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>  IJJOVATIE & OJTWIKKELIJG 2016

> HUIKESHOVEJ & ELTHERM  
 IJTRODUCEREJ HOGE 
 TEMPERATUUR KABEL

Innoveren, vernieuwen en ontwikkelen is essentieel voor ondernemers. 

Met innoveren speelt Huikeshoven in op de veranderende behoeften van onze 

klanten. Huikeshoven versterkt hiermee zijn marktpositie en dat is belangrijk 

voor de groei die we als bedrijf willen realiseren. U denkt bij innovatie waarschijnlijk 

aan een nieuwe uitvinding of een nieuw product. Maar Huikeshoven innoveert ook 

door een bestaand product of proces te verbeteren. Lees in deze nieuwsbrief onze 

ontwikkelingen van 2016 en dan zijn we nog maar op de helft van het jaar. 

Power to Heat is een bouwsteen die voor de netstabiliteit kan worden ingezet. Bij Power to Heat systemen 

wordt de overproductie van duurzame energie omgezet in warmte-energie, die eenvoudig gebufferd kan 

worden. Power to Heat is met name geschikt bij overcapaciteit van zon, wind en biomassa energie maar 

ook energie van conventionele elektriciteitscentrales. De Power to Heat systemen zijn vanwege hun snelheid 

uitermate geschikt om in de markt van negatieve regelenergie toegepast te worden. De Schniewindt 

high-performance doorstroomheaters zijn zeer geschikt voor de opbouw van een dergelijk Power-to-Heat 

systeem.

> HUIKESHOVEJ & SCHJIEWIJDT IJTRODUCEREJ  
 POWER TO HEAT

De veelzijdige zelfregelende verwarmingskabel ELSR-H is 

nu ook verkrijgbaar met een vermogen van 75w/m.  

De ELSR-H is voor hoge temperaturen tot 210°C te gebruiken 

in een groot aantal industriële toepassingen. Ook geschikt 

en goedgekeurd voor gebruik in explosiegevaarlijke  

omgevingen. De BOT versie van deze verwarmingskabel is 

zelfs bestand tegen agressieve chemicaliën, olie en  

brandstof, en dankzij deze hoge chemische bestendigheid, 

heeft deze een lange levensduur.

> HUIKESHOVEJ 
 HTA/RVS ATEX 

Huikeshoven installeert en levert al jaren met 

succes de HTA/RVS seriële verwarmingskabel. 

Mede door vragen vanuit de markt heeft Huikes-

hoven deze nu ook ontwikkeld voor toepassing in 

Atex, zone 2.

> HUIKESHOVEJ 
 PARASIL ATEX 

De contanctvermogen verwarmingskabel de 

parasil wordt ook al jaren geleverd door 

Huikeshoven. Ook deze kabel hebben we in 

2016 verder ontwikkeld zodat deze nu 

ook toepasbaar is in Atex zone 2.
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> Huikeshoven BV
  Bezoek- & leveradres Robijnstraat 6

   JL-7554 TB Hengelo

  Post- & factuuradres Postbus 50

   JL-7490 AB Delden

  Telefoonnummer +31 (0)88 - 889 88 50

  E-mail info@huikeshoven.nl

  Internet www.huikeshoven.nl 

  KvK 11014227 - Enschede

  BTW nummer JL005069798B01

  Bank gegevens IJG 67.18.40.355 - Hengelo

  IBAJ JL43 IJGB 0671840355

  BIC IJGBJL2A

> Vertegenwoordigingen:
  Eltherm GmbH www.eltherm.de verwarmingskabels, -slangen, -jackets

  Schniewindt GmbH www.schniewindt.de verwarmingselementen, -heaters

> Lid van:

  

Elektrische verwarmingssystemen moeten zorgeloos functioneren. Daarom biedt Huikeshoven u de 

mogelijkheid een service- en/of inspectieovereenkomst af te sluiten. Een goed opgeleid team inventariseert 

en inspecteert uw verwarmingssysteem en verzorgt jaarlijkse inspecties, reparaties en onderhoud.

>  HUIKESHOVEJ IJTRODUCEERT 
SERVICE- EJ IJSPECTIECOJTRACT

In samenwerking met OOI heeft Huikeshoven een cursus Tracing voor Isolatiespecialisten 

ontwikkeld. In de cursus maakt de isolatiemonteur kennis met de verschillende tracingsystemen 

en leert hij deze foutloos te herkennen. Tevens is veiligheid een belangrijk aspect, hetgeen ook de 

belangrijkste reden is voor de afbakening tussen het domein van de gediplomeerde elektromonteur 

en de opgeleide isolatiespecialist. 

>  HUIKESHOVEJ OJTWIKKELT CURSUS 
 TRACIJG MET OOI

Door deze innovatie heeft Huikeshoven zijn 

marktpositie versterkt, waardoor misschien wel het  

belangrijkste project voor Huikeshoven de uitbouw 

van het eigen kantoor is geworden. Belangrijk 

uitgangspunt voor de uitbouw was het creëren van 

ruimte voor teamwork. Het bedrijfspand is ‘

all-electric’ uitgevoerd: Het nieuwe gedeelte wordt 

verwarmd middels infrarood stralingspanelen. 

De laatste stap die nog gezet wordt is het 

aanbrengen van PV-panelen op het pand, zodat 

het geheel zelf voorzienend wordt.

>  UITBREIDIJG 
 BEDRIJFSPAJD

Momenteel ontwikkelen we een nieuwe website. 

Wij verwachten hier medio Juli mee live te gaan. 

Op de site geven wij aandacht aan de brede 

toepassingsmogelijkheden van 

onze elektrische verwarming. 

Ook op LinkedIn hebben wij

een eigen pagina, vanwaar 

we wekelijks onze volgers 

informeren.

>  JIEUWE WEBSITE & 
 SOCIAL MEDIA

> Industrial Processing 2016:


