HELAF eindejaarsopruiming
In vaste installaties zijn vaak flexibele oplossingen voor de elektriciteitsverdeling gewenst.
HELAF voorziet in deze behoefte door een complete lijn van wandverdeelkasten op de markt te brengen.
Net als de verdeelkasten in ons programma, levert HELAF deze wandverdelers compleet geassembleerd.
Maar ook de zelf installerende vakman kan bij ons terecht voor lege wandverdeelkasten.
Vaak komt men op bepaalde werkplekken net een paar contactdozen te kort. HELAF heeft een uitgebreid
assortiment aan verschillende contactdozen in huis. Op dit moment heeft HELAF ook een aantal
Wandverdelers van het type ZUTPHEN en OSS uit voorraad leverbaar tegen zéér scherpe condities!

HELAF kunststof industriële wandverdeler compleet en aansluitgereed:
• De robuuste en slagvaste behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig ABS-kunststof.
Dit maakt een probleemloze belasting van de contactdozen bij insteken en uittrekken van de contacten mogelijk.
• Alle uitwendige metaaldelen en dekselschroeven zijn roestvrij.
• De contactdozen hebben zelfsluitende klapdeksels, zijn vervaardigd van het slagvaste polyamide 6
en voorzien van vernikkelde respectievelijk messing contacten.
• Verhoogde veiligheid door professionele bedrading en hoogwaardige zekeringautomaten.
• De zekeringautomaten zijn ingebouwd onder een transparant en slagvast makrolon deksel.
• IP 44 spatwaterdicht.

HELAF ZUTPHEN
0506062102000045

Kunststof wandkast, type HELAF ZUTPHEN
Inv. 1 wartel M25 aan bovenzijde
Uitgang:
- 1 aardlekschak. 4/40/0,03
1 Automaat 3+N/32A C-kar.
1 Automaat 1+N/16A B-kar.
2 Schuko (2p+ra)

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

: +31(0)88 244 28 80 : verkoop@helaf.com : +31(0)88 244 28 89
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HELAF industriële wandverdeler met
DATA aansluiting 2xRJ45 Cat.6

HELAF OSS
050606310200007

Kunststof wandkast, type HELAF OSS
Inv. 1 wartel M25 aan bovenzijde + Wartel DATA
Uitgang:
- 1 aardlekschak. 4/40/0,03
1 Automaat 3+N/32A C-kar.
1 Automaat 1+N/16A B-kar.
2 Schuko (2p+ra)
- 2x DATA RJ45 Cat.6-module 8(8) IP55

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

: +31(0)88 244 28 80 : verkoop@helaf.com : +31(0)88 244 28 89
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