vloerdozen »
Slijtvastheid: PVC-U biedt een goede mechanische weerstand.

7702 holle ruimte- instortvloerdoos

Brandwerend: PVC-U heeft vlam dovende eigenschappen.
Toepassingen: PVC-U is bestand tegen stoffen als logen,
zuren en zouten, drinkwater en gedemineraliseerd water.
Kleur
 RVS
Overige RAL kleuren op aanvraag

Afmetingen en draagkracht

Behuizing: Ø 170 mm x 122 mm
Deksel: 1,5 mm
Kabelinvoeren: 2 x M25 / PG wartels worden meegeleverd
De serie 7702 is standard voorzien van een 2 x 230V Schuko

Totale gewicht: 2,6 Kg

wcd. Bij een gesloten deksel is deze vloerdoos waterdicht IP67.
Het instortgedeelte van deze vloerdoos is vervaardigd uit

Sparingsmaat: PVC instort Ø 180 mm

massief PVC en uitermate goede geschikt tegen zuren en

Sparingsdiepte: minimaal 130 – 150 mm

logen. Het deksel en de daarbij behorende gedeelte is gemaakt
van 1,5 mm RVS. Met de speciale sleutel is deze vloerdoos te

Draagkracht: geschikt voor 200 kg bij juiste montage

openen en af te sluiten. Indien de vloerdoos op een juiste wijze

IP klasse: IP67, geschikt voor natte binnenruimtes.

is gemonteerd dan is deze overrijdbaar met een personenauto.
Verpakkingseenheid
U heeft een PVC opzetbuis nodig wanneer de vloerdoos in
aangesloten toestand beschermd moet zijn tegen water.

Per stuk

Voor montage in een planken vlonder of houten holle vloer kunt

Montage

u de aluminium montagering gebruiken.
Gebruik alleen waterdichte PG wartels. Gebruik flexibele kabel
Deze vloerdoos is niet geschikt voor buitengebruik.

waarmee de waterdichtheid wordt gegarandeerd. Breng een
cement / mortelbed aan en druk hier de vloerdoos in vast.

Materiaal

Gebruik hierbij een waterpas. Bij regelmatig gebruik dient u het
schroefdraad schoon te houden. Vuil kan de waterdichtheid

De instortbehuizing is vervaardigd uit PVC-U.

beïnvloeden.

Chemische bestendigheid: de goede chemische bestendigheid

Gebruik bij montage in een plankenvloer ( terras ) de speciale

tegen zuren, logen en industriële chemicaliën maken dat PVC-

aluminium ring.

U zowel inwendig als uitwendig een hoge mate van
corrosiebestendigheid

heeft.

Artikelnummer

Uitvoering

Artikelnummer

7702 - 2 x 230V Schuko

77.77.001

7702 - 1 x 230V + 1 x CAT 6 STP

77.77.004

7702 - 2 x 230V Schuko + 2 x CAT6 STP

77.77.003

7702 - PVC opzetring tbv waterdicht
gebruik

77.77.045

7702 - ALU stelring t.b.v. montage
plankenvloer

77.77.079
PVC opzetring t.b.v. 7702/7705 – waterdicht tijdens gebruik

Bijlage
Gerelateerde producten

7702 vloerdoos montage in straatwerk

Aluminium montagering voor houten holle vloeren

7601 instortvloer-

7602 instortvloer-

7701 instortvloer-

doos voor buiten

doos voor buiten

doos

