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Frigé wil alle deelnemende  
fabrikanten en bezoekers  
van 3 geslaagde 

Frigé TAPAS dagen 
hartelijk bedanken!
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Met heerlijke tapas, sangria en andere drankjes was 
het een goede gelegenheid weer eens bij te praten of 
informatie op te vragen en kennis op te doen bij de 
verschillende leveranciers.  
Een DJ zorgde mede voor een gezellige sfeer.

Buiten stond een heuse rodeostier waarop leuke prijzen 
waren te winnen voor “the last man (or woman) sitting”.
We danken iedereen en verheugen ons alvast op de 
Frigé Tapasdagen van volgend jaar!
Zien we jou ook weer?
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Hager miniverdelers

De miniverdeler van Hager wordt in uiteenlopende situaties gebruikt. Zo wordt de 
verdeler vaak toegepast bij renovatie en/of uitbreidingen in woningen en recreatie, 
maar ook in diverse utiliteitsprojecten biedt deze kleine behuizing een nette en veilige 
oplossing.

Jouw voordelen:

• Standaard uitgerust met coderingssysteem en aardklem

• Alle miniverdelers zijn verzegelbaar

• Snelbevestigingsschroef

• Optioneel: deur in wit of transparant

Artikelnr.  Product 

177511186 GD102E Miniverdeler 2 modulen
177511187 GD104E Miniverdeler 4 modulen
177511188 GD106E Miniverdeler 6 modulen
177511189 GD108E Miniverdeler 8 modulen
177511190 GD110E Miniverdeler 10 modulen

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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De KAMUELA ECO is een ware alleskunner! 

Een alleskunner en daarmee een mooie hardloper uit het SLV assortiment. Wellicht is het ook iets voor jou?
De KAMUELA is een compacte LED downlight met een zeer complete uitrusting. Lees even mee ...

Duurzame LED lichtbron

IP65 bescherming

TRIAC dimbaar

Kleurtemperatuur 3000K of 4000K

90+ minuten brandbestendig (BS 476-21)

Leverbaar in wit en zwart

En dat maakt hem uitermate breed inzetbaar; zowel binnen als buiten.  
Denk aan badkamers en keukens, maar ook onder een luifel of overkapping.  
Met de KAMUELA ECO zit je eigenlijk altijd goed.

Artikelnr.  Product 

777726869 KAMUELA ECO LED zwart 1xLED 3000K dimbaar
777726870 KAMUELA ECO LED wit 1xLED 3000K dimbaar
777726871 KAMUELA ECO LED zwart 1xLED 4000K dimbaar
777726872 KAMUELA ECO LED wit 1xLED 4000K dimbaar

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Busch-free@home® flex
Creëer makkelijk een Smart Home!

Een lichtschakelaar zonder 
boren of kabels trekken 
transformeren tot een slimme 
bewegingsmelder? Het kan met 
Busch-free@home® flex.

Busch-free@home® flex van 
Busch-Jaeger tovert elke ruimte 
moeiteloos om tot een Smart 
Room. Het geheim zit hem in 
de inbouwsokkel; met slechts 
zes exemplaren zijn namelijk 
oneindig veel variaties te 
realiseren. Want bij dit systeem 
bepaalt niet de sokkel, maar de 
afdekking de functionaliteit. Dat 
betekent meer mogelijkheden 
met minder werk, kleinere 
voorraden en snellere controle 
bij onderhoud.

Flexibel uit te breiden

Het modulaire systeem is eenvoudig in stappen uit 
te breiden. Na installatie van de sokkels start je met 
conventionele, handmatige bediening van bijvoorbeeld 
verlichting of zonwering, om daarna met slechts één 
sensorwisseling over te schakelen naar draadloos. 
Vervolgens kun je met de handige Busch-free@home® 
APP next tot wel 32 sokkels koppelen en daarmee snel 
switchen tussen de besturing van apparaten. Door 
toevoeging van het System Access Point 2.0 kun je 
tot slot eenvoudig verbinding maken met de diverse 
functies van Busch-free@home® en zo een Smart Room 
opwaarderen tot een compleet Smart Home.

Schakelaars snel vervangen

Groot voordeel is ook dat vrijwel alle Busch-Jaeger-
schakelaarseries geschikt zijn voor Busch-free@home® 
flex. Is de flexsokkel eenmaal geïnstalleerd, dan zijn 
de bedieningselementen in een handomdraai om te 
wisselen.

Andere (installatie)voordelen

 » Plat ontwerp van de sokkels (25 mm) met meer 
ruimte voor bedrading en aansluitingen

 » Klauwbescherming biedt bescherming tegen 
verwondingen tijdens montage

 » Via meetpunten toegankelijk vanaf de voorkant voor 
snelle controle bij onderhoud

 » Door het scannen van de DMC-code is aanvullende 
info direct beschikbaar

 » Fijndraadbescherming voor veilige en snelle 
aansluiting van flexibele en starre bekabeling door 
open klemmen

 » Verstelbare steunring (-1/+2 mm) voor stabiele 
bevestiging op verschillende ondergronden en 
inbouwsituaties

Meer informatie, 
klik op deze button:  

                      
meer info
             

  

https://www.busch-jaeger.nl/smarter-home/systemen/busch-freeathome-flex?utm_source=frige&utm_medium=magazine&utm_campaign=busch-free-home-flex
https://www.busch-jaeger.nl/smarter-home/systemen/busch-freeathome-flex?utm_source=frige&utm_medium=magazine&utm_campaign=busch-free-home-flex
https://www.busch-jaeger.nl/smarter-home/systemen/busch-freeathome-flex?utm_source=frige&utm_medium=magazine&utm_campaign=busch-free-home-flex
https://www.busch-jaeger.nl/smarter-home/systemen/busch-freeathome-flex?utm_source=frige&utm_medium=magazine&utm_campaign=busch-free-home-flex
https://www.busch-jaeger.nl/smarter-home/systemen/busch-freeathome-flex?utm_source=frige&utm_medium=magazine&utm_campaign=busch-free-home-flex
https://www.busch-jaeger.nl/smarter-home/systemen/busch-freeathome-flex?utm_source=frige&utm_medium=magazine&utm_campaign=busch-free-home-flex
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HANDY 450 500lm 830-840 Switch ND IP21 WH SW Stopcontact

Installatie:

Opbouw armatuur voor de wand of onder een wandkast 
eventueel onder een hoek van 45graden.

Ontwerp:

De behuizing is van wit gelakt aluminium, voorzien van een 
opaal polycarbonaat afscherming.

Optisch

De opaal afscherming zorgt voor een  
egale uitstraling en 4 verschillende  
lumen outputs en lengtes.

ORBIT 4 step 600-1200lm 830/840 ND IP44 Sensor

Installatie:

Opbouw armatuur voor de wand 
of plafond. Het armatuur is in 
4 lumenoutputs instelbaar  
[600/ 800/ 1000/ 1200lm]

Ontwerp:

Wit polycarbonaat behuizing.

Optisch:

Opaal polycarbonaat afscherming.  
Het armatuur is in te stellen op 
lichtkleur 3000k of 4000k.
LED Type SMD

Artikelnr.  Product 

214218222 HANDY 450 500lm 830-840 Switch ND IP21 WH SW Stopcontact
214218307 ORBIT 4 step 600-1200lm 830/840 ND IP44 Sensor

actieprijzen 
zien?

word nu 
klant!
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Weinig personeel? Werk slim! 

Relax! HBI zorgt voor verlichting!
 
HBI Lighting loopt voorop met verlichting. De armaturen zijn innovatief en perfect afgestemd op de 
toepassing. En het draadloos beheer hiervan verlicht het installatie- en onderhoudswerk. Dit gaat 
veel efficiënter en verlicht zo de hoge werkdruk.
 
Relax met draadloos beheer

Te weinig personeel en teveel werk. Het komt veel 
voor in de technische installatiebranche. Harder werker 
of klanten afzeggen is geen duurzame oplossing. 
De oplossing zit deels in de techniek, in slimme 
verlichtingsoplossingen van HBI. Én het operationele 
proces van je organisatie.
 
De noodverlichtingsarmaturen van HBI hebben 
een radiomodule voor beheer op afstand. Zo lees 
je op kantoor of onderweg de informatie over 
onderhoudsmomenten en storingen af. Dit:

• voorkomt dure vervangingen, omdat reparatie 
mogelijk is. 

• maakt de planning efficiënter, omdat je van tevoren 
kunt inzien wat er aan de hand is. 

• maakt veel ritten overbodig, omdat je niet altijd 
naar het gebouw toe hoeft.

 
De techniek achter draadloos beheer is eenvoudig. 
Via de wereldwijde standaard LoRaWAN ontvangt en 
verzamelt het Sqippa online platform de informatie 
van de sensoren. 
 

Draadloos beheer maakt het werk dus een stuk 

relaxter. En het verhoogt de veiligheid en comfort in 

een gebouw. Dus ook de klant kan relaxen.

 

Relax met Long-life batterijen en LEDOLOGY

HBI gebruikt duurzame long-life batterijen voor 
noodverlichting. Met de nieuwste batterijtechnologie 
van Panasonic gaan de batterijen in de armaturen tot 
wel twaalf jaar mee. Dit betekent:

• minder vervangingsmomenten

• lagere onderhoudskosten

• een forse reductie van de CO2-footprint.

Hoe relaxed is dat!
 
Daarnaast heeft HBI Bisscheroux een baanbrekend 
verlichtingsconcept ontwikkeld: LEDOLOGY. 
Dit verbindt intelligentie met hoogwaardige en 
duurzame materialen. 
 

• Een elektronische driver stuurt de led-lichtbron aan.

• Een licht- en bewegingssensor en een module voor 
draadloos beheer kunnen worden toegevoegd.

• Alle sensoren werken slim en efficiënt samen, 
omdat slechts één microchip hen aanstuurt. 

• Er zijn geen bewegende delen (zoals een relais). 
 
Dit verlengt de levensduur van de HBI-armaturen. 
De LEDOLOGY-armaturen zijn in de meeste gevallen 
ontworpen voor meer dan 100.000 branduren.
 

Deze duurzame technieken samen met draadloos 

beheer maken het werk een stuk relaxter!  

HBI maakt niet alleen verlichting, maar zorgt ook  

voor verlichting.
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Uitgelichte producten

550 ALL-IN-ONE: Geraffineerd & Elegant 

Geraffineerd en elegant zijn de kernwoorden 
voor de HBI serie 550 All-in-One. Dit 
multifunctionele armatuur kan zowel op de 
wand als op het plafond gemonteerd worden 
en is bij uitstek een mooie oplossing voor 
noodverlichting bij railmontage.

770 Septagem: Functioneel & Onopvallend 

HBI introduceert een zeer functioneel 
noodverlichtingsarmatuur: de inbouwspot Serie 770 
Septagem. Nog niet eerder plaatste HBI hun kwalitatief 
hoogwaardige en innovatieve verlichtingstechniek in zo’n 
mooi design. 

De Serie 770 Septagem heeft een zeer krachtige lichtbron en 
optioneel een LoRa node voor slim beheer op afstand via het 
IoT-platform Sqippa. De inbouwspot is compact en stijlvol en 
in twee kleuren verkrijgbaar.

200 Polarem: Efficiënt & Innovatief

De HBI Serie 200 Polarem is verkrijgbaar 
als wand- of plafondmodel met een zeer 
efficiënte ‘square’ of ‘corridor’ lens.

