JMV universele schetsplaat en zakleidingplaat
Ontwikkeld in samenwerking met installerend Nederland
• Universeel: geschikt voor alle kabelgoot en draadgoot
• Toepasbaar voor alle gangbare kabeldozen
• Geschikt voor stekerbaar installeren
• Geïntegreerde trekontlasting voor flexbuis 16 en 19 mm
• Te combineren met de Schnabl Euro-Clip voor buismontage
• Snelmontage zonder gereedschap

PROFESSIONEEL BEVESTIGINGSMATERIAAL

Universeel
De universele schetsplaat van JMV kunt u gebruiken op alle kabel- en draadgoten en combineren met alle gangbare kabeldozen (AK 1, AK2, HAF 3640
en soortgelijke dozen). Hierdoor hoeft u slechts één universeel toepasbare
schetsplaat op voorraad te houden.

Bevestigen zonder gereedschap
Bevestigen gaat gemakkelijk en zonder gereedschap: u klikt eenvoudig de
schetsplaat op de kabelgoot. Met de flexibele ‘vingers’ wordt de schetsplaat,
ook op draadgoten en verticale goten, stabiel bevestigd.

Extra functionaliteiten
De JMV schetsplaat is ook uitermate geschikt voor stekerbaar installeren
met verschillende merken stekkers. Er is plaats voor meerdere connectoren.
Daarnaast heeft het product een geïntegreerde trekontlasting voor flexbuis
(16 en 19 mm) aan de zijkanten van de plaat.

Te combineren met Euro-Clip
Met een ESV kabelgootclip klikt u eenvoudig een Euro-Clip aan de
schetsplaat waarmee u vervolgens buis kunt bevestigen.

Vlak bevestigen
De schetsplaat kan middels perforatie worden gebogen voor een vlakke
positionering boven de goot. Handig als er weinig ruimte beschikbaar is
tussen goot en plafond.

Zakleidingplaat
Een ander alternatief als u weinig ruimte heeft, is de nieuwe zakleidingplaat.
Deze kan worden gecombineerd met een AK2 of HAF3640 kabeldoos, biedt
plaats aan één of twee connectoren en is voorzien van een geïntegreerd
trekontlasting (16/19 mm).

Pilots
De schetsplaat en zakleidingplaat zijn toegepast in verschillende pilotprojecten, waaronder een groot ziekenhuis en vanaf nu ook verkrijgbaar bij uw
groothandel.

Ook verkrijgbaar in RVS 304
voor de HACCP omgeving
en op aanvraag in RVS 316
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Kijk voor meer informatie op www.jmv.nl of bel +31 (0)38-4698200

