
Patrick van Manen van Waaijen-
berg vertelt dan ook met hoor-
bare betrokkenheid en trots over 
het bedrijf . ‘We bedienen een 
aantal takken van sport met de 
verkoop van brom- en scootmo-
bielen, maar onze core business 
is het fabriceren en innoveren van  
hét gehandicaptenvoertuig van 
Nederland, de Canta.  

Dit enige officieel erkende gehan-
dicaptenvoertuig ontwikkelden 
we samen met de TU Delft voor 
mensen met een lichamelijke be-
perking of mobiliteitsproblemen. 
Dit voertuig, dat maximaal  1.10 
meter breed mag zijn, kan volle-
dig aan de lichamelijke beper-
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en Verder

Zie pagina 5 voor een
uitgebreide beschrijving. 

Zie pagina 7 voor een 
uitgebreide beschrijving.  

Zie pagina 9 voor een
uitgebreide beschrijving. 

Zie pagina 12 voor een 
uitgebreide beschrijving. 

Modena inbouwspot Batterijlader iPc-1 Led-lamp e27 fitting Pilotjack tokapi 

Stilstaan is verleden tijd 
met Waaijenberg Mobiliteit BV 

De enthousiaste en soms zelfs hartverwarmende reacties in het 
online gastenboek op de website van Waaijenberg Mobiliteit BV 
spreken boekdelen. Dit is niet zomaar een bedrijf in de techniek-  
of vervoermiddelenbranche, maar een bijzondere ‘tak van sport’.  
Met heel speciale klanten die vooruit willen en dat dankzij Waaij-
enberg gelukkig ook kunnen doen. Dankbaar werk. 

Lees verder op pagina 3.
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Frank de Groot
Managing Director

Elektronisch 
inkopen van 
producten 
E-Procurement is het elektro-
nisch inkopen van producten 
en/of diensten vanuit een 
decentraal punt. Dit traject 
verloopt zonder tussenkomst 
van mensen en zonder 
papier. Met de invoering van 
elektronisch inkopen kan uw 
organisatie intern efficiën-
ter werken. E-Procurement 
is o.a. geschikt voor een 
grote onderneming met een 
breed assortiment, een groot 
kantoor, of een bedrijf met 
meerdere vestigingen dat 
veel verschillende producten 
moet bestellen en veel tijd 
kwijt is aan inkoop. 

Beschikt uw bedrijf al over 
een inkoopsyteem met 
e-procurement mogelijkhe-
den?  Dan is het wellicht een 
optie om uw inkoopsysteem 
te koppelen met Conrad 
Electronic, zodat uw mede-
werkers direct uit het brede 
assortiment van Conrad 
kunnen inkopen.

Voor meer informatie over 
het realiseren van een  
e-procurement oplossing  
met uw bedrijf, kunt u 
contact opnemen met afdeling 
Business.
Telefoon 088 4285 490
of via business@conrad.nl

coLuMn

Beursagenda 2010

s.G.a. VakdaGen
www.evenementenhalhardenberg.nl

BouWBeurs Zuid-nederLand
www.brabanthallen.nl 

rioLerinGsVakdaGen
www.evenementenhalgorinchem.nl

Business VakdaGen
www.evenementenhalhardenberg.nl

instaLLatie VakBeurs
www.evenementenhalgorinchem.nl

Dé vakbeurs voor de Schilder,
Glasindustrie,  Afbouw en
Afwerking in de bouwwereld.

Dé vakbeurs voor de totale 
rioleringsbranche.

Hét Netwerkevenement voor
Noord-Oost Nederland.

Dé vakbeurs voor de installatie en 
sanitairbranche.

9 t/m 11 maart  2010 
Evenementenhal Hardenberg

16 t/m 18 maart  2010 
Brabanthallen

16 t/m 18 maart  2010  
Evenementenhal Gorinchem

23 t/m 24 maart  2010 
Evenementenhal Hardenberg

20 t/m 22 april  2010 
Evenementenhal Gorinchem

Wilt u op de hoogte 
blijven van de laatste 
nieuwtjes? Meld u dan aan 
voor de Business News
e-mail via business.conrad.
nl/ nieuwsbrief. 

Iedere twee weken 
informeren wij u via deze 
zakelijke nieuws brief over 
nieuwe producten, actuele 
aanbiedingen en tips in 
uw vakgebied. 

E-mail Business News

‘Conrad Electronic Benelux B.V. 
biedt u, in samenwerking met 
Testo B.V., de mogelijkheid om 
uw test- en meetapparatuur te 
laten kalibreren. Dit geldt niet 
alleen voor nieuwe en bestaande 
apparatuur van ons eigen merk 
Voltcraft, maar ook voor overige 
merken. Hierdoor heeft u te 
maken met één aanspreekpunt 
voor al uw apparatuur.
Uw meetapparatuur wordt 
gekalibreerd volgens de richt- 
lijn ISO10012. De uitgevoerde 
werkzaamheden zijn gecerti-
ficeerd volgens NEN-EN ISO 
9001:2000. Vanzelfsprekend ont-
vangt u een kalibratiecertificaat.’ 

Kalibratieservice

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.
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Praktijkcase

kingen van onze klanten worden 
aangepast. We houden het hele 
proces onder eigen dak, van ont-
werp en productie tot verkoop en 
onderhoud. Bestaande modellen 
geven we een tweede leven door 
weer maatwerk aanpassingen te 
monteren voor nieuwe klanten.’ 

