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CCI nv, opgericht in 1914, is reeds jarenlang 
exclusief invoerder van Aiphone (parlo- 
en videofonie) en  verschillende merken 
van meet- en testtoestellen (Kyoritsu, 
Turbotech, Finest, Flir, Seek, Klein Tools 
en verscheidene andere merken). CCI nv 
biedt een zeer uitgebreid gamma, directe 
leverbaarheid 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 field’ wordt 
ook een snelle en 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

WIE ZIJN WIJ?

*DE PRIJZEN  
(EXCL. BTW) IN DEZE 
FOLDER ZIJN GELDIG 
VAN 01/10/2019 T.E.M 

31/12/2019.

www.facebook.com/ccinv/
           
www.linkedin.com/company/cci-nv

Beste lezer,

De hoge temperaturen tijdens de maand juli hebben één ander blijkbaar ge-
inspireerd om verlengde vakanties op te nemen in augustus. Wij concluderen 
dit aan de hand van de stille hartslag die we hebben opgevangen in de sector 
tijdens deze periode. De eerste weken van september duiden op de gebruike-
lijke heropstart voor deze tijd van het jaar, maar de lat ligt hoog.
Voor CCI zijn de vooruitzichten voor het lanceren van de Aiphone JO Black 
Edition kits erg ambitieus. Deze aanpassing heeft enige inspanning gevraagd 
en wie inspanning levert hoopt natuurlijk op beloning. 
Ook voor het introduceren van de Hiwatch range van fabrikant HIKVision 
hebben we noch moeite noch tijd gespaard, en hopen we op mooie resultaten. 
We geloven ten stelligste dat onze sector nood heeft aan een professioneel 
aanbod in bewakingscamera’s. 
Ons doel is om het Hiwatch aanbod te linken aan dienstverlening conform  
de wetgeving zodat de elektro-installateurs zich kunnen concentreren op wat 
écht telt. We hebben daarom ook alle maatregelen getroffen om er samen  
met onze klanten een succes van te maken. 

Serge Van de Velde
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AIPHONE JO WiFi KIT
•  Oproepdoorschakeling naar tot 8 smartphones 
•  Live en opgenomen beelden raadplegen vanop afstand
•  Gebruik van Amazon-servers voor wereldwijde service met hoogste  
 betrouwbaarheid en veiligheid
•  Plug & play-installatie: autom. verbinding met de router mbv  
 WPS-functie en directe koppeling van de smartphone  
 zonder registratieprocedure via mail.

Om aan de toenemende vraag naar zwarte 
buitenposten te beantwoorden brengt Aiphone 
vanaf oktober 2019 een Black Edition versie van 
de inbouw JO-kit op de markt. Deze kit, met 
modelnaam JOS1FWB, zal voorzien worden van 
de originele inox afdekplaat alsook een zwarte 
geborstelde aluminium plaat zodat de eindklant 
telkens zelf de afwerking kan kiezen die het bes-
te bij zijn/haar voorgevel past. Goed om weten is 
dat de zwarte aluminium afdekplaat iets nauwer 
getekend werd om de elegantie van de buiten-
post te bevorderen. Dit alles wordt aangeboden 
aan een zeer aantrekkelijke installateursprijs 
en aan een schappelijke brutoprijs. Wat betreft 
de opbouwversie van de JO-kit verwachten we 
eveneens binnenkort een zwarte JODV buiten-
post om een opbouw Black Edition kit te kunnen 
aanbieden. Meer hierover in de komende weken.    

INSTALLATEURSPRIJS

€575,00*

JOS1FWB
ART: A01008421

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

INSTALLATEURSPRIJS

€683,30*

JOSV+/JOSF+

AIPHONE GT-PACKS
Kies voor een volledige, voorgeprogram-
meerde pack. Zo bent u zeker dat alle 
nodige componenten inbegrepen zijn. Alle 
binnenposten in deze packs werden reeds 
geprogrammeerd door de fabrikant, zodat u 
heel wat tijd kan besparen.

