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10-jaar Theben Nederland
Vier met ons mee!
1 juni 2010 – Theben start met een eigen verkooporganisatie. Inmiddels is het 10 jaar
geleden dat Jos Jansen en Edwin Hannink deze bijzonder leuke uitdaging aan zijn gegaan.
Theben is de afgelopen jaren enorm gegroeid en nu werkt er een enthousiast team vanuit
de vestiging in Apeldoorn. Vanaf deze locatie bedienen we de Nederlandse markt sinds 2013.
Het jaar 2020 staat in het teken van het 10-jarig jubileum en daarom bieden wij
10 artikelen tegen leuke prijzen.
Bekend van de schakelklokken, trappenhuisautomaten en schemerschakelaars en later
beweging- en aanwezigheidsmelders als ook KNX. Recentelijk volop in ontwikkeling op het
gebied van SmartHome oplossingen voor woningen en gebouwen, waar energiemonitoring
een prominente rol gaat vervullen.
Uiteraard staan we niet stil. Er zijn diverse actuele onderwerpen en trends als IoT, BENG,
NOM, Cloud en ga zo maar door, welke voor ons inspiratie zijn voor huidige ontwikkelingen
als het gaat om producten en concepten.
Wij kijken met grote tevredenheid en vooral trots, terug op de eerste 10 jaar Theben Nederland, en willen iedereen hiervoor bedanken. Zonder onze relaties die ons het vertrouwen
hebben gegeven was dit niet mogelijk geweest.

Aantrekkelijk & slim
10 geselecteerde producten

theMura S180-100 UP WH

De highlights in een oogopslag

Functiebeschrijving
-	Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
-	Rechthoekig detectiebereik (max. 14 m x 17 m)
-	1 kanaal licht
-	Bediening vol- of halfautomatisch
-	Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar
-	Inleerfunctie
-	Nalooptijd instelbaar
-	Trapverlichtingsfunctie, langtijdfunctie
-	Uitbreiding van het detectiebereik door Master-Slave-schakeling, max. 6 melders
-	Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar

Voor elke situatie
theMura-wandmelders zijn perfect voor energieefficiënte verlichtingsregeling bijvoorbeeld in
gangen, trappenhuizen, kelders en wc‘s – leverbaar
als bewegings- of aanwezigheidsmelder.
De tweedraadsmelders zijn vooral geschikt bij
renovaties en verbouwingen in combinatie met een
trappenhuisautomaat van Theben. De driedraadsmelders worden ook gebruikt in nieuwbouw en overtuigen
met name als aanwezigheidsmelder met praktische
extra functies.

Artikelnr. 2060650
Brutoprijs: € 85,00

Digitale schakelklok
TR 610 top3
Bluetooth stick

Bewegingsmelder
theLUXA S150 WH
theLUXA S150 BK

TR 610 top3
Artikelnr. 6100130

theLUXA S 150 WH
Artikelnr. 1010500

Brutoprijs: € 124.87

Brutoprijs: € 60,45

Bluetootstick
Artikelnr. 9070130

theLUXA S 150 BK
Artikelnr. 1010501

Brutoprijs: € 73,99

Functiebeschrijving
- Met weekprogramma
- 1 kanaal
- App-programmering
- Veilige overdracht met Bluetooth Low
Energy OBELISK top3
- 100 % compatibel met top2
- DuoFix verende steekklemmen

- Aantrekkelijk, vlak design
- Groot detectiebereik van 14 x 17 m
- Flexibele uitbreiding dankzij master-slave
- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)
- Dankzij toebehorensets past theMura ideaal
in het opgegeven schakelaarprogramma