Maatwerk voor
bijzondere klanten 
Het motto ‘stilstand is achter-
uitgang’ geldt dus niet alleen 
voor Waaijenbergs klanten, die 
hun waardering voor de nieuw 
verworven mobiliteit en daarmee 
vrijheid graag uiten op de web-
site waaijenberg.com. Het bedrijf  
wil zelf ook vooruit en investeert 
daarom in innovatie en verkent 
nieuwe markten. De technische 
afdeling, onder leiding van twee 
inhouse technisch ingenieurs, 
houdt zich bezig met innovatie 
en de input van gebruikers speelt 
hierbij een belangrijke rol. 
Van Manen: ‘Wij zeggen weleens, 
we hebben de meest bijzondere 
klanten van Nederland. Maar 
ook heel kritische klanten, en 
terecht natuurlijk, ons product is 
wel letterlijk een soort verleng-

stuk van hun leven. We luisteren 
dan ook goed naar de vragen en 
wensen van onze doelgroep en 
doen ook daadwerkelijk iets met 
deze informatie.’
Patrick vertelt verder: ‘In onze 
fabriek in Veenendaal bouwen 
we nieuwe Canta’s  en voor-
zien ze  van op maatgemaakte 
aanpassingen. Verkoop gaat via 
onze drie vestigingen en door 
demonstraties aan huis. We 
verhuren daarnaast voertuigen 
aan gemeenten, die ze op hun 
beurt aan kunnen bieden aan 
mensen die speciaal vervoer 
nodig hebben. 

Oefenauto’s voor de ANWB
Ook qua service hecht Waaijen-
berg aan maatwerk. ‘We bieden 
een totaalpakket van productie 
en onderhoud en service aan huis 
met bijvoorbeeld een vrijblijvende 
demonstratie en schadeherstel 
door heel Nederland.’ Demon-
straties? ‘Ja, als mensen niet in de 
gelegenheid zijn om naar een van 
onze drie vestigingen te komen, 
kunnen ze een afspraak maken 
voor een vrijblijvende demon-
stratie aan huis. Op deze manier 
kan iemand in zijn of haar eigen 
leefomgeving kennis maken met 

ons bedrijf en de voertuigen.’
En als klanten onverhoopt pech 
hebben buiten jullie openings-
uren? Dan is er ook geen pro-
bleem, want op die momenten 
neemt de ANWB de honneurs 
waar wat betreft reparatie 
onderweg en aan huis. Dit bieden 
wij graag als extra service en 
natuurlijk oefenen de monteurs 
van de ANWB regelmatig op onze 
voertuigen, speciaal daarvoor 
leveren we twee keer per jaar 
oefenexemplaren aan.’    

Brommobielen en 
snelle ijscokarren
Waaijenberg Mobiliteit BV 
is gevestigd in Veenendaal, 
Amsterdam en Den Haag en 
ontwikkelt al ruim dertig jaar 
mobiliteitsoplossingen voor 
minder valide mensen. Zoals 
genoemd is de Canta door 
Waaijenberg ontwikkeld en 
daar kwam in 1995 de verkoop 
van brommobielen bij –destijds 
uniek in Nederland.   
Van Manen: ‘Er heerst nu een 
beetje een hype wat betreft 
brommobielen. Het idee 
heerst dat ze erg in trek zijn 
bij bijvoorbeeld de jeugd, 
maar dat valt erg mee. Mensen 
pikken wat berichten op in de 
media, maar als je naar de 
gemiddelde verkoopcijfers per 
jaar kijkt, dan is het helemaal 
niet zo booming. Je moet het 
echt niet hebben van die paar 
zestienjarigen die droog naar 
school willen rijden. Op trends 
inhakende partijen die even 
mee willen surfen en zich hals-
overkop in deze markt begeven, 
verdwijnen vaak snel weer. Wat 
dat betreft zijn wij een heel 
stabiele factor in de brommo-
bielenmarkt. 

Toch verkent ook Waaijenberg 
zelf nieuwe grond, zo wordt nu 
de zakelijke markt ontdekt met 
‘een primeur op ijscogebied’. 

Waayenberg

Vervolg van pagina 1.

Lees verder op pagina 4.
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Praktijkcase

infrarood thermometer ir 900-30s

Naast de standaard meetfuncties kan op deze meter de emissiegraad 
van onbekende oppervlakken worden ingesteld door middel van een 
contactmeting (type K). Zo krijgt u altijd nauwkeurige meetwaarden.

• Optiek 30:1
• Meetbereik -50 tot +900 °C
• Optische en akoestische alarmindicatie

Bestelnr. 100920-B2

radiaalventilator 12V

Of u nu moet luchten of ontluchten, warmlopende motoren of on-
derdelen moet koelen. De hoge uitblaascapaciteit maakt veel mogelijk.

• Stroomverbruik 3,25 A
• Afmeting in- en uitlaat 75 mm
• Luchtverplaatsing 4 m³/min

 

Bestelnr. 570095-B2

k204 datalogger temperatuur

Het temperatuurmeetbereik uit onze professionele reeks van -200 tot 
+1370 ºC en een zeer hoge meetnauwkeurigheid voldoet ook aan de 
hoogste en meest professionele eisen. U kunt met de meegeleverde 
software gegevens op uw PC uitlezen en bewerken.

• 4 kanalen 
• Voor K-type sensoren
• Datalogger voor 16.000 waarden

Bestelnr. 100518-B2

Multifunctioneel tijdrelais 80.01.0.240.0000

Multifunctioneel tijdrelais met de volgende functies: Aanspreekvertrag-
ing, inschakelwisser, knipper-impulsbeginnend, terugvalvertraging, 
aanspreek-/terugvalvertraging, impulsomvormer.

