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Straatmeubilair

Algemene informatie
 
Triax is een Deense fabrikant, behorend tot de inter-
nationale Nielsen & Nielsen Holding. Al meer dan 35 
jaar produceert het bedrijf kasten voor buitengebruik, 
waarin apparatuur voor FttH, elektriciteit, gas, tele-
foon en kabeltelevisie wordt gemonteerd. 

Veel van deze kasten zijn ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met afnemers uit heel Europa en het 
Midden Oosten. Daardoor heeft Triax veel ervaring 
opgedaan met invloeden als temperatuur, vochtig-
heid, ventilatie en bestendigheid tegen beschadiging. 
Met name ook de kennis van corrosiebestrijding heeft 
het Deense bedrijf op grote hoogte gebracht. 

Zoals u mag verwachten bij een modern productie-
bedrijf, heeft Triax zich ontwikkeld tot een dynamisch 
en flexibel bedrijf, dat kan voldoen aan de hoogste 
eisen van de klant. De kennis en ervaring hebben 
geleid tot een groot aantal standaard uitvoeringen 
van het straatmeubilair, maar door de flexibele pro-
ductiemethode kan Triax ook heel goed maatwerk 
leveren.

Triax mag zich beroemen op een grote reputatie in 
het verwerken en behandelen van gegalvaniseerd 
plaatstalen kasten. De kasten ondergaan een speciale 
anticorrosie behandeling; hierdoor is een zeer lange 
levensduur gegarandeerd.

Afhankelijk van de marktvraag kan Triax ook andere 
materialen, bijvoorbeeld roestvaststaal, verwerken en 
behandelen. Een voorbeeld van deze flexibiliteit is de 
ontwikkeling van een complete serie kasten speciaal 
voor de Nederlandse markt van kabeltelevisie. In 
deze brochure vindt u het complete programma van 
Triax, geschikt voor de Nederlandse markt. De klei-
nere typen zijn veelal vervaardigd van gegalvaniseerd 
plaatstaal, voorzien van een Rilsan coating. De gro-
tere typen bestaan vaak uit roestvast staal, voorzien 
van een polyester coating.
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Straatmeubilair

Binnen de Triax kastenserie kunt u kiezen uit de series 
voor wandopstelling of vrijstaand. De vrijstaande kasten 
worden altijd buiten gebruikt; de wandkasten zowel 
binnen als buiten. De kasten zijn uitgevoerd in gegalva-
niseerd plaatstaal (GR, SA en WC-serie) of roestvaststaal 
(de RS-serie). Naast het leveren van producten uit de 
standaard series, is maatwerk altijd mogelijk.  

Triax heeft het productieproces vergaand geautomati-
seerd. Zo zijn er uitgebreide lakstraten en is de afwerking 
van de producten fraai: geen scherpe kanten, optimale 
ventilatie en verschillende afsluitmogelijkheden. In de 
loop der jaren heeft het bedrijf veel kennis opgebouwd 
van plaatstalen en roestvaststalen constructies.
De kasten van Triax worden onder andere gebruikt voor 
het plaatsen van FttH, elektraverdeelsystemen, appara-
tuur voor gasnetten, drukriolering, telefonie en kabelte-
levisie. Er zijn kasten voor heel verschillende situaties, de 
afmetingen variëren dan ook van kleinere exemplaren 
tot heel grote. 

Kwaliteit hoog in het vaandel
Het leveren van producten van constante kwaliteit staat 
hoog in het vaandel bij Triax. Dat uit zich op velerlei 
manieren. Bijvoorbeeld bij de lasnaden. Dankzij het 
geautomatiseerde proces is iedere las identiek en van 
gelijke kwaliteit. En net als u gewend bent bij andere 
ontwerpen van Deense afkomst tekent ook Triax voor 
de kastenserie voor mooi design. Het gebruik van de 
uitgebreide lakstraten draagt eveneens bij aan de hoge 
kwaliteit. Koppel daaraan de unieke coatingprocessen, 
en u kunt beschikken over perfect bewerkte kasten met 
een mooi glad oppervlak, duurzaam en goed. Triax heeft 
in 2006 het certificaat ISO 14001 ontvangen.

Rohs-verklaring
Net als andere moderne fabrikanten heeft Triax een 
RoHS verklaring. Dit is een Europese norm waarmee men 
het gebruik van zware metalen als lood, cadmium en 
chroom verder wil terugdringen. In de praktijk betekent 
dit dat Triax met haar toeleveranciers heeft afgesproken 
om geen loodhoudende materialen toe te passen. U kunt 
er dan ook van verzekerd zijn dat de Triax kasten en de 
productie voldoen aan de Europese milieuregelgeving.