De unieke optische eigenschappen van de 
HBI serie 200 Polaris II zorgen voor meer 
licht op de grond en minder energieverbruik. 
Uitermate geschikt als zuinige beveiligings-
verlichting rond bedrijfspanden, 
gemeentelijke accommodaties, galerijen, 
portieken en trappenhuizen.
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Nieuwe JUNG draaidimmer: led is de maatstaf 

JUNG introduceert een nieuwe serie draaidimmers. Waar voorheen conventioneel de standaard was, wordt 
nu led de standaard. Het tweetal draaidimmers bestaat uit de draaidimmer Standaard led dimmer en de 
draaidimmer Universeel led. De draaidimmer Universeel 
led onderscheidt zich door zijn (draai-) neventoestelingang 
en zijn grotere toegestane vermogen. Uiteraard zijn deze 
dimmers ook nog geschikt voor alle andere gangbare 
verlichting.

Draaidimmer Standaard led

De nieuwe draaidimmer Standaard led (1730DD) werkt 
volgens het fase-aan of afsnijdprincipe. De instelling van het 
bij de last passende dimprincipe gebeurt automatisch.

Draaidimmer Universeel led

De draaidimmer Universeel led (1731DD) onderscheidt zich 
van de Standaard uitvoering door zijn neventoestelingang 
en het grotere toegestane vermogen. De instelling van het 
bij de last passende dimprincipe kan bij deze dimmer ook 
handmatig ingesteld worden.

Artikelnr.  Product 

197828877 1730DD Draaidimmer Standaard led
197828878 1731DD Draaidimmer Universeel led

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Inbouwdozen Hollewand

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden.  
Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken.  
Het complete programma biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing.

Artikelnr.  Product 

112210012 UHW50 Hollewand inbouwdoos Ø 16/19 mm
112214761 UHW50-BW brandwerende Hollewand inbouwdoos Ø 16/19 mm

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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De grote renovatiegolf

Binnenkort zijn TL-buizen (FL) en compact 
fluorescentielampen (CFL) niet langer verkrijgbaar 
op de markt. Tijd dus om te gaan oriënteren op 
geschikte alternatieven. Want ruim 40% van de 
huidige geïnstalleerde lichtbronnen bestaat namelijk 
nog uit dit type conventionele verlichting. Een grote 
renovatieopgave voor installerend Nederland. 

De aanleiding 

In de Single Lighting Regulation (SLR) is op Europees 
niveau afgesproken wanneer welk type lichtbron van 
de markt verdwijnt. Zo zijn gloeilampen en halogeen-
lampen de afgelopen jaren al uit de handel verdwenen. 
Vanaf februari óf september 2023 worden daar de TL- 
en CFL-lichtbronnen aan toegevoegd. De reden voor het 
verbod op dit type lichtbronnen is tweeledig. Enerzijds 
omdat er energiezuinigere alternatieven zijn, anderzijds 
omdat dit type lichtbron gebruik maakt van gevaarlijke 
stoffen zoals lood en kwik. 

Welke lampen verdwijnen 

Vooral vierkante en rechthoekige inbouw- en opbou-
warmaturen en lichtlijnen op basis van fluorescentie 
technologie krijgen problemen. Maar ook downlighters 
kunnen binnenkort niet meer worden vernieuwd met 
de vertrouwde technologie. Een overzicht welke type 
lichtbron verdwijnt per 1 september 2023: 

• CFL ni – per februari 2023 

• Longlife LFL – per februari 2023 

• HS...60 > CRI (<80,≤ 105 W) – per februari 2023

• FL T5/T16 – per september 2023 

• FL T8/T26 – per september 2023 

• FL R T5/16 mm – per september 2023

Waarom retrofit een slechte keuze is 

Er zijn veel argumenten om bij het vervangen van 
conventionele lichtbronnen verder te kijken dan LED 
retrofit. Zo wordt de opgegeven levensduur nauwelijks 
gehaald, geven de lampen over het algemeen gewoon-
weg minder licht dan een nieuwe TL-buis, vervalt de 
werking van de spiegeloptiek in het armatuur omdat 
er gebruik wordt gemaakt van een totaal ander uitstra-
lingspatroon, vervalt de wettelijke CE aansprakelijkheid 
van de armaturenfabrikant omdat er niet conforme 
lichtbronnen worden gebruikt, kan er geen gebruik 
worden gemaakt van de EIA-subsidie, zijn er beperkte 
mogelijkheden voor het toevoegen van daglicht- en 
aanwezigheidsregelingen en zijn ze kortweg gewoon 
een stuk minder efficiënt dan een nieuw LED-armatuur. 

TRILUX jouw renovatiepartner

Met haar volledig dekkende portfolio voor binnen- en 
buitenverlichtingsoplossingen is TRILUX dé partner 
voor ieder renovatieproject. Van de fietsenstalling tot 
de directiekamer, van de entree tot de kantoortuin. 
TRILUX heeft de juiste oplossingen voor een zorgeloze 
één op één vervanging.

Om groothandel en installateur te ondersteunen waar 
nodig deelt TRILUX haar kennis actief. In de vorm 
van webinars van de TRILUX Akademie, kennis en 
informatie op de speciale renovatie landingspagina, 
diverse conversietools en onside advies en support 
van onze licht adviseurs. Neem gerust contact op met 
uw Frigé vestiging om een verlichtingsrenovatie met 
TRILUX te bespreken.

https://www.trilux.com/refurbishment 
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Intense white 

De Intense white is een 
afwerking die gekenmerkt 
wordt door een strakke vorm 
en zachte belijning.  
Deze is uitgevoerd in de 
bekende witte kleur RAL9010.

