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V.U.: Serge Van de Velde, Louiza-Marialei 8/5, 2018 Antwerpen. Prijswijzigingen kunnen plaatsvinden tussen de periode van het drukken en het moment waarop u deze folder in handen heeft.
Niet contractuele foto’s. De prijzen (excl. BTW) in deze folder zijn geldig van 01/04/2020 t.e.m 30/06/2020, behalve uitputting voorraad. Onder voorbehoud van eventuele druk- of zetfouten.
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Beste lezer,
Om de 50ste editie van het Insite magazine te vieren hebben we beslist het
Insite logo op te frissen. Dit had u waarschijnlijk reeds gemerkt op de cover van
deze editie. Inderdaad 50 trimesters lang al communiceert CCI richting professionals over bedrijfsnieuws, promoties, technische info en nieuwe producten.
Wij hopen uiteraard dat in de huidige digitale wereld deze gedrukte media nog
steeds van toepassing is, en vooral dat deze nog geapprecieerd wordt door
onze klanten. Wij hebben meermaals overwogen om het te digitaliseren, maar
is dat wel de juiste weg? Wordt dit wel verwacht door onze lezers? Wij horen
het graag van u via het e-mailadres insite@ccinv.be. Ik nodig u bij deze uit om
ons een e-mail te sturen over uw eigen bevindingen. Alle opmerkingen zijn
welkom. Rest mij nog enkel u te bedanken voor uw aandacht gedurende deze
50 edities!

Serge Van de Velde
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*DE PRIJZEN
(EXCL. BTW) IN DEZE
FOLDER ZIJN GELDIG
VAN 01/04/2020
T.E.M 30/06/2020.

WIE ZIJN WIJ?

CCI nv, opgericht in 1914, is reeds jarenlang
exclusief invoerder van Aiphone (parloen 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
www.facebook.com/ccinv/
www.linkedin.com/company/cci-nv

NIEUWS

GT “BLACK
EDITION”

DE POLYVALENTE &
ESTHETISCHE OPLOSSING VOOR
AL UW RENOVATIEPROJECTEN
Met name bij renovatie van gebouwen
in stedelijke omgeving wordt men vaak
geconfronteerde met beperkte plaats voor
integratie van een deurpost in de gevel.
Het esthetische aspect krijgt ook, terecht,
steeds meer aandacht en speelt een
belangrijke rol in de finale uitstraling van
gebouw.
Om tegemoet te komen aan de vraag voor
compacte deurposten die er ook mooi
moeten uitzien, wordt een nieuwe “black
edition”-reeks toegevoegd aan de Aiphone
GT-serie. Het GT-systeem is dankzij de
exible aansluitmogelijkheden ook bij
uitstek geschikt om op bestaande
bekabeling te werken.
Perfect dus voor renovatie van
appartementsgebouwen of transformatie
van eengezinswoningen.
Deze zwarte deurposten worden compleet
geleverd inclusief zwart geborsteld metalen
afwerkpaneel, inbouwdoos, camera,
microfoon/luidspreker en zijn verkrijgbaar
met 1 tot 6 beldrukknoppen.

BRUTOPRIJZEN

ZWARTE GT VIDEO-DEURPOST MET 1 DRUKKNOP
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GTV1B (A01008001)

€ 816,45

GTV2B (A01008002)

€ 851,90

GTV3B (A01008003)

€ 886,95

GTV4B (A01008004)

€ 923,11

GTV5B (A01008005)

€ 959,18

GTV6B (A01008006)

€ 995,24

PROMOTIES
JOS1V/JOS1F

PROF. ADVIESPRIJS

379,00*

€

1
2

JOSV+/JOSF+
PROF. ADVIESPRIJS

683,30*

€

deurpost

max.binnenposten

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

JOS1F | Art: A01008402

JOSV+ | Art: A01008414

JOSF+ | Art: A01008415

1 x JODV opbouwcamera

1 x JODVF inbouwcamera

1 x JODV opbouwcamera

1 x JODVF inbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpost

1 x JO1MD hoofdpost

1 x JO1MD hoofdpost

1 x JO1MD hoofdpost

1 x PS1820DM voeding

1 x PS1820DM voeding

1 x JO1FD bijpost

1 x JO1FD bijpost

1 x PS1820DM voeding

1 x PS1820DM voeding

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.

