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Vakbeurs voor sanitair, verwarming, luchtbehandeling en hernieuwbare energie

Dat zijn de topitems op SHK ESSEN 2018
Markt- en technologieleiders presenteren digitale en efficiënte oplossingen
Van 6 tot 9 maart wordt de SHK ESSEN in Messe Essen het toneel van de
nationale en internationale topmerken van de branche. Onder de 570
standhouders op de eerste vakbeurs voor sanitair, verwarming, luchtbehandeling
en hernieuwbare energie van dit jaar in Duitsland zitten de marktleiders van de
sanitair- en verwarmingsindustrie. Tot de topmerken uit de sanitairtechniek in hal
6, 9, 10, 11 en 12 behoren onder andere: Bette, Burgbad, Dallmer, Dornbracht,
Duravit, Grohe, Hansa, Hansgrohe, Hüppe, Ideal Standard, Kaldewei, Keramag,
Kermi, Keuco, Kludi, Laufen, Schell en Villeroy & Boch.
De aanbieders op het gebied van installatietechniek en drinkwatersystemen zijn
bijvoorbeeld: BWT, Fränkische Rohrwerke, Geberit, Georg Fischer, Grünbeck,
Judo, Seppelfricke, Viega en Wavin. Bij de sanitairindustrie staan volgens VDMA
(Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)/Blue Responsibility en
Industrieforum Sanitär ook de thema's Ergonomie en Veiligheid centraal. Vooral
met het oog op de demografische verandering wordt dit thema steeds belangrijker.
De Duitse sanitairindustrie biedt talrijke oplossingen aan: bijvoorbeeld
instapdouches, anti-slip oppervlakken, verhoogde wc's en digitale kenmerken zoals
geïntegreerde warmwaterbegrenzers en elektronische bedieningspanelen.
De badkamer als wellness-oase
Volgens een studie van het 'Instituut van de Toekomst' wil zeventig procent van de
mensen rust en ontspanning in de badkamer. De badkamer wordt een welzijnsplek
voor lichaam en geest, waar een aantrekkelijk productdesign en intuïtieve
functionaliteit samenkomen. Reinigingsvriendelijke materialen maken het
schoonmaken gemakkelijker. Een ander zwaartepunt: drinkwaterhygiëne dankzij
op internet gebaseerd gebouwenbeheer. Hieronder vallen systeemoplossingen die
schoonspoelen via smartphone, tablet of laptop mogelijk maken. Vooral bij de
toepassing van hernieuwbare energie voor de verwarming van drinkwater krijgt de
drinkwaterhygiëne meer aandacht.
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Een belangrijk thema van de fabrikanten van verwarmingssystemen in hal 1, 2 en 3
is de digitale verwarming. Volgens het Bundesverband der Deutschen
Heizungsindustrie kan hierdoor het energieverbruik tot ongeveer 15 procent
afnemen. Een ander hoofdthema vormen de hybride verwarmingssystemen met
combinaties van verschillende energiebronnen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld gasen oliegestookte hoogrendementsketels, warmtepompen of houtgestookte ketels
in combinatie met zonne-energie. Door steeds de voordeligste energiebron te
gebruiken, kunnen dergelijke installaties de energiekosten verlagen en door het
gebruik van hernieuwbare energie sparen ze het klimaat. Bovendien staat het
gebruik van zelf opgewekte stroom uit fotovoltaïsche zonnepanelen voor het
opwekken van warmte centraal.
Fabrikanten van verwarmingssystemen kiezen voor digitale verwarming en hybride
verwarmingssystemen.
Op de SHK ESSEN behoren tot de belangrijkste standhouders op het gebied van
verwarmingstechniek onder andere: Brötje, Buderus, Caleffi, Danfoss, Fröling, Glen
Dimplex, Grundfos, Honeywell, IMI Hydronic Engineering, Junkers, Kermi, KSB,
Mitsubishi Electric, Oventrop, Remko, Rotex, Roth Werke, Stiebel Eltron, Uponor,
Vaillant, Viessmann, Weishaupt, Wieland-Werke, Wilo, Wolf en Zehnder.
Naast een energie-efficiënte en digitale verwarming zijn hygiënisch goed werkende
beluchtings- en klimaatsystemen belangrijk voor een gezond woonklimaat. Centraal
staan bijvoorbeeld energiebesparende en slimme technologieën, die warmte
terugwinnen en de benodigde capaciteit automatische aanpassen aan de behoefte.
Deze systemen worden op de SHK ESSEN onder andere aangeboden door Helios
Ventilatoren, Kampmann, Maico Elektroapparate-Fabrik, Systemair en Trox.
Beurs voor makers met in het assortiment oplossingen voor elektronische
gegevensverwerking en gereedschap
Als beurs voor makers richt de SHK ESSEN zich naast architecten en planners
vooral op ambachtslieden. Commerciële en technische software voor de branche
vindt de bezoeker in hal 1 bij Data Design System, Hottgenroth Software, PDS en
Trimble International. Bovendien presenteren in hal 7 het Autohaus Reintges, GC
Großhandels Contor, de Heinrich Schmidt Gruppe, Rems, Rothenberger, Theo
Förch en WVG, werktuigen en technische uitrusting.
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Een overzicht van alle standhouders van de SHK ESSEN 2018 is te vinden op
www.shkessen.de.