Extreme omstandigheden
Stof, extreme temperaturen, trillingen, zout, vocht en 
helaas ook mensen die de kasten moedwillig bescha-
digen, doen constant een aanslag op de kwaliteit van 
de Triax producten. Het bedrijf heeft veel expertise op 
het gebied van bijzondere toepassingen en levert bui-
tenkasten voor gebruik onder zeer extreme weersom-
standigheden, zoals die zich voordoen in bijvoorbeeld 
IJsland en Groenland of Saudi-Arabië. Kasten voor deze 
landen worden voorzien van een airco of verwarming, in 
dubbelwandige uitvoering en goed geïsoleerd of bijvoor-
beeld volledig stofdicht. Met name bij toepassing in het 
woestijnklimaat is dit laatste een keiharde voorwaarde 
om de apparatuur in de kast te beschermen. De ervaring 
die hiermee wordt opgedaan komt ook voor de produc-
ten voor de Nederlandse markt goed van pas.
Kortom, veel kwaliteit en mogelijkheden bij deze Deense 
fabrikant. Niet voor niets werken Triax en Hemmink al 
meer dan dertig jaar samen.
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Overzicht Triax kasten

Kast Montageplaat 

Artikelnummer Type Uitwendige afmeting                                
mm

Nuttige montageruimte
mm

Opmerking Artikelnummer Type Afmeting montageplaat                           
mm

Dikte montageplaat
mm

H B D H B D H B D

320009 20 SA 1 mp-00 1.300 146 89 493 123 60 326110 PL 1 493 123 9 9

320023 35 SA 2A 1.300 269 120 493 250 90 328120 PL 2 B 493 243 12 12

320025 35 SA 2KA 1.050 269 120 293 250 90 328118 PL 2 B 293 243 12 12

321010 GR 343 1.250 392 225 600 340 192 326122 PL 340-15 600 340 15 15

321020 GR 473 1.250 522 225 600 470 192 326134 PL 470-15 600 470 15 15

321030 GR 543 1.250 592 255 600 540 223 326148 PL 540-15 600 540 15 15

321040 GR 753 1.250 807 254 600 750 223 326154 PL 750-15 600 750 15 15

321050 GR 883 1.250 937 254 600 880 223 326155 PL 880-15 600 880 15 15

320169 RS 696 MK II 1.931 812 441 1.070 700 365 326135 PL 695 1.070 700 18 18

320131 RS 696 MK III 1.931 812 271 1.070 700 195 326135 PL 695 1.070 700 18 18

320145 RS 961 1.798 1.100 337 950 680 260 CATV 326171 PL 960 TV 950 680 15 15

950 280 260 230V 326166 PL 960 EL 950 280 15 15

950 240 zijde 950 240 15 15
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20 SA 1 MP-00

omschrijving

 Algemeen
De kasten uit de 20 SA1 serie worden gebruikt of als 
aansluitpalen. Ze zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaat-
staal en voorzien van een polyester coating. De bouten 
en moeren zijn van roestvaststaal. De kasten worden 
standaard geleverd in de kleur RAL 7037 (grijs).
 
Uitvoering
Alle frontplaten zijn afneembaar. De bovenste frontplaat 
is voorzien van een driekant sluiting. Rail voor bevesti-
ging van de kabeltrekontlasting. U kunt de montage-
plaat eenvoudig bevestigen. 

Materiaal
Gegalvaniseerd plaatstaal met een dikte van 1,5 mm, 
voorzien van een polyester coating met een gemiddelde 
laagdikte van 80 µm. De montageplaat is vervaardigd uit 
watervast verlijmd multiplex met een dikte van 9 mm.

Ingebruikname
De kasten worden geleverd in een kartonnen doos. De 
bodemplaat van de sokkel is los in de kast geplaatst. In 
de doos zit ook glaswol. 
De bodemplaat bevestigt u aan de sokkel met de vier 
bijgeleverde rvs bouten. Haal de kap en de voorplaat van 
de kast. Dit kan door de 3-kantbout in zijn geheel los te 
draaien. Door de kap omhoog te schuiven en naar voren 
te halen kunt u deze van de kast verwijderen. De top is 
bevestigd aan de kap. 
De voorplaat kunt u verwijderen door de lip met schroef-
draad iets te verdraaien en de plaat schuin omhoog te 
trekken. 
Vervolgens plaatst u de kast in een voldoende groot gat. 
Voer de kabels naar binnen, maak de onderste plaat 
weer aan de kast vast en stort nu scherpzand rond de 
kast. Stamp dit goed aan, stort grint in de kast en leg 
hierop de bijgeleverde glaswol (1 set) tegen optrekkend 
vocht.  Plaats het montagebord in de achterste rail en 
buig de uiteinden van de bovenste rail omlaag, zodat de 
plaat vast zit. Plaats nu de kap weer op de kast en draai 
de 3-kantbout weer aan.

