ICT-OPLOSSINGEN

van JMV en Schnabl

JMV potentiaalvereffening, computervloerpootklem
Voordelen en kenmerken:
• Zorgt voor een goed contact en vereffening van elektrische spanningen waardoor potentiële
schade aan de apparatuur kan worden voorkomen
• Kan seriematig gekoppeld worden
• Tijdbesparend door snelmontage

Toepassing
• Voor montage op de vloerpoten van de computer-, installatie- en tribunevloer in
datacenters en congresgebouwen
Artikel nr.

Omschrijving

Materiaal

Maat mm2

9500735

computervloerpootklem 20 - 25

koper vertind

30 - 60

Vpe
50

9500740

computervloerpootklem 25 - 35

koper vertind

30 - 60

50

JMV vertind aarddraad op rol
Voordelen en kenmerken:
• Zacht gegloeid koperdraad, vertind
• Ideaal voor potentiaalvereffening in computer-, installatie- en tribunevloer in datacenters
en congresgebouwen
artikel nr.

maat mm2

klem

gewicht

mtr

Vpe

9203525

35

7

25 kg

79,2

1

9205025

50

8

25 kg

55,2

1

Schnabl: ECV - Euro-Clip verbinder, aspiratiebuis computervloerpoot
Bij het uitbreiden van bestaande installaties, o.a. renovatieprojecten, levert het ‘stapelen’ van
nieuwe installaties veel gemak op. Ook zorgt het voor een flinke besparing op materiaalkosten.
Dankzij de Euro-Clip verbinder kun je, onafhankelijk van het merk beugel, verder monteren met
de veelzijdige Euro-Clip. Boren of demontage is niet meer nodig! Ook wanneer je installaties moet
monteren aan metalen of kunststof buizen in diameters tot 50 mm biedt de ECV voordelen.

Voordelen
✔✔ Stapelmogelijkheid bij beugels van andere merken
✔✔ Ook dwars te gebruiken
✔✔ Euro-Clip blijft nastelbaar voor uitlijnen
✔✔ Geschikt voor alle maten Euro-Clips
✔✔ Stapelen/verspringen van 16 mm naar 19 mm
Tip: De ECV biedt veel gemak bij het installeren van horizontale (aspiratie)buis aan
de steunen van zogenaamde computerpootvloeren bij serverruimtes.

ECV

ECV gemonteerd

Artikel nr.

Type

Omschrijving

230812

ECV

Euro-clip verbinder

Combinatie mogelijk met
Alle Euro-Clips

Vpe
200

Artikelnr.

Type

Omschrijving

Ø Diameter buis mm/Inch

Vpe

230225

EC 25 Grijs

Euro-Clip

25 mm - 1”

100

230929

EC 19 Rood

Euro-Clip

19 mm - 3/4”

200

230235

EC 25 Rood

Euro-Clip

25 mm - 1”

100
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