
CORONA (COVID-19) Update
Sinds het uitbreken van de Corona Pandemie werken veel 
werknemers al maanden vanuit huis. 
Langzaam is er wat verbetering en komen er weer minima-
le bezettingen op de kantoren. Zolang er nog geen vaccin is 
ontwikkeld blijft het onzeker hoe zich dit zal ontwikkelen. We 
doen er met elkaar alles aan om de economie toch draaiende te 
houden en nemen zoveel mogelijk de opgelegde maatregelen 
in acht. 

Veel bedrijven schaffen nu producten aan voor persoonlijke hy-
giëne, zoals handdesinfectiemiddelen. Ook met behulp van pic-
togrammen en belijningen doet men er alles aan om mensen 
op de juiste afstand van elkaar te laten werken. 

Sinds er wat versoepeling vanuit de overheid is kunnen wij als 
RMN incindenteel bezoek ontvangen. 
Ons bedrijf is ingericht op de tijdelijke 1,5 meter samenleving, 
maar bezoekers dienen altijd afspraak te maken. 
Zowel aan de kantoorzijde als aan de magazijnzijde kunnen 
bezoekers en chauffeurs hun handen ontsmetten. 
Wij bedanken u voor uw begrip en hopen elkaar op niet al te 
lange termijn weer normaal te kunnen ontmoeten. 

In de tussentijd wensen wij u namens het volledige RMN team 
een goede en gezonde zomer toe. 
Zorg niet alleen voor uw eigen veiligheid en gezondheid maar 
ook voor die van anderen.

Heeft u voor uw bedrijf ook een desinfectiezuil of diversen 
desinfectiemiddelen nodig, laat het ons dan weten. 
Wij leveren veel van deze producten uit voorraad.

Zomer 2020
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NTE SISTEMAS
Meer Dan Licht

Nieuw RMN agentschap per 1 juni 2020
RMN is de Benelux distributeur geworden voor de Spaanse fabri-
kant NTE Sistemas. Deze fabrikant is gespecialiseerd in LED ver-
lichtingsoplossingen voor zowel binnen- als buitentoepassingen. 

Een van de keypoints voor RMN zijn de hoge kwaliteit LED 
Schijnwerpers (Floodlights). NTE ontwikkelt en produceert 
volledig in de eigen fabriek in Spanje. Zeker tijdens de Corona 
Crisis komt het belang naar boven om te werken met Europese 
fabrikanten. RMN heeft daardoor veel opdrachten kunnen ver-
werken binnen de afgesproken leveringstermijnen. 
De LED verlichting van NTE kenmerkt zich door de zeer hoge lu-
men/watt verhouding wat een flinke energiebesparing betekent. 
Zowel de LED Schijnwerpers als de Straatlichtarmaturen kun-
nen optioneel voorzien worden van een Marine Anti-Corrosie 
behandeling wat ze zeer geschikt maakt voor zoutwater omge-
vingen, zoals havens en op schepen. Indien gewenst kunnen de 
schijnwerpers worden voorzien van een noodstroom batterij, een 
bewegingsdetector en een dimfunctie. 
De straatlicht armaturen kenmerken zich ook door een zeer laag 
energieverbruik en een groot aantal kan worden aangesloten op 
de NTE Solar Kit voor gebruik op plaatsen waar geen normale 
stroomaansluiting is. 
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NTE SISTEMAS
Een 100% Energiebesparing  met maximaal respect voor de omgeving.
De NTE Solar Serie bevatten de modernste LED-Technologie, een programmeerbaar verlichtingssysteemen een lichtintensiteits 
controle. Te gebruiken tot een hoogte van 7 meter is dit de ideale optie voor landelijke wegen, bouwplaatsen, aanlegsteigers, 
bedrijfsterreinen etc. Met de mogelijkheid om een aanwezigheidsmelder op te nemen voor een minimale lichtvervuiling, vooral in 
geïsoleerde gebieden. Dit altijd met behoud van de veiligheid voor personen. 
De Solar Kit is er in 4 verschillende uitvoeringen en kan eenvoudig worden gecombineerd met verschillende NTE hoog efficiënte LED 
Straatlichtarmaturen. De Solar Kit bestaat uit een Zonnepaneel, een Lithium-ion batterij met hoge capaciteit en een laag gewicht 
in combinatie met een grote duurzaamheid (minimaal 5 jaar gebruiksduur) en is IP66. Eenvoudig te monteren op elke standaard 
mast en tot 5 dagen gebruik afhankelijk van het model lamp.
De LED Straatlichtarmaturen zijn er in veel verschillende uitvoeringen en vermogens. Verkrijgbaar in verschillende lichthoeken 
om zo aan iedere eis van de wegbeheerder te kunnen voldoen. De LED3535 L90B10 heeft een superieure efficiëncy en een zeer 
hoge lumen/watt verhouding. De geschatte levensduur is >100.000 uur. De armaturen kunnen optioneel worden uitgevoerd met 
een speciale anti-corrosie coating voor extra bescherming in omgevingen met een zoute lucht, zoals kustgebieden en havens.
De complete armaturen worden in Europa geproduceerd wat een snelle levering en een hoge mate van flexibiliteit oplevert.
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DOUBLEPOWER!!
Een nieuwe standaard in duurzaamheid