• Tot 6 tijdfuncties
• 6 tijdbereiken van 100 ms - 20 u

Bestelnr. 503089-B2

Waaijenberg ontwikkelde en 
produceerde namelijk in op-
dracht een ijscowagen voor een 
grote ijsproducent. Het concept 
Hulp Motor Carrier wordt nog 
verder uitgewerkt om daarna, 
ook weer met klantspecifieke 
mogelijkheden, aan de zake-
lijke markt te worden aange-
boden. 

Nieuwe opties met
trouwe partners 
Er worden wel nieuwe 
markten aangeboord, maar 
goede ‘oude’ relaties houden 
natuurlijk stand. De contac-
ten met Conrad Electronic 
Benelux gaan in elk geval járen 
terug. ‘Hoe lang werken wij 
al samen met Conrad? Dit zal 

zeker 15 jaar zijn… Ik weet niet 
precies hoe de samenwerking 
tot stand is gekomen, dat is 
destijds via de vorige inkoper 
gegaan. 
Maar ik weet wel dat het 
prima bevalt, anders blijf je 
natuurlijk ook geen vijftien 
jaar klant. Conrad is hoofd-
zakelijk gericht op het ‘zelf 
winkelen’ en dat werkt voor 
ons heel goed. De internetsite 
met geïntegreerde webwinkel 
is zeer uitgebreid en heel 
overzichtelijk door goede 
categorisering en een simpele 
structuur. 
Ik moet wel zeggen dat er 
weinig persoonlijk contact 
tussen onze bedrijven is en 
daarmee is onze binding 

volgens mij niet heel erg sterk. 
Maar zoals gezegd verkopen 
ze heel handige producten 
via een duidelijke website, en 
daar kunnen wij prima mee uit 
de voeten.’ 

Meten is weten 
‘Wat bestellen we zoal op de 
website van Conrad? Wij ne-
men  hoofdzakelijk radiaalven-
tilatoren, relais en weerstanden 
af. En ook nog meetapparatuur, 
niet te vergeten. We gebruiken 
de radiaalventilatoren bijvoor-
beeld in onze Canta als blower, 
of anders gezegd kachelaan-
jager.
De meetapparatuur gebruiken 
we voor ontwikkeling van 
nieuwe producten, voor het 

testen van onze bestaande 
voertuigen en voor onderhoud 
en reparatiewerkzaamheden in 
de werkplaats. De multi-meter 
is bijvoorbeeld een veelge-
bruikt instrument bij ons. 
Patrick van Manen besluit: 
‘En dat is allemaal van prima 
kwaliteit, met een simpele en 
snelle service en het gemak van 
online bestellen.’ 

Vervolg van pagina 3.

Waayenberg

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.
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BestseLLers

een lichtpunt voor ieder design

Modena inbouwspot
Op zoek naar nieuwe verlichting? Ga voor 
deze  prachtige inbouwspot. Het model is in 
meerdere kleuren leverbaar en daardoor zeer 
goed te combineren met ieder interieur. 
• Materiaal aluminium
• 2,5 Watt power LED
• Individueel samen te stellen

Bestelnr. 571815-B2

Houd uw entree in de gaten

draadloos camerasysteem 
2 camera’s
Een modern uiterlijk, eenvoudig en flexibel 
in het gebruik. Dankzij de radiografische sig-
naaloverdracht van beeld en geluid hoeft u geen 
kabels te trekken. Ook in het donker leveren de 
camera’s duidelijke beelden (z/w).
• Voor binnen en buiten
• Met afstandsbediening
• Met LCD-kleurenmonitor

Bestelnr. 751523-B2

uitstekende kwaliteit voor
een kleine prijs

aluminium koffer 
De binnenkant van de koffer is met zacht 
schuimrubber bekleed en beschermt de in-
houd. Deze koffer is heel geschikt als CD-koffer, 
foto- of videokoffer of om op reis te gebruiken.
• Bescherm uw waardevolle bezittingen
• Robuuste behuizing
• Uitgevoerd in krachtig blauw

Bestelnr. 815848-B2

Professionele verlichting

Maglite Led 4d-cell
Mag-Lite is uniek onder de zaklampen. Daarom 
bestaan de zaklampen nu ook met LED’s. Deze 
lamp ligt goed in de hand en behoort intussen 
meer en meer tot de veiligheidsuitrusting van 
politie, brandweer en de reddingsdiensten.
• Zeer lange levensduur
• 10 jaar fabrieksgarantie
• Geschikt voor continu gebruik

Bestelnr. 574642-B2

ook ’s nachts duidelijke beelden

Waterdichte infrarood straler
Geeft uw bewakingscamera’s in het donker 
weinig tot geen beeld? Los dit probleem op 
door deze IR-straler te plaatsen. Het voor 
het menselijk oog onzichtbare licht maakt 
opnames in het donker mogelijk.
• Zeer hoge lichtopbrengst
• Voor binnen en buiten
• Montage op uw camera mogelijk

Bestelnr. 750702-B2

dynamische meetmethoden

Laser afstandsmeter LdM 50
Het apparaat meet afstanden en berekent 
oppervlaktes en volumes met één druk op 
de knop. De afstanden kunnen opgetelt en 
afgetrokken worden.
• Eenvoudig en precies meten 
• Oppervlakte- en volumeberekening 
• Display-verlichting 

Bestelnr. 815197-B2

Zet uw
pand in de schijnwerpers

keppa schijnwerper
De ideale vervanger voor de standaard halo-
geenschijnwerper. De moderne behuizing is 
met beschermgraad IP65 zeer geschikt voor 
zowel binnen- als buitengebruik.
• Incl. 60 W spaarlamp
• Met verstelbare beugel
• Meerdere lampen te combineren