Universele dimmer
DIMAX 544 plus P

Bewegingsmelder
theMova S360-100 WH GST

DIMAX 544 plus P
Artikelnr. 5440130

theMova S360-100 WH GST
Artikelnr. 1030570

Brutoprijs: € 60,45

Brutoprijs: € 112,00

Brutoprijs: € 163,46

Functiebeschrijving
- Automatische lichtsturing afhankelijk
van aanwezigheid en lichtsterkte
- Detectiehoek 150°
- Voor buiten
- Extra onderkruipbeveiliging
- Sensorkop horizontaal ± 90° en omlaag
30° draaibaar

Functiebeschrijving
- Voor R-, L- en C-Last met automatische
lastherkenning
- Bediening met toets of app via Bluetooth Low Energy
- Geoptimaliseerde instellingen voor
LEDs, gloeilampen
- Eenvoudige montage door bijzonder
compacte behuizing

Functiebeschrijving
- Bewegingsmelder (PIR), uitgevoerd met
voorgeconfectioneerde Wieland GSTi18
aansluitsnoeren, snoerenlengte 1,50
meter
- Passieve infrarood-bewegingsmelder
voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m
(64 m2)

theSenda B

theSenda Plug app

Functiebeschrijving
-	Afstandsbediening voor communicatie van deSenda
Plug-app met de detectoren
-	Functies afstandsbediening theSenda B:
-	Universeel toepasbaar: afstandsbediening voor alle
binnen- en buitenmelders van Theben en ThebenHTS
-	Geïntegreerde luxmeter: eenvoudige correctie van de
lichtsterktemeting met de theSenda Plug app
-	Flexibele communicatie: via infrarood met de melder of
vii Bluetooth met de smartphone
-	Grote functionaliteit: schakelen & dimmen voor drie
lichtkanalen, twee scènes, klantspecifiek te kiezen
toetsfuncties
-	Functies theSenda Plug:
-	Universeel toepasbaar: gratis app voor iOS en Android
smartphones

Universeel toepasbaar

theSenda Plug app gratis downloaden:

Gratis app voor iOS en Android
smartphones
Automatische actualisering
Alle melders zijn vooraf geïnstalleerd en worden
automatisch geactualiseerd.
Eenvoudig opzoeken van melders
Via filterfunctie, opgeslagen parametersets of
opvragen
F lexibele parameterinstelling
Parametersets kunnen klantspecifiek worden
opgeslagen en extern worden aangemaakt en
ingelezen

Artikelnr. 9070985
Brutoprijs: € 117,76

Bewegingsmelder (PIR)
LUXA 103-100 DE WH
LUXA 103-100 AP WH

Design LED-armatuur laag
theLeda D BL AL
theLeda D B AL (met melder)

Digitale klokthermostaat
RAMSES 812 BLE

SmartHome starterset
LUXORliving Set 2

LUXA 103-100 DE WH
Artikelnr.1030012

theLeda D BL AL
Artikelnr. 1020705

Brutoprijs: € 78,98

Brutoprijs: € 197,39

LUXA 103-100 AP WH
Artikelnr.1030022

theLeda D B AL
Artikelnr. 1020905

RAMSES 812 BLE
Artikelnr. 8120150

LUXORliving Set 2
Artikelnr. 4990011

Brutoprijs: € 78,98

Brutoprijs: € 234,54

Brutoprijs: € 99,00

Brutoprijs: € 1.459,20

Functiebeschrijving
- Automatische lichtsturing afhankelijk
van aanwezigheid en lichtsterkte
- 1 kanaal licht
- Plafondmontage
- Mixlichtmeting geschikt voor de regeling van LED, fluorescentie-, gloei- en
halogeenlampen
- Nuldoorgangsschakeling voor relaissparend schakelen en hoge lampbelasting

Functiebeschrijving
-	
Design LED-armatuur laag met 8,5 W
(1020905 met bewegingsmelder)
-	
Lichtuitval frontaal (Spot)
-	
Hoogwaardige behuizing van geanodiseerd, geëxtrudeerd aluminium profiel
-	
Geschikt voor buiten
-	
Hoge beschermingsgraad IP 55 voor
buitenmontage
-	
Hoogte 40 cm

Functiebeschrijving
- Digitale klokthermostaat voor tijdafhankelijke bewaking en regeling van de
ruimtetemperatuur
- Netversie
- Bediening via app
- Geschikt voor energiebesparende
ruimtetemperatuurregeling in eengezinswoningen, appartementen etc.

