SLIMME STURING
Waarom kiezen voor slimme sturing van Easykit:
• Belgisch top product: betaalbare kwaliteit voor het leven
• Voorbekabelde zekeringskast: zorgeloos
• Kies zelf de functie van je druktoetsen: flexibel
• Je bent mee met de laatste evoluties: future proof
• Werken met sferen, terugmelding, touchscreen en zo veel meer

SYSTEMS

• Je huis is bedienbaar met een app waar je ook bent ter wereld
• Robuuste traditionele bekabeling: zekerheid

je bent zeker van een veilige installatie
• Praktisch instructieboek, handige filmpjes, gratis infoavond:
kortom, een support die je alleen bij Easykit kunt verwachten
• Als je dat wil kan je gebruik maken van onze full service: we komen de
schakelkast voor jou aansluiten, de installatie nazien, het ééndraadschema tekenen of de keuring regelen
• Koppeling mogelijk met verschillende
kwaliteitspartners:

SUPPORT

SERVICE
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• Je rekent op onze persoonlijke begeleiding en advies in de toonzaal:

Slimme zelfbouw

TECHNISCH PANEEL
Op ons kun je rekenen:
• Begeleiding van A tot Z: ook met de moeilijke delen zoals

•

•
•
•
•

SYSTEMS

Gasteller

SUPPORT
Elektriciteitsteller

Schakelkast

SERVICE
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•

het inrichten van het technisch paneel
Ondersteuning bij het aanvragen van je nieuwe meter
We helpen je niets essentieel te vergeten: water, gas,
elektriciteit, Telenet, Proximus, aarding, waterverzachter,
regenwater, omschakelsystemen, PV ...
We informeren je over de juiste voorzieningen: sectie
voedingskabel, type spanning, vermogen, 25D60, …
Alles in een afzonderlijke overzichtelijke aansluitkit.
Zo heb je de juiste info steeds bij de hand op de werf.
Geleverd aan huis in een overzichtelijke verpakking
Easykit brengt kennis samen, dat is slimme zelfbouw

Waterteller

Bypass
waterverzachter

Afvoer
waterverzachter

Sanitair
leidingwater

Gas

Data

Data Elektriciteit Water

In een particuliere woning volstaat een monofasige aansluiting van 40A. Dit is het eenvoudigst en het goedkoopst.
Wil je zeer veel fotovoltaïsche panelen plaatsen of heb je industriële toestellen, dan kies je beter voor drijfkracht.
Soms moet je kiezen voor het type spanning die in de straat ligt en heb je geen keuze. Contacteer je netbeheerder.

monofase 2 x 230V
driefasen 3 x 230V
drijfkracht 3 x 400V

40A (ampère)
32A (ampère)
25A (ampère)

9,2kVA
12,8kVA
17,2kVA
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