Bestelnr. 573297-B2

Bewakingstopper in tweevoud

Bewakingssystem met geluid
Met deze set heeft u een klein bewakingssysteem 
met geluid. Via de twee meegeleverde spatwater-
dichte kleurencamera’s observeert u eenvoudig 
twee verschillende gebieden. De camera’s zijn 
voorzien van IR-LED’s voor nachtopname.
• Draai- en spiegelbaar beeld
• Supereenvoudige installatie 
• Automatische kanaalschakeling

Bestelnr. 751059-B2

Zeer eenvoudig in gebruik

soldeerstation ersa rds 80
Het soldeerstation Ersa RDS 80 biedt naast 3 
programmeerbare temperaturen ook andere 
voorzieningen, zoals een stand-by-functie, een 
automatische uitschakelfunctie en ook een 
groot, goed afleesbaar LC-display.
• 80 W 
• Processorgestuurd 
• Traploos temperatuurbereik

Bestelnr. 813123-B2

Licht

Beveiliging

Gereedschap

256,30 256,30
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De bekende oplaadbare 9V-blok-
batterijen worden voornamelijk 
gebruikt in elektrische apparaten 
die een relatief hoge voedings-
spanning vereisen. Denk hierbij 
aan communicatiemiddelen, 
radio’s en rookmelders. De hoge 
capaciteit van deze batterijen  
garandeert een lange gebruiks-
duur en hoge prestaties.

Meer vermogen met moderne 
Li-ioncellen
Tot nu toe werden milieu- 
vriendelijke oplaadbare 9V-blok-
batterijen meestal van nikkel-
metaalhydridecellen gemaakt. 
Deze leveren weliswaar een 
hoge capaciteit van zo’n 200 mA, 
maar ze kennen ook bepaalde 
nadelen. NiMH-batterijen zijn 
namelijk gevoelig voor de ef-
fecten van langdurige opslag, te 
diep ontladen en verkeerd om 
aansluiten. En als de capaciteit 
van zo’n batterij eenmaal is ver-
minderd, kunnen zelfs moderne 
opladers dat niet meer herstel-
len. Ook zijn NiMH-batterijen 
niet bestand tegen vriestem-
peraturen. Bij koude nemen hun 
prestaties sterk af.

Een echte innovatie
Conrad energy gebruikt nu voor 
het eerst deze lithium-iontech-

nologie - die u kent van de gsm-
accu’s - voor 9V-blokbatterijen, 
en levert daarmee een echte 
innovatie op het gebied van 
oplaadbare batterijen. Eigenlijk 
ligt deze ontwikkeling voor de 
hand, gelet op de vele voordelen 
van accu’s met Li-ioncellen: Zo 
kennen ze geen memory-effect – 
u kunt deze accu’s dus ongestraft 
op elk moment bijladen. En de 
zelfontlading van de cellen is 
onmeetbaar laag.
Ook wat betreft het geleverde 
vermogen overtuigt deze tech-
niek: De capaciteit van een Li-ion 
9V-blokbatterij ligt op ongeveer 
350 mAh (in vergelijking: NiMH-
batterijen 200 mAh). En ondanks 
hun hogere capaciteit wegen de 
Li-ion batterijen duidelijk minder 
dan vergelijkbare NiMH-model-
len: Li-ion batterijen kunnen op 
dit moment een energiedichtheid 
van zo’n 190 Wh/kg bereiken. 
NiMH-cellen blijven op dit punt 
bij 80 Wh/kg steken. Bovendien 
zorgt de ingebouwde Smart-
technologie voor automatische 
bescherming tegen te diep 
ontladen en tegen overladen. Dat 
beveiligt deze batterijen tegen de 
grootste fouten die in de praktijk 
optreden. Ook bij vriestempera-
turen blijven deze energielever-
anciers functioneren. Afhankelijk 

van hun uitvoering kunnen Li-ion 
batterijen temperaturen van 
-40 °C of lager verdragen. Het 
geleverde vermogen neemt 
echter wél af met de omgevings-
temperatuur.

Het perfecte duo: Een Li-ion 
batterij met een intelligente 
oplader
In tegenstelling tot NiMH-batter-
ijen, vereisen Li-ion-batterijen 
een vrijwel constante laadstroom 
tijdens de gehele oplaadcyclus. 
Pas wanneer de celspanning van 
de batterij een waarde van zo’n 
4,2 volt heeft bereikt, wordt de 
laadstroom langzaam naar nul 
afgebouwd. De laadspanning 
moet daarbij zeer nauwkeu-
rig worden geregeld om de 
Li-ion-cellen niet te beschadi-
gen. Wanneer de ingebouwde 
diepontladingsbeveiliging de 
batterij heeft uitgeschakeld om 
beschadiging van de batterij te 
voorkomen, zorgen de elek-
tronische schakelingen in de 
oplader er voor dat alle cellen 
weer worden geactiveerd. Hoog-
waardige opladers zijn boven-
dien voorzien van ingebouwde 
beveiligingen tegen het verkeerd 
om aansluiten van de cellen en 
tegen kortsluiting. Daarnaast 
verdient het de voorkeur dat alle 

schachten apart worden geregeld 
zodat elke afzonderlijke batterij 
optimaal wordt opgeladen. Met 
een hoogwaardige oplader zoals 
de professionele „Batterijlader 
VC2009-Li 9V-blok Li-Ion “ van 
VOLTCRAFT bereiken uw op-
laadbare Li-Ion batterijen altijd 
de maximale capaciteit zonder 
overbelasting.

