vloerdozen »
Kleur

OCS Rondo 160 instortvloerdoos

 behuizing lichtgrijs 7035 gladde lak
 deksel blank sendzimir
 oplegrand RAL7024 grijs – fijnstructuur
Oplegrand in geheel RVS is mogelijk Overige kleuren
oplegrand op aanvraag – Prijs op aanvraag.
Afmetingen
Onderbak: 160 mm doorsnede
Instortdiepte / hoogte: 75 mm.
Advies zaagmaat: 165 – 170 mm
De OCS Rondo 160 instortvloerdoos is ideaal om in een later

Totale hoogte: 78 mm Inclusief deksel / oplegrand

stadium aan te brengen.

Oplegrand: 183 mm doorsnede.
Oversteek oplegrand: 11,3 mm

Het ronde deksel kan worden voorzien van een stukje tapijt,

Breedte oplegrand: 18 mm

laminaat of parket om de vloerdoos netjes weg te werken. De

Dikte oplegrand: 2 mm

kabelinvoeren zijn aan de onderzijde en in de zijwanden

Binnen Deksel diameter: 147 mm

aangebracht. 4xØ20 mm in bodem en 2x2 Ø20 mm in de

Hoogte tapijt: 3 / 5 mm mm tapijtrand

zijwanden.

Kabeldoorvoeren: 2x Ø9,0 mm + 4x Ø7,0 mm
Totale gewicht: 2,3 Kg per stuk

Compleet geleverd

IP klasse: IP20

De Rondo 160 wordt compleet geleverd inclusief 2x230V

Draagkracht: geschikt voor normaal kantoor gebruik. Minimaal

WCD module en eventueel universele data inzetplaatjes t.b.v.

250Kg, bij een correcte montage!

maximaal 4 data connectoren. Indien u kiest voor de
uitvoering 2 x 230V + 2 x leeg dan kunt u de 2x 45x45

Verpakkingseenheid

uitsparing invullen met tal van andere inzetmodule. Zie
hiervoor ons overzicht inzetplaatjes 45x45

Per stuk

Materiaal

Artikelnummer

Sendzimir 1,0 / 2,0 mm
Sendzimir

deksel

blank

met

tapijtrand

in

RAL7024

poedercoating – fijnstructuur. ( andere kleuren mogelijk! )

Uitvoeringen

Artikelnummer

2 x 230V + 4 x data

33.73.001

2 x 230V + 2 x leeg

33.73.002

Gerelateerde producten

OCS Servicebox

Tekeningen – belangrijkste afmetingen

9902 holle ruimte-

Velox instortvloer-

en instortvloer-

doos 50 mm

doos
Afbeeldingen

Afbeelding Rondo 160 / 33.73.001
Vloerdoos wordt compleet geleverd, incl. WCD module.
En incl. 2x inzetplaatje universeel, geschikt voor o.a.
Rutenbeck; AMP SL110 en SL Toolless; Radiall; Simon;
Systimax; PandUit; Brandrex; R&M; Le Grand; Datwyler.

Alle

OCS

vloerdozen

worden

geleverd

door

uw

Elektrotechnische Groothandel.
U vindt onze artikelen in het 2BA bestand – het
bestandbeheer binnen de installatiebranche!
Afbeelding Rondo 160 / 33.73.002

