32 3 232 78 64
F: +32 3 231 98 24
www.ccinv.be | info@ccinv.be

 
           www.linkedin.com/company/cci-nv
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Beste lezer, 

In mei namen we deel aan de tweejaarlij kse 
beurs Cebeo Technologie, waar we weer heel 
wat boeiende contacten legden. Graag bedank 
ik alle bezoekers voor hun grote interesse in 
onze producten. 

Dit jaar ging de aandacht vooral naar de ther-
mische meetapparatuur van SEEK Thermal. Het 
compacte formaat en de eenvoudige connectie 
met je smartphone spelen hierbij  een grote rol.

Nu de zomer, en uiteraard ook het bouwverlof, 
voor de deur staat wens ik iedereen een fi jne 
vakantie toe. Geniet er goed van!

Veel leesplezier gewenst!

Serge Van de Velde
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NIEUWS

De evolutie van het GT-systeem

Vanaf september wordt de tweede fase van de evolutie van het 
GT-systeem uitgerold. Na de introductie van twee binnenpos-
ten volgen nu ook de buitenposten met tal van nieuwe moge-
lĳ kheden.

Via de NFC-technologie (Near Field Communication) en een 
bij behorende applicatie wordt het binnenkort mogelij k om 
op een eenvoudige manier de gegevens van de gebruikers te 
lezen en te bewerken op een smartphone (Android in eerste 
instantie). 

Daarnaast mag je ook een nieuwe video-conciërgepost ver-
wachten met een geïntegreerd beeldscherm. Met de “recep-
tie”-modus kan deze post alle oproepen vanaf de deurposten  
naar zich toe trekken om ze te fi lteren en eventueel door te 
sturen naar de desbetreffende binnenpost. Verder biedt deze 
een intercom aan tussen de conciërgepost en alle binnenpos-
ten en kunnen ook paniek-oproepen met prioriteit verwerkt 
worden.

Ten slotte komt er een IP-netwerkinterface waarmee meerdere 
systemen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo kunnen 
geografi sch verspreide sites worden gelinkt en wordt ook de 
maximale capaciteit van het systeem opgetrokken tot max. 
480 deurposten en 5000 binnenposten.

Mooie vooruitzichten voor de nieuwste generatie van modu-
laire GT-videofonie!

NIEUWS

CLM1000
Art: A91030335INSTALLATEURSPRIJS

€ 395,00*

GTDMBN
Monoblock deurpost

GTMKBN
Conciërgepost

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/07/2017 t.e.m 30/09/2017.

Meet het elektrisch vermogen van ventilatoren met de CML1000-standard

De wetgeving over de meting van het elektrisch vermogen van ventilatoren in 
ventilatiesystemen in het kader van de EPB-regelgeving werd onlangs aangepast. 
De metingen moeten nu worden uitgevoerd met meettoestellen die voldoen aan 
volgende criteria: 

• Het actief elektrisch vermogen kunnen meten tot de 15de harmonische 
(of met een sampling rate van minstens 1.600Hz)

• Het totale meettoestel inclusief toebehoren zoals stroomtangen moet een 
nauwkeurigheid hebben van 5% of beter van de gemeten waarden

• De spanning en de stroom gelij ktij dig kunnen meten en bij  3-fasige 
ventilatiegroepen ook gelij ktij dig over de drie fasen

• Het gebruikte meettoestel moet beschikken over een kalibratiecertifi caat

Om zeker te zij n dat u de meting correct uitvoert in enkelfasige installaties bie-
den wij  de CML1000-standard vermogenmeter aan van Christ Elektronik. 

Algemene kenmerken

• Nauwkeurigheid: ±0.3% / ±3 digit
• Actief vermogen: 0,0 - 4224 W (nauwkeurigheid: 0,1 W / 1 W)
• Sampling rate: 2.000 Hz
• Inclusief kalibratiecertifi caat
• Spanning: 100 tot 264 V
• Stroom: 0 tot 16 A

approved
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PROMOTIES

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/07/2017 t.e.m 30/09/2017.