JOS1VW
ART: A01008416
PROF. ADVIESPRIJS

499,00*

€

JOS1FW
ART: A01008417
PROF. ADVIESPRIJS

499,00*

€
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AIPHONE
WL11
ART: A01002195

WL11 DRAADLOZE VIDEODEURBEL
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

PROF. ADVIESPRIJS

199,00*

€

GELEVERDE INHOUD
BUITENPOST

DRAADLOZE DEURPOST MET KLEURENCAMERA
EN 110°-BREEDHOEKLENS

BINNENPOST

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)

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

LAADSTATION

LAADSTATION VOOR MUUR- OF TAFELMONTAGE
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Edition kits

JOS1FB
ART: A01008425

JOS1VB
ART: A01008423

PROF. ADVIESPRIJS

PROF. ADVIESPRIJS

449,00*

420,00*

€

€

JOS1VWB
ART: A01008424

JOS1FWB
ART: A01008421

PROF. ADVIESPRIJS

PROF. ADVIESPRIJS

539,00*

575,00*

€

€
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I XG S E R I E

HET “FULL IP” VIDEOFONIE
VOOR APPARTEMENTEN
& KANTOORGEBOUWEN
Het nieuwe IP-videofoniesysteem van Aiphone werkt via standaard LAN-netwerkstructuur. De toestellen worden gevoed via PoE (Power over
Ethernet) en werken volledig autonoom zonder server of internetverbinding. Hierdoor is het systeem ongevoelig voor het uitvallen van een
centrale component en wordt een maximale betrouwbaarheid bekomen. Verder resulteert de gestructureerde bekabeling in een aanzienlijke
besparing en vereenvoudiging van de installatie. Het systeem is quasi onbeperkt uitbreidbaar (tot maximaal 9.999 binnenposten en 99 gebouwen) en heeft dankzij de IP-technologie ook geen virtuele afstandslimiet. Omdat er niet met licenties wordt gewerkt is uitbreiding van het systeem dan ook makkelijk en goedkoop. Met behulp van één globale smartphone-gateway per systeem kunnen tevens alle bewoners genieten
van doorschakeling van de oproepen naar hun mobiele telefoon. De IXG-app is beschikbaar voor iOS en Android en laat toe om oproepen te
ontvangen, de bezoeker te woord te staan en eventueel toegang te verlenen. De IXG-serie is tevens compatibel met het industriële IP-intercomsysteem van de IX-serie. Op die manier kan de intercom voor een parking of bedrijf in hetzelfde gebouw perfect worden geïntegreerd.

IXG2C7

IXGDM7

IXGMK

IXGWLC
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IXGWGW

SYSTEEM

HIWAT C H

IP-KITS

IXGDM7 deurpost

• Voorzien van weerbestendig
7”-aanraakscherm
• Personaliseerbaar onthaalscherm
licht automatisch op
• Oproep via nummer, naam of virtuele
drukknop
• Panoramische 170°-breedhoekcamera
• ONVIF-videosignaal beschikbaar
24/7 voor externe opslag/weergave
• Audio- en video-opname
op microSD-kaart
• Communicatie met weergave van
videobeeld van de conciërge-post
• Codeklavierfunctie
• IP65 – IK07
• Variant: IXGDM7HID met
geïntegreerde HID-badgelezer
• Optie: IXGDM7BOX inbouwdoos
voor eenvoudige montage