Voorgeprogrammeerde videopacks
•  Deurpost voor inbouwmontage en   
 voorzien van de nodige beldrukknoppen  
 en panoramische 170° camera
•  GT1M3 binnenposten, genummerd   
 volgens de programmatie
•  Voeding en controle-eenheden

REFERENTIE ARTIKELNUMMER BESCHRIJVING INSTALLATEURSPRIJS*
GTBV2F A01008709 videopack 2 appartementen € 1018,38
GTBV3F A01008710 videopack 3 appartementen € 1194,01
GTBV4F A01008711 videopack 4 appartementen € 1368,44
GTBV5F A01008712 videopack 5 appartementen € 1599,39
GTBV6F A01008713 videopack 6 appartementen € 1776,36
GTBV7F A01008714 videopack 7 appartementen € 1952,00
GTBV8F A01008715 videopack 8 appartementen € 2129,33
GTBV9F A01008716 videopack 9 appartementen € 2356,29
GTBV10F A01008717 videopack 10 appartementen € 2532,53

PROMOTIES AIPHONE

JOS1V | Art: A01008401

1 x JODV opbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpost

1 x PS1820DM voeding

JOS1F | Art: A01008402

1 x JODVF inbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpost

1 x PS1820DM voeding

JOSV+ | Art: A01008414

1 x JODV opbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpost

1 x JO1FD bijpost

1 x PS1820DM voeding

JOSF+ | Art: A01008415

1 x JODVF inbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpost

1 x JO1FD bijpost

1 x PS1820DM voeding

Beschikbare kits

1deurpost

2
max.binnenposten

INSTALLATEURSPRIJS

€379,00*

JOS1V/JOS1F
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INSTALLATEURSPRIJS

€499,00*

JOS1FW
ART: A01008417

INSTALLATEURSPRIJS

€499,00*

JOS1VW
ART: A01008416

PROMOTIES AIPHONE
WL11 DRAADLOZE VIDEODEURBEL

GELEVERDE INHOUD

Troeven:
•  Batterij-gevoede deurpost met  
 2 jaar autonomie
•  DECT-techn. voor max. draadloos bereik
•  Kleurenbeeld (hoge res. & zoomfunctie)
•  Beeldgeheugen (100 foto’s van  
 bezoekers)
•  Super eenvoudige installatie,  
 geen bekabelingswerk.
•  Budgetvriendelijke upgrade van  
 draadloze of bekabelde deurbel

Functies:
•  Aanmelding van bezoekers mbv beltoon  
 (keuze uit 4 tonen)
•  Communicatie met de bezoeker 
•  Bewaking van de inkom door beeld op  
 te vragen vanaf de binnenpost
•  Manuele & automatische opname van  
 beelden van de bezoekers
•  Raadplegen van opgeslagen beelden
•  Beeldscherm met kantelfunctie voor 

groothoekbeeld of zoom  
(9 zones)

BUITENPOST

  
BINNENPOST

DRAADLOZE DEURPOST MET KLEURENCAMERA 
EN 110°-BREEDHOEKLENS

LAADSTATION VOOR MUUR- OF TAFELMONTAGE
LAADSTATION

DECT-BINNENPOST MET 2,4” KLEURENSCHERM 
EN HERLAADBARE BATTERIJ

INSTALLATEURSPRIJS

€199,00*

WL11
ART: A01002195

AIPHONE JO WiFi KITS
•  Oproepdoorschakeling naar tot  
 8 smartphones 
•  Live en opgenomen beelden raadplegen  
 vanop afstand
•  Gebruik van Amazon-servers voor  
 wereldwijde service met hoogste  
 betrouwbaarheid en veiligheid
•  Plug & play-installatie: autom. verbinding  
 met de router mbv WPS-functie en  
 directe koppeling van de smartphone  
 zonder registratieprocedure via mail.



IN THE PICTURE!

1) PLUG...
•  Monteer en richt de camera’s op de gewenste plaats en sluit  
 bijgeleverde 12V DC-voedingsadapter aan.
•  Installeer de recorder op een centrale plaats voor optimale  
 WiFi-verbinding met de camera’s en sluit hem met bijgeleverde kabel  
 aan op het lokale netwerk.
•  Schakel de spanning in; de camera’s maken automatisch verbinding  
 met de recorder en het systeem is klaar voor gebruik.