Aiphone JOS(+) 

Deze basiskits, of u nu voor opbouw of inbouw kiest, zijn 
dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande  
kwaliteit dankzij het 7” scherm. Ook verkrijgbaar met een 
extra binnenpost: JOSV+ en JOSF+. Registreer je op  
www.aiwin.be om te genieten van 5 jaar garantie op 
deze series!

Beschikbare kits

JOS1V | Art: A01008401
1 x JODV opbouwcamera
1 x JO1MD hoofdpost
1 x  PS1820D voeding

JOS1F | Art: A1008402
1 x  JODVF inbouwcamera
1 x  JO1MD hoofdpost
1 x  PS1820D voeding

JOSV+ | Art: A01008414
1 x JODV opbouwcamera
1 x JO1MD hoofdpost
1 x JO1FD bijpost
1 x  PS1820D voeding

JOSF+ | Art: A01008415
1 x  JODVF inbouwcamera
1 x  JO1MD hoofdpost
1 x JO1FD bijpost
1 x  PS1820D voeding

INSTALLATEURSPRIJS

€379,00*
INSTALLATEURSPRIJS

€683,00*

1
deur
post

2
binnen
posten

JOS1V / JOS1F JOSV+ / JOSF+
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PROMOTIES

Aiphone GT1M3L

De nieuwe en budgetvriendelij ke 3,5” monitor van de ver-
nieuwde GT serie zorgt ervoor dat de kosten van grote en 
kleine projecten aanzienlij k kunnen gedrukt worden, zonder 
in te boeten aan kwaliteit.

Algemene kenmerken

• Resolutie: 320 x 240 px
• Videobewaking met groothoek (170°) 

en zoom-functie
• Spraakgestuurde handenvrij e communicatie
• Bewaking deurpost (monitoring)
• Deurontgrendeling
• Oproep conciërgepost
• Bel en kom binnen (dokterspraktij k)
• Afm. 180mm(h) x 125 mm(b) x 25mm (d)
• Inductieve lus (enkel GT1M3L)
• Optie: externe noodoproepknop

Aiphone JPS4AEDF / JPS4AEDV

Een dubbel zo groot beeldformaat, een intuïtief aanraak-
scherm en uitzonderlij ke beeld- en geluidskwaliteit.
Dit is communicatie op zij n best.

Algemene kenmerken

• Tot 4 deurposten / 8 binnenposten
• 7” aanraakscherm
• Vandalismebestendige deurpost
• 170° panoramische groothoekcamera met zoomfunctie
• Video-opname op SD-kaart van 1000 laatste oproepen
• Bekabeling: CAT5E of -6 UTP met RJ45 tussen de 

binnenposten
• Externe bewakingscamera mogelij k (NTSC/PAL)
• Doorschakeling naar andere binnenpost tij dens gesprek
• Ontvang oproepen op smartphone / tablet

(mits installatie JPTLIIP IP interface)

TIJDELIJKE BRUTOPRIJS

€199,00*

INSTALLATEURSPRIJS

€700,00*

3,5”
320

x
240

GT1M3L
Art: A01007969

JPS4AEDF (inbouw)
Art: A01008504
JPS4AEDV (opbouw)
Art: A01008503

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/07/2017 t.e.m 30/09/2017.

€ 1117,52

4
deur

posten

8
binnen
posten

50 punten

BRUTOPRIJS:

€ 208,00BRUTOPRIJS:

200 punten
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Delta Dore TYXIA | TYBOX promotie

Koop nu voor minimum € 575 * aan producten uit het TYXIA / TYBOX gamma
& krĳ g een gratis TYDOM 1.0 domoticabox ! **

* € 575 excl. BTW. Actie geldig van 01/07/2017 t.e.m. 30/09/2017.
Procedure: Stuur uw aankoopfactuur naar info@ccinv.be en ontvang achteraf de TYDOM 1.0.