Afmetingen 20 SA 1 MP-00
 
montageplaat 493x123x9 mm (hxbxd)
nuttige montageruimte 493x123x60 mm (hxbxd)

breedte kast 146 mm
hoogte kast 1300 mm
diepte kast 89 mm
sokkelhoogte 700 mm
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20 SA 1 MP-00
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35 SA 2 A

Omschrijving

Algemeen
Alle typen uit de 35 SA-serie zijn gemaakt van gegalva- 
niseerd plaatstaal. De frontplaat of frontdeur is voorzien 
van een gat voor een Anker cilinderslot. De sluitlip voor 
het cilinderslot is bij levering aan de binnenzijde van de 
kast geplakt. Een speciale ventilatiesleuf maakt lucht-
instroom mogelijk. De kap van de kast is voorzien van 
openingen, waardoor de lucht kan uitstromen. De kast 
vormt één geheel met de sokkel. Het gat in de sokkel 
aan de achterzijde maakt kabelinvoer eenvoudig. De 
montageplaat kan op zeer eenvoudige wijze in de kast 
worden geplaatst. Standaard worden alle kasten gele-
verd in de kleur grijs RAL 7037*. De kasten voldoen aan 
beschermingsgraad IP 43.

Uitvoering
Voor service en onderhoud kan, nadat het cilinderslot 
is geopend, de deur worden uitgenomen, waardoor 
de gemonteerde componenten ruim toegankelijk zijn. 
De onderin de kast aanwezige trekontlastingsrail voor de 
kabel wordt bereikbaar als ook de onderste frontplaat is 
weggenomen.

Materiaal 
De kast is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal met 
een dikte van 1,5 mm. De hele kast is voorzien van een 
polyester coating met een gemiddelde laagdikte van 80 
µm. De montageplaat, die evenals het slot apart moet 
worden besteld, is vervaardigd uit betonplex.

Afmetingen: type nummer 35 SA 2 A
montageplaat 493x243x12mm 
(hxbxd)  
nuttige montageruimte 493x250x90mm 
(hxbxd)  
 
breedte kast 269 mm 
hoogte kast 1300 mm 
diepte kast 120 mm 
sokkelhoogte 700 mm
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35 SA 2 A

1 - Nylon afstandhouder 
2 - Slotgat 
3 - RVS-popnagel 
4 - RVS-borglip rechts 
5 - RVS-borglip links 
6 - Kabelinvoergat 
7 - Kastbody 
8 - Frontdeur 
9 - Onderste frontplaat 
10 - Ventilatie inlaatsleuf 
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35 SA 2 KA

omschrijving

Algemeen
Alle typen uit de 35 SA-serie zijn gemaakt van gegalva- 
niseerd plaatstaal. De frontplaat of frontdeur is voorzien 
van een gat voor een Anker cilinderslot. De sluitlip voor 
het cilinderslot is bij levering aan de binnenzijde van de 
kast geplakt. Een speciale ventilatiesleuf maakt lucht-
instroom mogelijk. De kap van de kast is voorzien van 
openingen, waardoor de lucht kan uitstromen. De kast 
vormt één geheel met de sokkel. Het gat in de sokkel 
aan de achterzijde maakt kabelinvoer eenvoudig. De 
montageplaat kan op zeer eenvoudige wijze in de kast 
worden geplaatst. Standaard worden alle kasten gele-
verd in de kleur grijs RAL 7037*. De kasten voldoen aan 
beschermingsgraad IP 43.

Uitvoering
Voor service en onderhoud kan, nadat het cilinderslot 
is geopend, de deur worden uitgenomen, waardoor 
de gemonteerde componenten ruim toegankelijk zijn. 
De onderin de kast aanwezige trekontlastingsrail voor de 
kabel wordt bereikbaar als ook de onderste frontplaat is 
weggenomen.

Materiaal 
De kast is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal met 
een dikte van 1,5 mm. De hele kast is voorzien van een 
polyester coating met een gemiddelde laagdikte van 80 
µm. De montageplaat, die evenals het slot apart moet 
worden besteld, is vervaardigd uit betonplex.

