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Comfort Duurzaamheid

Opvallende innovaties op de markt brengen.  
ABB zorgt er regelmatig voor! Dankzij onderzoek, 
productontwikkeling en strategische samenwerkingen. 
Innovaties van ABB onderscheiden zich vooral door 
slimme functionaliteiten, hoge flexibiliteit en een 
langere levensduur. Maak nader kennis. Ontdek hoog 
comfort, efficiënter energieverbruik, betere veiligheid 
en meer efficiency in bedrijfsprocessen!

ABB Breed in innovatie
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Veiligheid Productiviteit
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Comfort
ABB biedt intelligente oplossingen die uitblinken in 
kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid. 
Of het nu gaat om schakelmateriaal of complete 
systemen. Installatiewerk verloopt gemakkelijker en 
eindgebruikers profiteren van hoog comfort. Dagelijks 
werk en leven worden een stuk aangenamer.
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Busch-Welcome

LED-Dimmer

Busch-WaveLINE

Jaloezieschakelaar

Innovatief en robuust deur-
communicatiesysteem van superieure 
kwaliteit. Snel en eenvoudig te 
installeren. Zowel voor nieuwbouw als 
voor renovatie. Hoog gebruiksgemak 
dankzij eenvoudige bediening.

Voor perfect dimmen! Met een 
2-100 W / VA LED-vermogen, 
geluidsarm én backwards-compatibel 
met conventionele verlichting. 
Beschikbaar in 10 versies.

Draadloze bewegingsmelders van 
ABB met LED-display en universele-/
raammelders. Betrouwbare werking. 
Ook wandzenders in combinatie met 
inbouwaktoren voor schakelen/dimmen 
van tuinverlichting. Gemakkelijk te 
integreren in systemen.

Met de Busch-jaloezie-comfort-
schakelaar biedt ABB de enige 
jaloezie-schakelaar waarmee de 
rolluikpositie kan worden ingesteld  
met één enkele draai aan de knop.  
Nog nooit was de bediening van een 
rolluik zo eenvoudig en comfortabel! 
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Duurzaamheid
‘Power and Productivity for a better world’. 
Duurzaam ondernemen zit in de genen van ABB. 
Het draait om geavanceerde producten en diensten, 
waardoor elektriciteit zo efficiënt mogelijk  
kan worden benut. Voor elke sector van de 
wereldeconomie en natuurlijk de eindgebruikers! 

6  Duurzaamheid | ABB Innovatie brochure



ABB brochure type | chapter title  7

CO2 prestatieladder

Fotovoltaïsch

ABB i-bus®/KNX

Laadpalen

HADE Installatiekast

kWh-meters

Toonaangevende en betrouwbare 
oplossingen voor fotovoltaïsche 
installaties, zoals energiemeters,  
DC schakelaars en beveiligingen  
(tot 1.200 Vdc) en overspannings-
beveiligingen DC.

KNX is de wereldwijd erkende 
standaard voor woning- en gebouw-
automatisering. Door het toepassen 
van ABB ibus®/KNX systemen kan men 
energie besparen en energieverbruik 
monitoren. Duurzaam resultaat: meer 
energie-efficiëntie in gebouwen.

Voor het aansluiten van zonnepanelen, 
HRe-ketels en andere nieuwe energie-
bronnen op een huisinstallatie. 
Installatievriendelijk, tijdbesparend door 
de revolutionaire Busboard®-aansluit-
techniek. Stap voor stap op te bouwen. 

Meest veilige laadoplossingen in de 
markt. Snel en eenvoudig te plaatsen. 
Weerbestendig en robuuste constructie, 
dus nagenoeg onderhoudsvrij. Uiterst 
flexibel door gescheiden levering van 
aansluitkast en laadunits.