De voordelen in de praktijk
De krachtige 9V-blokbatterijen 
worden voornamelijk gebruikt in 
apparaten die langdurig vermo-
gen vereisen. Musici gebruiken 
deze batterijen bijvoorbeeld voor 
effectpedalen. En bij optredens 
zitten deze batterijen vaak in 
draadloze microfoons en in af-
standsbedieningen voor licht en 
geluid. Maar ook voor beveilig-
ingstoepassingen zijn 9V-blokken 
populair: U vindt ze bijvoorbeeld 
in draadloze rookmelders en 
portofoons. Allerlei draagbare 
apparaten kunnen nu profiteren 
van de omschakeling naar 9V-
blokbatterijen met Li-ion-cellen. 
Hun extra capaciteit, ook bij 
lage temperaturen, en gebruiks-
gemak zijn de grote pluspunten 
van deze gloednieuwe Conrad 
energy-technologie – ontwik-
keld door Conrad zelf. Exclusief 
verkrijgbaar via Conrad.

Producten

strooM & co.

Li-ion in 9V-blok formaat 
Voor de alom bekende 9 Volt-blokbatterijen gebruiken de meeste fabrikanten van 
oplaadbare batterijen nikkel-metaalhydride (NiMH) als basismateriaal. Het moderne 
lithium-ion (Li-ion) levert echter duidelijk betere prestaties en daar profiteert u met 
Conrad energy van.

nieuW in Het assortiMent

Laadprofessional

Dit computergestuurde apparaat 
levert een viertraps laadproces 
en individuele bewaking voor 
alle vier de schachten.

Ontzie uw accu’s en activeer zo 
nodig weer de automatisch uitge-
schakelde cellen. Wordt geleverd 
zonder stekkernetvoeding of 
12 volt-adapter.

nieuW in Het assortiMent

energiebundel

9V-blokbatterij Li-ion

Krachtige energievoorziening met 
lithium-iontechniek en een hoge 
capaciteit.

Conrad energy
9V-blokbatterij Li-ion
Bestnr. 251290-B2
€ 8,39

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.

Batterijlader
VC2009-Li 9V-blok Li-Ion
Bestnr. 200009-B2
€ 21,-
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Batterijlader iPc-1

De perfecte combinatie van batterijlader en onderhoudstation. Houd 
uw batterijen hiermee in topconditie.

• Controle per laadschacht
• 4 laadprogramma’s
• Incl. 8x NiMH AA batterijen 

Bestelnr. 200180-B2

Multilader P600 Lcd

Met de multilader kunnen nagenoeg alle oplaadbare batterijen af-
zonderlijk en veilig worden opgeladen.

• 5V USB-uitgang
• Met LCD-scherm
• Voor AA/AAA/C/D/9V-blok

Bestelnr. 202600-B2

usB-solarlader sL-2

Door de zonnecel of via USB worden twee AA-batterijen geladen die de 
opgeslagen energie vervolgens aan de aangesloten verbruiker afgeven.

• Met USB in- en uitgang
• Hybride-laadtechniek
• Incl.6 adapters

Bestelnr. 200175-B2

Batterijlader Bc-500

Laad al uw batterijen snel en veilig op, zonder dat de batterij hier 
slijtage van ondervindt.

• Controle per laadschacht
• Uitgebreid display
• Capaciteitstest

Bestelnr. 200122-B2

Batterijlader P-100
 
Laadt met de P-100 twee tot vier mono-, baby-, penlite-, potlood- en 9 V 
blokbatterijen op. Bij het apparaat is er vooral gelet op zeer eenvoudige 
bediening en de hoogste veiligheid.

• Voor 2-4 batterijen
• Laadstroom tot 850mA
• Voor 12V= en 230V~/=

Bestelnr. 200100-B2

accu-laadstation uct 100-6

Intelligent high-tech laad- en teststation. Hiermee kunnen diverse 
soorten accu’s en batterijen worden opgeladen en getest.

• Met USB-functie
• Aan te sluiten op de PC
• Met temperatuursensor

Bestelnr. 200106-B2

Producten

Voltcraft
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GsM-schakelmodule GX107

Bewaking van stationaire en beweeglijke objecten. Bewaak op elk 
moment via SMS de gemeten spanning/temperatuur, elektronische 
signalen en (optioneel) de GPS-positie van het object.

• Schakelen per SMS
• Ingebouwde LiPo accu
• Met GPS-functie (optioneel)

Bestelnr. 199000-B2

LoGo! Learn advanced

Uitgebreid systeem om alles over Siemens LOGO! te leren. Het systeem 
is met verschillende modules uit te breiden.

• Verschillende oefeningen
• Met IR-ontvanger
• LOGO! niet meegeleverd

Bestelnr.  197723-B2

c-control Pro Mini station

Het C-Control Pro station is zeer geschikt voor aansluiting op toepass-
ingen zoals bijv. automatiseringsoplossingen, regelaars voor zonne-
installaties, alarminstallaties en nog veel meer.

• Programmering in Basic, Compact-C en Assembler
• ATmega32 microcontroller
• IP66 behuizing

Bestelnr. 198777-B2

Herstel het biologisch evenwicht in uw vijver
slibzuiger 30l tankinhoud

Verwijder het bezinksel in uw vijver met deze krachtige slibzuiger. Hij 
herkent wanneer de tank vol is, leegt deze en gaat automatisch weer 
verder. Comfortabel te bedienen en ook inzetbaar voor bijv. uw zwem-
bad of als nat-/droogzuiger.

• Tankvolume ca. 30 liter
• Zuighoogte tot 2 m
• Met opzetstukken

Bestelnr. 551013-B2

Producten

Sneak Preview

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.
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stap over op Led

Led-lamp e27 fitting

Vervang uw E27 gloeilampen door deze LED-lamp. LED verbruikt  
veel minder energie en is daarom een stuk goedkoper voor uw 
onderneming.