Artikelnr.  Product 

228412134 STOPCONTACT RA, WIT
228413510 WISSELSCHAKELAAR, WIT
228413509 SERIESCHAKELAAR, WIT
228412569 ENKELVOUDIGE AFDEKPLAAT, WIT
228412572 TWEEVOUDIGE AFDEKPLAAT, WIT
228412571 DRIEVOUDIGE AFDEKPLAAT, WIT 

Intense matt black

De Intense matt black is een afdekplaat die wordt gekenmerkt door een diepzwarte kleur en een 
stijlvolle matte textuur. De Intense serie is voorzien van strakke vormen maar met een zachte 
belijning. Niko Intense matt black is dé serie die uitermate geschikt is voor projecten waar trendy 
zwart gewenst is maar waar budget een grotere rol speelt. Deze afdekplaten kunnen worden 
gecombineerd met de Niko afwerkingsets in dezelfde matzwarte kleur type 161.

Artikelnr.  Product 

228414104 SOKKEL VOOR STOPCONTACT
228413820 AFWERKINGSSET WCD, ZWART
228413410 SOKKEL WISSELSCHAKELAAR
228414290 KNOP 1V SCHAKELAAR, ZWART
228413408 SOKKEL SERIESCHAKELAAR
228413782 KNOP SERIESCHAKELAAR, ZWART 
228417829 ENKELVOUDIGE AFDEKPLAAT, ZWART
228417831 DRIEVOUDIGE AFDEKPLAAT, ZWART
228417832 TWEEVOUDIGE AFDEKPLAAT, ZWART

actieprijzen zien?
word nu 
klant!

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Noodverlichtingsarmatuur Ontec G

De Ontec G is een fraai, volledig 
kunststof noodverlichtings-
armatuur met dubbelde 
functie. Zowel maintained 
als non-maintained. Door de 
handige opties zoals; (haakse-) 
muurbeugels, pendelset of een 
inbouwframe multi inzetbaar. 
Tevens verkrijgbaar in grijs en 
zwart.

Artikelnr.  Product 

894069425 ONTEC G E1E 301 M ST W
894069424 ONTEC G E1E 301 M ST B
894069428 Inbouwframe voor Ontec G wit
894069429 Inbouwframe voor Ontec G zwart
894069426 Pendelset voor Ontec G inclusief 5 meter staaldraad

Denver-FC

Levensduur: >50.000 uur
Garantie: 5 jaar
Voltage: 220-240V AC
Behuizing: Polycarbonaat 
Kleur behuizing: Grijs

Afdekking: Polycarbonaat afscherming
Montage: Plafondklem (RVS) / Wartels 
(incl.)
Kleurtemperatuur: 4000K / 6000K
Efficiëntie: >140 Lumen per Watt

CRI Index: >80
Powerfactor: >0.90
Lumenbehoud: L90 B50 >50.000
Omgevingstemp.: -20°C tot +40°C
Doorvoerbedrading: 3x1,5mm

De Denver LED armaturen zijn standaard voorzien van doorvoerbedrading en 2 stuks 
3x2,5mm fastconnectoren voor een snelle en eenvoudige installatie. In de behuizing 
is een wit gelakte stalen basis geplaatst die met veerklemmen is bevestigd, 
op deze basis zijn de LED’s geplaatst. Het armatuur heeft een 
IP65 waarde en is daarom geschikt voor vochtige en 
stofrijke ruimtes. De opalen afscherming is 
van slagvast polycarbonaat (IK08) 
en zorgt voor een brede 
lichtverdeling.

Artikelnr.  Product 

894069258 Denver LED - 36W - 4000K - 5040Lm - 120cm
894069259 Denver LED - 50W - 4000K - 7000Lm - 150cm
894910046 Denver LED - 50W - 6000K - 7000Lm - 150cm

verlichtingsarmaturen

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Portico LED armatuur

Levensduur: >50.000 uur
Gradenbundel: 120º
Garantie: 5 jaar
Voltage: 220-240V AC
Behuizing: Polycarbonaat Wit 

Afdekking: Polycarbonaat afscherming
Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K / 
6500K
Efficiëntie: 125 Lumen per Watt
CRI Index: >80

Powerfactor: >0.9
MacAdam steps: SDCM<5
Lumenbehoud: L90 B50 >50.000
Omgevingstemp: -20ºC tot +50ºC 
Wattage: 6,5 Watt 

De Portico LED is een slagvast (IK10) en waterdicht (IP65) opbouw armatuur. De Portico LED is 
uitermate geschikt voor entrees, trappenhuizen en bergingen. De Portico LED is voorzien van 
dipswitches waardoor zowel voor 3000K als voor 4000K en 6000K gekozen kan worden. De 
Portico LED is ook uit te voeren met een noodunit en een bewegings- /daglichtsensor. Middels 
dipswitches zijn zowel de stand-bytijd en het vermogen in ruststand (0%/10%/30%/100%) in 
te stellen.

Artikelnr.  Product 

894910037  Portico LED IP65 IK10 - 6W - 3000K/4000K/6000K
894910038  Portico LED IP65 IK10 - 6W - 3000K/4000K/6000K - MW
894910039  Portico LED IP65 IK10 - 6W - 3000K/4000K/6000K - EMG
894910040 Portico LED IP65 IK10 - 6W - 3000K/4000K/6000K - MW - EMG 
894910041  Portico Body Black

verlichtingsarmaturen

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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SURFACE CIRCULAR

• Binnenverlichting armatuur met hoge lichtopbrengst

• Energiebesparing tot 55% vergeleken met armaturen op basis van CFL technologie

• Eenvoudige en snelle installatie, zeer homogeen licht

• Beschikbaar in zowel On/Off als in Sensor versies

• 3 jaar garantie 

Artikelnr.  Product 

233445241 SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44
233445242 SURFACE CIRCULAR 250 13W 840 IP44
233445243 SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR 13W 830 IP44
233445244 SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR 13W 840 IP44
233445245 SURFACE CIRCULAR 350 18W 830 IP44
233445246 SURFACE CIRCULAR 350 18W 840 IP44
233445247 SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR 18W 830 IP44
233445248 SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR 18W 840 IP44
233445249 SURFACE CIRCULAR 400 24W 830 IP44
233445250 SURFACE CIRCULAR 400 24W 840 IP44
233445251 SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44
233445252 SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 840 IP44