Afmetingen: type nummer 35 SA 2 KA
montageplaat 293x243x12mm 
(hxbxd)  
nuttige montageruimte 293x250x90mm 
(hxbxd)  
 
breedte kast 269 mm 
hoogte kast 1050 mm 
diepte kast 120 mm 
sokkelhoogte 675 mm 
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35 SA 2 KA

1 - Nylon afstandhouder 
2 - Slotgat 
3 - RVS-popnagel 
4 - RVS-borglip rechts 
5 - RVS-borglip links 
6 - Kabelinvoergat 
7 - Kastbody 
8 - Frontdeur 
9 - Onderste frontplaat 
10 - Ventilatie inlaatsleuf 
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GR-serie

omschrijving
 
Alle typen uit de GR-serie zijn gemaakt van gegalva-
niseerd staal.  Een bijzonder kenmerk van de Triax kwa-
liteit is de fraaie afwerking. Als gevolg van het vergaand 
geautomatiseerde productieproces zijn er geen scherpe 
kanten. De frontplaat of frontdeur is voorzien van een 
gat voor een cilinderslot en een verzonken handvat. Dit 
laatste geldt voor GR 343-473 en 543; de GR 753 en 
883 hebben twee handvatten. Standaard is voorzien in 
een gat voor een Anker cilinderslot, maar door het uit-
breken van de verkleiningsring ontstaat een gat voor een 
Nemef cilinderslot. De universele sluitlip (te gebruiken 
voor zowel het Anker- als het Nemefslot) wordt mee-
geleverd en zit aan de binnenzijde van de deur geplakt. 
Doordat de constructie voor de houder voor de monta-
geplaat is gewijzigd, is het nu mogelijk montageplaten 
met een dikte van zowel 12mm als 15mm te plaatsen. 
Speciale ventilatiesleuven maken luchtinstroom mogelijk. 

De kap van de kast is voorzien van openingen, waardoor 
de lucht kan uitstromen. De grootte van de openingen 
is zo gekozen, dat er een optimaal ‘schoorsteeneffect’ 
ontstaat. Het te monteren cilinderslot kan met een 
“druppel” voor vocht en stof worden afgesloten. De kast 
vormt één geheel met de sokkel en het gat in de sok-
kel aan de achterzijde maakt kabelinvoer eenvoudig. De 
montageplaat kan op zeer eenvoudige wijze in de kast 
worden geplaatst. De kastinhoud is goed bereikbaar, 
doordat de onderste frontplaat kan worden afgenomen, 
door een vereenvoudigde constructie zonder bewegen-
de delen. Standaard worden alle kasten geleverd in de 
kleur grijs RAL 7037*. De kasten voldoen aan bescher-
mingsgraad IP 43.

Uitvoering
Na het openen van het cilinderslot kan de deur worden 
uitgenomen. De gemonteerde componenten zijn dan 
ruim toegankelijk voor service en onderhoud. Als ook 
de onderste frontplaat is weggenomen wordt de trek-
ontlastingsrail voor de kabel, onderin de kast, ook goed 
bereikbaar.

Materiaal
De kast heeft een plaatdikte van 1,5 mm en de gehele 
kast is voorzien van een Rilsan coating met een gemid-
delde laagdikte van 250-300 µm. De montageplaat, die 
evenals het slot apart moet worden besteld, is vervaar-
digd uit betonplex.

Voor een Anker cilinderslot is standaard een voorziening getrof-
fen. Het slot dient op de juiste manier gemonteerd te worden.

Voor een Anker cilinderslot is standaard een voorziening getroffen.
Het slot dient op de juiste manier gemonteerd te worden.

Om een Nemef cilinderslot te monteren, dient de opvulring uit het 
slotgat te worden verwijderd. Dat gaat eenvoudig door met een 
(waterpomp-)tang de opvulring uit te breken. Hierdoor ontstaat een 
grotere uitsparing. Het Nemef slot kan dan op de gebruikelijke 
manier gemonteerd worden.

Gat voor Anker slotMontageplaat

340 mm15 mm

60
0 

m
m

Gat voor Nemef slot

Voor een Anker cilinderslot is standaard een voorziening getroffen.
Het slot dient op de juiste manier gemonteerd te worden.

Om een Nemef cilinderslot te monteren, dient de opvulring uit het 
slotgat te worden verwijderd. Dat gaat eenvoudig door met een 
(waterpomp-)tang de opvulring uit te breken. Hierdoor ontstaat een 
grotere uitsparing. Het Nemef slot kan dan op de gebruikelijke 
manier gemonteerd worden.

