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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

           www.facebook.com/ccinv/

           www.linkedin.com/company/cci-nv

           www.facebook.com/ccinv/
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Beste lezer, 

Editie 2017 van Batibouw is ondertussen weer 
achter de kiezen. Wij  willen langs deze weg al 
onze bezoekers bedanken voor hun interesse in 
onze nieuwe (en reeds bestaande) producten. 
Ook dit jaar was de vraag naar geautomatiseer-
de oplossingen weer groter dan voorgaande 
editie: wij  kunnen een meer dan degelij ke (en 
draadloze) oplossing bieden dankzij  Delta Dore. 
Bovendien was iedereen ook laaiend 
enthousiast over de haarscherpe beeldkwaliteit 
van de vernieuwde Aiphone GT versie. 
Een geslaagde Batibouweditie wat ons betreft!

Volgend jaar zal onze standplaats in een nieuw 
jasje worden gestoken. Het zal moeilij k worden 
de huidige versie te overtreffen, maar we zorgen 
ervoor dat wij  u niet teleur zullen stellen! 

Veel leesplezier gewenst!

Serge Van de Velde
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30/11/2016: Seek Incentive

Op 30 november 2016 heeft SEEK 
Thermal, de Amerikaanse fabrikant van 
thermische meetapparatuur, in samenwer-
king met CCI nv een incentive georganiseerd 
om zo de groothandelaars de kans te bieden de 
SEEK producten beter te leren kennen op een infor-
mele manier. Voor deze activiteit was het Indoor Skydive 
Center Airspace in Charleroi de ideale locatie.

De SEEK Thermal producten zorgen voor een ware revolutie: 
je smartphone wordt dankzij  deze handige tools en gebruiks-
vriendelij ke mobiele applicatie ook een volwaardig thermisch 
meettoestel - dat je nota bene altij d op zak hebt. Hiernaast 
beschikt deze fabrikant ook over thermische handcamera’s 
van hoogstaande kwaliteit.

Tracy Benson, global marketeer van Seek Thermal, was voor 
deze gelegenheid afgereisd naar België om alles in goede 
banen te leiden. Na een intressante bedrij fspresentatie en 
voorstelling van de nieuwe Pro-series, was het tij d om in 
hogere sferen terecht te komen: elke deelnemer kreeg na-
melij k de kans om zij n/haar kunnen te showen in de hoog-
ste vrij e val windtunnel van Europa. Als afsluiter van deze 
spectaculaire avond was er een walking dinner voorzien met 
netwerkmoment.

> Ontdek onze SEEK promoties op p.9

Dankzij  meer fl exibele beeldmodi en Wi-fi  connectiviteit is 
de FLIRC3 infraroodcamera een stuk geavanceerder dan zij n 
voorganger, de C2.

Met de FLIR C3 kunnen gebruikers de opgenomen beelden 
rechtstreeks op hun tablet, smartphone of andere compa-
tibele apparaten weergeven (deze functie is normaal gezien 
voorbehouden voor professionele camera’s zoals de E60). 
Door middel van de FLIR tools app is het ook mogelij k 
rapporten via smartphone of tablet rechtstreeks op te stellen 
en zo onmiddelij k het probleem op te lossen. 

De FLIR C3 is tevens voorzien van een nieuwe beeldmodus: 
de meting van een specifi ek vlak: dankzij  de localisatie van 

30/11/2016: Seek Incentive

Op 30 november 2016 heeft SEEK 
Thermal, de Amerikaanse fabrikant van 
thermische meetapparatuur, in samenwer-
king met CCI nv een incentive georganiseerd 
om zo de groothandelaars de kans te bieden de 
SEEK producten beter te leren kennen op een infor-
mele manier. Voor deze activiteit was het Indoor Skydive 
Center Airspace in Charleroi de ideale locatie.

De SEEK Thermal producten zorgen voor een ware revolutie: 
je smartphone wordt dankzij  deze handige tools en gebruiks-
vriendelij ke mobiele applicatie ook een volwaardig thermisch 
meettoestel - dat je nota bene altij d op zak hebt. Hiernaast 
beschikt deze fabrikant ook over thermische handcamera’s 

NIEUWS

C3
Art: A91070042
Installateursprĳ s: € 699,00 excl. BTW

de laagste en hoogste temperatuur kan men gemakkelij k 
een oppervlakte bepalen. Dit is voornamelij k nuttig wanneer 
het globale maximale en minimale gezichtsveld verschilt van 
dezelfde maximale en minimale betrokken zone. 
Ook goed nieuws: de kostprij s en het compacte formaat zij n 
wel hetzelfde gebleven als de C2.

