vloerdozen »

Materiaal

9900 holle ruimte- en instortvloerdoos

Behuizing: massief aluminium
Deksel: aluminium blank RVS geanodiseerd

Kleur
 blank aluminium geanodiseerd
Overige RAL kleuren of messing op aanvraag

Afmetingen en draagkracht

Serie 9901
Bak: Ø 120 mm x 72 mm
Oplegrand: Ø 140 mm de breedte van de oplegrand is 13 mm
en de dikte van de rand is 2 mm
De serie 9902 is in principe geschikt voor holle ruimte vloeren.

Deksel: vlak of met inlegdiepte van 5 mm

Maar met een extra inzet is deze vloerdoos ook geschikt als

Buisinvoeren: 4 x 25 mm (2 x bodem + 2 x zijwand)

instortvloerdoos. De vloerdoos heeft een luxe uitstraling en is

Totale gewicht: 0,8 kg

geschikt

voor woningen, kantoren, musea en

andere

gebouwen met allure. Het deksel sluit bij ingestoken RA-

Serie 9902

stekkers.

Bak: Ø 150 mm x 72 mm
Oplegrand: Ø 170 mm de breedte van de oplegrand is 13 mm

Inhoud

en de dikte van de rand is 2 mm
Deksel: vlak of met inlegdiepte van 5 mm

De vloerdoos is leverbaar in een 1, 2 of 4-voudige uitvoering .

Buisinvoeren: 4 x 25 mm (2 x bodem + 2 x zijwand)

Hierdoor zijn diverse samenstellingen mogelijk. Voorbeelden

Totale gewicht: 1,1 kg

zijn 2 x 230V of 1 x 230V + 2 x data maar ook een combinatie
met een antenne (CAI) aansluiting is mogelijk. Het deksel is

Serie 9904

2-zijdig toepasbaar en beschikt over 2 kabeldoorvoeren. De

Bak: Ø 200 mm x 80 mm

ene zijde van het deksel beschikt over een inleg mogelijkheid

Oplegrand: Ø 220 mm de breedte van de oplegrand is 13 mm

voor bijv. parket, natuursteen of vloerbedekking. De andere

en de dikte van de rand is 2 mm

zijde van het deksel is volledig vlak en vormt met de

Deksel: vlak of met inlegdiepte van 5 mm

oplegrand één geheel.

Buisinvoeren: 4 x 25 mm (2 x bodem + 2 x zijwand)
Totale gewicht: 1,3 kg

Buisinvoeren
Draagkracht: geschikt voor 200 kg
De vloerdoos beschikt over 2 buisinvoeren van Ø 25 mm in

IP klasse: IP20, geschikt voor droge ruimtes

het bodemdeel en 2 stuks van Ø 25 mm.
Verpakkingseenheid

Per stuk

Montage

Bijlage

Om de vloerdoos in een cementdekvloer aan te brengen dient
u vooraf een extra behuizing aan te brengen. Deze is door
ons leverbaar als extra accessoire maar u kunt dit ook zelf
realiseren door een PVC mantelbuis in te storten met een
minimale binnendiameter van 151 – 155 mm. De in de
vloerdoos aangebrachte schroeven kunt u nu aandraaien
zodat deze zich vastklemmen in de mantelbuis. U kunt ook
kiezen voor een verlijming van de behuizing in de mantelbuis.

Artikelnummer

Serie 9901

Artikelnummer

1 x 230V

77.77.042

Mantelbuis instort accessories

77.77.113

Serie 9902

Artikelnummer

2 x 230V

77.77.013

1 x 230V + 2 x CAT6

77.77.014

1 x 230V + 1 x CAI module

77.77.015

1 x 230V + 1 x XLR

77.77.016

1 x 230V + 1 x VGA

77.77.017

Mantelbuis instort accessories

77.77.018

Serie 9904

Artikelnummer

4 x 230V

77.77.035

Mantelbuis instort accessories

77.77.104

9902 vloerdoos met deksel omgedraaid voor inleggen
vloerafwerking, inlegdiepte is 5 mm.

9901 aangesloten
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