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Adels AC166 VLCG/325 700 Snoeren voor stekerbaar installeren B2ca koppelsnoeren 3x2,5 zwart
1805406
Bestelnummer:

1805406

Productcode:

9B478370

EAN code:

8712251382607

Productgroep:

Snoeren voor stekerbaar installeren

Omschrijving:

Koppelsnoer, 3‐polig, 2,5mm2, 700cm. zwart, B2ca

Merk:

Adels

Serie:

B2ca koppelsnoeren

Type:

3x2,5 zwart

De B2ca‐snoeren voldoen aan de strengste veiligheidsnormen op het gebied van de NEN 8012 CPR wetgeving
voor stekerbare installaties. Deze snoeren mogen in de omgeving met grote gevolgschade en een hoog
afbreukrisico, zoals bijvoorbeeld zorgcentra, grote bijeenkomstruimtes of woonruimtes met logiesfunctie,
worden toegepast. Daarnaast dekt deze klasse ook concurrerend de lagere Cca‐klasse af.
Hemmink heeft een compleet pakket snoeren voor stekerbaar installeren in het assortiment. Met de Cca, Eca,
Dca en B2ca snoeren kan Hemmink nu snoeren voor alle brandklasses (dus voor iedere situatie) en in
verschillende lengtes leveren. Selecteer de juiste brandklasse op basis van de NEN 8012 en de CPR‐
regelgeving.
Meer weten over stekerbaar installeren? Bekijk onze pagina met artikelen, blogs, rekentool en nog meer.
Conformiteitsverklaring
Het toepassen van het Adels‐Contact AC166G systeem in combinatie met het Wieland GST18 systeem voldoet
volledig aan de veiligheidseisen conform de norm NEN 1010 / NEN‐EN‐IEC 61535. De conformiteitsverklaring
en onderliggende DEKRA testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar via info@hemmink.nl of tel. 038‐
4698205.
Meer over Adels‐Contact
Al 20 jaar produceert de Duitse fabrikant Adels‐Contact de AC 166G range die volledig gecertificeerd is en
voldoet aan de strenge norm NEN61535 voor toestelverbindingstopcontacten bestemd voor aansluitingen in
vaste installaties. Het is een compleet pakket van snoeren, stekers en verdelers dat geschikt is voor stekerbaar
installeren. Denk hierbij aan stekkersystemen ‘G’ serie 3‐, 4‐ en 5‐polig, chassisdelen 3‐, 4‐ en 5‐polig, T‐
splitters en net‐ en verbindingssnoeren.
Type geconfectioneerde kabel

Verbindingskabel

Aantal polen

3

Nom. geleiderdoorsnede (mm²)

2.5

Halogeenvrij

Ja

Nom. (meet)spanning (V)

500

Nom. (meet)stroom (A)

20

Uitvoering zijde 1

Stekker

Uitvoering zijde 2

Contrastekker (female)

Totale lengte (mm)

7000

Eurobrandklasse volgens EN 13501‐6

B2ca

Adels
Adels Contact levert onder andere aansluitsnoeren voor stekerbaar installeren. U kunt deze producten combineren met het
bestaande pakket JMV en Schnabl bevestigingsmaterialen. Daarnaast heeft Adels Contact ook steker‐, bevestigings‐ en
verbindingsmateriaal voor de verlichtingsindustrie in het leveringspakket.
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Hemmink B.V. is een moderne en professionele importeur van producten op het gebied van elektrotechniek, industrie, verlichting en HFC.
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Kleur behuizing

Zwart

Mantelkleur

Zwart

Mechanische codering

Nee

Kleur codering/contactinzetstuk

Zwart

Kabeltype

H05Z1Z1‐F

Pool‐markering

L, N, PE

Type vergrendeling

Geen

Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot (°C)

70

Kabel continutemperatuurbestendig tot (°C)

70
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