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WAAROM STEKERBAAR
INSTALLEREN
Snel installeren met minimale arbeidsintensiviteit en zo min
mogelijk faalkosten: dat is stekerbaar installeren. Dankzij
volledige pre-engineering, prefab onderdelen en plug-en-play
installatie, installeer je snel en efficiënt.
Toepassings gebieden
Stekerbaar installeren kun je niet alleen bij de geëigende
verlichtingsconcepten inzetten, maar ook veel breder. Denk aan
utiliteitsbouw, renovatieprojecten, retail, en de woningbouw.

Tot
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Sneller
installeren

Tot

90%

De werkwijze start bij volledige pre-engineering en eindigt
in eenvoudige installatie van de prefab onderdelen. Het is
daardoor niet alleen veel efficiënter, maar zorgt ook voor
een flinke daling in faalkosten ten opzichte van conventioneel
installeren. Stekerbaar installeren staat daarom garant voor
eenvoud en snelheid.
Waarom kies je voor stekerbaar installeren:
• Tijdwinst tot wel 10x sneller ten opzichte van
conventioneel installeren
• Tot 90% minder faalkosten
• Plug & play installeren
• Onderhoudsvrij
• Installatie is makkelijk aan te passen

Minder
faalkosten

100%

Stekerbaar

HEMMINK EN ADELS-CONTACT, JOUW PARTNERS VOOR
STEKERBAAR INSTALLEREN
Adels-Contact is fabrikant van het stekerbare AC166Gsysteem, dat getest uitwisselbaar is met het GST18 systeem. De
AC166G-serie is een compleet pakket van snoeren, stekers,
verdelers en schakelboxen. Vrijwel alle componenten uit dit
systeem zijn te bevestigen zonder gereedschap. De hele serie
is van hoge kwaliteit volledig gecertificeerd en voldoet aan de
NEN1010 norm. Alle snoeren voldoen aan de strenge CPReisen en zijn bij uitstek toepasbaar voor stekerbare installaties.

Wat mag je van ons verwachten
• Projectering door eigen projectengineers die
gespecialiseerd zijn in stekerbaar installeren
• Offerte op maat gemaakt voor jouw project
• Persoonlijk advies door een dedicated adviseur stekerbaar
• Procesbegeleiding tijdens het logistieke traject
• Snelservice en korte levertijden: een groot voordeel als je
snel producten in huis moet hebben!
• Flexibele verpakkingseenheden: kleinere verpakkingen zijn
mogelijk

PROJECTERING, WIJ ONTZORGEN JOU!
Voor alle vragen die je hebt op het gebied van stekerbaar installeren kan je terecht bij onze specialisten. Heb je een project
onderhanden waarbij je stekerbaar installeren wilt toepassen, dan komt onze adviseur graag bij je langs voor een persoonlijk advies.
Compleet advies op maat
Op basis van de aangeleverde tekeningen van het project maakt de projectengineer een projectie en offerte op maat. Deze projectie
is tot in detail uitgewerkt. Vanaf de meterkast of voedingspunt worden de snoeren ingetekend naar de verdelers en naar het toe
te passen (prefab) schakelmateriaal. De groepenverdeling is ook eenvoudig af te lezen in de gemaakte projectietekeningen. De
bijgevoegde materiaallijst geeft een goed overzicht met daarin duidelijk weergegeven de types en aantallen snoeren met de bruto
prijzen en natuurlijk de bruto totaalprijs voor het project. Vanzelfsprekend wordt gerekend conform de wettelijke normen en eisen.
Zo heb je snel inzichtelijk wat de totaalkosten zijn. Onze adviseur komt de projectie vervolgens in een persoonlijk gesprek toelichten.
Begeleiding van bestelling tot levering
Ten aanzien van de levering kunnen we tevens veel werk voor jou uit handen nemen. In samenwerking met onze groothandelspartners
zorgen we ervoor dat de materialen per verdieping of per ruimte worden verpakt en op het juiste moment op de bouwplaats worden
geleverd. Dat is nog eens efficiënt en tijdbesparend!

Voorbeeld projectering doo

r Hemmink

TOEPASSING ADELS SCHAKELBOXEN
Met het AC166G-systeem en de diverse platte schakel- en
verdeelboxen van Adels-Contact kun je snel en veilig alle
verlichtingspunten of armaturen en andere aansluitingen
zoals wandcontactdozen en schakelaars van voeding
voorzien. De platte boxen kun je direct in holle wanden of op
systeemplafonds verwerken.
Hieronder laten we één oplossing zien*. Op
adels-stekerbaar.nl zijn de andere schema’s terug te vinden.
Wissel schakelbox type 3
Enkelvoudige aan/uit wisselschakeling

REKENTOOL: BEREKEN ZELF
HOEVEEL JE BESPAART!
Met stekerbaar installeren kun je veel tijd en geld besparen.
Hemmink heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee
je direct - en geheel vrijblijvend – kunt zien hoeveel je kunt
besparen door te starten met stekerbaar installeren. Ontdek
deze tool zelf en bereken hoeveel tijd en geld je bespaart!
Voorbeeldberekening: Als je 43 meter leidingen moet
leggen (met 2 verdeeldozen en 7 schakelmaterialen)
dan bespaar je maar liefst 76%!

Bereken je voordeel op
Adels-stekerbaar.nl

Scan mij!

Adels boxen 3-polig; wisselschakelbox: Een box voor
het realiseren van een wisselschakeling (hotelschakeling). Op
deze box kunnen naast de aanvoer (zwart) 2 wisselschakelaars
worden aangesloten (bruin) en natuurlijk de uitgang naar de
te schakelen verlichting (wit).

* = Naast deze box hebben we nog 3 andere types boxen
beschikbaar: de verdeelbox (voeding in, 3x voeding uit),
de sensorschakelbox (voeding in, voeding uit, sensor
in, verlichting uit), schakelbox (voeding in, voeding uit,
enkelpolige schakelaar in, verlichting uit).

COMPATIBILITEIT EN ADELS
De Adels producten zijn bewezen veilig uitwisselbaar
met het GST18-systeem. Dit is uitgebreid beschreven in
de compatibiliteitsverklaring en is onderbouwd met de
onderliggende DEKRA testrapporten.
Deze zijn op te vragen bij Hemmink via 038-469 82 05 of
info@hemmink.nl.
Onze totaaloplossing voor Slim & Snel installeren
De Adels producten kunnen eenvoudig gecombineerd worden
met het bevestigingsmateriaal van JMV en Schnabl. Samen
vormen deze modulair inzetbare producten moeiteloos een
efficiënte buis-, kabel- of stekerbare installatie. Denk bijvoorbeeld
aan montageplaten, kabeldozen, zadels, (kabel)beugels en
klempluggen.
Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden of een van onze
filmpjes, blogs of klantenreferenties bekijken? Of wil je uitrekenen
wat jij kan besparen in je volgende project door deze stekerbaar
te installeren? Bekijk dan eens onze website adels-stekerbaar.nl.

DIT IS OOK SLIM EN SNEL
STEKERBAAR INSTALLEREN!

info@hemmink.nl
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