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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EcoDim led dimmers

Universele led dimmers

ECO-DIM.02 & ECO-DIM.03

• 0-150W LED & 0-500W LED

• MIN & MAX helderheid instelbaar

• Optimale dimbaarheid & 
lichtstabiliteit

• Kleine inbouwdiepte

• Geschikt voor wisselschakeling

• Bescherming tegen overbelasting 
en stoorsignalen

• Geschikt voor alle merken 
afdekmateriaal: Berker, Busch-
Jaeger, GIRA, JUNG, Kopp, Merten, 
Niko (met schroefbevestiging) en PEHA

ECO-DIM.05 duo

• 2x 100W LED

• MIN helderheid instelbaar

• Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit

• Kleine inbouwdiepte

• Bescherming tegen overbelasting en stoorsignalen

• Bijpassende dimmerknoppen leverbaar voor PEHA en 
JUNG/GIRA/Merten

• ECO-DIM.07 Zigbee Pro

• Zigbee gecertificeerd

• Druk/draaiknop

• Touchlink

• Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)

• MIN & MAX helderheid instelbaar

• Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)

• Geschikt voor alle A-merken afdekmateriaal

Artikelnr.  Product 

149610013 ECO-DIM.02 Led dimmer universeel 0-150W fase afsnijding (RC)
149610007 ECO-DIM.03 Led dimmer universeel 0-500W fase aan- en afsnijding (RLC)
149610027 ECO-DIM.05 Led dimmer duo 2x 0-100W fase afsnijding (RC)
149610034 ECO-DIM.07 Led dimmer Zigbee Pro druk/draai 0-200W

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Zelfhelende kabelgoot
 
De nieuwe kabelgoot van Stago is zelfhelend dankzij 
een innovatieve galvanisatie methode.  
Ook is de goot supersterk, stijf en duurzaam.
 
De nieuwe kabelgoot KB284 Zinc+ van Stago is 
breed toepasbaar en bestand tegen hoog corrosieve 
omstandigheden, vijftien jaar gegarandeerd! 
De nieuwe kabelgoot KB284 Zinc+ van Stago 
is zelfhelend en corrosiebestendig dankzij een 
innovatieve galvanisatie methode, supersterk en stijf 
vanwege een slim perforatie- en profileringontwerp, 
maar ook duurzaam door het moderne 
productieproces.
 
Alleen maar plussen

De Zinc+ galvanisatiemethode biedt bescherming 
tegen corrosie vergelijkbaar met thermisch verzinkt. 
Daarbovenop is de goot ook nog eens zelfhelend 
door de slimme oppervlaktebehandeling van zink, 
aluminium en magnesium. Bij lichte beschadigingen 
en krassen heelt het materiaal zichzelf. Bovendien 
is er geen sprake van braamvorming. Dat houdt in, 
veilig installeren en jarenlang goed beschermde 
kabels, ook bij hoog corrosieve toepassingen.
 
De kabelgoot is supersterk en stijf dankzij slimme 
perforatie en profilering. Hiermee biedt deze 
kabelgoot, met een dikte van 1 mm, mechanische 
eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van een 
kabelgoot van maar liefst 1,5 mm dik.
 
Tot slot, is deze nieuwe kabelgoot dankzij het moderne, efficiënte productieproces van Zinc+ duurzamer dan een 
variant in thermisch verzinkte uitvoering, doordat het materiaal niet in een zinkbad hoeft. Er wordt dus minder 
zink gebruikt en er komen geen milieubelastende dampen vrij. Een goede stap richting de toekomst.
 
Toepassingen

De Zinc+ oppervlaktebehandeling maakt deze nieuwe kabelgoot bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij 
de goot aan sterke temperatuurwisselingen of luchtvochtigheid bloot wordt gesteld. Denk aan binnen- en 
buitentoepassingen met een corrosieklasse C1 tot en met C4 zoals bijvoorbeeld zwembaden, productielocaties 
en parkeergarages.
 
Breed assortiment

De nieuwe KB284 Zinc+ reeks bestaat uit een grote variatie aan lengtemateriaal in diverse afmetingen, 
schroefloze hulpstukken en accessoires. Hierdoor is het systeem snel, makkelijk en voor veel 
installatiedoeleinden geschikt.
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Inbouw WiFi access point inbouwdoos APAC W 

Hirschmann Multimedia is erin geslaagd een WiFi 

acces point te ontwikkelen voor inbouw in de muur, 

gevoed als dubbele datadoos met 1 UTP-kabel. De 

APAC W beschikt over de EasyMesh™-technologie. 

Creëer een betrouwbaar WiFi-netwerk zonder onderbrekingen in de woning van je klant met hét eerste volledig 
ingebouwde acces point. Het APAC W Gigabit internet PoE inbouw access point is eenvoudig aan te sluiten op 
een bestaand datanetwerk en heeft band steering. Dit zorgt ervoor dat er een gelijkmatige verdeling is van het 
draadloze netwerk, waardoor alle draadloze netwerkapparaten in het thuisnetwerk een optimale verbinding 
hebben. Door meerdere APAC W Gigabit internet PoE inbouw access point te combineren, ontstaat op elke 
verdieping in het huis een optimale WiFi-dekking met een maximale snelheid.

Wat zijn de voordelen van de APAC W, het eerste Gigabit internet PoE inbouw access point?