OPVOLGER INFRAROODCAMERA 
FL IR  C2 IS  BESTELBAAR:  DE  C3.
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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
• Optie: externe noodoproepknop

TIJDELIJKE BRUTOPRIJS

€199,00*

3,5”
320

x
240

GT1M3L
Art: A01007969

€208

Tĳ delĳ k verlaagde
brutoprij s!

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/04/2017 t.e.m 30/06/2017.

Aiphone JOS(+) 

Deze basiskits, of u nu voor opbouw of inbouw kiest, zij n 
dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande  
kwaliteit dankzij  het 7” scherm. Ook verkrij gbaar 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 bij post
1 x  PS1820D voeding

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

INSTALLATEURSPRIJS

€399,00*
INSTALLATEURSPRIJS

€683,00*

1
deur
post

2
binnen
posten

Registreer je op 
www.aiwin.be en 

ontvang 5 jaar garantie 
op deze serie!

JOS1V / JOS1F JOSV+ / JOSF+

50 punten

BRUTOPRIJS
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PROMOTIES

Aiphone JPS4AEDF / JPS4AEDV

Een dubbel zo groot beeldformaat, een intuïtief aanraak-
scherm en uitzonderlijke beeld- en geluidskwaliteit.
Dit is communicatie op zijn 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 mogelijk (NTSC/PAL)
• Doorschakeling naar andere binnenpost tijdens  

gesprek
• Ontvang oproepen op smartphone / tablet 

(mits installatie JPTLIIP IP interface)

INSTALLATEURSPRIJS

€700,00*

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

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/04/2017 t.e.m 30/06/2017.

Olivier Opsomer

€1117,52

200 punten 

Renovatieproject, Doornik

In het centrum van Doornik, vlakbij de Schelde, worden in 
een voormalige fabriek 48 appartementen ingericht. De 
projectontwikkelaar heeft ervoor gezorgd dat de gewelven 
en andere authentieke elementen van dit prachtige gebouw 
op een aantrekkelijke manier zijn geïntegreerd in de ge-
renoveerde ruimtes.  
 
Voor de intercombehoeftes heeft de ontwikkelaar beroep 
gedaan op lokale vakman Olivier Opsomer, dewelke reeds 
16 jaar ervaring heeft met parlo- en videofonie. Voor dit 
project heeft Olivier gebruik gemaakt van het AIPHONE GT 
systeem: 3 buitenposten bij elke toegang zijn verbonden via 
standaardbekabeling met 48 binnenposten (GT1C), een  
exemplaar voor elk appartement. Op het toegangscherm 
van elke buitenpost wordt de bezoeker verwelkomd en 
wordt deze ook begeleid door gesproken en visuele bood-
schappen. Op deze manier worden ook mensen met een 
beperking duidelijk te woord gestaan.  
 
Met uitzondering van een klein verbindingsprobleem  
tussen de buitenposten (waarbij de oplossing slechts enkele 
minuten in beslag nam), spreekt Olivier van een zeer vlotte 
installatie. De grootste troeven van de GT-serie zijn volgens 
deze installateur de betrouwbaarheid en de kwaliteit. De 
groothandelaar (La Technique) en Olivier zijn beiden ook vol 
lof door de uitstekende dienst na verkoop die CCI biedt!

Momenteel is Olivier bezig met een nieuw groot project 
waarbij de vernieuwde GT binnenposten zullen geplaatst 
worden.

