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SNEL EN EENVOUDIG
INSTALLEREN
Een compleet
gamma aan voorbedrade
geribde buizen die
voldoen aan de hoogste
kwaliteitsnormen.

Coax kabel C9 nu gekeurd als ‘Ziggo geschikt’
Alle Snelflex artikelen met coax C9 kabel (dus ook
de combinaties ) zullen voortaan te herkennen zijn
aan het Ziggo geschikt logo op het etiket.
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Ook verkrijgbaar in halogeenvrije uitvoering

Solar kabel 6mm2

Artikelnummer: 136010120

Artikelnummer: 136010006

Bruto: € 1111,44

NU:€*

*Actieprijs per rol/haspel van 500mtr
*Bij prijswijzigingen worden de prijzen procentueel aangepast

Connectoren
Groepenkast voor PV en EV

NU:

Connectoren

voor PV installatie

€

Bruto: € 1440,85
Artikelnummer: 223534212

1-fase of 3-fase
63 Amp aardlekschakelaars 40 Amp hoofdschakelaar
6-groeps
2 Aardlekschakelaars
1 Alamat B16 voor EV, 30 mAmp.
1 Alamat B16 voor PV, 300 mAmp.

per
Prijs
MC4

set

NU:

€

Male:
artikelnummer: 902670002 Bruto:€2,71 Netto:€
Female:
artikelnummer: 902670001 Bruto:€3,29 Netto:€
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CimFlex Cut ‘N’ Protect

Bruto: € 98,70

NETTO:

€

Artikelnummer: 132422222
Artikelnummer: 132422222

Knipschaar voor bedrade flexbuis:
C i mFl ex Cut ‘N ’ P r o te c t 1 6 / 2 0 m m
Bui s s c ha a r met geïntegreer de k abe ls c haa r ; 2 ge r e e ds c ha ppe n in 1
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Actieprijs geldig zolang de voorraad strekt

PocketMax
PocketMax Electric schroevendraaier met bitmagazijn

Bruto: € 55,40
Artikelnummer: 295611564

Gereedschapkoffer
Basic set L electric, 39-delig
De perfecte basis voor de mobiele
elektricien.
Bruto: € 524,95

NU:

€

Artikelnummer: 918220015
Actieprijs geldig zolang de voorraad strekt
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Noodverlichting

Designed
Designed
for
security
for security
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Noodverlichting
Noodverlichting
en Vluchtrouteaanduiding
en Vluchtrouteaanduiding

Gennius
Gennius
Nieuw
Nieuw

Eenvoudige installatie
en onderhoud
Eenvoudige installatie
en onderhoud
4 M20 wartel ingangen

IP68

19 23 30
19 23 30

IP68
M20

117

50

IP68

105
M20

117

313

IP68

(waarvan 2 als uitdrukpoorten

4uitgevoerd)
M20 wartel ingangen
(waarvan 2 als uitdrukpoorten
uitgevoerd)

50

Het GENNIUS-assortiment is een mooie
combinatie van ontwerp en functionaliteit,
Het
GENNIUS-assortiment
is eenniet
mooie
waarbij
de bijzondere voordelen
direct
combinatie
van
ontwerp
en
functionaliteit,
zichtbaar zijn.
waarbij de bijzondere voordelen niet direct
• IP65 metzijn.
behulp van een speciale
zichtbaar
montage beugel
• IP65 met behulp van een speciale
• 4x M20 wartel ingangen
montage beugel
• Snelmontage systeem met klik sluiting
• 4x M20 wartel ingangen
• Pictogram folies eenvoudig toe te passen
• Snelmontage systeem met klik sluiting
in de transparate kap
• Pictogram folies eenvoudig toe te passen
• Voorzien van een duurzame lithium
in de transparate kap
batterij…
• Voorzien van een duurzame lithium
kortom
gemak bij installatie en onderhoud
batterij…
verpakt in een robuust en strak design.
kortom gemak bij installatie en onderhoud
verpakt in een robuust en strak design.