• EasyMesh™-technologie 2.4 GHz en de 5 GHz;

• Alle devices op één netwerk;

• De eerste ingebouwde wandcontactdoos met Gigabit 
bedraad én WiFi 5 access point;

• WPA3-beveiliging;

• MU MIMO: Multi-user, multiple-input, multiple-
output technologie;

• VLAN-support;

• Standalone device dat geen controller nodig heeft;

• Roaming zonder onderbreking van het internet;

• Het meest betrouwbare netwerk.

Hét eerste volledig ingebouwde WiFi-netwerk 

De APAC W is ontworpen om optimaal te functioneren 
wanneer het is ingebouwd naast de wandcontactdoos in 
de muur. Op die manier wordt het volledig weggewerkt 
in het interieur, zodat er geen randapparatuur in het 
zicht zit. Ook het trekken van extra bedrading is veelal 
niet nodig. APAC W heeft naast WiFi 5 2.4 GHz en 5 GHz 
twee fysieke Gigabit LAN-poorten en is aan te sluiten op 
een bestaand datanetwerk.

Artikelnr.  Product 

184615550 APC-W WLAN Access Point 

apac-w.com

actieprijs 
zien?

word nu 
klant!
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5 LED DIMMERS HALEN = 4 BETALEN

Actiepakket met vijfmaal de 891082. Deze LED dimmer werkt zowel met fase aan (RL)- als 
fase afsnijding (RC) en is hierdoor geschikt voor alle LED lampen. Het vermogen is 1-200W bij 
fase afsnijding of 1-100W fase aansnijding. Middels een schuifschakelaar kan de dimtechniek 
handmatig omgezet worden. Bijzonder handig voor iedere installateur om standaard in de 
bus te hebben.

Artikelnr.  Product 

899934368 5 LED Dimmers voor de prijs van 4 

actieprijs 
zien?

word nu 
klant!
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Nooit meer koude voeten

ETHERMA elektrische vloerver-
warming in uw badkamer is een 
duurzaam alternatief voor gas. 
Elektrische verwarmingsmatten-
set in uw badkamer kan in zowel 
nieuwbouw als renovatie toe wor-
den gepast. De verwarmingsmat-
ten kunnen direct in de dekvloer 
worden geplaatst, of onder uw 
tegelvloer. Daarnaast is de verwar-
mingsinstallatie onderhoudsvrien-
delijk en de ETHERMA eTOUCH 
PRO inbouwthermostaat met app, 
wifi-functie en weekprogramma’s 
uiterst gebruiksvriendelijk en zeer 
makkelijk te plaatsen. Genoeg 
redenen om te verduurzamen met 
elektrische vloerverwarming van 
ETHERMA in uw badkamer

 + Duurzaam alternatief voor gas

 + Eenvoudig te installeren op bestaande vloer, uitfrezen van de vloer is niet nodig

 + Goedkoop in aanschaf in vergelijkbaar met andere elektrische verwarmingssystemen

 + Geen onderhoud nodig

 + Snelle en egale warmte door korte reactietijd

 + Inbouwthermostaat met app en wifi – functie 

Artikelnr.  Product 

166910985 44758 Vloerverwarming set incl. eTOUCH PRO a 1,5m2 240W 
166910978 44759 Vloerverwarming set incl. eTOUCH PRO a 2,0m2 320W .
166910966 44760 Vloerverwarming set incl. eTOUCH PRO a 2,5m2 400W 
166910977 44761 Vloerverwarming set incl. eTOUCH PRO a 3,0m2 480W 
166910968 44762 Vloerverwarming set incl. eTOUCH PRO a 3,5m2 560W 
166910970 44763 Vloerverwarming set incl. eTOUCH PRO a 4,0m2 640W 

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Test- en meetinstrumenten

Artikelnr.  Product 

291010130 Uni-Trend UT682 LAN kabel zoeker + tester
291010132 Uni-Trend UT12D-EU Contactloze AC spanningsdetector 24 - 1000V AC
291010138 Uni-Trend UT300S Infrarood thermometer -32°C tot 400°C D:S = 12:1
291010125 Uni-Trend UT18C Multifunctionele spanningstester LCD 
 en indicatie 12 - 690V AC/DC IP65
291010104 Uni-Trend UT256B True RMS vork stroomtang 200A AC/DC
291010119 Uni-Trend UT216C TRMS-stroomtang 600A AC/DC
291010137 Uni-Trend UT533 Isolatie multimeter testspanning 50 tot 1000V
200110159 Kyoritsu 6516BT-KIT Installatietester, incl. interface, software, 
 aardpennenset en Bluetooth

Uni-Trend UT682 Uni-Trend UT12D Uni-Trend UT300S Uni-Trend UT18C

Kyoritsu 6516BT-KITUni-Trend UT533Uni-Trend UT216CUni-Trend UT256B

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Weet het beter. Meet het beter.

Artikelnr.  Product 

166313348 Fluke 1664FC SCH/T6PRO Fluke 1664FC Installation tester 
 met gratis T6-1000 PRO Tester
167910400 Flir C5 Compacte warmtebeeldcamera - 160x120 - MSX – WiFi
898000024 PVM-1020 PV Installatiemeter - complete tester kit
167910348 Flir E5xt Warmtebeeldcamera 160 x 120 pixels 9Hz
  -20°C tot 400°C met MSX en WiFi

Fluke 1664FC SCH/T6PRO Fluke 1664FC
Flir C5 Compacte warmtebeeldcamera

PVM-1020 PV Installatiemeter Flir E5xt Warmtebeeldcamera

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Resisto – de waterdichte IP66 totaaloplossing

Resisto, de nieuwe reeks waterdichte armaturen van Sylvania, 
blinkt uit in kwaliteit, biedt verbeterd installatiegemak en 
functionaliteit, en helpt meer energie te besparen. 