=

PROMOTIES

DELTA DORE PROJECT

**Niet geldig per schijf van € 575.

Op enkele kilometers van Doornik, in het midden van bos 
en weilanden staat een prachtige gerenoveerde hoeve. 
Vroeger deed het gebouw dienst als restaurant, maar on-
langs werd het omgeboud tot rustgevende familiale villa.

Om de renovatie af te ronden en de woning nog extra 
comfortabel te maken, kozen de eigenaars ervoor om hun 
woning volledig te automatiseren. Aangezien het om een 
grote oppervlakte gaat was het draadloze systeem dat Delta 
Dore biedt de ideale oplossing.

Installateur Dominique Joveneau maakte een combi-
natie van een domoticabox Tydom 3.0 en twee boxen 
Tydom 1.0 om de grote afstanden te overbruggen. 
Deze staan in directe verbinding met de verschillen-
de Tyxia-ontvangers en -zenders die ervoor zorgen dat 
alle elementen eenvoudig en draadloos met elkaar 
kunnen communiceren.

Er werd een combinatie gemaakt van de universele zenders 
Tyxia 2700 en diverse ontvangers voor de bediening van 
de verlichting (Tyxia 4801 & Tyxia 4910), het portaal en de 
garagepoorten (Tyxia 4620) en de rolluiken van het zwembad 
en de badkamer (Tyxia 4630).

Dominique werd van het begin tot het einde van het het pro-
ject bij gestaan door onze vertegenwoordiger Yves Tensi. Hij  
bezocht het terrein en gaf advies bij  de keuze van de juiste 
producten. Daarna hielp hij  bij  de installatie en volgde elke 
fase op de voet zodat alles vlot kon verlopen.

Installateur Dominique heeft ondertussen ook zij n eigen 
woning geautomatiseerd met Delta Dore. Hij  connecteerde 
een Tydom 1.0 met de ontvangers Tyxia 4910, Tyxia 4620 
en Tyxia 4630 om zij n buitenverlichting en garagedeuren te 
bedienen. 

Zowel als gebruiker en als installateur is Dominique zeer 
tevreden over de producten en gaat deze zonder twij fel 
gebruiken in toekomstige projecten.
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Delta Dore PACK TYXAL TOTAL

Het Pack Tyxal Total is ons meest uitgebreide pakket om een 
optimale beveiliging te kunnen garanderen, ontworpen voor 
gezinswoningen of KMO’s.

Deze formule bevat, ten opzichte van het basispakket PACK-
TYXAL+, ook videoverificatie, de TYDOM 2.0 IP gateway en 
magneetcontacten.

Inhoud PACK TYXAL TOTAL

1. 1 x CS 8000 Centrale sirene 8 partities
2. 1 x CLT 8000  Aanraaktoetstenscherm
3. 2 x DMB Bewegingsmelder met 2 diervriendelijke  
 lenzen
4. 2 x TL 2000 Afstandsbediening met 4 toetsen
5. 1 x SEFTYXAL+ Buitensirene met flitslicht
6. 1 x DFRTYXAL+ Rookdetector
7. 1 x TYCAM 2000 Full HD outdoor IP  
 beveiligingscamera
8. 2 x DOBL Witte magneetcontacten
9. 1 x TYDOM 2.0 IP gateway met GSM module
10. 1 x DMBV Draadloze videobewegingsmelder

Delta Dore PACK EASY SAFE

Met dit volledig draadloos alarmsysteem beschik je over een 
sterke basis om je woning of KMO te beveiligen. 

Dit pakket wordt geleverd met een buitensirene, rookdetec-
tor, indoor camera en TYDOM 1.0 domoticabox.