Artikelnummer: 149411587

105

313

Gennius GEAL250Li
Gennius GEAL250Li
AT

Lm

ACCESSOIRES
IP

IK

1h

250

68
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68
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AT

Lm

IP

IK

ACCESSOIRES
Pictogrammen
Pictogrammen

Gennius GEAL250Li

150,- Euro Bruto

Gennius GEAL250Li

150,- Euro Bruto

PG-L

vluchtroute links

7,- Euro Bruto

PG-R
PG-L
PG-SD
PG-R
PG-SU
PG-SD

vluchtroute rechts
vluchtroute links
vluchtroute beneden
vluchtroute rechts
vluchtroute omhoog
vluchtroute beneden

7,7,7,7,7,7,-

PG-SU

vluchtroute omhoog

Type PG 300 x 150 mm

Type PG 300 x 150 mm

Montage Beugels
Montage Beugels
Gennius + pictogram
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Gennius + pictogram

REF. PG-L

REF. PG-R

REF.
PG-L
REF.m
PG-R
Leesafstand
30

Euro Bruto
Euro Bruto
Euro Bruto
Euro Bruto
Euro Bruto
Euro Bruto

REF. PG-SD

REF. PG-SU

7,- Euro Bruto
REF. PG-SD

REF. PG-SU

GE-MSE

inbouwraam

26,- Euro Bruto

GE-PP
GE-MSE
GE-SBT
GE-PP

IP68 opbouwbeugel
inbouwraam
haakse plafondbeugel
IP68 opbouwbeugel

29,26,35,29,-

GE-SBT

haakse plafondbeugel

35,- Euro Bruto

Leesafstand 30 m

Euro Bruto
Euro Bruto
Euro Bruto
Euro Bruto

Gennius + PG-R + GE-PP
Gennius + PG-R + GE-PP

Gennius + PG-R + GE-SBT
Gennius + PG-R + GE-SBT

L 30 S en L 30

Bruto: € 87,80

Bruto: € 67,40

Netto:

Netto:

€

Artikelnummer: 270612908

De ideale lamp voor projecten in
de utiliteitsbouw of gewoon naast
de voordeur.
De nieuwe L 30 is een compacte
buitenlamp in een modern design.
De antracietkleurige lamp is gemaakt van UV-bestendig kunststof
en een hoogwaardige aluminium
afdekplaat.
Dit armatuur heeft een E27 fitting.
Dit betekent dat de lichtbron naar
behoefte kan worden vervangen
en op elk moment individueel kan
worden aangepast aan persoonlijke
voorkeuren.
Dit armatuur is met en zonder sensor leverbaar. Vermogen max. 15
Watt, slagvastheid IK07.

€

Artikelnummer: 270612907

Data Keystone KS6A
Data keystone CAT6A

UTP kabeltester

De KS6A keystone is eenvoudig te installeren zonder speciaal gereedschap. Realiseer
eenvoudig een Gigabit ethernetverbinding in combinatie
met de RJ45 connector en de
INKA CAT6 netwerkkabels van
Hirschmann Multimedia.

:

Netto

€

Scan de QR-code voor de
KS6A compatibiliteitslijst
In deze lijst tref je diverse
producten waarmee de
keystone compatible is.

Artikelnummer: 184615383

0

5,4
:€2

Bruto

Bruto: € 3,54
Netto: €

Artikelnummer: 184615561
UTP Kabeltester
Met deze kabeltester kunt u netwerkkabels met RJ45
en telefoniekabels met RJ11 connectoren testen. U kunt
testen op verbinding en kabelkruisingen van de aderparen
en indien van toepassing het contact van de afscherming
bij U/FTP kabels. De remote unit is los te koppelen van
de hoofd unit. Vereist een 9V blokbatterij deze is niet
meegeleverd.
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Van het gas af....

elektrisch

Energie efficiënte radiatoren
Hoge kwaliteit, laag verbruik energiezuinige elektrische radiatoren

Rointe vervaardigt elektrische radiatoren sinds 1985.
Het succes wordt geleid door ervaring en innovatieve methoden. Rointe valt op ten opzichte van andere
elektrische radiatoren op de markt doordat de standaardolie vervangen is door hoge warmteconductie
olie, en vanwege de research en development. Daarom
introduceert Rointe vaak nieuwe producten per verwarmingsseizoen.
De zorgvuldige selectie van onderdelen en materialen
voor de radiatoren zorgt ervoor dat ze ongeëvenaard
zijn. Aluminium met een hoge zuiverheidsgraad en
gewapende stalen verwarmingselementen zorgen voor
maximaal comfort en een laag verbruik.

