
CORONA (COVID-19) Update
Helaas worden we allemaal nog steeds geconfronteerd met de 
COVID-19 pandemie en komen er nog veel besmettingen voor. 
Een positief gegeven is wel dat er minder ziekenhuisopnamen 
zijn geweest gedurende de zomer, maar hoe zich dat in de ko-
mende tijd gaat ontwikkelen weten we allemaal niet. 

Hopelijk heeft iedereen toch van een welverdiende zomerva-
kantie kunnen genieten waarbij er veel onder u de fraaie kan-
ten van Nederland hebben kunnen zien. We hebben gelukkig 
kunnen genieten van mooi zonnig weer. 

Wij hebben in de tussenliggende tijd al weer wat klanten op 
ons bedrijf kunnen ontvangen, waarbij de voorschriften goed in 
acht worden genomen om een ieder gezond te houden. 
Bezoek aan onze showroom met veel nieuwe producten die ook 
besproken zijn in de twee voorgaande nieuwsbrieven is dus op 
afspraak mogelijk. Wel vragen wij de bezoeker om bij gezond-
heidsklachten niet te komen en op die manier niet alleen uw 
eigen veiligheid en gezondheid maar ook voor die van anderen 
te beschermen. 

De desinfectiemiddelen blijven nog steeds volop een nood-
zakelijk iets en wij houden die dan ook voor onze klanten op 
voorraad. 

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, zoals tubes 
en flessen en triggerspray. 
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OPBERGBOXEN
Wij krijgen uit de scheepvaart, offshore en industrie steeds vaker 
de opdracht om grote opbergboxen te leveren, waarbij regelma-
tig de klant voor een niet standaard kleurcombinatie kiest. 
De boxen hebben een grootte van een blokpallet 1200x1000mm 
en een hoogte van 830mm. Ze zijn voorzien van een scharnier-
deksel welke geleverd kan worden met snelsluitingen en een oog 
om de deksel met een zwaar hangslot af te sluiten, zodat de 
producten in de box beschermt zijn tegen diefstal. 
De boxen zijn gemaakt van hoogwaardig HDPE en zijn vloeistof-
dicht. De volume capaciteit is 670 liter en de maximale belading 
is 500 kilo. 
De boxen kunnen eenvoudig op elkaar worden gestapeld tot een 
totale statische belading van 4.500 kilo. 
De boxen zijn voorzien van een voedingsmiddelen goedkeur. 
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WENCON UW PRODUCTEN PRAKTIJKTEST 
De Wencon UW producten getest door ODIN DIVING A/S 
Het Scandinavische duikbedrijf Odin Diving A/S heeft de Wencon UW Producten getest bij een watertemperatuur van 10⁰C. 
Het duikbedrijf heeft de test uitgevoerd, omdat ze met veel producten hechtings- en uithardingsproblemen ondervonden bij lage        
watertemperaturen. De eerste stap was de testvlakken te hydroblasten om vervuiling te verwijderen. Het doel was om te ervaren 
hoe de 3 Wencon UW Producten onderwater aan te brengen zijn en hoe ver de uitharding was na 4 uur en na 24 uur.
Alle 3 de Wencon UW Producten zijn aangebracht op een waterdiepte van 3,5 meter in 10⁰C  zeewater. 

Hieronder staan de ervaringen van Odin Diving A/S na afronden van de testen. 

Wencon UW Putty
Is een kneedbare pasta met een consistentie als klei en wordt gebruikt voor het vullen van scheuren en gaten. Het product wordt 
niet sponzig bij de verwerking onder water en na 4 uur uitharding heeft het bij deze watertemperatuur een gumachtige consisten-
tie. Na 24 uur is het volledig uitgehard en is er een goede hechting en kan men erover schrapen met de punt van een bikhamer 
zonder negatief effect. 

Wencon UW Cream
Zoals de naam het al zegt is het een Crème achtige textuur en het product kan het beste worden aangebracht met een spatel. Het 
wordt gebruikt voor het opbouwen en herstellen van oppervlakken.  De Wencon UW Cream verwerkt eenvoudig ondanks de lage 
watertemperatuur. Na 4 uur uitharding heeft het bij deze watertemperatuur een gumachtige consistentie. Na 24 uur is het volledig 
uitgehard en is er een goede hechting en kan men erover schrapen met de punt van een bikhamer zonder negatief effect. 

Wencon UW Coating
De Wencon UW Coating is getest op twee verschillende methodes van aanbrengen. De eerste was het product aanbrengen met 
een stugge kwast en en tweede met een spatel. Na 4 uur uitharding hadden beide testvlakken bij deze watertemperatuur een 
gumachtige consistentie. Na 24 uur is het volledig uitgehard en is er een goede hechting en kan men erover schrapen met de punt 
van een bikhamer zonder negatief effect. 