2) AND PLAY
•  Installeer de gratis HIK-Connect app op smartphone of tablet  
 (Android of iOS)
•  Scan de QR-code en activeer het systeem met enkele klikken via de applicatie
•  Proficiat! Het systeem is klaar voor gebruik. U kan zowel lokaal als  
 vanop afstand live en opgenomen beelden raadplegen.

WIFI CCTV-PACK
VOORGEPROGRAMMEERD,

DRAADLOOS “PLUG & PLAY” 
WIFI-CAMERABEWAKINGSSYSTEEM
Een camerabewakingssysteem installeren was nog nooit zo eenvoudig.
De Hiwatch WiFi-CCTV pack van Hikvision wordt compleet geleverd. TIP!

Voorzie een optionele montagesokkel/
aansluitdoos voor eenvoudige een 
beschermde aansluiting van voeding (en 
eventueel netwerkkabel) aan de camera.

Ref. DS1280ZJXS
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IN THE PICTURE!

INSTALLATEURSPRIJS

€384,00*

HWKN4142BMHW  
ART: A19000001

HWKN4142BMHW
DRAADLOZE CCTV-PACK MET 4  
WIFI-BULLETCAMERA’S EN -RECORDER
•  Geleverd met HWN2104MHW 4-kanaals  
 WiFi-recorder 4MP 
•  Voorgemonteerde 1TB harde schijf
•  Bevat 4x HWIB120DWT WiFi-bulletcamera 2MP  
 met 2.8mm breedhoeklens,  
 IP66 (geschikt voor binnen-en buitengebruik)
•  Camera’s lokaal te voeden m.b.v. bijgeleverde  
 5VDC-adapter
•  Draadloos bereik afhankelijk van omstandigheden tot 50m

Nieuw!
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PROMOTIES MEETTOESTELLEN

8

2300R
DIGITALE MINI-STROOMTANG AC/DC TRUE RMS 
OPEN JAW
•  True RMS uitlezing
•  De spanningsfunctie “zonder contact” waarschuwt dat er AC spanning  
 aanwezig is via een geluidssignaal
•  De nulinstellingsfunctie brengt het DC stroombereik weer op nul  
 met één enkele druk
•  Auto power off
•  Data Hold (enkel AAC / ADC)
•  Conform de internationale veiligheidsnormen IEC61010-1 CAT. III 300V

Toebehoren
•  9113 (draagtas)
•  R03 (AAA) × 2
•  Handleiding

INSTALLATEURSPRIJS

€119,00*

2300R ART: A11003048

YE
AR WARRANTY      YEA

R W
ARRANTY       YEAR W

AR
RA

N
TY 3

INSTALLATEURSPRIJS

€225,40*

3132A ART: A11004214

3132A
ANALOGE ISOLATIEMETER 1000V/400MOHM
•  Stof- en spatwaterdicht (IEC60529 IP54)
•  Conform de veiligheidsnormen IEC61010-1 en IEC61557
•  Nominale teststroom 1mA bij een minimumweerstand
•  200mA meetstroom bij continuïteitstest
•  Automatische ontlading van het circuit (alle opgeslagen belasting  
 in het te testen circuit wordt automatisch ontladen na de test)
•  Visuele en akoestische waarschuwing voor circuit onder spanning
•  Compact en licht. Schokbestendige behuizing
•  AC voltmeter met duidelijk leesbare lineaire schaalverdeling
•  Werkt op droge AA batterijen (R6P×6)

Toebehoren
•  7122A (meetsnoeren)
•  9074 (etui voor meetsnoeren)
•  8923 (Zekering [F500mA/600V]) × 2
•  R6P (AA) × 6, 9121(draagriem)
•  Handleiding

YE
AR WARRANTY      YEA

R W
ARRANTY       YEAR W

AR
RA

N
TY 3
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PROMOTIES MEETTOESTELLEN

