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AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram om 
een afbeelding in te voegen 
(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 
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Klik met de rechter muis knop op de 
miniatuurweergave van de dia en kies 
‘Dia herstellen’.  
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ELUC®	
Een	heldere	aanslui-ng	in	KNX	installa-es	
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Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding. Klik op het pictogram om 
een afbeelding in te voegen 
(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 
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Als u de afbeelding wilt schalen of 
verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. 
Met de witte bolletjes schaalt u de 
afbeelding, met de zwarte haakjes 
schaalt u het afbeeldingskader. 
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1.  ELUC®	

2.  Probleemstelling	huidige	situa-e	

3.  Onze	oplossing	

4.  Opbouw	ELUC	

5.  Besparing	

6.  ELUC®	Kabeldoos	
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ELUC®	
§ Een	ontwikkeling	i.s.m.	Elektrotechnisch	Buro	van	Keulen	
	

§ Ontwikkeld	vanuit	een	prak-jk	voorbeeld	
	

§ Doelstelling:		
– het	reduceren	van	de	installa-e-jd	
– het	verhogen	van	de	TGW	
– het	uitsluiten	van	montagefouten	

§ Specifiek	ontwikkelde	kabeldoos	maakt	het	een	compleet	concept	
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Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 
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§  Van	centrale	kast	naar	kabeldoos	voor	gebruikers	en	wcd’s	op	de	bouwlaag:	
–  1	kabel	voor	10	adressen	(10x1,5	–	9	zwart-genummerde	aders	en	1	geel/groene	ader)	naar	loca-e	van	gebruikers	(adressen)	
–  1	kabel	als	voeding	(	blauw,	bruin,	geelgroen)	voor	wandcontactdoos	en	andere	gebruikers	op	loca-e	
	

§  Nadelen:	
–  Verleggen	van	minimaal	2	kabels	
–  9	zwart	genummerde	aders,	mogelijk	vergissing	in	nummers	(3	&	8,	6	&	9,	1	&	7)	
–  2	geelgroene	aders	
–  Dubbele	montage-jd	door	verlegging	van	2	kabels	
–  2	buizen		monteren,		2	invoerwartels	

–  2x	kabel	leggen	in	kabelgoot	

Probleemstelling	huidige	situa7e	
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Onze	oplossing:	ELUC	Kabel	
§  De	nieuwe	genera-e	KNX	oplossing	voor	verplaatsing	van	energie	van	actoren	naar	gebruikers	
	
§  Waarom	ELUC®?	

–  1	kabel	voor	verplaatsen	van	energie	van	actoren	naar	gebruiker	incl.	con-nue	230	V	voeding	
–  1	keer	aanstrippen	en	verleggen	
–  1	keer	montage-jd	
–  1	invoerwartel	
–  1	kabelgoot	of	1	buis	volstaat	
–  Halogeenvrije	gecer-ficeerd	vlgs.	CPR	B2ca	

	

§  Voldoet	aan	de	Europese	Norm	IEC	60502	
§  Voldoet	aan	de	brandklassen	EN	60332-1-2,	EN	50399	
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Opbouw	ELUC®	

+	 =	

3x2,5	 10x1,5	 ELUC®	
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Besparing	door	ELUC®	
	

§  Montage	in	buis	
–  Besparing	op	arbeid	is	50%	
–  Besparing	op	materiaal	is	ca.	10%,	mede	aiankelijk	van	kor-ngsgroep	toegepaste	materialen	
	

§  Montage	in	goot	
–  Besparing	op	arbeid	is	50%	
–  Besparing	op	materiaal	is	20%,	mede	aiankelijk	van	de	toegepaste	materialen	
	
Totaal	besparing:		gemiddeld	25%	
	
Foutloos	installeren:	
–  Snelle	iden-fica-e	systeem,	gekoppeld	aan	groene	kleur	KNX	datakabel	
–  Herkenbaarheid	door	kleurgebruik	
–  Door	kleuren	aders	snellere	en	foutloze	montage	
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ELUC®	Kabeldoos	
§  Compleet	incl.	klemmenstrook	met	kleuren	afgestemd	op	ELUC®	kabel	
	
§  Snellere	montage	
	
§  Reduc-e	montagefouten	op	klemmenstrook	door	kleurherkenning	

	
§  Stekerbaar	
	
§  Herkenbaarheid	
	



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere magna. 

Afsluiting 

Afsluiting 

Bedankt	voor		
uw	aandacht!	