RMN supplier of Daikin Marine
RMN kan nu ook Daikin Air Conditioning Units voor Marine toe-
passingen leveren. Verschillende opdrachten voor zeegaande 
schepen zijn inmiddels uitgeleverd. Dit is inclusief speciale split-
units gecertificeerd voor ATEX omgevingen. 
Daikin Packaged Unit air conditioners worden ingezet om de 
hoge temperatuur in mechanische- en elektrische ruimtes waar 
warmte wordt verzameld te stabiliseren. Ze leveren een hoog 
rendement met een breed werkbereik. 
De foto toont een voorbeeld van een grote Package Unit uit de 
Daikin US Serie welke inmiddels door RMN aan de klant is ge-
leverd.  

DAIKIN MARINE
Air Conditioning

DOUBLEPOWER!!
In zeer korte tijd is de doublepower!! SEA LED een veel ge-
vraagd armatuur geworden voor toepassing op zeeschepen. 

Na gedegen testen door een aantal grote rederijen heeft 
RMN diversen orders mogen ontvangen voor het zogenaamde 
re-lighting van verschillende schepen. 

Groot voordeel buiten de hoge kwaliteit, goede garantie, lange 
levensduur, hoge lumen/watt verhouding, zoutwaterbestendig-
heid en goede anti-verblindingsfactor is ook de korte levertijd. 
Diversen armaturen  liggen bij RMN op voorraad en worden 
dan ook zeer snel geleverd. De armaturen worden volledig in 
Europa geproduceerd wat zeker op dit moment van groot be-
lang is. Tevens kunnen wij met deze fabrikant veel speciale 
wensen van de klant doorvoeren. Ook vanuit andere sectoren 
komen de aanvragen voor de hoogwaardige LED oplossingen 
van doublepower!!, waarbij we zeer uitgebreide lichtbereke-
ningen voor de klant maken.
Door de toegenomen vraag van de SEA LED is de productie 
inmiddels al verder opgevoerd. 
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SWISS SOLUTIONS GRE/GRP PRODUCTEN
Swiss Solutions Kunststof Roosters worden ingezet op veel zeegaande schepen. Het is een zeer goede vervanger op veel plaat-
sen aan boord voor stalen roosters en heeft een groot aantal voordelen ten opzichte van de stalen roosters. Het product roest niet, 
het is flexibel en sterk, zeer goed anti-slip, lichter van gewicht, brandvertragend, chemicaliën bestendig en kunnen eenvoudig op de 
juiste afmetingen worden gezaagd. RMN levert standaard de kunststof roosters in een ISO Resin welke glasvezelversterkt is. ISO 
Resin is  zeer goed chemicaliën bestendig. De panelen zijn in diversen afmetingen en hoogten leverbaar alsmede in verschillende 
kleuren. De roosters worden eenvoudig gemonteerd met de Swiss Solutions roestvrijstalen AISI316 bevestigingsbeugels.  

Buiten de Swiss Solutions Kunststof Roosters zijn er diversen andere GRE/GRP 
producten voor veel verschillende toepassingen. Al deze producten zijn ontwik-
keld met als doel het verhogen van persoonlijke veiligheid. 

Veel gebruikt zijn de “Deck Grip Strips”, de “Ladder Rungs” de “Edge Grip” 
en de “Slip Grip Stair Tread Covers”. Met deze producten creëren we vooral 
ladder-, trap- en vlonderveiligheid. De materialen zijn verkrijgbaar in diversen 
afmetingen en kleuren en kunnen worden besteld met een fijne- of een grove 
anti-slip toplaag. 

Op de rechter foto zien we een voorbeeld waarbij de gangway niet voldoende 
veiligheid bood en de gebruiker ons vroeg een oplossing te bedenken zonder dat 
de roosters vervangen diende te worden. Met plaatsen van de Swiss Solutions 
Deck Grip Strips is er nu voldaan aan  de juiste veiligheid voor voetverkeer.