• Kleur wit
• Energiezuinig
• Moderne vormgeving

Bestelnr. 575505-B2

innovatieve oplossing voor handsolderen

ersa soldeerstation i-con nano 

 
Dit soldeerstation beschikt over alle functies die in de industriële 
productie en bij reparatiewerkzaamheden zijn vereist zoals bv. stand-by 
en kalibratiefunctie.

• Standby sensor
• Kalibreerfunctie
• Shut-down tijd voor energiebesparing

Bestelnr. 588374-B2

uw gereedschap overzichtelijk opbergen

diverse toolcraft koffers

In deze koffer kunnen uw gereedschappen systematisch worden  
opgeborgen en veilig worden getransporteerd.

• Veel opbergvakken
• Kofferschalen van zeer stootbestendig materiaal 
• Uitneembare gereedschapspanelen

Bestnr. St. €
821398-B2 € 84.03
821399-B2 € 91.60
821400-B2 € 125.21

Meet de intensiteit van de zonnestraling

Voltcraft PL-110sM solar power meter 

Meetapparaat eenvoudig te gebruiken voor het meten van de intensiteit 
van de zonnestraling in W/m².

• Het meten van de intensiteit van de zonnestraling
• Ideaal voor het controleren van de werkingsgraad van PV-systemen
• Meetbereik Ptot 0 - 1999 W/m²

Bestelnr. 101038-B2

Producten

Sneak Preview

NiEuW

821398-B2

821399-B2

821400-B2
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Producten

Gereedschap & Meetapparatuur
deze multimeter is ontworpen voor gebruik
in de meest veeleisende omgevingen.

Fluke 28ii digitale multimeter 

Deze nieuwe digitale multimeter zet een nieuwe norm bij de toepassing 
in moeilijke omstandigheden en beschikt over de vereiste nauwkeu-
righeid bij het zoeken naar fouten in elektrische installaties.

• IP67 stof- en waterdichte behuizing
• Draaibaar holster voor bescherming 
    van de display 
• Drijvend

Bestelnr. 123128-B2

extech set voor professionele elektriciens

extech digitale multimeterset eX-730 

Deze set is ontwikkeld voor professionals, die ook onder slechte weers- 
en omgevingsomstandigheden betrouwbaar en veilig moeten meten.
• Contactloze spanningszoeker DV20
• TrueRMS multimeter EX505
• Incl. koffer 

Bestelnr. 122938-B2

snel en nauwkeurig meten

Voltcraft ir 260-8s ir-thermometer 

Eenvoudige infrarood thermometer 
met een sterke en praktische 
behuizing voor het contactloos 
meten van temperaturen.

• Optiek 8:1
• Meetbereik -33 tot +260 °C
• Met richtlaser

Bestelnr. 100980-B2

Zeer uitgebreide set

Fluke tkL-225 accessoireset 

AC220 SureGrip™-krokodilklemmenset 
AC280 SureGrip™-haakklemmenset 
AC283 SureGrip™-tangklemmenset 
AC285 SureGrip™-krokodilklemmen 
met grote bek 

• TP220 SureGrip™-meetprobeset 
• TL224 SureGrip™-siliconenmeetsnoerenset 
• Opbergtas met 6 vakken 

Bestelnr. 121356-B2

thermo-/hygrometer en infraroodthermometer in één! 

ir-thermo-/hygrometer rH-101 
Het multitalent op het gebied van flexibiliteit. Met de RH101 kan de 
luchtvochtigheid en luchttemperatuur worden gemeten.

• IR-thermo-hygrometer
• Dual-display
• Rubberen holster 

Bestelnr. 122316-B2

snel ter plaatse testen van aansluit- en netwerkkabels

Voltcraft ct-5 kabeltester 

Het apparaat beschikt op de kopse kant over een RJ11-, RJ45-, FireWire- 
en USB-uitgangsbus. Bovendien kunt u met de BNC-aansluiting coaxiale 
netwerkkabels controleren.

• Incl. kabeltester CT-5
• Professionele service-gereedschappen
• Automatisch scanproces

Bestelnr. 121930-B2

33,61
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internet

op onze geheel op het bedrijfsleven afgestemde nederlandstalige website, bent u altijd op de hoogte van actuele aanbiedingen, prijzen en 
services. Bovendien plaatst u uw bestellingen er zeer eenvoudig met enkele muisklikken. 

business.conrad.nl: 
to the point en altijd actueel

online shop 
 
De nieuwste highlights, de laatste innovaties, actuele prijzen: u vindt het 
op business.conrad.nl. 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Zo 
combineert u het gemak van online shoppen met het opdoen van eigentijdse 
technische kennis en ideeën. Zowel onze website als de catalogus zijn 
inspiratiebronnen voor de professional: als er iets nieuws is, heeft Conrad 
het wel!
business.conrad.nl 
 
component-Finder 

Via de Component-Finder vindt u met slechts een paar kliks het gewenste 
component.

business.conrad.nl/component-finder

e-mail Business news 
 
Altijd goed geïnformeerd met de gratis e-mail Business news. Zo blijft u op 
de hoogte van de laatste nieuwtjes, aanbiedingen en tips over uw favoriete 
producten en vakgebieden.

business.conrad.nl/nieuwsbrief 
 
 
 
offerte service 
 
Als u gebruik maakt van onze offerte service dan nemen wij nog dezelfde dag 
contact met u op.

business.conrad.nl/offerte
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Pilotjack het hele jaar door te dragen

Pilotjack tokapi zwart/grijs 

2-weg ritssluiting, zwarte, elastische gebreide band op mouwen en 
zoom, 2 zakken, 2 borstzakken met ritssluiting, 1 mobiele telefoon 
zak met klittenband, 1 opgezette  zak op de linkermouw met rits en 3 
penzakken.