IXG2C7 binnenpost
• Strak, hedendaags design
• Voorzien van 7”-aanraakscherm
• Beheer van gekoppelde smartphones
mbv QR-codes
• Tot 8 binnenposten per appartement
• Audio- en video-opname
op microSD-kaart
• Omschakeling tussen beeld van
deurpost-camera en externe
ONVIF ip-camera
• Intercomfunctie
• Etagebelfunctie voor individuele
beldrukknop of deurpost

HWKN4142THMH
IP CCTV-PACK MET 4 TURRETCAMERA’S EN RECORDER

• Geleverd met HWN2104MH4P
4-kanaalsrecorder 4MP
• Voorzien van 4 PoE-poorten voor
aansluiting van IP-camera’s
• Voorgemonteerde 1TB harde schijf
• bevat 4x HWIT220H turret-camera
2MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67
• Inclusief aansluitkabels: 4x UTP
Cat.5e / RJ45 voor de camera’s (18m),
1x UTP Cat.5e/RJ45 voor
netwerkaansluiting (2m),
1x HDMI-kabel (2m)

• IP-gateway voor doorschakeling van
de oproepen naar smartphone
• 1 interface per systeem beheert
alle bewoners
• Modulaire DIN-behuizing met RJ45
LAN-poort

IXGWLC lift-interface
• Laat koppeling toe van het
videofoniesysteem aan de liftsturing
• Voor een verhoogde veiligheid
en comfort

IXGMK conciërgepost
• Intercomfunctie met de binnenposten
• Audio- en video-opname
op microSD-kaart
• Ingebouwde camera voor communicatie
met videobeeld naar de deurpost

• Geleverd met HWN2104MH4P
4-kanaalsrecorder 4MP
• Voorzien van 4 PoE-poorten voor
aansluiting van IP-camera’s
• Voorgemonteerde 1TB harde schijf
• Bevat 4x HWIB120H bullet-camera 2MP
met 2.8mm breedhoeklens, IP67
• Inclusief aansluitkabels:
4x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera’s
(18m), 1x UTP Cat.5e / RJ45 voor
netwerkaansluiting (2m),
1x HDMI-kabel (2m)

HWKN4142THMH
ART: A19000002

HWKN4142BHMH
ART: A19000003

PROF. ADVIESPRIJS

PROF. ADVIESPRIJS

445,00*

€

IXGWGW smartphone-gateway

HWKN4142BHMH
IP CCTV-PACK MET 4
BULLET-CAMERA’S EN RECORDER

445,00*

€

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
Camera’s lokaal te voeden m.b.v.
bijgeleverde 12VDC-adapter
Draadloos bereik afhankelijk van
omstandigheden tot 50m
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HWKN4142BMHW
ART: A19000001
PROF. ADVIESPRIJS

385,00*

€

PROMOTIES

VTC10
MULTITESTER 3-IN-1 MET LCD-SCHERM

LCD scherm met 9.999 meetpunten en achtergrondverlichting
TRMS metingen
Geïntegreerde zaklamp
Vervangbare meetpunten Ø 2/4 mm
Polariteitaanduiding
Faserotatietest
Enkelpolige fasetest
IP54 bescherming
Autodiagnosetest (LED & LCD)
Automatische sluimermodus
Schokbestendig tot 1,2 m
Ondergeschikt aan IEC61243-3:2014
Stroom 200A AC
Spanning 1000V AC/DC
Draagtas optioneel (23,40€ bruto)

VTC10 ART: A91010072
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PROF. ADVIESPRIJS

133,60*

€

KT170
SPANNINGSTESTER MET LED INDICATIE

キューテック

Autodiagnosetest via LEDs
AC en DC spanningstests tot 690 V met LEDs
Visuele spanningstests via LEDs
Polariteitaanduiding
Enkelpolige fasetest
Faserotatietest
Ergonomische aangegoten behuizing
Continuïteitstest
Automatische sluimermodus ON/OFF
Ingebouwde LED zaklampfunctie voor meetplekverlichting
Probepunten 2 mm (aan tip) overgaand naar 4 mm
IP65 (IEC 60529)
Ondergeschikt aan IEC61243-3:2014
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KT170 ART: A11004405
PROF. ADVIESPRIJS