Hoge kwaliteit in combinatie met 
eenvoudige installatie en simpel  
gebruik. Deze ‘groene’ meters vormen  
de basis voor het nauwkeurig 
doorbelasten van individuele energie-
verbruikers en efficiënter energieverbruik.
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Internationaal instrument om bedrijven CO2-bewust te maken in hun 
handelen. ABB heeft niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Streven naar 
duurzaamheid en minder belasting van het milieu staan voorop!
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Veiligheid
Innovatie en veiligheid gaan bij ABB hand in hand. 
Elke oplossing, van schakelaar tot systeem,  
is ontwikkeld om elektriciteit zo veilig mogelijk  
in goede banen te leiden. Installateurs en 
eindgebruikers kunnen continu rekenen op  
hoge kwaliteit. Een vertrouwd idee.
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FlameBlockerSystem

S800

Tmax XT

Waterdichte kabeldozen

Overspanningsbeveiliging

Smissline TP

ABB Jokab Safety

CMS

Een brandveilige totaaloplossing die bij 
brand de verspreiding van rook, vuur en 
gassen tegenhoudt. Dankzij een unieke 
combinatie van brandwerende plafond- 
en wandsystemen en installatiedozen. 
Uitvoerig getest door Efectis.

Innovatieve zelfherstellende kortsluit-
stroombegrenzer. De S800 technologie 
begrenst de kortsluitstroom totdat 
de afgaande beveiliging uitschakelt. 
Dankzij de stroom continuïteit een 
ideale oplossing voor groepsbeveiliging.

Gesloten vermogensautomaten  
tot 250A. Toegepast in ziekenhuizen, 
datacenters en scheepsinstallaties. 
Leverbaar in vier bouwgroottes.  
Opvallend compact, gemakkelijk te 
monteren en een groot assortiment 
accessoires.

Uitermate geschikt voor buiten en in 
vochtige ruimten. Beschermingsgraad 
IP55 of IP65. Het membraan van 
soepele kunststof zorgt voor een 
perfecte afdichting. Montage is 
eenvoudig.

Meerdere typen overspannings-
beveiliging. Van type 1 directe inslag  
tot data en telecom beveiliging. Uitgerust 
met handige eigenschappen, zoals 
levenseinde indicator, veiligheids-reserve, 
verwisselbare cardridge en hulpcontact.

Eerste railsysteem ter wereld  
dat het mogelijk maakt om onder 
spanning staande apparaten en 
componenten onbelast te monteren  
en demonteren. Zonder extra 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Een groot assortiment veiligheids-
producten waarmee installaties 
en machines uitgevoerd worden 
om volledig aan normen en 
machinerichtlijnen te voldoen.  
Van noodstop tot veiligheids-PLC.

De zekerheid van veilige bescherming. 
Current Measurement System biedt 
contacloze stroommeting direct  
op het te beschermen apparaat. 
Kernkwaliteiten: betrouwbaar, 
bedrijfszeker en energie-efficiënt. 
Aansluiten is snel en eenvoudig.
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Productiviteit
ABB heeft een uitgebreid pakket aan oplossingen 
en diensten die zijn gericht op de verbetering van 
productieprocessen en kostenreductie. Met oog voor 
duurzaamheid en efficiency. Mensen en organisaties 
krijgen alle ondersteuning om het maximale uit 
zichzelf te halen!
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Clixys®

LP Service

MNS iS

Langer en efficiënter gebruikmaken  
van beschikbare middelen. ABB’s  
LP Service zorgt ervoor met een 
breed scala aan service-activiteiten. 
Voor eindgebruikers, paneelbouwers, 
installateurs, OEM’ers en groothandels. 

Sneller, makkelijker en beter installeren. 
Dat kan met Clixys®, het handige 
installatiesysteem van ABB en Draka 
waarbij compleet afgemonteerde 
installatiedozen op groene 
vlakbandkabel worden geklikt.

Platform dat de toekomstige  
benchmark vastlegt voor laagspannings- 
schakelinrichtingen en motorregelingen. 
Belangrijke voordelen: meer 
persoonlijke veiligheid en standaard 
vermogensmodules.

De ABB Connect catalogus is beschikbaar als app. Snel en eenvoudig  
zoeken naar ABB producten kan nu altijd en overal! Geschikt voor iPhones, 
Android smartphones en iPads. Download de app via onderstaande QR codes.
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Versie iPhone Versie Android

ABB Connect app
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Contact

Volg ABB ook via:
 ABB-Installatie
 ABBbenelux
 ABB-Benelux

ABB b.v.
Low Voltage Products
Postbus 301, 3000 AH Rotterdam
George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam
Tel.:  010 407 89 11

Fax:  010 407 84 52

Postbus 104, 6710 BG Ede 
Frankeneng 15, 6716 AA Ede 
Tel.: 0318 66 92 26
Fax: 0318 69 01 44

E-mail: info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

www.abb.nl


