Lezingen
Tussen de lezingen
door heeft u de kans om
alle vertegenwoordigers
van de fabrikanten te
spreken op hun stand
in de foyer.
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Zaal 1

Zaal 2

18u30 - 19u00		

Itho-Daalderop Remeha

Jaga		

19u15 - 19u45		

Bosch

Vasco

Renson		

20u00 - 20u30

Vaillant

Radson

Zehnder

20u45 - 21u15		

Grundfos

Henrad

Begetube		

21u15 			

Itho-Daalderop 18u30 - 19u00
Warmtepompen plaatsen zonder zorgen, dankzij het unieke
service aanbod van Itho Daalderop.

Bosch 19u15 - 19u45

Programma

Zaal 3

17u00
18u30 - 19u00
19u15 - 19u45
20u00 - 20u30
20u45 - 21u15
21u15
23u00

Walking diner
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Remeha 18u30 - 19u00
De totaal vernieuwde collectie gaswandketels van Remeha
voorzien van het nieuwste digitale controleplatform eTwist
beheerbaar op Smart Phone en Tablet.
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Jaga 18u30 - 19u00
Strada DBE (dynamic boost effect), de slimme radiator krijgt
er een revolutionair broertje bij: Strada DBH (dynamic boost
hybrid).

Vasco 19u15 - 19u45

Renson 19u15 - 19u45

De Bosch Smart Service Key is dé diagnose- en
inbedrijfstellingstool voor gas- en stookolieketels van
Bosch. Dit apparaatje is niet groter dan een luciferdoos. In
combinatie met met de EasyService app , kan je de ketelen systeemgegevens van de ketel uitlezen, parameters
instellen en foutcodes verhelpen. Dankzij deze handige tool
win je tijd! Bespaar met deze tool eenvoudig tot 16 % van je
tijd !

De nieuwe DX-unit, de referentie op vlak van fluisterstille
ventilatie. Onovertroffen toprendement, zeer laag
opgenomen vermogen, unieke Octogon-warmtewisselaar,
hoge reductie E-peil.

‘De ware kost van ventilatie’ - case De Venning

Vaillant 20u00 - 20u30

Radson 20u00 - 20u30

Smart Service Key & Bosch EasyService app

climaVAIR : de mono- en multisplit lucht/lucht
warmtepomp (airco).
recoCOMPACT : lucht/water warmtepomp voor
volledige binnenopstelling met geïntegreerde boiler en
ventilatiesysteem D.
versoTHERM : lucht/water warmtepomp voor volledige
binnenopstelling.

Grundfos 20u45 - 21u15
Steek geld op zak met de Grundfos Go Balance App.
Bepaal zelf de spelregels met de nieuwe generatie
circulatoren Alpha1 L, Alpha2 en Alpha3.
Leer alle energie-efficiënte oplossingen en hydraulische
inregelmogelijkheden kennen van het Grundfos
Alpha-gamma.

Niva Ventilo ideaal in combinatie met warmtepomp,
fluisterstil met modulerende ventilator-regeling/touch
display.
NIEUWE elektrische radiatoren Beams/Bryce MONO + ONI.

Verwarmen op lage temperatuur => Ulow-E2.
De perfecte combinatie met warmtepomp en/of
vloerverwarming.

Henrad 20u45 - 21u15
De voordelen van de Henrad Eco radiatoren zowel voor
nieuwbouw als renovatie.
Oceanus E elektrische badkamerradiator: nieuw in het
gamma en op voorraad bij Van Oirschot.

Korte inhoud:
De sociale wijk De Venning is enkele jaren geleden
omgebouwd tot de eerste CO2-neutrale wijk in Vlaanderen
met appartementen, gerenoveerde huizen en nieuwe
woningen.
De Venning is een grootschalig onderzoeksproject waarin
verschillende bouw- en ventilatiesystemen werden uitgetest.
De bevindingen en resultaten van deze studie willen wij met
jullie delen.

Zehnder 20u00 - 20u30
• ComfoAir Q + bedieningen en App
• Nieuw: ComfoAir Pro 300 – Technische specs +
bedieningen + beschikbaarheid
• Zehnder luchtverdeelsystemen :
- Full ComfoFresh (Comfotube 90 en/of ComfoTube Flat)
- Gemengd luchverdeelsysteem (Galva + CK300 +
ComfoTube Flat).

Ontvangst en aanvang
Eerste reeks lezingen
Tweede reeks lezingen
Derde reeks lezingen
Vierde reeks lezingen
Walking diner
Einde Roadshow
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Extra standen
In de centrale ruimte zijn alle leveranciers ook
nog aanwezig met hun eigen stand. Naast de
leveranciers die lezingen geven, zijn er ook nog
7 extra leveranciers aanwezig:

ACV
ATAG
IMI Hydronic Engineering
Spirotech

Vraag naar de nieuwe SpiroPure vulstations
op onze stand.

Ubbink

Ontdek de nieuwe Ubiflux Vigor op onze stand.

Ventiline
WaterGenius

Begetube 20u45 - 21u15
Nieuwigheden:
•
•
•
•

Ventilatieunit BT 2.5 F
Haaks aansluitstuk verdeelkast
Nieuwe instort-verdeelkast diam 75, diam 90
Dirtstop

VENTILATIE • VERWARMING • SANITAIR

JAAR