De Resisto 
armaturen hebben 
een water- en stofbestendige 
slagvaste behuizing en diffusor van 
polycarbonaat, met IP66-bescherming en 
een IK08 impactclassificatie. Resisto heeft een hoog 
rendement, tot 137lm/W voor standaard versies en zelfs 162lm/W 
voor HE uitvoeringen, bij een erg lange levensduur van 100.000 uur L70B50. 
De nooduitvoeringen hebben een autonomie van 3 uur.

Resisto werd ontwikkeld in het Sylvania R&D centrum in Erlangen (Duitsland), waar ook 
diverse uitvoeringen van deze reeks geproduceerd worden. Resisto armaturen zijn overigens 
ENEC gekeurd en gecertificeerd en voldoen aan de HACCP-norm voor gebruik in de 
voedingsindustrie.

De reeks is ontworpen om u tijd te doen winnen bij de installatie! Zo is de led module van de 
Resisto armaturen één geheel met de diffusor zodat de ledchips extra beschermd zijn tegen 
stof en vocht. Op één uiteinde zijn er uitbreekpoorten voor 1 of 2 kabelwartels. Standaard 
zijn er ook bovenop de behuizing zeven uitbreekpoorten voorzien. Daarnaast is Resisto 
beschikbaar in versies met een voorgemonteerde snelconnector. De zeer breed verschuifbare 
plafondbeugels zorgen voor een snellere en makkelijkere montage en aansluiting.

Artikelnr.  Product 

273929168 0010208 Resisto 1200 IP66 2800lm 830
273929169 0010209 Resisto 1200 IP66 4800lm 830
273929170 0010210 Resisto 1200 IP66 2800lm 840
273929171 0010211 Resisto 1200 IP66 4800lm 840
273929190 0010241 Resisto 1500 IP66 7100lm 830
273929189 0010240 Resisto 1500 IP66 4000lm 830
273929194 0010245 Resisto 1500 IP66 8300lm 840
273929193 0010244 Resisto 1500 IP66 7100lm 840

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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StripMeister, dé kabelstripmachine

Het innovatieve ontwerp van een StripMeister maakt het strippen van kabels tot een simpele 
handeling. De ombouw van een StripMeister is vervaardigd uit een solide en hoogwaardige 
aluminiumlegering, dit om een lange levensduur te garanderen.
 
De StripMeister is eenvoudig te monteren. Geen enkele andere draadstripper past zo goed in 
elkaar en werkt zo soepel. Alle componenten zijn zeer nauwkeurig bewerkt en afgewerkt.
 
Met een StripMeister is het voor vrijwel iedereen mogelijk om kabel te recyclen. Door uw 
restantkabels voor inlevering te strippen, draagt u niet alleen bij aan een beter milieu,  
maar is uw kabelafval ook nog eens veel meer waard.
 
U heeft de investering in één van deze 4 stripmachines dan ook snel terug verdiend. 

www.cablepartners.nl

Artikelnr.  Product

126918621 STRM100001 Stripmeister 1 The Original
126918622 STRM100002 Stripmeister E-350
126918623 STRM100003 Stripmeister E-1000
126918624 STRM100004 Stripmeister E-2000X

Flexibel 
in elke 

oplossing

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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eMobility by ABL – Wij laden uw elektrische voertuig
ABL biedt de perfecte laadoplossing voor elke toepassing.

Het Duitse ABL is in 
Nederland al jaren een 
bekende leverancier van 
hoogwaardige stekkers 
en contactdozen. Naast 
connectiviteit richt ABL zich 
op het gebied van eMobility.

Hier levert ABL complete laadoplossingen voor elektrische auto’s, zowel voor de particuliere 
als de commerciële markt. Dit betekent “Plug & Charge” wallboxen voor thuis, maar ook 
geavanceerde systemen voor hotels, bedrijven en parkeergarages. Deze commercieel 
inzetbare systemen omvatten slimme wallboxen/laadstations met backend-connectiviteit 
voor facturering, load balancing en updates op afstand. Alle leveringen gebeuren via 
de technische groothandels en zijn uiteraard “made in Germany” volgens de ABL-
kwaliteitsnorm.

Artikelnr.  Product

102112488 ABL Wallbox eMH1 Basic, 11 kW, 16A/400V, 3-fasig, type 2 laadkabel
102112487 ABL Wallbox eMH1, 11 kW, 16A/400V, 3-fasig,type 2 laadkabel
102112489 ABL Wallbox eMH1, 11 kW, 16A/400V, 3-fasig,type 2 contactdoos

102112449 ABL Wallbox eMH2, 22 kW, type 2 contactdoos,extender
102112450 ABL Wallbox eMH2, 22 kW, type 2 laadkabel, extender
102112451 ABL Wallbox eMH2, 22 kW, 3-fasig, type 2 contactdoos, controller
102112452 ABL Wallbox eMH2, 22 kW, type 2 laadkabel, controller

102112289 ABL Wallbox eMH3 Stand-Alone, 2x 11 kW, 2x type 2 contactdoos
102113038 ABL Wallbox eMH3, 11 kW, 2x type 2 contactdoos, extender
102113024 ABL Wallbox eMH3, 11 kW, 2x type 2 contactdoos, controller

102113041 ABL LTE-uitbreiding voor wallboxes eMH2/eMH3/ext. Stuurcentrale

actieprijzen zien?
word nu 
klant!



inclusief hoek-wandhouder

UV-bestendige kunststof
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Steinel 2000-sensoren

Betrouwbare bewegingsmelders uit de van Steinel voor buiten- 
én binnengebruik. Wand-, plafond-, opbouw- of inbouwmontage: 
bewegingsmelders uit de serie 2000 zijn ideaal voor installaties in 
privéwoningen of wooncomplexen. Het resultaat: onberispelijke 
kwaliteit, een lange levensduur en 5 jaar fabrieksgarantie.
Het uitgekiende ontwerp van de bewegingsdetectoren van de 
2000-serie garandeert gemakkelijk toegankelijke aansluitpunten 
en maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.
De beproefde infraroodtechnologie die in de bewegings-
detectoren van de 2000-serie is ingebouwd, schakelt het licht 
betrouwbaar en snel aan zodra beweging wordt waargenomen.