Inhoud PACK EASY SAFE

1. 1 x CS 8000 Centrale sirene 8 partities
2. 1 x CLT 8000  Aanraaktoetstenscherm
3. 2 x DMB Bewegingsmelder met 2 diervriendelijke  
 lenzen
4. 2 x TL 2000 Afstandsbediening met 4 toetsen
5. 1 x SEFTYXAL+ Buitensirene met flitslicht
6. 1 x DFRTYXAL+ Rookdetector
7. 1 x TYCAM 1000 Indoor IP camera
8. 1 x  TYDOM 1.0 Domoticabox

INSTALLATEURSPRIJS

€899,00*

PACKEASYSAFE
Art: A76000016

PROMOTIES

INSTALLATEURSPRIJS

€1750,00*

PACKTYXALTOTAL
Art: A76000015

€ 3085,00BRUTOPRIJS:

€ 2090,00BRUTOPRIJS:

1

9

5

43

6

2

8

10
7

1

2

8

3 4 7

56
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ABONNEER JE GRATIS OP 

INSIGHT & ONTVANG EEN

USB STICK*
Stuur een e-mail naar 

insight@ccinv.be
*enkel voor nieuwe leden

XXXXXXXXXPAGE 8  GIRL



9

PROMOTIES

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/07/2017 t.e.m 30/09/2017.

INSTALLATEURSPRIJS

€599,00*

FLIR C2/C3

• IR sensor: 80 x 60 pixels
• Thermische gevoeligheid: < 0,10°C
• Gezichtsveld: 41° x 31°
• Buitengewoon gedetailleerde beelden 

dankzij  de MSX® technologie
• WIFI functie om onmiddellij k peer-to-peer 

beelden te kunnen delen (C3)
• Meting van de warmste of koudste spots 

(max./min.) van een specifi ek vlak (C3)
• Geleverd met beschermhoesje (C3)

FLIR C2 (op bestelling)
Art: A91070000

FLIR C3
Art: A91070042

INSTALLATEURSPRIJS

€699,00*

FLIR C2 FLIR C3

Seek Compact Seek Compact PRO

Resolutie (pixels) 206 x 156 320 x 240

Zichtbaar bereik 300 m 550 m

Detectiebereik -5°C tot +330°C -5°C tot +330°C

Thermische 
gevoeligheid  ≥ 1,0°C < 0,75°C

Instelbare focus • •

iOS/Android **
(zie ref.) • •

Opname video / 
beelden • •

Artikel

COMPACTIOS
Art: A91060000

COMPACTANDROID
Art: A91060001

COMPACTPROIOSFF
Art: A91060007

COMPACTPROANDROIDFF
Art: A91060008

Installateursprĳ s € 247,11 * € 473,21 *

Seek Reveal Seek Reveal PRO

Resolutie (pixels) 206 x 156 320 x 240

Zichtbaar bereik 150 m 550 m

Detectiebereik -5°C tot +330°C -40°C tot +330°C

Thermische 
gevoeligheid  ≥ 1,0°C < 0,75°C

LED zaklamp 300 lumen 300 lumen

Herlaadbare 
lithiumbatterĳ • •

Opname video / 
beelden •

Artikel SEEKREVEAL
Art: A91060004

REVEALPROFF
Art: A91060006

Installateursprĳ s € 371,07 * € 631,21 *

INCL. GRATIS 
BESCHERMHOESJE

FLIR E4 FLIR E5 FLIR E5 
WIFI

FLIR E6 
WIFI

FLIR E8 
WIFI

Resolutie (pixels) 80 x 60 120 x 90 120 x 90 160 x 120 320 x 240

Thermische 
gevoeligheid < 0.15°C < 0.10°C < 0.10°C < 0.06°C < 0.06°C

MSX® • • • • •

Flir Tools • • • • •

Zichtbaar beeld • • • • •

Beeld-in-beeld • •

Kleurisotherm • •

Installateursprĳ s * € 745,00 € 995,00 € 1295,00 € 1695,00 € 2995,00

FLIR E4
Art: A91070016

FLIR E5
Art: A91070015

FLIR E5 WIFI
Art: A91070048

FLIR E6 WIFI
Art: A91070001

FLIR E8 WIFI
Art: A91070014

** iOs versie: werkt op iPhone 5 en recentere versies. Android versie: werkt op de meeste Android toestellen versie 4.3 of hoger, ondersteund door USB OTG (On The Go).
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PROMOTIES