CONCLUSIE ODIN DIVING A/S
David Kofoed de duiker die de Wencon Producten heeft aangebracht was zeer tevreden met de resultaten van de Wencon range 
van UW producten en gaf aan dat de producten bij verre superieur zijn aan alle UW producten die ze tot op heden hadden gebruikt. 
De Wencon UW Producten zijn dus ideaal voor noodreparaties van kleine scheuren en algemene corrosiebehandeling onder water 
of op een nat oppervlak, waardoor er een zeer groot toepassingsgebied geschikt is voor deze 3 producten. 
De testen van de 3 Wencon UW Producten zijn op video opgenomen en kunnen via de Wencon en RMN Website wor-
den afgespeeld.      
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SEALITE
SOLAR LANTAARNS

SEALITE
Sealite is een gerenommeerde internationale fabrikant van 
speciale navigatieverlichting voor havens, waterwegen, wind-
farms, vuurtorens, aqua cultuur etc. De verlichting is van een 
zeer hoge kwaliteit en zijn veelal uitgevoerd met ingbouwde 
zonnecellen of een zonnepaneel, zodat ze stand-alone kunnen 
functioneren. Communicatie met veel van de verlichtingsar-
maturen kan op afstand via SATCOM, GSM, Bluetooth etc. Ook 
bestaat AIS monitoring tot de mogelijkheden. Sealite heeft ook 
een groot aanbod in Marine Boeien van kleine markeerboei-
en tot oceaanboeien met een diameter tot 3 meter. Voor RMN 
zijn de meest voorkomende producten de Marine Lantaarns en  
Barge Verlichting.

SOLAR MARINE LANTAARNS
In het programma Solar Marine Lantaarns is het aanbod 
van 1-2NM tot 5-12NM met een service life tot wel 12 jaar.             
Diversen van deze lantaarns hebben als optie GPS synchro-
nisatie en GSM monitoring. Afwijkende flitspatronen behoren 
veelal ook tot de mogelijkheid. Kleuren voldoen aan de IALA 
E-200-1 richtlijnen.
Deze serie lantaarns zijn IP68 uitgevoerd. 
De nieuwste SLC-510 lantaarns 5-9NM (foto rechtsboven) 
hebben een OLED touch screen display en hebben een Blue-
tooth bereik tot 50 meter via SealitePro® en en zijn Sealite 
Ready voor 2-weg communicatie via het Iridium Satellite net-
werk. Ideaal om zo de werking van de lantaarn te monitoren, 
waaronder de batterijlading, de werking van het zonnepaneel 
en de locatie wordt afgebeeld via Google Maps.
De lantaarn heeft een interne AIS - Type 1 en Type 3.
Deze lantaarns zijn uitgevoerd met de nieuwste Monocrystal-
line Zonnepanelen die 20% meer efficient zijn in vergelijking 
met andere zonnepanelen. 

Afbeelding links van de SL-70 Solar 
Lantaarn 2-3NM

Afbeelding rechts van de Barge 
Light 3NM Solar
 

BARGE LANTAARNS
Deze lantaarns zijn leverbaar in 2 en 3NM met een zonnecel 
om de interne batterij op te laden en de standaard uitvoering 
is ook leverbaar in 3NM met alleen een ingebouwde batterij en 
geen zonnecel. 
De batterij Barge Lantaarn is de meest geavanceerde in zijn 
klasse en is extreem gebruikersvriendelijk. Is gecertificeerd UL 
1104 en COLREG-72 met een 3NM bereik. De lantaarn heeft 
een batterij met een gebruiksduur van 45 nachten, is voor-
zien van een magnetische basis om zo eenvoudig op een barge 
te plaatsen. Verkrijgbaar als een 360 graden rondschijnende 
lamp met een flits karakter of continue brandend. De batterij 
is eenvoudig te vervangen en de lantaarn is IP67 uitgevoerd.
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SWISS SOLUTIONS SOPEP OIL SPILL KITS
Swiss Solutions levert een compleet gamma aan Sopep Oil Spill Kits en losse producten. De Kits zijn samengesteld volgens de 
geldende scheepvaart normeringen. Er zijn set bestaande uit 1, 2 of 3 kunststof containers of onze zogenaamde custom made kits. 
De Oil Only Producten zijn hoogwaardig en nemen geen water op. Speciaal voor andere vloeistoffen leveren we de Chemical Spill 
Producten. Wij kunnen u adviseren welke Spill Kit voor uw type schip de juiste is. De Spill Kits zijn voor ons voorraadartikelen. 

