Stago - STA MTR KABELGT ZYP.D1/200MM

Artikelnummer
Fabrikaat
Typenummer
Artikelnummer Leverancier
EAN Code

2700172022
Stago

Minimale afname

3

CSU08603204
8712186037757

Product omschrijving
Installatiesysteem met opening aan voorzijde van 50 mm, met
een compleet assortiment wandgootsystemen, palen, zuilen,
vloerdozen, verdeeldozen en specifieke bedradingsapparaten.
Speciaal ontworpen voor snelle installatie, perfect uitgevoerd
definitief ontwerp en flexibiliteit voor upgrades en aanpassingen.Goot van PC/ABS en PVC: 80, 100, 120 en 140 mm - Aluminium
wandgootsysteem: 80, 100, 120, 140 mm en 140H (met
verborgen uitgangen) - Zuilen plafond: Voorbedraad. 1 en 2-zijdig
of met 1, 2 en 4 dozen, vrijstaand of met spanning gemonteerd.
Dunne wandzuil voor de deurtoepassingen. - Zuilen vloer:
Voorbedraad. 1, 2 en 4zijdig met standaardvoet. 2-zijdig ook voor
flexibele vloerapplicatie. - Verdeeldozen: Voorbedraad. Pop-up,
mini pop-up en flip-up voor integratie met bureaublad. Draaibaar
voor toepassing op bureaublad. Basisverdeeldozen voor
verzonken montage of montage op bureaublad. - Vloerdozen in
plastic en roestvrij staal voor 15 stopcontacten. Speciale
bedradingsapparaten Stopcontacten met distributieblokken,
VDI-kits voor de meest gebruikte RJ45-connectoren, schakelaars,
dimmers, DIN-behuizingen, enz. - Installatiekoppelingskabels
voor zowel uitbreiding als voedingMaterialen en kleuren Wandgootsysteem: Wit PVC en halogeenvrij PC/ABS of natuurlijk
geanodiseerd aluminium. PC/ABS-voorpanelen ook verkrijgbaar
in donkergrijs. Gebruikt pvc is zelfdovend, lood- en cadmiumvrij
(vrij van RoHS) - Voorbedrade palen en zuilen: Aluminium,
natuurlijk geanodiseerd of met poedercoating (wit). Afdekkingen
aan voorzijde voor natuurlijk geanodiseerde palen-zuilen in
PC/ABS-donkergrijs. - Voorbedrade verdeeldozen in natuurlijk
geanodiseerd aluminium, met uitzondering van de flip-up doos die
grijs is gelakt - Vloerdozen in roestvrij staal of kunststof PA/ABS Speciale bedradingsapparaten in wit of donkergrijs

Technische specificaties
Hoogte 60 mm
Breedte 200 mm
Materiaaldikte 1 mm
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Lengte 3000 mm
Nuttige doorsnede 12000 mm²
Zijperforatie Ja
Montageperforatie in bodem Nee
Nato perforatie Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Uitvoering voor grote overspanningen Nee
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kleur Geen
Met bovendeel Nee
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