Kyoritsu 6016

Continuïteitsmeting: Men kan ononderbroken testen dank-
zij  het vergrendelsysteem op de testknop. Een buzzer duidt 
onmiddellij k aan of er continuïteit is. 

Isolatiemeting: Drie testspanningen : 250V, 500V en 1000V. 
De automatische ontladingsfunctie verzekert dat de circuits 
geen gevaar opleveren na de test. Een rode LED waarschuwt 
bij  aanwezigheid van hoge spanning tij dens het testen en 
ontladen van het circuit. 

Lusimpedantiemeting: de gebreveteerde ATT (Anti Trip 
Technology) met lage teststroom zorgt ervoor dat de diffe-
rentieelschakelaar niet uitschakelt tij dens de test. 

PSC/PFC meting: De vermoedelij ke kortsluitstroom (PSC) 
en de vermoedelij ke foutstroom (PFC) worden automatisch 
berekend en op het display weergegeven. 

RCD meting: De Kyoritsu 6016 is voorzien van een test-
functie voor verliesstroomschakelaars (RCD) type AC 
(wisselstroom), type A (gepulseerde gelij kstroom), 
algemeen en selectief type (met vertraging). 

Aardingsweerstand: Alle testsnoeren en aardingspinnen 
worden standaard bij geleverd.

Faserotatie: De Kyoritsu 6016 kan de faserotatie contro-
leren van driefasige netten met duidelij ke weergave van de 
volgorde op het scherm

Spanningsmeting: Behalve spanningsmeting, geeft deze 
functie ook de frequentie van de geteste spanning weer.

Electro PJP Tohm-E

Test uw installatie in één beweging door de TOHM-E recht-
streeks in het stopcontact te steken: geen bekabeling, geen 
connectoren, geen verbindingssnoeren, ... 

De TOHM-E, in de aardingslus gekoppeld, leest de waarde 
van deze lus, haalt de weerstanden uit de geleiders (andere 
dan de aardingsgeleider: fasegeleider, nulgeleider, enz...), 
geeft de waarde aan van de aardingsgeleider en duidt aan 
of hij  wel conform de AREI norm is (<30 Ohm).

Algemene kenmerken

• Afmetingen: 100 x 75 x 63 mm
• Gewicht: 275 g
• Categorie: IP2X, CAT. III 300 V
• Meting via foutlus: 0,0Ω tot 2 k Ω
• Spanningsmeting: 50 tot 440 V (TRMS)
• Werkingstemperatuur: -20°C tot +55°C
• Conform: CE61557-1, CE61557-3, CE61010-1
•  Vervaardigd in Frankrij k

INSTALLATEURSPRIJS

€995,00*

INSTALLATEURSPRIJS

€279,00*

TOHME-BE30
Art: A85000001

6016
Art: A11004330

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/07/2017 t.e.m 30/09/2017.

Blauw scherm:
alles ok

Rood scherm:
niet conform

Inclusief
alle accessoires !

conform de

AREI
vereisten

conform de

AREI
vereisten

PROMOTIES

Kyoritsu 6016

Continuïteitsmeting: Men kan ononderbroken testen dank-
zij  het vergrendelsysteem op de testknop. Een buzzer duidt 
onmiddellij k aan of er continuïteit is. 

Isolatiemeting: Drie testspanningen : 250V, 500V en 1000V. 
De automatische ontladingsfunctie verzekert dat de circuits 
geen gevaar opleveren na de test. Een rode LED waarschuwt 
bij  aanwezigheid van hoge spanning tij dens het testen en 
ontladen van het circuit. 