6016
MULTIFUNCTIONELE ELEKTRO TESTER
•  Continuïteitsmeting met buzzer
•  Isolatiemeting: 250V, 500V en 1000V
•  Lusimpedantiemeting zonder afschakeling verliesstroomschakelaar.
•  PSC/PFC de vermoedelijke kortsluitstroom (PSC) en de vermoedelijke foutstroom (PFC)
•  RCD meting: testfunctie voor verliesstroomschakelaars (RCD) type AC (wisselstroom),  
 type A (gepulseerde gelijkstroom), algemeen en selectief type (met vertraging).
•   Aardingsweerstand: Volt-Ampèremethode met twee hulpaardingspinnen  
 en zonder externe voeding.
•  Faserotatie
•  Spanningsmeting en frequentie.
•  Alle testsnoeren en aardingspinnen worden standaard bijgeleverd.

INSTALLATEURSPRIJS

€167,00*

4300 ART: A11004368

YE
AR WARRANTY      YEA

R W
ARRANTY       YEAR W

AR
RA

N
TY 3

4300
VEREENVOUDIGDE AARDINGSMETER 
•  200/ 2000Ω (2 bereiken) : automatische bereikkeuze
•  Waarschuwingssignaal bij 100Ω of minder
•  De LED licht op bij detectie van een hoge spanning
•  Waarschuwing voor circuit onder spanning bij detectie van 30V spanning of meer  
 (de KEW4300 detecteert spanning, zelfs tijdens een weerstandmeting)
•  LED-verlichting voor de meetplek (gaat automatisch aan/uit, afhankelijk van het omgevingslicht)
•  Lage teststroom (max. 2mA) die de verliesstroomschakelaar niet doet afschakelen

Toebehoren
•  7248 (meetsnoer met krokodillenklem en platte testprobe)
•  8072 (CAT.II standaardprobe)
•  8253 (CAT.III standaardprobe)
•  8017 (verlengprobe)
•  9161 (draagtas)
•  Handleiding
•  LR6(AA) × 2

YE
AR WARRANTY      YEA

R W
ARRANTY       YEAR W

AR
RA

N
TY 3

INSTALLATEURSPRIJS

€995,00*

6016  ART: A11004330
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INSTALLATEURSPRIJS

€187,20*

F401  ART: A33010914

PROMOTIES

F401
DIGITALE ISOLATIEMETER
•  Analoge bargraph met 28 segmenten
•  Spanning- en isolatiemetingen
•  Test lock mode
•  Indicatie buiten meetbereik
•  Waarschuwing onveilige spanning
•  Automatisch ontladen
•  DMM eigenschappen : AC/DC  
 spanning/weerstand/continuïteit  
 met signaal
•  Auto hold
•  Slaapmodus
•  Stevig : 6m valtest
•  CATII 1000V – CATIV 600V
•  Overspanningsbeveiliging
•   IEC61010-1

 ‘ONZE SELECTIE   EXTECH PRODUCTEN.’
EXTECH MS420
20MHZ 2-KANAALS  
DIGITALE OSCILLOSCOOP
De MS420 20 MHz 2-kanalen digitale 
oscilloscoop van Extech biedt een waaier 
van mogelijkheden aan voor het effectief 
oplossen van problemen met elektronica en 
elektronisch gestuurde elektrische syste-
men. Met een bandbreedte van 20 MHz en 
voordelen zoals auto-set die de positie, het 
bereik, de tijdbasis en de triggering optima-
liseert om een stabiele weergave van vrijwel 
elke golfvorm te garanderen, kan de MS420 
worden gebruikt bij herstellingen op verplaatsing of op de werkvloer. Om 
subtiele problemen te identificeren, beschikt Peak Detect over een snelle 
50ns glitch-capture-detectie van de storing. Kernfuncties zoals XY-modus, 
FFT-functie, Trigger Hold Off, Waveform Math, Averaging Mode en Persis-
tence Mode zorgen er allemaal voor dat u vol vertrouwen problemen kunt 
oplossen met behulp van een verscheidenheid aan benaderingen.  
Deze CAT II-gecertificeerde oscilloscoop breidt zijn functionaliteit uit 
met volledige DMM-functies die worden weergegeven op de grote 
3.8” (97mm) lcd-kleurendisplay. De MS420 wordt geleverd met twee 
1X/10X-oscilloscoopprobes, meetsnoeren en Windows software.