Gat voor Anker slotMontageplaat

340 mm15 mm

60
0 

m
m

Gat voor Nemef slot

Om een Nemef cilinderslot te monteren, dient de opvulring 
uit het slotgat te worden verwijderd. Dat gaat eenvoudig door 
met een (waterpomp-)tang de opvulring uit te breken. Hierdoor 
ontstaat een grotere uitsparing. Het Nemef slot kan dan op de 
gebruikelijke manier gemonteerd worden.

Montageplaat
De kasten uit de GR-serie zijn geschikt voor monta-
gepanelen van 12 of 15 mm dikte
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GR-serie

Documentatiehouder
 
Alle deksels van de GR-serie kunnen aan de binnenkant 
voorzien worden (optioneel) van een praktische docu-
mentatiehouder.

Markering
 
Alle GR-kasten hebben aan beide zijden een markering 
om de maaiveldhoogte aan te geven.



www.hemmink.nl Hemmink: Tel. 038-4698200 info@hemmink.nl

14

Eigenschappen GR-serie

Waarom kiest u voor stalen Triax kasten 
met een Rilsan coating?
 Deze kasten zijn een zeer goed en gelijkwaardig alternatief

 voor de RVS kasten met een polyester poedercoating
 Stabiele prijsstelling, minimale veranderingen van

 grondstofprijzen 
 Prijsafspraken kunnen voor een langere periode worden

 vastgezet
 Alle eigenschappen van de Triax kasten blijven van kracht
 Levensduur garantie van minimaal 25 jaar

Eigenschappen van de Triax kasten:
 Ongevoelig voor inbraak
 Stevige kasten
 EMC dicht
 Een hoge elektrische isolatie

 Zeer gemakkelijk te plaatsen en montagevriendelijk
 Optimale natuurlijke ventilatie
 Mogelijkheid voor het plaatsen van verschillende sloten
 Geschikt voor montageplaten tot en met 15mm dikte
 Geen scherpe randen
 De sokkelconstructie is zodanig dat de toegepaste kabel niet wordt beschadigd
 Graffiti is te verwijderen zonder dat de coating wordt aangetast
 Kasten zijn getest bij T.N.O. in Eindhoven en BBJ-SEB Testing Laboratory in Warszawa, Polen

Eigenschappen van de coating:
 Milieuvriendelijk, de coating is op natuurlijke basis samengesteld
 De dikte van de Rilsan coating is 250-300 µm, drie tot vier keer dikker dan de polyester coating bij RVS kasten.
 Rilsan coating is bestand tegen de meeste chemicaliën
 De elektrische isolatie van de coating bedraagt minimaal 5 kV
 Hoge slijt- en scheurvastheid
 De Rilsan coating heeft een glad oppervlak en is vrij van poriën. Hierdoor is de kast beschermd tegen langdurige

 blootstelling aan water
 De coating heeft een sterke hechting op staal
 Grote corrosiebestendigheid
 Goede bescherming tegen weersinvloeden, de coating is bestand tegen extreme temperaturen.
 Stoot- en slagbestendig
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GR 343

omschrijving
 
Algemeen
Alle typen uit de GR-serie zijn gemaakt van gegalva-
niseerd staal. De frontplaat of frontdeur is voorzien van 
een verzonken handvat en een gat voor een Anker/
Nemef cilinderslot. De sluitlip voor het cilinderslot is bij 
levering aan de binnenzijde van de kast geplakt. Speciale 
ventilatiesleuven maken luchtinstroom mogelijk. De kap 
van de kast is voorzien van openingen, waardoor de 
lucht kan uitstromen. Het te monteren cilinderslot kan 
met een ‘druppel’ voor vocht en stof worden afgesloten. 
De kast vormt één geheel met de sokkel. Het gat in de 
sokkel aan de achterzijde maakt kabelinvoer eenvoudig. 
De montageplaat kan op zeer eenvoudige wijze in de 
kast worden geplaatst. Standaard worden alle kasten 
geleverd in de kleur grijs RAL 7037*. De kasten voldoen 
aan beschermingsgraad IP 43.

Uitvoering
Voor service en onderhoud kan, nadat het cilinderslot 
is geopend, de deur worden uitgenomen, waardoor 
de gemonteerde componenten ruim toegankelijk zijn. 
De onderin de kast aanwezige trekontlastingsrail voor de 
kabel wordt bereikbaar als ook de onderste frontplaat is 
weggenomen.