Model: Sygma

Ontdek meer over de Rointe radiatoren
Prijzen vanaf € 249,- bruto excl. btw

Model: D-Series
te leveren in ralkleuren
WiFi, Rointe App
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Model: Palaos

verwarmen met:
Elektrische vloerverwarmingen
Erko
Elektrische vloerverwarming
– tapijt, hout, laminaat,
vinyl & linoleumDe Erko vloerverwarmingsoplossing is een dun
systeem met aarddraad. Het is een aluminium
gecoat systeem voor betere warmteverspreiding in zachte vloeren. Ideaal voor normaal
gevormde kamers wanneer de 0,5m brede
platen parallel worden geplaatst, zonder dat er
verbindingen tussen nodig zijn.
U kunt het Erko-systeem onder een breed
scala aan verschillende vloeroppervlakken installeren, zoals laminaat, hout, tapijt, vinyl of
linoleum. Het Erko vloerverwarmingssysteem
is een onzichtbaar, ruimtebesparend alternatief
voor andere verwarmingssystemen en gebruikt
radiatie en convectie voor een gelijkmatige en
efficiënte warmte.

Voor alle info en mogelijkheden
van Rointe vloerverwarmingssystemen scan de QR code.

Milos
Elektrische vloerverwarming
-keramische vloerenDe Milos vloerwarmingsoplossing combineert EFTE interieur isolatie met PVC-exterieur isolatie. Geschikt voor keramische vloeren bevat het Milos systeem een 3,5mm bi-conductie bekabeling op een glasvezelnet, waarbij de vloer niet wordt verhoogd tijdens de installatie.
Het is bestendig en flexibel, met plakkende banden die binnen het maaswerk verzegeld zijn.
Het Milos vloerverwarmingssysteem is een onzichtbaar, ruimtebesparend alternatief voor andere verwarmingssystemen en maakt gebruik van radiatie en convectie voor gelijkmatige en
efficiënte warmte.
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PARATHOM® PAR16 5er Box
Parathom
PAR16,
5 per verpakking
Box
TOPkwaliteit
in een handige
HIGHLIGHTS van de OSRAM PARATHOM® PAR16 DIM GU10
•
•
•

Echte 1:1 vervanger voor 50W GU10 halogeenlampen
Hoge efficiëntie door chip-reflector technologie
Kwaliteitskenmerk „Made in Germany“

Bruto: € 28,53*
Netto:

Productvoordelen

•
•
•
•
•
•

LED technologie in full-glass
Dimbaar
: 927, 930 & 940
Lichtkleuren:
Levensduur: 15.000 uur
5 stuks in 1 box
3 jaar garantie

€

* prijs per 5-stuks

TOPkwaliteit in een handige verpakking

Artikelnummer: 233513638
Productomschrijving

GTIN (EAN)

Bruto
adviesprijs
excl. BTW

SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output

PARATHOM PAR16 DIM 50 36 4,5W/927 230V GU10 BOX5

4058075608313

4,5

350

€ 28,50

PARATHOM PAR16 DIM 50 36 4,5W/930 230V GU10 BOX5

4058275608376

4,5

350

€ 28,50

PARATHOM PAR16 DIM 50 36 4,5W/940 230V GU10 BOX5

4058075608238

4,5

350

€ 28,50

LED vervanging voor klassieke T8 fluorescentielampen met G13-lampvoet voor gebruik in C-VSA armaturen of direct op 230V

LEDVANCE is licentiehouder van productmerk
OSRAM voor lampen in algemene verlichting

Productvoordelen
• Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
• Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder
herbedrading
• Energiebesparingen van maximaal 60% (vergeleken met T8 fluorescentielamp op C-VSA)
• Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen
• Hoge lichtsterkte voor speciale verlichtingstaken
• Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen
• Onmiddellijk licht en daarom ideaal geschikt in
combinatie met sensortechnologie
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OMSCHRIJVING

LENGTE
CM

LUMEN

KLEUR

W

ARTIKELNUMMER

BRUTO

ST8AU Advanced

1200

2500

4000

15,6

233513715

€ 16,79

ST8AU Advanced

1500

3700

4000

23,1

233513718

€ 21,26

NETTO

Netto: €
Netto: €

Thon spot wit

Technische informatie:
450Lm, 5W, IP65
maat:ø82mm diameter
diepte:26mm
gatmaat ø68-75mm
200-240V
driver incl., 60°,
CRI 90
primair dimbaar
kantelbaar
wit

2700K:
Artikelnummer: 921900745

NETTO: €
2000-3000K
Dim to warm
Artikelnummer: 921900788

NETTO: €

Thon spots zijn ook verkrijgbaar in ronde of vierkante uitvoering in de kleuren zwart en nikkel.