DOUBLEPOWER!! LED SOLUTIONS
doublepower!! als specialist van hoogwaardige LED verlichting staat bekend om een enorm lange levensduur, een zeer gunstig 
stroomverbruik, een enorm lage glare factor (verblindingsfactor) en levert een zeer hoge lichtopbrengst per Watt. Veel van de 
armaturen kunnen in extreme condities worden gebruikt zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur. De lichtberekeningen 
die doublepower!! maakt zijn zeer uitgebreid en laten de werkelijke hoeveelheid licht op de werkvloer zien. De kwaliteit van zowel 
de lichtberekeningen als de uitvoering van de projecten uit zich in zeer tevreden klanten die echte partners van doublepower!! 
worden. Het licht van de doublepower!! armaturen wordt als zeer prettig ervaren wat wij als RMN zelf ook met regelmaat te horen 
krijgen wanneer klanten en leveranciers ons magazijn bezoeken.  
Tot deze klanten behoren de fabrieken van Kia, Hyundai, Coca Cola, Pewag, de NATO, Tatra etc. Projecten zijn terug te vinden op 
de vernieuwde website van doublepower!!. 
Wilt u ook een vrijblijvend hoogwaardige realistische lichtberekening voor uw fabriekshal, magazijn of logistiek centrum neem dan 
contact met ons op. 
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DATA LINK MARINE FLOODLIGHT
Data Link Marine LED Floodlight - Drydock Lighting HB380 is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen op het ge-
bied van veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van werkverlichting. Is geproduceerd in overeenstemming met de CENELEC-norm 
HD63751 die de hoogste veiligheid en werkefficiëntie voor werknemers garandeert.
De lichtbron heeft een 8x hogere efficiëntie in vergelijking tot traditionele lichtbronnen. 
De lamp heeft geen breekbare glascomponenten, is bestand tegen stof en waterstralen en heeft een mechanische bescherming 
van IP66 en IK10. De reflector is voorzien van een vervangbare transparante beschermfolie die de lamp verder beschermt tegen 
invloeden van buitenaf, zoals verfnevel en tijdens straalwerkzaamheden. 
Het armatuur kan worden geleverd met verschillende typen lenzen met lichthoeken van 30, 60, 90 en 120 graden. 
De lichtopbrengst is spectaculair met 22.000 lumen wordt een groot werkvlak goed verlicht. 
Standaard wordt het armatuur geleverd met een 230Vac 50/60Hz en andere mogelijkheden zijn 110Vac 50/60Hz en 42Vac.
Omgevingstemperaturen waaronder het armatuur gebruikt kan worden zijn -40°C to +50°C. Deze armaturen worden op grote 
schaal op scheepswerven in het Midden-Oosten en Zuid-Europa gebruikt vanwege al deze eigenschappen.

Het armatuur kan worden geleverd op een van hoogwaardige materialen gefabriceerde trolley of er kan worden gekozen voor het 
steigerbuis beugelset of een wandbeugel. 

NORMA CONNECT KOPPELINGEN
Norma Connect Koppelingen worden toegepast om metalen buizen (GRIP-E) en kunststof buizen (FLEX-E) aan elkaar te 
verbinden. Deze trekvaste koppelingen behoren tot de top in de markt en hebben alle benodigde scheepvaart goedkeuringen. De 
koppelingen zijn verkrijgbaar met een NBR of een EPDM manchet al naar gelang de toepassing. Tevens zijn de koppelingen lever-
baar met een geïntegreerde vlambescherming (GRIP-FP). Het type REP-E is een reparatie koppeling die open te klappen is en zo 
over een bestaande buis geklemd kan worden om het lek af te dichten. De laatste ontwikkeling zijn de First Aid koppelingen die 
langer zijn en aan de binnenzijde een volledige manchet hebben. Deze kenmerken zich door een rij met bouten om de koppeling 
te klemmen om de buis. 
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SCANGRIP WERKVERLICHTING
SCANGRIP is een Deense fabrikant van LED werkverlichting die veelal oplaadbaar zijn. Een groot deel van het leveringsprogram-
ma bestaat uit lampen waar een magneet is ingebouwd om zo de lamp aan een metalen ondergrond te kunnen hechten en zo de 
lamp optimaal op het werk te kunnen richten. De lampen range met een magneetvoet bestaat uit zeer compacte (zakformaat) 
inspectielampen tot  schijnwerpers (de NOVA serie, zie foto’s) als een bouwlamp. De meest krachtige serie schijnwerpers kunnen 
worden geleverd met een optionele magnetische universele wandhouder. De schijnwerpers hebben de mogelijkheid om de lichthoe-
veelheid in stappen van 20% te kunnen aanpassen en zijn er in een lichtopbrengst van 1.500 tot wel 10.000 lumen. Een groot voor-
deel van deze acculampen is dat er veilig in vochtige ruimtes gewerkt kan worden. Scangrip heeft voor diversen lampen een aantal 
handige accessoires beschikbaar, zoals een driepootstatief of een beugel voor montage aan een steigerbuis of handrailing. RMN is 
Marine - Offshore distributeur voor deze producten. Een aparte groep zijn de Scangrip ATEX lampen voor Zone 1 - 21  2-22. 

RMN + SWISS SOLUTIONS SLANGEN
Wij kunnen een groot aanbod aan technische slangen leveren, waaronder ook diversen soorten brandslangen. Van Swiss Solutions 
houden wij brandslangen gebendeld met Storz nok 81 aluminium koppelingen op voorraad. Hoogwaardige Europese brandslang in 
de kleur rood op lengte van 20 meter en een doorlaat van 1.1/2 inch. Verder leveren we speciale drinkwater goedgekeurde slangen, 
diversen soorten luchtslangen, waterslangen, slangen voor schurende materialen, chemisch bestendige slangen, brandstofslangen 
etc. Eveneens leveren wij bijbehorende koppelingen en malleabele fittingmaterialen in staal, aluminium, messing, kunststof en 
roestvaststaal. 