EXTECH 380976-K
ENKELFASE/DRIEFASE 1000A AC  
VERMOGENTANG KIT
Meet stroom, weerstand, temperatuur (type K) en vermogen 
(reëel/schijnbaar/reactief), cos phi. Compleet geleverd met 
meetsnoeren, Type K thermokoppel, draagtas en 9V batterij. 
De toepassingen zijn meervoudig zoals AC vermogenevaluatie, 
motor/generator installatie en reparatie, HVAC hittestaaf testen, 
vastleggen max/min temperatuur of de huidige waarden, alsook 
categorie III-klassering voor industriële metingen.

380976K
€287,95

MS420
€950,35
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EXTECH 382100
1200A 3-FASE  
VERMOGENSMETER/DATALOGGER 
De 382100 is een 3-fase vermogensmeter/datalogger 
die gegevens opslaat (tot 30.000 reeksen meetgege-
vens) op een SD kaart in Excel formaat. Het biedt een 
volledige analyse van: V (fase-fase), V (fase-aarde) - A 
(fase-aarde), kW / kVA / kVAR / PF (fase), kW / kVA 
/ kVAR / PF (systeem), kWH / kVAH / kVARH / PFH 
(systeem), en Fasehoek. Het toestel wordt geleverd met 
3 tangen/kabels, AA-batterijen, SD-kaart, AC-adapter, 
draagtas en gebruiksaanwijzing. 

 ‘ONZE SELECTIE   EXTECH PRODUCTEN.’

3 TYPES KALIBRATORS
EXTECH PRC10 - STROOMKALIBRATOR
• Stroommeting 0 tot 50mA
• Toestel genereert een stroomlus 0-24mA  
  (op 24V gelijkspanning), belasting tot 1000 Ohm

EXTECH PRC15 - STROOM-  
EN SPANNINGSKALIBRATOR
• Uitgang 0 tot 20 V
• Signaal voor stroommeting 0 tot 50 mA en 0 tot 19,99 V

EXTECH PRC30 -  
MULTIFUNCTIONELE KALIBRATOR
• Werkt als bron en als meter voor 8 thermokoppel  
   sensoren (J,K,T,E,C,R,S en N)
• Instelbare kalibratie presets tot 5 gebruikers

EXTECH SDL800
TRILLINGSMETER 
/DATALOGGER 
De Extech SDL800 trillings-
meter/datalogger is inzetbaar 
voor een breed frequentiebe-
reik van 10Hz tot 1 kHz. De 
externe trillingsensor is uitge-
voerd met magnetische adap-
ter en kan continue loggen 
met behulp van een SD-kaart 
(tot 20 miljoen meetwaarden). 
De verzamelde gegevens zijn 
gemakkelijk in Excel-formaat  
naar een pc over te brengen 
voor verdere analyse. 

EXTECH MF100
AC/DC  
MAGNEETVELD- 
TESTER
De AC/DC-magneetveld-
tester MF100 beschikt 
via de Hall-effect-sen-
sor over automatische 
temperatuurcompensatie. 
Eigenschappen zijn onder 
meer indicatie van N- en 
Z-pool, nulpunttoets voor 
gelijkstroommeting, data 
hold, min/max en automa-
tische uitschakeling met 
deactiveringsmogelijkheid.

PRC10
€394,61

PRC15
€458,61

PRC30
€575,95

SDL800
€959,95

MF100
€398,88

382100
€2.132,27

 (A FLIR COMPANY)
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•  WiFi-binnenpost met 7”-aanraakscherm en opname  

 van audio en video op SD-kaart

•  Doorschakeling naar 8 smartphones

•  Raadpleging vanop afstand van live en opgenomen beelden.

•  Verhoogde veiligheid door gebruik Amazon servers.

•  Plug&Play installatie (WPS-functie)

HET JO WIFI-SYSTEEM