Downlighter de Switch
Deze veelzijdige krachtpatser is speciaal ontwikkeld voor flexibiliteit en heeft een super prijs-kwaliteit
verhouding. Met een IP54 kan deze downlighter breed worden toegepast, zowel binnen als op overdekte buitenlocaties.
FLEXIBEL
Door een schakelaar bovenop het armatuur van stand te veranderen kan gekozen worden tussen de kleuren 3000K, 4000K en
5700K. Door de keuze voor de juiste leds is het spectrum volbenut waardoor goede kleurweergave plaatsvindt.
EENVOUDIGE INSTALLATIE
Het armatuur is voorzien van insteekcontacten en trekontlasting
voor snelle en veilige installatie. Door de springveren naar boven
te drukken kan de downlighter in het gat worden geplaatst,
waarna deze zichzelf vastklemt.
Artikelnr.

Watt

172610009

6W

3000K
4000K
5700K

480LM
550LM
540LM

€ 38,97

00
0,5
02
€2

172610004

13W

3000K
4000K
5700K

1090LM
1300LM
1210LM

€ 57,10

00
€ 33,

172610005

18W

3000K
4000K
5700K

1450LM
1690LM
1550LM

€ 75,56

50
€ 43,

IP54

Kalvin

50.000
UUR

Lumen

Bruto

70%
ENERGIE
BESPARING

NETTO

3

JAAR
GARANTIE
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Webasto Unite
W
U
E
NI

Het slimme laadstation
Webasto Unite
Is een laadstation met connectiviteit en wordt geleverd met de
uitgebreide cloud oplossing
“Webasto Charge Connect”.
De bijbehorende app en het
online portaal bieden een breed
pakket aan functies, zodat u het
laadstation eenvoudig kunt beheren en bedienen. Hiermee is
het ook mogelijk om uw laadgegevens te monitoren en te analyseren. Terwijl uw persoonlijke
data veilig is opgeslagen volgens
de AVG normen.

Bruto: € 1096,60
Netto:

Artikelnummer: 950700100

Webasto ChargeConnect App

De verbruikte energie wordt
nauwkeurig gemeten via een
MID-meter, waardoor de Unite
geschikt is voor uitgebreide analyse van de laadgegevens en het
verrekenen van de laadsessies.
De laadgegevens kunnen digitaal ingezien en geëxporteerd
worden maar zijn ook af te lezen
van de zichtbare meter.
De Webasto Unite is tevens geschikt voor lokaal dynamic load
management om piekbelasting
te voorkomen. Het laadstation kan geïntegreerd worden in
diverse EMS (Energie Management Systemen) waardoor het
mogelijk is om te laden via het
overschot van een PV-installatie.
De overtollige energie wordt dan
direct gebruikt om de auto te
laden.

Met de Webasto ChargeConnect App is uw Webasto Unite laadstation altijd binnen handbereik. U heeft toegang tot zowel alle
huidige laadgegevens als de laadgeschiedenis. Daarnaast kunt u
een laadsessie digitaal starten en beëindigen, uw laadgeschiedenis
exporteren en gebruikers toegang verlenen tot uw laadstation.

FDL is speciaal voor Friesland gecertificeerd Webasto Charging partner
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Lichtsturing
Slimme verlichting met Plejd......nog nooit zo eenvoudig!
W
NIEUortiment

t ass
in he

Plejd
werkt net zo eenvoudig als
traditionele verlichting, maar met
veel nieuwe mogelijkheden en is
daardoor uitgegroeid tot de eerste
keuze voor installateurs.
De producten van Plejd zijn speciaal
ontworpen met de installateur in
gedachten en met een technologie
die de installatie vereenvoudigt en
verbetert.

