
Herfst 2021 DE EUROPORT EDITIE
Eindelijk is er weer de mogelijkheid om bij bedrijven op bezoek te kunnen gaan. Na bijna 2 jaar van lockdowns komen we gelukkig 
weer grotendeels terug in het normale patroon.
Sinds deze zomer konden we alweer bij klanten op bezoek en bezoek op ons bedrijf ontvangen. Het laten zien en in de hand heb-
ben van een product is toch anders dan via een beeldscherm.  
Wereldwijd heeft iedereen nog wel te maken met oplopende levertijden, door een tekort aan grondstoff en en logistieke uitdagin-
gen. We zijn zeer tevreden dat we de uitstekende resultaten van 2020 dit jaar alsmaar door mogen zetten en kunnen met behulp 
van onze Premium Fabrikanten onze klanten op tijd leveren. 
Nadat er veel onzekerheid was over de voortgang van beurzen gaat gelukkig de Europort 2021 bijna van start. Het is positief 
nieuws dat het mogelijk is om de beurs zo te houden als voorheen, zonder 1,5 meter afstand regel, horeca op de beurs gewoon 
open en geen verplicht looproutes. 
Het enige kleine verschil is dat iedereen bij de ingang niet alleen zijn toegangsbewijs moet tonen, maar ook de Corona Check App 
en Identiteitsbewijs. Zo voldoet de beurs aan alle door de overheden gestelde eisen. 
We heten iedereen van harte welkom in onze stand 2403 waar we veel nieuwe producten zullen tonen en er een 
mogelijkheid is om diversen van onze buitenlandse fabrikanten en product specialisten te ontmoeten. 
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WENCON EN EUROPORT 2021
Onze partner Wencon heeft een compleet aanbod aan producten en reparatie methoden welke zich inmiddels ook hebben bewezen 
voor uitlaatgassen wassers, ofwel exhaust gas scrubbers. Tijdens de Europort 2021 kunnen we U meer vertellen over hoe om te 
gaan met deze uitdagingen en hoe deze reparatie methoden enorm tijd besparen. 
Onze specialisten geven uitleg over Scrubber reparaties en conservering in o.a. de vochtige ruimtes, de GRE leidingen en het sta-
len leidingdeel wat de huiddoorvoer is bij een open loop systeem. 
Buiten dit specifi eke onderdeel kunnen we u gedegen informeren over ander Wencon Reparatie Methoden en hoe hiermee CO² 
emissie te reduceren. Ons motto is Reparatie in plaats van Vervangen.
Wencon Producten zijn volledig metaalvrij dus zijn het ultieme product om galvanische corrosie tegen te gaan. Eveneens bevatten 
ze geen oplosmiddelen. Voor de logistiek is dit een groot voordeel, omdat Wencon Producten vervoerd mogen worden door een 
vrachtwagen, vliegtuig, schip of trein zonder dat er DG (gevaarlijke stoff en) documenten nodig zijn. Dit bespaart aanzienlijk op 
transportkosten.   
Voor noodreparaties en dagelijks onderhoud heeft Wencon de zeer bekende Wencon Repair Kits, welke compleet met een uitge-
breide handleiding worden geleverd. 
Alle Wencon Producten hebben type approval certifi caten van ABS, DNV-GL, BV en  Rina en voor de Wencon Pipe tape hebben we 
een extra testcertifi caat van het Danish Force Institute met uitzonderlijke hoge druk resultaten. 

Ontmoet onze Wencon Specialisten op Europort 2021, stand 2403
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MIKO MARINE EN EUROPORT 2021
Miko Marine is een wereldwijd operende organisatie met hoofdkantoor in Noorwegen en is gespecialiseerd in allerlei oplossingen 
voor in- en onderwater inspectie en reparatie, marine berging & olie vervuiling preventie en het snel en veilig verwijderen van 
olie uit scheepswrakken.  
De laatste ontwikkelingen zijn producten voor het stoppen van het binnendringen van water in het geval van een schade aan de 
scheepsromp, veroorzaakt door ijs of een ander extreem hard object. De voor Polar IJs Condities ontwikkelde Miko Marine Polar 
Kit is van grote waarde voor alle type schepen die aan de Polar Code Certifi cering moeten voldoen, omdat het fysiek zal aantonen 
dat ze voorbereid zijn op het omgaan met rompschade die kan worden veroorzaakt door ijs. In 2007 was het beste voorbeeld 
het Cruise Schip m/v Explorer wat verloren ging in dit soort omstandigheden toen het een relatief kleine scheur in romp opliep 
door Hard Poolijs rondom Antarctica. 
Toegenomen Polar Traffi  c was voor IMO aanleiding om de POLAR CODE in 2017 te introduceren om veiligheid van schepen te 
vergroten en om vervuilingsrisico’s te voorkomen zeker in dit soort kwetsbare gebieden.
Onze specialisten kunnen u meer uileggen over Miko Marine Producten en Systemen op Europort 2021 stand 2403



doublepower!! is een Europese fabrikant van zeer hoogwaardige LED verlichting met een uniek ontwerp en warmte management. 
Ze hebben een lange historie in T5 TL verlichting en LED verlichting. Het aanbod aan LED armaturen bestaat uit speciale arma-
turen voor industrie, zeegaande schepen, off shore toepassingen, toepassingen met hoge omgevingstemperaturen, winklecentra, 
sportstadions, logistieke pakhuizen, billboards en speciale LED oplossingen voor het Duitse Infarm.  

