vloerdozen »

Afmetingen instortbehuizing incl. stortankers

OCS Servicebox® 2.0

1 x 230V: 144 x 118 x 60 mm
2 x 230V: 189 x 118 x 60 mm
2 x 230V + 1 x leeg: 240 x 118 x 60 mm
2 x 230V + 2 x leeg: 285 x 118 x 60 mm

Verpakkingseenheid

Per stuk

Montage

Wij adviseren deze producten niet te plaatsen in looppaden.
De Servicebox is geschikt voor plaatsing langs o.a. wanden,
gevels, onder bureaus of andere plaatsen waar geen of
De Servicebox® is standaard voor het inbouwen in een

nauwelijks loopverkeer is. Voor advies kunt u contact met ons

instortvloer. De hoogte van het RVS deksel is instelbaar van

opnemen. Bij de Servicebox® wordt een installatiehandleiding

1,5 mm tot 15 mm. Draagkracht van het deksel 2; 3 en 4-

geleverd.

voudige uitvoering is maximaal 150 Kg.
Artikelnummer
Naast

het

instorten

in

een

cementdekvloer

kan

de

Servicebox® ook worden toegepast in een verhoogde/holle

Uitvoeringen

Artikelnummer

1 x 230V

33.72.043

uitsparingen. Middels deze uitsparingen kunt u de vloerdoos

2 x 230V

33.72.001

vastzetten in de uitsparing.

1 x 230V + 2 x Cat6 UTP compl.

33.72.003

2 x 230V + 1 x leeg – 45x45 mm

33.72.013

2 x 230V + 2 x leeg – 45x45 mm

33.72.028

ruimte vloer. Hiervoor dient u de stortankers te verwijderen.
Langs de lange zijde van de Servicebox® bevindt zich enkele

Buisinvoeren

De instortbehuizing is uitgerust met twee of vier gaten van
rond 20 mm voor de invoer van een buisleiding.

Accessoires

Materiaal deksel / behuizing

De lege posities bij de OCS Servicebox 3 en 4 kunnen
worden ingevuld met ons programma 45x45 mm inzetplaatjes

Deksel:

RVS – geschuurd korrel 320

Behuizing:

Blank sendzimir

en modules!

De OCS Serviceboxen 2; 3 en 4 kunnen ook met 2 enkele
Kleur

WCD’s worden geleverd. In bv een combinatie zwart en wit.
Dit kan zinvol zijn wanneer u een geschakelde voeding nodig

 geschuurd RVS

hebt. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor meer
informatie.

Bijlage

Servicebox® 2.0 | 1-voudig

Servicebox® 2.0 | 4-voudig

Servicebox® 2.0 | 2-voudig

Servicebox® 2.0 | 3-voudig

Gerelateerde producten

Inzetplaatjes

Serie 8802 / 3 / 4

45x45 mm

Kabelgeleiding
Premium

Servicebox® 2.0 | 2-voudig | uitsparing t.b.v vast zetten in
verhoogte/holle ruimte vloer.

Bijlage

Voor de diverse tekeningen en maatschetsen verwijzen wij u
naar onze website: www.ocsystems.nl