4
deur

posten

8
binnen
posten

AIPHONE PROJECT

BRUTOPRIJS
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Type Flir E75
Art: A91070044

Flir E85
Art: A91070045

Flir E95
Art: A91070046

IR resolutie 320 x 240 (76.800 pixels) 384 x 288 (110.952 pixels) 464 x 348 (161.472 pixels)

Temperatuurbereik van 
het object

-20°C tot 120°C 

0°C tot 650°C 

300°C tot 1000°C 

ij king in optie: 300°C tot 1000°C

-20°C tot 120°C

0°C tot 650°C 

300°C tot 1200°C

-20°C tot 120°C 

0°C tot 650°C 

300°C tot 1500°C 

Tĳ dverloop (IR) Neen Neen 10 sec tot 24 uur

Spotmeter 1 in live modus 3 in live modus 3 in live modus

Detectortype- 
en raster Ongekoelde microbolometer, 17µm

Thermische 
gevoeligheid/NETD < 0.03°C @ 30°C

Spectraal bereik 7.5 - 14.0 µm

Beeldfrequentie 30 Hz

Gezichtsveld (FOV) 42° x 32° (met 10 mm lens), 24° x 18° (met 18 mm lens), 14° x 10° (met 29 mm lens)

Minimale 
focusafstand 0,5 m (met 18 mm lens)

F-getal f/1.3

Identifi catie van het 
object Automatisch

Focus Continu, one-shot laserafstandmeter (LDM), one-shot met contrast, manueel

Digitale zoom 1 - 4x continu

Installateursprĳ s € 6.995,00 € 8.495,00 € 9.995,00

FLIR:  NIEUWE  Exx  SERIE

NIEUW

De E75 beschikt over de nodige gevoeligheid en resolutie 
om problemen te onderzoeken en verborgen gebreken te 
lokaliseren, zelfs op afstand. 

De E85 is voorzien van geavanceerde functies met grote 
temperatuurbereiken en zonemetingen op het scherm (m²). 

De E95 is uitgerust met dezelfde buitengewone functies als 
de E75 en de E85, en beschikt over niet minder dan 161.472 
thermische meetpunten.
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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 PACKTYXAL+, ook 
videoverifi catie, de TYDOM 2.0 IP gateway en magneetcon-
tacten. 

Inhoud PACK TYXAL TOTAL

1 x  PACKTYXAL+ draadloos alarmsysteem
 (incl. gratis rookmelder DFRTYXAL+ 
 en buitensirene SEFTYXAL+)
 > Beschikbaar vanaf € 1.199

2 x  DOBL witte magneetcontacten

1 x TYCAM 2000 Full HD outdoor 
 beveiligingscamera
 
1 x Pack Tydom Video: 
 1 x TYDOM 2.0 IP gateway met GSM module
 1 x DMBV Draadloze videobewegingsmelder

INSTALLATEURSPRIJS

€1750,00*

PACKTYXALTOTAL
Art: A76000015

PROMOTIES

=

DELTA DORE TYXIA |  TYBOX  PROMOTIE
Koop voor minimum € 575 aan producten van het TYXIA / TYBOX gamma 

& ontvang een TYDOM 1.0 domoticabox gratis ! **

*€ 575 excl. BTW. Actie geldig van 01/04/2017 t.e.m. 30/06/2017. 
Procedure: Stuur uw aankoopfactuur naar info@ccinv.be en ontvang achteraf de TYDOM 1.0.

€3085,00

BRUTOPRIJS

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/04/2017 t.e.m 30/06/2017. **Niet geldig per schijf van € 575.

PACKTYXAL+
Art: A76410172

BASISPAKKET
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PAGE 8  GIRL

ABONNEER JE GRATIS OP 

INSIGHT & ONTVANG EEN

USB STICK*
Stuur een e-mail naar 

insight@ccinv.be
*enkel voor nieuwe leden

Amber
xxx
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PROMOTIES

INSTALLATEURSPRIJS

€247,11*
INSTALLATEURSPRIJS

€288,43*

INSTALLATEURSPRIJS

€371,07*

INSTALLATEURSPRIJS

€473,21*

INSTALLATEURSPRIJS

€631,21*

Seek Compact

• Instelbare focus
• iOS/Android (zie ref.)
• Zichtbaar bereik: 300 m
• Resolutie: 206 x 156 pixels
• Detectiebereik: - 5°C  tot +330°C  
• Thermische gevoeligheid: ≥ 1,0°C

Seek Compact XR

• Instelbare focus
• iOS/Android (zie ref.)
• Zichtbaar bereik: 550 m
• Resolutie: 206 x 156 pixels
• Detectiebereik: - 5°C  tot +330°C  
• Thermische gevoeligheid: ≥ 1,0°C

Seek Reveal

• Zichtbaar bereik: 150 m
• Resolutie: 206 x 156 pixels
• Detectiebereik: - 5°C  tot +330°C  
• Herlaadbare lithiumbatterij  
• LED zaklamp: 300 lumen
• Thermische gevoeligheid: ≥ 1,0°C

