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Elektriciteit : Juni 2017

Differentieelschakelaar 
Type B : Uw behoeften evolueren 
en Teconex evolueert mee !

S-clip Buisbevestiging Teco astronomische 
digitale klok :  
Nauwkeurig en flexibel !

Nieuw :
Differentieelschakelaar 
Type B ! 

Sibelga meetmodule : 
Verkrijgbaar bij Teconex !



H
I

G
H

L
I

G
H

T
S

Nota nr. 75 van de FOD Economie, KMO’s, Middenstand en Energie is formeel: voortaan is een 
differentieelschakelaar Type B minstens evenwaardig aan een Type A, ook in huishoudelijke installaties.

Maar als er een differentieelschakelaar Type B wordt geplaatst, moet alles wat daarna komt, ook van het 
Type B zijn, zoals de oplaadpalen, de zonnepanelen of liften in tertiaire gebouwen.

Nieuw Differentieelschakelaar Type B

http://www.teconex.eu/servlet/Repository/preview?IDR=6236


Te ontdekken !

Differentieelschakelaar 
Type B

De gevoelige en robuuste differentieelschakelaars  Type B 
detecteren elke lekstroom, zelfs in gelijkstroom. Voor hij in 
werking treedt, geeft hij ook informatie over de omvang van 
het lek (LED-weergave met 3 niveaus + hulpcontact voor 
afstandsmelding) en, wanneer hij in werking treedt, geeft hij 
de reden daarvoor aan (ON, OFF manueel, OFF-fout of test). Er 
bestaat zelfs een omgevingsversie met frequentieregelaars!

De jongste nieuwkomer in het modulaire Teco-gamma, die al het 
sterproduct van het jaar 2017 is, biedt zeker de best mogelijke 
persoonsbescherming die er bestaat.

Vos besoins évoluent, Teconex évolue avec eux !

 LED-weergave met niveau van de 

lekstroom

 4P : 25, 40, 63A

 ON, OFF, fout/test

http://www.teconex.eu/servlet/Repository/preview?IDR=6236
http://www.teconex.eu/nl/e-zine-teco-highlights-elec-june-2017.html?IDC=1450&IDD=29149
https://teconex.catbuilder.info/contents/nl/differentieelschakelaars-f9-10ka-differentieelschakelaar-f9-4-polig-type-b.asp
https://teconex.catbuilder.info/contents/nl/differentieelschakelaars-f9-10ka-differentieelschakelaar-f9-4-polig-type-b.asp
https://teconex.catbuilder.info/contents/nl/differentieelschakelaars-f9-10ka-differentieelschakelaar-f9-4-polig-type-b.asp
https://teconex.catbuilder.info/contents/nl/differentieelschakelaars-f9-10ka-differentieelschakelaar-f9-4-polig-type-b.asp
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Absoluut te ontdekken !

S-clip buisbevestiging
Dit is de crack van de buisbevestigingen ! 

Robuust, gemakkelijk te installeren (zonder schroeven: een 
boormachine en een hamer volstaan). Ze past zich aan alle 
bekledingen en aan alle diameters van soepele of stugge 
buizen aan.

Boor, klop, en het is bevestigd !

 Enkel of dubbel

 Ø 16 tot 28mm

 Halogeenvrij

http://www.teconex.eu/nl/e-zine-teco-highlights-elec-june-2017.html?IDC=1450&IDD=29149
https://teconex.catbuilder.info/contents/nl/buisbevestigingen-bokaal-met-100-buisklemmen-s-clip.asp
https://teconex.catbuilder.info/contents/nl/buisbevestigingen-bokaal-met-100-buisklemmen-s-clip.asp


H
I

G
H

L
I

G
H

T
S

Ontdek alle modellen !

Sibelga meetmodule
Sibelga heeft besloten nieuwe meetmodules te gebruiken 
die «Smartmeter Ready» zijn. 

Daarmee kan (in een bestaande installatie) een klassieke 
meter in de toekomst op enkele minuten worden vervangen 
door een Smartmeter, zonder de bekabeling te wijzigen en 
zonder de voeding te moeten onderbreken. Uw klant kan zijn 
activiteiten ondertussen gewoon voortzetten.

Verkrijgbaar bij Teconex! !

 Installatie gemakkelijk updaten

 2P, 3P, 3p+N

 63A, 80A, 100A

http://www.teconex.eu/nl/e-zine-teco-highlights-elec-june-2017.html?IDC=1450&IDD=29149
https://teconex.catbuilder.info/contents/nl/sibelga-meetmodules-25e60-smart-sibelga.asp
https://teconex.catbuilder.info/contents/nl/sibelga-meetmodules-25e60-smart-sibelga.asp


Teco astronomische 
digitale schakelklok

De astronomische digitale schakelklok van Teco is een met 
een klok gecombineerde schemeringsdetector, waarmee u 
nauwkeuriger en soepeler kunt programmeren. Naast een 
programmeerbare afwijking die met een externe knop wordt 
bediend, biedt zij de mogelijkheid van een vervroegde of 
verlate inwerkingtreding, een opschorting van de functie 
tijdens de nacht en een dag  of weekprogramma... 

Omdat de ene nacht de andere niet is!

 Programmeerbare 

inwerkingtreding

 Impulsmodus (1… 99 sec)

 Scherm met achtergrondverlichting

 1 wisselcontact 16A

Nauwkeurig en flexibel !

Meer weten ?

http://www.teconex.eu/nl/e-zine-teco-highlights-elec-june-2017.html?IDC=1450&IDD=29149
https://teconex.catbuilder.info/contents/nl/schakelklokken-astronomische-schakelklok-dag-weekprogramma-1-w-16a.asp
https://teconex.catbuilder.info/contents/nl/schakelklokken-astronomische-schakelklok-dag-weekprogramma-1-w-16a.asp

