Importeur met kennis en sterke merken
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Verdeelboxen

3‐polig

Productgroep:

Verdeler voor stekerbaar installeren

Merk:

Adels

Type:

3‐polig

Nom. (meet)spanning (V):

230

Aantal polen:

3

Beschermingsgraad (IP):

IP54

Aantal ingangen:

1

Kleur codering/contactinzetstuk:

Zwart

Materiaal behuizing:

Polyamide (PA)

Lengte (mm):

130

Hoogte (mm):

40

Breedte (mm):

100

Type geïntegreerde schakeling:

Geen

Adels‐Contact introduceert vier nieuwe schakelboxen op de markt als aanvulling op het succesvolle AC 166G
systeem voor stekerbare installaties. Deze platte schakel‐ en verdeelboxen kan de installateur eenvoudig
verwerken in holle wanden of op systeemplafonds om verlichting te schakelen en/of stroom te verdelen.
Voorgemonteerde schakelboxen
De toepassingen van deze nieuwe schakelboxen variëren van een 20A‐stroomverdeler tot (wissel)schakelaars
aangestuurd door bewegingsmelders of wandschakelaars. De schakelboxen zijn volgens de norm standaard
voorzien van ingebouwde trekontlasting en worden volledig voorgemonteerd aangeleverd. Alles
vanzelfsprekend conform de EN 61535 norm.
(Sensor)schakelbox type I: bewegingssensor, schakelt verlichting m.b.v. bewegings‐ of
aanwezigheidsmelder/sensor voor met name uitiliteitsgebouwen.
Doel: verlichting schakelen met een bewegings‐ of aanwezigheidssensor, voorzien van doorvoerleiding, in‐ en
uitgang
Schakelbox type II: schakelbox 16A/250A: verlichting schakelen met een enkelvoudige schakelaar, voorzien
van doorvoerleiding voor met name utiliteitsgebouwen.
Schakelbox type III: verlichting schakelen met een wissel‐ of hotelschakelaar voor met name
utiliteitsgebouwen
Verdeelbox type IV: stroom verdelen naar de verschillende ruimtes over het plafond (achter het
systeemplafond), voorzien van 1 ingang en 3 uitgangen, voor met name verlichtingstoepassingen voor
utiliteitsgebouwen
ordercode

Serie

Nom. (meet)stroom (A)

Aantal uitgangen

Type verdeler

1805280

Verdeelbox

20

3

Verdeelblok

1805281

Schakelbox

16

1

Schakelverdeler

1805282

Schakelbox

16

1

Schakelverdeler

1805283

Schakelbox

16

0

Schakelverdeler

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.