Materiaal
De kast heeft een plaatdikte van 1,5 mm en de gehele 
kast is voorzien van een Rilsan coating met een gemid-
delde laagdikte van 250-300 µm. De montageplaat, die 
evenals het slot apart moet worden besteld, is vervaar-
digd uit betonplex.

Afmetingen: GR 343
montageplaat 600x340x15 mm (hxbxd)
nuttige montageruimte 600x340x192 mm (hxbxd)
 
breedte kast  392 mm 
hoogte kast  1.250 mm 
diepte kast  225 mm 
sokkelhoogte  500 mm       
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GR 343
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GR 473

omschrijving

Algemeen
Alle typen uit de GR-serie zijn gemaakt van gegalva-
niseerd staal.  De frontplaat of frontdeur is voorzien 
van een verzonken handvat en een gat voor een Anker/
Nemef cilinderslot. De sluitlip voor het cilinderslot is 
bij aflevering aan de binnenzijde van de kast geplakt. 
Speciale ventilatiesleuven maken luchtinstroom mogelijk. 
De kap van de kast is voorzien van openingen, waardoor 
de lucht kan uitstromen. Het te monteren cilinderslot 
kan met een ‘druppel’ voor vocht en stof worden afge-
sloten. De kast vormt één geheel met de sokkel. Het gat 
in de sokkel aan de achterzijde maakt kabelinvoer een-
voudig. De montageplaat kan op zeer eenvoudige wijze 
in de kast worden geplaatst. Standaard worden alle 
kasten geleverd in de kleur grijs RAL 7037*. De kasten 
voldoen aan beschermingsgraad IP 43.  

Uitvoering
Voor service en onderhoud kan, nadat het cilinderslot 
is geopend, de deur worden uitgenomen, waardoor 
de gemonteerde componenten ruim toegankelijk zijn. 
De onderin de kast aanwezige trekontlastingsrail voor de 
kabel wordt bereikbaar als ook de onderste frontplaat is 
weggenomen

Materiaal
De kast heeft een plaatdikte van 1,5 mm en de gehele 
kast is voorzien van een Rilsan coating met een gemid-
delde laagdikte van 250-300 µm. De montageplaat, die 
evenals het slot apart moet worden besteld, is vervaar-
digd uit betonplex.  

Afmetingen: GR 473
montageplaat 600x470x15 mm (hxbxd) 
nuttige montageruimte 600x470x192 mm (hxbxd) 

breedte kast  522 mm 
hoogte kast  1.250 mm 
diepte kast  225 mm 
sokkelhoogte  500 mm
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GR 543

omschrijving

Algemeen
Alle typen uit de GR-serie zijn gemaakt van gegalva-
niseerd staal. De frontplaat of frontdeur is voorzien van 
een verzonken handvat en een gat voor een Anker/
Nemef cilinderslot. De sluitlip voor het cilinderslot is 
bij aflevering aan de binnenzijde van de kast geplakt. 
Speciale ventilatiesleuven maken luchtinstroom mogelijk. 
De kap van de kast is voorzien van openingen, waardoor 
de lucht kan uitstromen. Het te monteren cilinderslot kan 
met een ‘druppel’ voor vocht en stof worden afgesloten. 
De kast vormt één geheel met de sokkel. Het gat in de 
sokkel aan de achterzijde maakt kabelinvoer eenvoudig. 
De montageplaat kan op zeer eenvoudige wijze in de 
kast worden geplaatst. Standaard worden alle kasten 
geleverd in de kleur grijs RAL 7037*. De kasten voldoen 
aan beschermingsgraad IP 43. 

Uitvoering
Voor service en onderhoud kan, nadat het cilinderslot 
is geopend, de deur worden uitgenomen, waardoor 
de gemonteerde componenten ruim toegankelijk zijn. 
De onderin de kast aanwezige trekontlastingsrail voor de 
kabel wordt bereikbaar als ook de onderste frontplaat is 
weggenomen.

Materiaal
De kast heeft een plaatdikte van 1,5 mm en de gehele 
kast is voorzien van een Rilsan coating met een gemid-
delde laagdikte van 250-300 µm. De montageplaat, die 
evenals het slot apart moet worden besteld, is vervaar-
digd uit betonplex.   