• Geschikt voor alle jaargetijden
• Uitneembare voering
• Afneembare mouwen

Bestnr. St. €
887515-B2 € 29.40
887520-B2 € 29.40
887525-B2 € 29.40
887532-B2 € 29.40

uiterst sterk en draagvriendelijke werkbroek

Werkbroek, albatros Prestige-lijn 

De lijn kenmerkt zich o.a. door de zeer goede en 
comfortabele pasvorm met drievoudige naden 
op plekken die veel te verduren hebben.

• Reflecterende strips voor meer veiligheid
• Slijtvaste afwerking
• Comfortabele pasvorm

Bestelnr. 886481-B2

uitstekende bescherming voor uw voeten

Hoge schoenen sympatex® Puma s3 

Bovenwerk van eersteklas gevet rundleer. Schachtrandpolstering 
van Cordura by DuPont. Cambrellevoering. Uitneembaar anatomisch 
voetbed met hielsteun. Prima schokdemping. Comfortwijdte 10. Kleur: 
bruin. Verkrijgbaar in verschillende maten.

• Waterdicht, winddicht en ademend
• Met verstevigde neus
• Uitstekende pasvorm

Bestelnr. 838172-B2

Betrouwbare gehoorbescherming 
en hoogwaardige radio in één.

Gehoorbeschermer met Mp3 aansluiting 
Ideaal voor iedereen, die zich buiten tegen lawaai wil beschermen, 
een betrouwbare gehoorbescherming, waarmee u tegelijkertijd naar de 
radio kunt luisteren.

• FM-radio met hoofdbeugel 
• Ook als hoofdtelefoon te gebruiken 
• SNR-waarde: 32 dB 

Bestelnr. 887469-B2

Gestileerde bril met extreme uV-bescherming

Bril Fuel blauw spiegelend 

Ideaal voor het fietsen, skaten, joggen, skiën, etc. Wordt geleverd incl. 
microvezel bewaaretui dat tevens als reinigingsdoek dient

• Zeer goede afwerking
• Microvezel bewaaretui
• Betere krasbescherming

 

Bestelnr. 836647-B2

Bescherming tegen onaangename deeltjes

stofkap MandiL FFP3/V  (5st) 

Filterende halve maskers van de Mandil-serie worden gekenmerkt door 
een gering gewicht, een moderne styling, een geringe ademweerstand 
en een hoog draaggemak.

• Tegen fijnstof 
• Hoge kwaliteit 
• 5 stuks

Bestelnr. 831756-B2

Arbeidsveiligheid

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.
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Producten

esd-opbergsysteem

Bescherm al uw sMd-componenten.

• ESD beschermd
• 4 schuifladen
• 268 boxen

 

Bestelnr. 180833-B2

esd-printplaathouder

Veilig en eenvoudig opslaan van 25 printplaten. De printplaten worden 
door twee assen vastgehouden.

• Beschermt tegen ESD
• Ruimte voor 25 printplaten

Bestelnr. 189416-B2

esd-tafelmattenset

ESD-tafelmatset als standaarduitrusting voor een ESD-veilige werkplek.

• Armband
• Aardingsspiraalkabel
• Aardingscomponent

Bestelnr. 189410-B2

esd-servicekit
Vooral onderweg biedt de compacte set alles wat je nodig hebt om 
modules en componenten te beschermen tegen ESD.

• ESD-mat
• Diverse toebehoren

Bestelnr. 189478-B2

antistatische armbandmonitor
Met de armbandmonitor kan de aarding van personen via de armband 
en kabels direct worden gecontroleerd.

• Aarden van personen
• Optische en akoestische weergave

Bestelnr. 189427-B2

esd-weerstandstester
De Safe-Stat Resistivity meter is een compact, zeer eenvoudig te 
bedienen meetapparaat.

• Met opbergtas
• 2 meetkabels

Bestelnr. 189420-B2

ESD



Producten

installatie & Security
Bespaar op stookkosten

radiatorthermostaat met timer

Regel de temperatuur in afzonderlijke ruimtes. Schroef eenvoudig de 
thermostaat op het aanwezige ventiel. Stel uw temperatuurvoorkeuren 
in en lees alle informatie af op het overzichtelijke display.

• Voor vele radiatoren
• Met vriesbeveiliging
• Met open raam herkenning

Bestelnr. 616263-B2

een wandlamp voor ieder interieur

Led wandlamp

Fleur  uw bedrijfsruimtes op met deze moderne LED wandlamp. 
Meerdere lampen op een rij geven een leuk effect wanneer u elke lamp 
anders richt.

• Groot verstelbereik
• Kleur: nikkel

Bestelnr. 574367-B2

Prijspakker complete bewakingsset

Videobewaking voordeelset

Deze set bevat alle benodigdheden voor een complete bewaking. 
Bespaar 145,44 euro excl. BTW ten opzichte van losse verkoop.

• Compacte afmetingen
• 4 CCD kleurencamera’s
• Incl. overspanningsbeveiligde stekkerdoos

Bestelnr. 751676-B2

Laat de uitgang duidelijk zijn

Vluchtroute noodverlichting

De noodverlichting voor de vluchtroute is voorzien van een stevige 
lichtverstrooiende kunststofbehuizing voor montage op de wand boven 
deuren. Dient voor snelle oriëntatie en het vinden van de snelste vluch-
troute of uitgang.

