news

n°38
07/2016

| Nieuwe stralingsconvectoren met warmte opslagsysteem TOUCH
In deze
ACCUNEWS

| PANASONIC breidt zijn reeks van de multi-split buitenunits uit.
| Opslagsysteem voor electriciteit VARTA
| Nieuw paar vloersokkels FX600-200 (200 mm)
| Zomervakantie

| Nieuwe stralingsconvectoren met warmte opslagsysteem TOUCH
U bent op zoek naar een snelle en efficiënte verwarming?
Kies voor de nieuwe elektrische stralingsconvectoren TOUCH, die een economische verwarming met laag verbruik
bieden. Ze bereiken sneller de gewenste temperatuur en behouden deze ook langer vergeleken met een ander
verwarmingssysteem (dankzij hun akkumulerend vermogen en het optimaal controle systeem).
De nieuwe generatie elektronische thermostaten verbeteren de nauwkeurigheid en de efficiëntie van de radiatoren
TOUCH. Ze garanderen een constante omgevingstemperatuur voor een gering verbruik.
Raadpleeg ons voor meer informatie!

FREE MULTI SYSTEEM

| PANASONIC breidt zijn reeks van de multi-split buitenunits uit.
Ontdek de nieuwe buitenunits CU-2E12SBE, CU-2E15SBE, CS-2E18SBE en CU-3E23SBE van de PANASONIC airconditioners die verenigbaar zijn met de nieuwe binnenunits Etherea Z-SKE en TZ-SKE.

Free Multi Systeem

- Nieuwe versie kleine capaciteit voor gebruik in 2 kleine ruimtes
- Nieuwe combinaties verkrijgbaar
- Tot 5 binnenuntis aansluitbaar
- Werking van -15°C tot +24°C in verwarmingsmodus

Tot 5 binnenunits aansluitbaar op 1 buitenunit

Raadpleeg ons voor meer informatie!
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| Opslagsysteem voor electriciteit VARTA
Denk eraan het elektriciteitsverbruik, dat door uw fotovoltaïsche installatie wordt geproduceerd, te optimiseren en de gevolgen in verband met enventuele plaatselijke of algemene stroomstoringen te verminderen met de
VARTA batterijen.
Aanvullend aan de reeks VARTA Home (moduleerbaar van 2,8 tot 6,9 kWh) en Family (moduleerbaar van 3,7 tot
13,8 kWh) met driefasige elektrische aansluiting 400 V AC, stellen we vanaf nu de reeks VARTA Element voor, verkrijgbaar in drie capaciteiten (3,2 of 6,4 of 9,6 kWh), die een preciese prestatie toelaat voor ieder huishouden.

Family
Home

Raadpleeg ons voor de studie van uw project!

Element

| Nieuw paar vloersokkels FX600-200 (200 mm)
De nieuwe vloersokkel FX600-200 met een hoogte van 20 cm, ideaal voor warmtepompen, is in één stuk gegoten.
De technische voordelen in een oogwenk:
- Trillingsdempende vloersokkel op basis van recycleerbaar rubber
- Aluminiumprofiel in de struktuur verwerkt
- Bestendig tegen UV-stralen, waterdicht
- Voor binnen- of buitengebruik
- Standaard geleverd met bevestigingsmoeren

FX600-200

Raadpleeg ons voor meer informatie!

| Zomervakantie
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Onze kantoren zijn gesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 juli en op maandag 15 augustus. Behalve op deze
dagen, staan wij tot uw beschikking en de burelen blijven open.
We vragen u toch rekening te houden met de sluiting van bepaalde fabrikanten tijdens de vakantie. Bestel op tijd,
zo komt de planning van uw projecten niet in het gedrang.
We wensen u een prettige vakantie!
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Wenst u een snelle verwerking van al uw bestellingen?
Geef voorkeur aan het adres order@accubel.be, ze worden onmiddelijk verwerkt!
U bent PROFESSIONAL?
Bezoek de ruimte http://www.accubel.be/pro.php die voor u gereserveerd is op onze website!
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