Afmetingen: GR 543
montageplaat 600x540x15 mm (hxbxd) 
nuttige montageruimte 600x540x223 mm (hxbxd) 
 
breedte kast  592 mm 
hoogte kast  1250 mm 
diepte kast  255 mm 
sokkelhoogte  500 mm
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GR 753

omschrijving

Algemeen
Alle typen uit de GR-serie zijn gemaakt van gegalva-
niseerd staal. De frontplaat of frontdeur is voorzien van 
verzonken handvatten en een gat voor een Anker/Nemef 
cilinderslot. De sluitlip voor het cilinderslot is bij afleve-
ring aan de binnenzijde van de kast geplakt. Speciale 
ventilatiesleuven maken luchtinstroom mogelijk. De kap 
van de kast is voorzien van openingen, waardoor de 
lucht kan uitstromen. Het te monteren cilinderslot kan 
met een ‘druppel’ voor vocht en stof worden afgesloten. 
De kast vormt één geheel met de sokkel. Twee ruime 
gaten in de sokkel aan de achterzijde maakt kabelinvoer 
eenvoudig. De montageplaat kan op zeer eenvoudige 
wijze in de kast worden geplaatst. Standaard worden 
alle kasten geleverd in de kleur grijs RAL 7037*. De kas-
ten voldoen aan beschermingsgraad IP 43.

Uitvoering
Voor service en onderhoud kan, nadat het cilinderslot 
is geopend, de deur worden uitgenomen, waardoor 
de gemonteerde componenten ruim toegankelijk zijn.  
De onderin de kast aanwezige trekontlastingsrail voor de 
kabel wordt bereikbaar als ook de onderste frontplaat is 
weggenomen.

Materiaal
De kast heeft een plaatdikte van 1,5 mm en de gehele 
kast is voorzien van een Rilsan coating met een gemid-
delde laagdikte van 250-300 µm. De montageplaat, die 
evenals het slot apart moet worden besteld, is vervaar-
digd uit betonplex.

Afmetingen: GR 753
montageplaat 600x750x15 mm (hxbxd) 
nuttige montageruimte 600x750x223 mm (hxbxd) 
  
breedte kast  807 mm 
hoogte kast  1.250 mm 
diepte kast  254 mm 
sokkelhoogte  500 mm
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RS 696 MKII A

omschrijving

Algemeen
Alle typen uit de RS-serie zijn gemaakt van roestvast-
staal.  De frontdeur is voorzien van een espagnolet 
(wordt bedient door een Emka sleutel) en een gat voor 
een Anker cilinderslot. De sluitlip voor het cilinderslot is 
bij aflevering aan de binnenzijde van de kast geplakt. 
Speciale ventilatiesleuven maken goede luchtinstroom 
en luchtuitstroom mogelijk. Het te monteren cilinderslot 
en het Emkaslot van de espagnolet kunnen met een 
dubbele ‘druppel’ voor vocht en stof worden afgesloten. 
De montageplaat kan op zeer eenvoudige wijze in de 
kast worden geplaatst. Standaard worden alle kasten 
geleverd in de kleur grijs RAL 7037*. De kasten voldoen 
aan beschermingsgraad IP 43.

Uitvoering
Voor service en onderhoud kan de kast worden geopend. 
Nadat met het cilinderslot het Emkaslot is ontgren-
deld, kan de espagnolet worden bediend, waardoor 
de gemonteerde componenten ruim toegankelijk zijn. 
De deur is voorzien van een ‘uitzetter’ en door middel 
van een aarddraad verbonden met het frame van de 
kast. Onderin de kast is een trekontlastingsrail voor de 
kabel aanwezig.

Materiaal RVS AISI 430
De kast heeft een plaatdikte van 1,5 mm en de gehele 
kast is voorzien van een polyester coating met een 
gemiddelde laagdikte van 80 µm. De montageplaten, 
die evenals het slot apart moeten worden besteld, zijn 
vervaardigd uit betonplex.

Afmetingen: RS 696 MKII A
montageplaat: 1070x700x18mm (hxbxd) 
nuttige montageruimte: 1070x700x365 mm (hxbxd) 
 
breedte kast  812 mm
hoogte kast  1931 mm 
diepte kast  441 mm
sokkelhoogte  700 mm
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RS 696 MKII A

1 - Deur 
2 - Slotdruppel
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RS 696 MKIII A

omschrijving

Algemeen
Alle typen uit de RS-serie zijn gemaakt van roestvast-
staal. De frontdeur is voorzien van een espagnolet 
(wordt bedient door een Emka sleutel) en een gat voor 
een Anker cilinderslot. De sluitlip voor het cilinderslot is 
bij aflevering aan de binnenzijde van de kast geplakt. 
Speciale ventilatiesleuven maken goede luchtinstroom 
en luchtuitstroom mogelijk. Het te monteren cilinderslot 
en het Emkaslot van de espagnolet kunnen met een 
dubbele ‘druppel’ voor vocht en stof worden afgesloten. 
De montageplaat kan op zeer eenvoudige wijze in de 
kast worden geplaatst. Standaard worden alle kasten 
geleverd in de kleur grijs RAL 7037*. De kasten voldoen 
aan beschermingsgraad IP 43.