Functiebeschrijving
- Bestaande uit server LUXORliving
IP1, netvoeding LUXORliving P640,
schakelactor LUXORliving S8, dimactor
LUXORliving D4, 2x impulsdrukkerinterface LUXORliving T4

10 jaar Theben Nederland
Een snelle terugblik

2010

2011

In maart 2011 is de realisatie van de
eerste Nederlandstalige catalogus beklonken. Ook zijn we present op de
“grote” Beurs Elektrotechniek in Utrecht.

Jos Jansen en Edwin Hannink starten
bij Theben op 1 juni 2010 en worden de
eerste drie weken “ingeburgerd” in huize
Theben te Haigerloch, een kleine stad
zo’n 60 km onder Stuttgart, Duitsland.
De normen en waarden van dit mooie
familiebedrijf worden al snel duidelijk.

2012

2013

De eerste KNX-applicatie training in Nederland. Een tour door Nederland met onze
trainer Heinz. Op de foto te gast bij Ferrari
dealer Munsterhuis te Hengelo.
Tevens werd dit jaar ons team uitgebreid
met een extra buitendienst medewerker.
Jerry Palstra kwam ons team versterken.

2014
In dit jaar werd ons gehele pand voorzien
van KNX. Stagiair Nick van de Hogeschool
Utrecht zorgde voor de realisatie tijdens
het afstuderen.
In dit jaar werd ook de Succes Award
gewonnen, waarbij een tv-uitzending op
RTL de kroon op ons werk werd.

2016
We spraken in dit jaar al over de problematiek rondom de inschakelpiek van
LED-verlichting en de Theben oplossingen daaromtrent.
Het team van Theben Nederland verzorgd
nog steeds regelmatig info sessies
tijdens een tool box meeting of voorafgaande aan de “vrijmibo”.

2018
Op de ISE in Amsterdam de eerste
presentatie van het nieuwe Theben
SmartHome Systeem LUXORliving.
LUXORliving wordt erg goed ontvangen
in de markt, met name omdat het KNX
gebaseerde techniek betreft. 100%
gecertificeerd.

Door onze groei was de tijd rijp om in Nederland een “echte” thuisbasis te openen. De
keuze viel op Apeldoorn, centraal en goed bereikbaar.
De binnendienst werd ingevuld, waar menigeen Alexandra Kuiper en Arjan Kingma uit
ons huidige team van de foto zullen herkennen.

2015
In dit jaar werd ons eerste lustrum
gevierd. We hebben ook destijds al leuke
acties voor onze relaties gehouden, net
als nu.
Tevens werden we in dit jaar Greenworks-partner.

2017
Een groots Theben KNX event, gehouden
bij Greenworks in Apeldoorn. Een mooie
opkomst om de nieuwste KNX producten
te leren kennen.

2019

De samenwerking met PureDomotica
werd versterkt. Door IRIS (energiemonitoring) en LUXORliving (SmartHome) te
integreren, in de voorbereiding op de
BENG-norm die 1-1-2021 ingaat, een feit.
Tevens hebben we in dit jaar onze jongste
adviseur Dennis van de Meeberg mogen
verwelkomen en ook Joris Versteeg is aan
boord gekomen voor onze marketing.

Theben is lid van:

Theben Nederland
Laan van de Leeuw 34
7324 BD Apeldoorn
Tel. +31 55 202 0000
Faxnr.+31 55 202 0001
info@theben-nederland.nl
www.theben-nederland.nl

0220 Technische wijzigingen en verbeteringen voorbehouden.

Volg Theben op social media:

