NIEUW!

COMBI 407
■■ 10% meer ruimte in de kabeldoos door het gebolde deksel
■■ Opvallend goed weers- en UV-bestendig
■■ Diverse snelle bevestigingsmogelijkheden

Adieu 207 kabeldoos, welkom COMBI 407 kabeldoos!

NIEUW!

De bekende en veel toegepaste 207 Duraplast-kabeldoos van WISKA krijgt een opvolger: de COMBI 407. Sinds de introductie van de 207
kabeldoos in 1980 zijn er nieuwere en betere kunststoffen op de markt. WISKA heeft daarom de COMBI 407 kabeldoos ontwikkeld met
de beste kunststoffen en met betere technische specificaties.

Voordelen:
■■ 10% meer ruimte in de kabeldoos door het gebolde deksel
■■ Opvallend goed weers- en UV-bestendig
■■ Slagvast, breukvast, vlamvertragend en halogeenvrij
■■ Geribbelde hoeken voor meer stabiliteit
■■ Gecombineerde draad- en membraandoorvoer voor IP66 / IP67
■■ Diverse snelle bevestigingsmogelijkheden

Binnen én buiten toepasbaar
De COMBI 407, met de bewezen tweecomponenten techniek, is bestand tegen de meest ongunstige weersomstandigheden.
Door gebruik van een tweecomponentensiliconen-gel kan zelfs beschermklasse IP 68 (drukwaterdicht) bereikt worden.

Flexibele montage
De nieuwe COMBI 407 beschikt over 6 gecombineerde draad- en membraandoorvoeren van M20 en een centrale M25 uitbreekopening
(membraantechniek). Voor een eenvoudige wandmontage beschikt de COMBI 407 over 2 membraandoorvoeringen aan de achterzijde.
Ook biedt WISKA innovatieve accessoires, onder andere een klemstrook voor schroefloze bevestiging en een DIN-rail kit.

Diverse bevestigingsmogelijkheden
Met de snelmontagebeugel is de COMBI 407 eenvoudig en snel te monteren, ook op schetsplaten
of kabelgoten. Verder is de kabeldoos met de onverliesbare roestvrije dekselschroeven snel te sluiten
(kwartslag draaien). Ook verzegeling is mogelijk.

Verschil 207 en COMBI 407
207

NIEUW! COMBI 407

Materiaal

Duroplast

Polypropylen / TPE

Temperatuur

-40 °C - 80 °C

-30 °C – 100 °C

Beschermklasse

IP 54

IP 66/67

Spanning

400 V

690 V

Ø kabel

7 mm -14 mm

3 mm - 14 mm

Afmeting L x B x H

89 x 89 x 44mm

95 x 95 x 60mm

Type kabeldoorvoeren

PG16

M20 x 1,5 en M25 x 1,5
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Vraag een gratis introductieset (artikel nr.569993) aan via www.hemmink.nl/wiskacombi

Importeur met kennis en sterke merken
www.hemmink.nl

Tel. 038-4698200

info@hemmink.nl