Lusimpedantiemeting: de gebreveteerde ATT (Anti Trip 
Technology) met lage teststroom zorgt ervoor dat de diffe-
rentieelschakelaar niet uitschakelt tij dens de test. 

PSC/PFC meting: De vermoedelij ke kortsluitstroom (PSC) 
en de vermoedelij ke foutstroom (PFC) worden automatisch 
berekend en op het display weergegeven. 

RCD meting: De Kyoritsu 6016 is voorzien van een test-
functie voor verliesstroomschakelaars (RCD) type AC 
(wisselstroom), type A (gepulseerde gelij kstroom), 
algemeen en selectief type (met vertraging). 

Aardingsweerstand: Alle testsnoeren en aardingspinnen 
worden standaard bij geleverd.

Faserotatie: De Kyoritsu 6016 kan de faserotatie contro-
leren van driefasige netten met duidelij ke weergave van de 
volgorde op het scherm

Spanningsmeting: Behalve spanningsmeting, geeft deze 
functie ook de frequentie van de geteste spanning weer.

INSTALLATEURSPRIJS

€995,00*

INSTALLATEURSPRIJS

€279,00*

AREI
vereisten

TOHME-BE30
Art: A85000001

6016
Art: A11004330

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/07/2017 t.e.m 30/09/2017.

Blauw scherm:
alles ok

Rood scherm:
niet conform

601660166016

Inclusief
alle accessoires !

conform de

AREI
vereisten

conform de

AREI
vereisten

Enkel voor

TT
netwerken

met nulgeleider
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Klein Tools MM400A - Digitale multimeter

• Spanning: 600V AC/DC 
• Stroom: 10A AC/DC 
• Weerstand: 40 MΩ
• 1 m valtest
• CAT III. 600V
• IEC 61010

LANCERINGSPRIJS

€112,00*

TT965
Art: A91030330

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/07/2017 t.e.m 30/09/2017.

Turbotech TT965

De nieuwe Turbotech TT965 heeft de bij zondere 
eigenschap dat hij  ook in volle duisternis ge-
bruikt kan worden. Het scherm, de toetsen én de 
verschillende functies van de multimeter lichten 
namelij k op in het donker.

Algemene kenmerken

• Spanning: 600mV - 1000V (AC/DC)
• Stroom: 600µA - 10A (AC/DC)
• Weerstand: 600Ω - 60MΩ
• Temperatuur: -20° tot 760°C
• De toetsen en de verschillende functies 

op de voorkant van het toestel worden via 
ingebouwde LEDs verlicht.

• Beschermingsgraad: IP 67 (onderdompelbaar)

• Conform IEC 61010

PROMOTIES

Kleinkit (VDV526052 + MM400)

INSTALLATEURSPRIJS

€ 105,00*

Klein Tools VDV526052 - LAN-netwerk tester

• Test de continuïteit op databekabelingsverbin-
dingen met getwiste paren (RJ45)

• De geïntegreerde toongenerator ondersteunt 
verscheidene tonen en bedient de toondragen-
de pinnen

• De stevige poorten werden ontworpen voor 
langdurig gebruik en herhaalde aansluitingen

• Stevige en ergonomische behuizing

KLEINKIT 
Art: A81000100

Verlichte toetsen & functi es

NIEUW

NIEUW

VDV526052 MM400
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Verdeler:

CCI nv - Louiza-Marialei 8/5, 2018 Antwerpen | T: +32 (0)3 232 78 64 | info@ccinv.be | www.ccinv.be

FLIR TG167
EEN FANTASTISCH APPARAAT, 
NU VOOR EEN FANTASTISCHE PRĲ S !

TG167
Art: A91070003INSTALLATEURSPRIJS

€ 299,00*

€ 349,00


