wandaansluitdoos »

Totale gewicht: 1,5 Kg

5501–5503-5511 Wandaansluitingen
Serie 5503
Inbouw maten : 180 x 180 x 80 mm
Afmetingen / frontmaat deksel: 200 x 200 x 82 mm
Kabelinvoeren: 2 x Ø 25 mm – bovenzijde en via de rugzijde.
PG wartels worden meegeleverd.
Totale gewicht: 2,0 Kg

Serie 5511
Inbouw maten : 330 x 180 x 100 mm
Afmetingen / frontmaat deksel: 350 x 200 x 100 mm
Kabelinvoeren: 2 x Ø 25 mm – bovenzijde en zijdelings PG
De serie 5501, 5503 en 5511 zijn bestemd voor montage in een

wartels worden meegeleverd.

wand. Ideaal wanneer u een afsluitbare aansluiting zoekt.

Totale gewicht: 4,0 Kg

Robuuste

behuizing,

vervaardigd

vanuit

sendzimir

plaatmateriaal en voorzien van een massief Aluminium deksel

IP klasse / 5501 : IP44

– RVS geeloxeert. Bij de serie 5503 kan het deksel kan na het

IP klasse / 5503 : IP54

inbrengen van de stekkers met een sleutel worden afgesloten.

IP klasse / 5511 : IP54

De serie 5501 kan alleen met geopend deksel worden gebruikt.
Na gebruik kunt u de contactdoos dus weer met een sleutel

Verpakkingseenheid

afsluiten. De serie 5511 bezit een combinatie van een CEE
form stekker met een 230V RA Schuko v.v. stofdeksel.

Per stuk

Materiaal

Montage

Behuizing Sendzimir

Gebruik flexibele kabel waarmee de waterdichtheid wordt

Deksel massief Aluminium – RVS geeloxeert

gegarandeerd. Maak verder gebruik van juiste pluggen en
schroefmateriaal.

Kleur
Artikelnummer
 Aluminium geeloxeert.
Overige RAL kleuren op aanvraag

Afmetingen en IP klasse

Serie 5501

Uitvoering

Artikelnummer

5501 - 1 x 230V wandverdeler

77.77.175

5503 - 3 x 230V wandverdeler

77.77.176

5503 - 2 x 230V + 2 x RJ45 wandverdeler

77.77.177

5511 - 1xCEE 5/16A+1x230V wandverdeler 77.77.178

Inbouw maten : 78 x 90 x 50 mm
Afmetingen / frontmaat deksel: 86 x 98 x 9 mm
Kabelinvoeren: 2 x Ø 25 mm – bovenzijde; zijdelings en via de
rugzijde. PG wartels worden meegeleverd.

Overige uitvoeringen aanvraag mogelijk!

Bijlage

Serie 5501 gesloten

Serie 5511

Serie 5501 geopend

Serie 5511

Gerelateerde producten

Serie 5503 – 2x230V + 2 x data

7601 instortvloer-

7602 instortvloer-

7012 instortvloer-

doos voor buiten

doos voor buiten

doos voor buiten