• Incl. vluchtroute bordjes
• Met noodstroomaccu
• Onmisbaar in uw
    werkomgeving

Bestelnr. 751618

ruimte nooit te droog of te vochtig meer

Hygrostaat HYG-e 6001

Met een hygrostaat schakelaar is het mogelijk de luchtvochtigheid in de 
ruimte automatisch te regelen. Het apparaat schakelt de aangesloten 
apparatuur in en uit bij de ingestelde luchtvochtigheidwaarde.

• Beschermgraad IP30
• Voor be- en ontvochtigen
• Ideaal voor laboratoria, scholen, etc.

 

Bestelnr. 560145-B2

discreet en onopvallend

Bewakingscamera met 2 GB beeldgeheugen

U wilt graag weten wie er op uw kantoor was terwijl u er niet was. Dat 
is geen probleem, want deze mobiele camera registreert alle gebeurte-
nissen.

• Met bewegingsdetectie
• Ingebouwd beeldgeheugen
• Voor permanente bewaking

Bestelnr. 751722-B2

business.conrad.nl  Business News maart 2010 nummer 214 Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.
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Producten

Pc-systeem + Windows7

Het besturingssysteem wordt los meegeleverd 
wat als voordeel heeft dat de PC nog niet 
vervuild is met onnodige software en u het ge-
heel naar wens kunt installeren en inrichten.

• Processor: AMD Sempron AM3 140
• Werkgeheugen: 1 GB DDR2-RAM
• Harde schijf: 250 GB SATA-II

Bestelnr. 045900-B2

Voor light-gaming en video’s afspelen

Zotac MaGHd-nd01 Mini-Pc 
De perfecte Mini PC voor uw woonkamer, 
keuken, slaapkamer of kantoor. De MAG is 
dankzij zijn kleine aantrekkelijke design en 
zijn veelzijdigheid overal te plaatsen. Zonder 
besturingssysteem.

• Processor: Intel Atom 330 (2 x 1,6 GHz)
• Werkgeheugen: 2 GB DDR2-RAM
• Harde schijf: 160 GB SATA

Bestelnr. 976354-B2

Breid uw mini- laptop uit

conrad netbook uitbreidingspad
usB sata

Deze uitbreidingspad biedt u de mogelijkheid 
uw mini-laptop aan te vullen met een 6,4 cm 
(2,5”) harde schijf en een Slim-drive.

• Geschikt voor alle mini-laptops 
    tot 25,9 cm (10,2”) 
• Eenvoudig aan te sluiten
• Twee USB 2.0 poorten 

Bestelnr. 871288-B2 

overal een internetaansluiting

conrad Powerline dLan set PL200d

Een geniaal eenvoudige adapteroplossing om 
uw computers in een netwerk op te nemen 
en zo een internetaansluiting in elke ruimte  
te creëren. Functioneert bij elk willekeurig 
stopcontact; volledig zonder netwerkkabel.

• Snelle 200 Mbit/s gegevensoverdracht
• Bereik tot 200 m
• Combineerbaar met alle witte devolo
    dLAN-producten

Bestelnr. 971777-B2

sluit uw monitor of printer aan
via usB

usB serieel adapter 

De huidige laptops hebben meestal geen 
seriële interface meer. Met deze adapter kunt 
u ze gewoon weer gebruiken.

• Eenvoudig te installeren
• Voor de aansluiting van seriële apparaten
    aan de USB-interface
• Met extra adapter voor meer fl exibiliteit

Bestelnr. 972543-B2

Zeer kleine, compacte netbox

joy-it Barebone netbox nt330i
atom 330

Ultraslank, enorm krachtig, dat is de NetBox 
NT330i. Door de geringe afmetingen en 
gewicht vindt u voor deze behuizing altijd een 
plekje op kantoor.

• Intel Atom 330 processor met 2x 1,6 GHz
• NVIDIA 9400GT VGA-kaart onBoard
• WLAN IEEE 802.11 b/g

Bestelnr. 872112-B2

Computer Netwerk
contact

Voor bepaalde artikelen in deze mailing geldt 
een wettelijke verwijderingsbijdrage (uitleg zie: 

business.conrad.nl). Conrad is niet aansprakelijk voor 
zet - en/of drukfouten. Prijs- en modelwijzigingen voor-
behouden. Aanbiedingen in deze folder zijn geldig t/m 
5 april 2010 en zo lang de voorraad strekt. Op alle aan-
biedingen zijn de Algemene Voorwaarden van Conrad 
Electronic Benelux BV van toepassing.

Om vragen te stellen aan onze specialisten 
voor of na aanschaf van producten.

088 - 42 85 490
 teLeFoon:

uW BusinessteaM

uW tecHniscHe HeLPdesk

Voor wanneer u bij een vraag wat gegevens 
wilt meesturen.

088 - 42 85 450
 FaX:

Ook voor antwoorden op veelgestelde vragen 
kunt u onze website raadplegen.

business.conrad.nl/
infocenter

 WeBsite:

Voor de snelste behandeling van uw bestelling, 
en even zo snelle levering.

business.conrad.nl

 WeBsite:

088 - 42 85 450
 FaX:

Voor offerte-aanvragen en andere informatie.

business@conrad.nl
 e-MaiL:

Voor uw persoonlijke bestelling tijdens kantooruren.

088 - 42 85 490
 teLeFoon:
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Product

Led inbouwlamp

De lichtkegel van deze lamp is in te stellen van spot- naar 
fl oodlight en opent daarmee een wereld van mogelijkheden. 
Verlicht bijv. een schilderij of een groter oppervlak.

• LED te focussen
• High power LED
 

Bestelnr. 575649

De mogelijkheden zijn eindeloos

Kijk op business.conrad.nl/component-finder

De Component-Finder 
Vind eenvoudig de componenten 
die u zoekt