Artikelnr.  Product 

270610548 Steinel Infrarood-bewegingsmelder IS 140-2 zwart
270610549 Steinel Infrarood-bewegingsmelder IS 140-2 wit
270610293 Steinel Infrarood-bewegingsmelder IS 180-2 wit
270611932 Steinel Bewegingsmelder IS 360-3 wit
270612062 Steinel Bewegingsmelder IS 360-1 DE wit
270610155 Steinel Infrarood-bewegingsmelder IS 240 DUO zwart

actieprijzen zien?
word nu 
klant!



www.frige.nl28

actieprijs 
zien?

word nu 
klant!

WAGO najaarsactie 2022: 2x LEGO Technic Monster Jam

Speel de legendarische stunts van deze beroemde en iconische monstertrucks na. 

Tijd voor een nieuwe uitdaging? Goed nieuws! Het Grave Digger model kan worden 

omgebouwd tot een terreinbuggy en de EL Toro Loco kun je ombouwen tot een Rock 

Racer voor nog meer bouwplezier.IE 20.

WAGO NAJAARSACTIE 2022

Artikelnr.  Product ACTIEPRIJS

899934375 Actiepakket € 149,95

200 COMPACT 
lasklemmen 
3 x 0,5 … 2,5 mm2 
Bestelnr. 2273-203 

100 COMPACT 
verbindingsklemmen 
3 x 0,14 … 4 mm2 
Bestelnr. 221-413 

400 COMPACT 
lasklemmen 
5 x 0,5 … 2,5 mm2 
Bestelnr. 2273-205 

25 COMPACT 
verbindingsklemmen 
5 x 0,14 … 4 mm2 
Bestelnr. 221-415 

60 COMPACT 
doorverbindingsklemmen 
2 x 0,14 … 4 mm2 
Bestelnr. 221-2411 

• 1 x LEGO TECHNIC  
Monster Jam El Toro Loco 

• 1 x LEGO TECHNIC  
Monster Jam Grave Digger 

op
   = !

op

 * Aansluitbereik COMPACT-verbindingsklemmen

• 0,14 – 4 mm2 (AWG 24-12)

• 0,2 – 4 mm2 (AWG 24-12)

Vanaf 14 november 2022 bij uw

elektrotechnische groothandel

www.wago.com/nl



70 jaar! Geaard in techniek.
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Nu vanuit voorraad leverbaar! Schakelmateriaal Dahlia van Gewiss

Schakelaars en dimmer Artikelnummer 

Wissel AS08906
Serie AS08902
Wissel-wissel AS08904
Kruis AS08905
Dubbelpolig AS08901
Puls maakcontact AS08903
Dimmer led 4-160 watt AS08910

Wandcontactdozen 
met randaarde Artikelnummer 
1-Voudig AS08907
1-Voudig met klapdeksel AS08908
2-Voudig voor enkele 
   inbouwdoos AS08909

Afdekramen Artikelnummer 

1-Voudig GW35901AW  
2-Voudig GW35902AW 
3-Voudig GW35903AW 
4-Voudig GW35904AW 
5-Voudig GW35905AW 
2-Voudig voor wand-
   contactdoos AS08909 GW35909AW 

Opbouwdozen Artikelnummer 

1-Voudig excl. afdekraam GW35911 
2-Voudig excl. afdekraam GW35912 

Data en TV Artikelnummer 

TV contactdoos AS08912
Datacontactdoos 1-Voudig 
   UTP cat5E AS08911

Exclusief 
voor de 

Nederlandse 
markt

Meer 
informatie?  

Neem contact 
op met uw Frigé 

verkoop-
kantoor



voor 9.30 uur besteld, DEZELFDE dag geleverd desgewenst op projectlocatie.
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Wist u dat …

alle Frigé vestigingen een zeer brede voorraad kabel lokaal 

op gewenste lengte (wij knippen het graag voor u) 

beschikbaar hebben,

YMVK in alle varianten TM 5x16mm2 
YMVK-AS in alle varianten TM 4x6mm2

RUBBER kabel in alle varianten TM 5x10mm2

UTP CAT5 en CAT6 zowel voor binnen maar ook voor buiten  
standaard op voorraad!

COAX kabel ook per meter verkrijgbaar van Haspel en …  
ook hier zowel de versie voor binnen  
als voor buiten!





Tussentijdse verkoop en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn netto exclusief BTW. Alle acties en  

actieprijzen zijn van toepassing zolang de voorraad strekt. 

Genoemde prijzen onder voorbehoud tussentijdse  

brutoprijswijzigingen van fabrikanten.

Hoewel elke inspanning is gedaan om 
nauwkeurigheid te verzekeren bij de 

samenstelling van de technische gegevens  
in deze publicatie kunnen specificaties 
en prestaties voortdurend veranderen. 

De huidige gegevens dienen dan ook 
afgestemd te worden met Frigé.

Heerlen

In de Cramer 10
6411 RS Heerlen

t 045 521 81 83

e heerlen@frige.nl

Haarlem

A. Hofmanweg 2-C

2031 BH Haarlem

t 023 531 94 59

e haarlem@frige.nl

’s-Hertogenbosch

Ploegweg 3

5232 BR ’s-Hertogenbosch

t 073 631 21 81

e denbosch@frige.nl

Elektrotechniek en Logistiek

het juiste product, op het juiste moment,

op de juiste plaats, in het juiste aantal

en voorzien van de juiste technische en

commerciële ondersteuning!

www.frige.nl

Vestigingen