Uitvoering
Voor service en onderhoud kan de kast worden geopend. 
Nadat met het cilinderslot het Emkaslot is ontgren-
deld, kan de espagnolet worden bediend, waardoor 
de gemonteerde componenten ruim toegankelijk zijn. 
De deur is voorzien van een ‘uitzetter’ en door middel 
van een aarddraad verbonden met het frame van de 
kast. Onderin de kast is een trekontlastingsrail voor de 
kabel aanwezig.

Materiaal RVS AISI 430
De kast heeft een plaatdikte van 1,5 mm en de gehele 
kast is voorzien van een polyester coating met een 
gemiddelde laagdikte van 80 µm. De montageplaten, 
die evenals het slot apart moeten worden besteld, zijn 
vervaardigd uit betonplex.

Afmetingen: RS 696 MKIII A
montageplaat: 1070x700x18 mm (hxbxd) 
nuttige montageruimte: 1070x700x195mm (hxbxd)  

breedte kast  812 mm 
hoogte kast  1931 mm 
diepte kast  271 mm 
sokkelhoogte  700 mm
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RS 696 MKIII A

1 - Deur 
2 - Slotdruppel
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RS 961 AA

omschrijving

Algemeen
Alle typen uit de RS-serie zijn gemaakt van roestvast-
staal. De frontdeuren zijn voorzien van een espagnolet 
(wordt bedient door een Emka sleutel) en een gat voor 
een Anker cilinderslot. De sluitlip voor het cilinderslot is 
bij aflevering aan de binnenzijde van de kast geplakt. 
Speciale ventilatiesleuven maken goede luchtinstroom 
en luchtuitstroom mogelijk. Het te monteren cilinderslot 
en het Emkaslot van de espagnolet kunnen met een 
dubbele ‘druppel’ voor vocht en stof worden afgesloten. 
De montageplaten kunnen op zeer eenvoudige wijze in 
de kast worden geplaatst. Standaard worden alle kasten 
geleverd in de kleur grijs RAL 7037*. De kasten voldoen 
aan beschermingsgraad IP 43.

Uitvoering
Voor service en onderhoud kan de kast worden geopend. 
Nadat met het cilinderslot, het Emkaslot is ontgrendeld, 
kan de espagnolet worden bediend, waardoor de 
gemonteerde componenten ruim toegankelijk zijn. De 
deuren zijn voorzien van ‘uitzetters’ en door middel van 
een aarddraad verbonden met het frame van de kast. 
De kast is voorzien van een uitneembare scheidings-
wand tussen het CATV- en het 230V compartiment. 
De RS 961 is standaard voorzien van een ventilatieplaat 
waardoor mechanische ventilatie eenvoudig wordt gere-
aliseerd aan de bovenzijde van de kast. Tevens bestaat 
de mogelijkheid om beide zijwanden te voorzien van een 
montageplaat. Onderin de kast is een trekontlastingsrail 
voor de kabel aanwezig. De deuren kunnen op verzoek 
worden geleverd met een zwenkhevel, waarin een halve 
eurocilinder met verstelbare lip geplaatst kan worden. 
(RS 961 EE)

Materiaal RVS AISI 430
De kast heeft een plaatdikte van 1,5 mm en de gehele 
kast is voorzien van een polyester coating met een 
gemiddelde laagdikte van 80 µm. De montageplaten, 
die evenals het slot apart moeten worden besteld, zijn 
vervaardigd uit betonplex.

Afmetingen: RS 961 AA
montageplaat: CATV 950x680x15mm (hxbxd) 
230V 950x280x15mm (hxbxd) 
zijwand 950x240x15mm (hxbxd)

nuttige montageruimte: 
achterwand: CATV 950x680x260mm (hxbxd) 
230V 950x280x260mm (hxbxd)
zijwanden: 950x240 (hxb)

breedte kast 1100 mm 
hoogte kast 1798 mm 
diepte kast 337 mm 
sokkelhoogte 700 mm  
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RS 961 AA

1 - Rechterdeur 
2 - Linkerdeur 
3 - Slotdruppel 
4 - Sokkel 
5 - Dak 
6 - RVS-beugel voor deurschakelaar 
7 - Kastbody 
8 - Ventilatie-openingen 
9 - Ventilatiesleuven 
10 - Verwijderbare scheidingswand 
11 - Trekontlastingsrail