Draadloos gemak
Als installateur kun je met de
draadloze technologie van Plejd
eenvoudig alle lastige bedradingsproblemen oplossen die je tegenkomt op je werk. Met maar een
paar klikken in de app kun je draadloze lichtschakelingen maken en de
draadloze schakelaars kun je zelfs
plaatsen waar je maar wilt.
Gemakkelijk voor jou en flexibel
voor de klant.

•
•
•
•
•

Alles in 1 app
Scènes
Tijdfuncties
Draadloos gemak
Mesh technologie

Werk eenvoudiger
Met de eenvoudige maar krachtige
app gebeurt de installatie rechtstreeks vanuit de app. Geen ingewikkelde dipswitches, besturingen
en instellingen meer nodig. Waar
je vroeger verschillende producten
nodig had voor verschillende oplossingen biedt Plejd je meer mogelijkheden met één eenvoudig product.
Meer info

13

Infrarood panelen
ECOSUN
Ecosun U stralingspaneel
Afm. L592xB592xD30mm

o:

Nett

IP44, 300W Bruto: €144,74
Artikelnummer: 925000001
Afm. L1192xB592xD30mm

o:

Nett

IP44,700W Bruto: €237,75
Artikelnummer: 925000002

Infrarood panelen
zijn onder te verdelen in twee groepen: De lage
en hoge capaciteit panelen.
De panelen geven stralingswarmte af en verwarmen daardoor niet de lucht zoals de warmwater
radiatoren of de gasheaters. De Ecosun infrarood
panelen verwarmen de objecten en deze manier
van verwarmen is te vergelijken met de warmte
die men ontvangt van de zon.
Door de stralingswarmte wordt de lucht dus niet
opgewarmd en heeft men ook geen luchtverplaatsing en daardoor ook geen stofverplaatsing.
Voor mensen met een stofallergie bieden de
Ecosun infrarood panelen een perfecte en welkome oplossing als warmtebron. Naast al deze
voordelen is het systeem ook nog energiezuinig
in vergelijking met de traditionele systemen.
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Wandarmatuur met en zonder PIR
Etne

is de perfecte keuze voor opslagruimtes, hobbyruimtes en gangen, met
een goede lichtverdeling en een brede
lichtverdeling. Eenvoudige installatie
direct in het plafond of op de plafonddoos, met doorlusbare schroefloze
aansluitblokken en voorbereid voor
verborgen of open bekabeling.

Etne met PIR-sensor
schakelt het licht aan bij beweging en schakelt uit na een gekozen tijd, waardoor energie wordt bespaard. De sensor detecteert
niet door muren of deuren.
De PIR-sensor beschikt ook over een instelbare daglichtsensor die het licht alleen aandoet als het donker is. Etne met een PIR-sensor kan als master fungeren en maximaal
tien andere armaturen (slaves) aansturen.
Artikel

bescherming

voorschakel
apparaat

verbinding

143090
Etne Wit 730lm Ra>80
Aan/Uit
11W LED, 3000K
66 lm/W SDCM: 3
L80/B10 >50.000
Breedte: 114°, direct,
kunststof opaal

Class II
IP20
IK07

on/off

oppervlakte
indoor

143091
Etne Wit 730lm Ra>80
PIR Sensor
11W LED 3000K
66 lm/W SDCM: 3
L80/B10 >50.000
Breedte: 114°, direct,
kunststof opaal

Class II
IP20
IK07

afmeting

oppervlakte
indoor
schroefloos
aansluitblok

netto
prijs

Ø220 mm
H50 mm

schroefloos
aansluitblok

PIR sensor

bruto
prijs

€ 38,00

Ø220 mm
H50 mm
€ 65,00
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FDL Elektrotechnische Groothandel B.V.
Orionweg 57
8938 AG Leeuwarden
T. 058-2881995
E. info@fdl.nl
I. www.fdl.nl
Elektrotechnische groothandel
Verlichtingsgroothandel
Lichtadvies

Prijzen en informatie in deze actiekrant
zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, spel- en drukfouten.
Acties zijn geldig t/m dec. 2022 (of
OP=OP).
De getoonde afbeeldingen kunnen
afwijken van het artikel, rechten kunnen
hier niet aan worden ontleend.
Actieprijzen zijn nettoprijzen excl. BTW
en verwijderingsbijdrage en gelden niet
voor lopende projecten en/of lopende
afroeporders.
Bij prijswijzigingen worden de actieprijzen procentueel aangepast.