55,00*

€
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MEETTOESTELLEN
KT800
DRAAGBARE THERMOGRAFISCHE CAMERA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermografisch bereik -20°C tot 550°C
Resolutie 160 x 120
Opstarttijd < 8s
Autonomie > 8u
IP54 beveiligingsgraad
2 m valbescherming
Krasbestendig
Verwijderbare SD kaart tot 128 GB
4 kleurenpaletten
Thermometrische afstand D:S=75:1
320 x 240 resolutie 2,4” LCD scherm
Geïntegreerde oplaadbare Li-ion batterij
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KT800 ART: A11004474
PROF. ADVIESPRIJS

505,00*

€

KT220
STROOMTANG VOOR
FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AC/DC 2000V
DC/AC 1500A
DC/AC µA
True RMS
Weerstand/Continuïteit
Capaciteit/Diode
Frequentie
Min/Max
Spanningsopzoeking
Laagdoorlaatfilter/Startstroom
Achtergrondverlichting
Zaklamp
Data logger
Bluetooth
Fotovoltaïsche Spanning
Temperatuur
PV meetsnoer (KTALTPV) geleverd

KT220 ART: A91010075
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キューテック
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LAAT HET MERK
KEWTECH
EVOLUEREN
Het merk Kewtech is bekend bij de zelfstandige professionele elektricien die op zoek is naar billijke meetinstrumenten met een hoog kwaliteitsniveau. Dit merk zal de komende jaren verder ontwikkeld worden
door CCI. De kwaliteitscontrole zal gewaarborgd blijven door Kyoritsu Electrical Works, Ltd., waarvan
Kewtech een ondermerk is. Een tiental jaren geleden opgericht door Kyoritsu, komt Kewtech tegemoet
aan de vraag van de zelfstandige professionele elektricien die op zoek is naar minder dure producten die
beter aangepast zijn aan hun noden nl.: stroomtangen (KT200 serie) en spanningstesters (KT170 serie).
Vooral de KT170 serie is bijzonder geliefd in België en Frankrijk bij de zelfstandige elektriciens. Het is een
succesvol basisproduct dat aan al de normen beantwoordt en juist daarom heeft CCI besloten dit gamma
verder uit te breiden. Kyoritsu is hier nooit echt op ingegaan met als gevolg dat CCI het ondermerk Kewtech heeft aangepast voor de Belgische en de Franse markt. De toekomstige ontwikkelingen van Kewtech
en van al zijn producten zijn het werk van CCI. Een unicum in de test- en meetwereld. Deze drie nieuwe
Kewtech-producten worden verwacht in 2020:

Komen dus uit dit jaar
• De KT220, een multimeter stroomtang ontwikkeld om het vermogen van fotovoltaïsche panelen
te testen, stroom tot 1500A en een spanning tot 2000V te meten.
De KT220 zal tegen april 2020 op de markt komen.
• De KT800, een compacte en doeltreffende thermische camera zal gecommercialiseerd worden tegen
maart 2020 aan een erg voordelige prijs, daardoor word de KT800 zeer competitief tegenover
de andere thermografische toestellen op de markt.
• Een instapprijs voor Duitse kwaliteit: vanaf september 2020 zal het multifunctioneel toestel 		
KT600 beschikbaar zijn; een tester van elektrische installaties dat aan alle AREI normen beantwoordt.

BRUTOPRIJZEN
KT170

€ 91,00

KT171

€ 120,85

KT172

€ 61,15

KT200

€ 128,061

KT203

€ 223,15

KT220

€ 426,30

KT400

€ 145,00

KT800

€ 629,00
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THE WORLD’S
SIXTH SENSE

Pyrometrische
infrarood camera

TG267
TG297
Verdeler:
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