Speciaal Thermisch Managment verzekert dat veel van de soorten armaturen ontwikkeld zijn om een levensduur van meer dan 
100.000 uur te verzekeren. Garantie betekent bij doublepower!! over het complete armatuur. 
De LED modules hebben een speciaal ontwerp en liggen dieper ingebed in de behuizing, met speciale optieken en refl ectors 
bereikt doublepower!! extreme lage verblindingswaarden met een zeer hoge effi  ciëntie aan lumen lichtstroom. Voor speciale 
toepassingen kunnen sommige armaturen ook uitgevoerd worden met een speciale diff user welke de UGR waarden nog verder 
verlaagt. Alle doublepower!! LED armaturen hebben geen stroboscopisch eff ect met draaiende machines. 

Het speciaal voor Marine en Off shore ontwikkelde SEA LED armatuur heeft zijn waarde en kwaliteit inmiddels voor 2 jaar bewe-
zen in de praktijk en duizenden zijn er in die tijd in gebruik genomen op zeegaande schepen die in de zwaarste omstandigheden 
opereren. Het armatuur is IP68 en is uitgevoerd met een ademventiel om condensvorming in het armatuur te voorkomen. De 
doorzichtige buis is gemaakt van de hoogst verkrijgbare kwaliteit UV stabiel polycarbonaat of van het extreem sterke borosilicaat-
glas (optioneel met een HACCP folie leverbaar). Het armatuur is ontwikkeld voor een levensduur van 80.000 uur. Top kwaliteit 
Europese drivers zorgen voor een probleemloze werking en hebben geen eff ect op de electronica van het schip.  

Speciaal met de Europort introduceren we het NIEUWSTE doublepower!! armatuur voor     
Marine/Off shore/Industry

Alle doublepower!! armaturen worden in eigen fabriek Tsjechië geproduceerd, wat zorgt voor korte levertijden. 
Onze doublepower!! specialisten kijken ernaar uit om U te ontmoeten en meer te vertellen over deze producten en 
assisteren graag om uw energieverbruik en CO² emissie voetafdruk te verlagen. 

Welkom op Europort 2021 stand 2403 

                                                                                                                                           
Repair Management Nederland B.V. – Jade 300 – 3316 LJ Dordrecht – Netherlands                          

Phone +31 (0)85 27 32 216 – email info@rmn.eu - www.repairmanagement.nl

RMN NIEUWSBRIEF

DOUBLEPOWER!! EN EUROPORT 2021
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NTE SISTEMAS EN EUROPORT 2021
Deze Europese fabrikant gevestigd in Spanje ontwikkeld en produceert alle producten in eigen fabriek in Spanje. Reeds meer 
dan 10 jaar ligt de focus op ontwikkeling van producten gebaseerd op state-of-art-technologie, van hoge kwaliteit met lage 
energiekosten. Het belangrijkste werkgebied is Europa en het Midden-Oosten, waarbij zeker in het Midden Oosten het thermisch 
management van het armatuur van groot belang is. 

Met de door deze fabrikant ontwikkelde speciale technologie produceren ze een zeer hoge lumen/watt effi  ciëntie, welke extreem 
hoog is tegen een energie verbruik die veel lager is dan bij veel andere LED producten op de markt. Veelal is dit verschil wel meer 
dan 30% in het voordeel van NTE Sistemas. 

De belangrijkste producten voor RMN zijn de LED Schijnwerpers en LED Straatlichtarmaturen welke met en zonder Solar Kit zijn 
te leveren. Voor toepassing waar geen stroomtoevoer aanwezig is zijn de NTE Solar Systemen de Ultime Oplossing. We hebben 
systemen tot 12.000 lumen als Solar Kit. In de winter van 2020/2021 hebben we in Nederland getest met dit systeem en zelfs 
gedurende de kortste dagen met geen direct zonlicht werkte de verlichting naar behoren. 
Na deze testen werd dit een zeer succesvol product voor deze regio. 

Voor zeegaande schepen en gebieden met een zoute lucht kunnen we alle NTE producten leveren met een speciale Anti-Saline
Coating. Dit is een speciaal goedgekeurde en gecertifi ceerde coating om de aluminium behuizing te beschermen tegen corrosie 
zonder dat het negatief eff ect heeft op de temperatuurhuishouding van de LED, driver en andere componenten. 

NTE Sistemas LED Schijnwerpers en Straatlichtlantaarns zijn uitgevoerd met een ademventiel die de luchtdruk binnen- en buiten 
het armatuur compenseert en zo de levensduur van de componenten en pakkingen beschermt, de temperatuur reduceert en 
condensvorming voorkomt. 