Seek Compact Pro

• Instelbare focus
• iOS/Android (zie ref.)
• Zichtbaar bereik: 550 m
• Resolutie: 320 x 240 pixels
• Detectiebereik: - 5°C  tot +330°C
• Thermische gevoeligheid: < 0,75°C
• Opname radiometr. beelden (.jpeg)  

Seek Reveal Pro

• Zichtbaar bereik: 550 m
• Resolutie: 320 x 240 pixels
• Detectiebereik: - 40°C  tot +330°C  
• Herlaadbare lithiumbatterij  
• LED zaklamp: 300 lumen 
• Thermische gevoeligheid: < 0,75°C
• Opname radiometr. beelden (.jpeg)

NIEUW

NIEUW
COMPACTIOS
Art: A91060000

COMPACTANDROID
Art: A91060001

COMPACTXRIOS
Art: A91060002

COMPACTXRANDROID
Art: A91060003

COMPACTPROIOSFF
Art: A91060007

COMPACTPROANDROIDFF
Art: A91060008

SEEKREVEAL
Art: A91060004

REVEALPROFF
Art: A91060006

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/04/2017 t.e.m 30/06/2017.



10

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
• Enkel geschikt voor TT netwerken (met nulgeleider)
• 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 01/04/2017 t.e.m 30/06/2017.

Blauw scherm:
alles ok

Rood scherm:
niet conform

6016

Inclusief
alle accessoires !

conform de

AREI
vereisten

conform de

AREI
vereisten
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PROMOTIES

Kyoritsu 2001 KEWMATE

Digitale multimeter met open stroombek

INSTALLATEURSPRIJS

€135,00*

2001 KEWMATE
Art: A11003044

*De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/04/2017 t.e.m 30/06/2017.

YE
AR

 EXTENDED WARRANTY          YEAR  EXTENDED  WARRANTY 3
Gelĳ kspanning

340mV/3.4/34/340/600V
(Ingangsimpedantie: 10MΩ)

±1.5%uitl.±4dgt

Wisselspanning
3.4/34/340/600V

(Ingangsimpedantie: 10MΩ)
±1.5%uitl.±5dgt[50~400Hz]

Gelĳ kstroom 100A ±2% aff. ±5dgt

Wisselstroom 100A ±2% aff. ±5dgt (50/60Hz)

Weerstand

340Ω / 3.4 / 34 / 340kΩ / 3.4 / 34MΩ
±1% aff. ±3dgt (0~340kΩ)

±5% aff. ±5dgt (3.4MΩ)
±15% aff. ±5dgt  (34MΩ)

Frequentie

(ACA) 3.4 / 10kHz ±0.1% aff. ±1dgt
(VCA) 3.4 / 34 / 300kHz ±0.1% aff. ±1dgt

(Ingangsgevoeligheid Stroom : meer dan 25A / 
Spanning : meer dan 30V)

Ø geleider max. 10mm

Maximale 
overspanning 3700V AC gedurende 1 minuut

Toegepaste
normen

IEC 61010-1 CAT.III 300V Vervuilingsgraad 2
IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1

Voeding
R03 (CC1.5V) x 2

Ononderbroken meettij d : circa 45 uren (Auto 
power off: circa 10 minuten)

Afmetingen 128 × 91 × 27mm (L x B x D)

Continuïteitssignaal Ja

Klein Tools combo pack (Z00023)

COMBOPRIJS

€115,00*

Klein Tools 2000-48-EINS

• Unieke driedubbele isolatie met een 
witte onderlaag die zichtbaar wordt 
als de isolatie defect is

• Snij dt ACSR kabels, vij zen, nagels en 
de meeste versterkte kabels

• Gehard staal voor een lange levens-
duur

Klein Tools MM400A

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

+

Z00023
Art: A81000081
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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

GT1C7L
Art: A01007968
Brutoprĳ s: € 365,00 excl. BTW

7” HANDENVRĲ E 
MONITOR
De nieuwe standaard in 
modulaire videofonie.

Geert
Getypte tekst
DEMAGRO electro bvbaAmbachtenlaan 133001 HeverleeT.+32 16 40 01 47info@demagro.be - www.demagro.be