Met 3 productlijnen aan LED Schijnwerpers bedienen we de complete vraag van 3145 lumen tot wel 149.390 lumen in één arma-
tuur. Veel van deze Schijnwerpers kunnen in verschillende lichthoeken worden geleverd. 

NTE SISTEMAS = HOGE LICHTOPBRENGST @ LAAG ENERGIE VERBRUIK

NTE Sistemas biedt ook lichtberekeningen voor schepen en kranen aan.

Onze NTE Sistemas specialisten kunnen u meer uitleg geven op Europort 2021 stand 2403
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TEP EX EN EUROPORT 2021
Meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van producten die ingezet worden in potentieel explosief gevaarlijke omgevingen als 
gassen, dampen en stof in industriën als raffi  naderijen, off shore installaties, petrochemische industrie, chemische industrie, far-
maceutische industrie, voedingsmiddelen productie, scheepsbouw en mijnbouw. 

In overeenstemming met de nationale regelgeving zijn alle TEP Ex producten en systemen voor kwaliteitsgarantie gecertifi ceerd 
door een geautoriseerde certifi ceringsinstantie volgens de ATEX-richtlijn 2014/34/EU.

Het productieproces wordt uitgevoerd volgens de hoge normen van ISO 9001 (Kwaliteits Waarborg Systeem) en ISO 14001           
(Milieu Management Systeem), wat zorgt voor producten van hoge kwaliteit met een constante zorg voor het milieu.

Het aanbod aan producten bestaat uit: Verlichtingsarmaturen, installatieapparatuur, besturingseenheden, aardingsapparatuur, 
verdeelkasten, signalering, EX mijnbouwapparatuur en accessoires. 

Onze EX ATEX specialisten kunnen u meer vertellen op Europort 2021 stand 2403
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Secom is een Spaanse fabrikant die LED verlichting ontwikkelt en produceert in een zeer breed aanbod. Ze bieden oplossingen 
voor binnenshuis, buiten (straat- en tuinverlichting), industrie sport, tuinbouw en ATEX aan. 
RMN is verdeler voor SECOM indstriële armaturen, binnenverlichting voor kantoren en accomodaties aan boord van schepen en 
ATEX schijnwerpers.
Het bedrijf produceert ca. 90% in eigen fabriek in Spanje en ca. 10% komt van buiten Spanje.
Speciaal voor nauwe ruimtes waar wel behoeft is aan voldoende licht, maar men geen high-end armatuur nodig heeft bieden 
we een extreem slank LED armatuur aan die door gebruik te maken van een snel-connector de installatietijd enorm reduceert.
Dit IP66 armatuur zal op Europort 2021 worden getoond.

Onze verlichtingspecialisten kunnen u meer laten zien op Europort 2021 stand 2403

SECOM EN EUROPORT 2021
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DATA LINK EN EUROPORT 2021
Fabrikant van hoge kwaliteit industriële draagbare LED verlichting, hoofdzakelijk voor marine en off shore. Het bedrijf is gevestigd 
in Kroatië en alle producten worden in eigen fabriek in Kroatië ontwikkeld en geproduceerd. 
Het bedrijf staat zeer bekend for werkverlichting op scheepswerven, speicaal voor gebruik in droogdok en nauwe ruimtes aan 
boord. 
De grootste gebruikers zijn vooral gevestigd in Kroatië, het Midden Oosten, Griekenland, Italië, Duitsland, Spanje, Portugal, Bul-
garije en steeds vaker in Noord Europa in landen als Zweden en Finland.  
RMN is pas sinds 2020 de Benelux distributeur voor DATA LINK om deze producten in onze thuismarkt te introduceren. 

De GalaLED is een extreem succesvol type verlichting welke werkt op veilige spanning als 24 Vac, 42 Vac, 110 Vac/Vdc en 
24 Vdc. Deze armaturen zijn uitermate sterk (IK10) en worden ingezet in verschilende fases in het werkproces als staalwerk,      
gritstralen, hogedruk reinigen en anti-corrosie bescherming aanbrengen. 

Voor potentieel explosie gevaarlijke omgevingen is er de EX GalaLED welke ingezet kan worden in Zone 1, 21, 2, 22 en geeft 
een lichtopbrengst van 2.500 lumen. Alle Data Link EX verlichting is eenvoudig te herkennen aan de gele behuizing. 

Een extreem hoge lichtopbrengst geeft de Data Link HB380 Marine Dock LED schijnwerper. Deze schijnwerper geeft 22.000 
lumen. Dit is ideaal bij het stralen en het spuiten van verf in o.a. het droogdok.  

Een andere LED oplossing, vooral ingezet bij nieuwbouw is de DL-SEAL. Dit is draagbare lijnverlichting met verschillende ophang 
mogelijkheden wat het armatuur enorm fl exibel in te zetten maakt.

Speciaal op Europort Fair introduceren we de NIEUWE Data Link EX LED SCHIJNWERPER voor 
Marine/Off shore/Industry

Onze verlichtingspecialisten kunnen tonen u graag deze producten op Europort 2021 stand 2403


