Doorluskast
Doorluskast tot 350Amp. (IP44)
HELAF PICCOLO
731P33744

Invoer
Aansluitklemmen
Uitvoer
Veiligheid

Opstelling
Afmeting / gewicht

Polyethyleen doorluskast tot 350 Amp. 5x 120qmm,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:
- 5x wartels M40x1,5 kabelmaat Ø 19 – 28mm
- 5x klemblokken A5609D 2 x M10 185qmm
(uiteraard zijn andere klemblokken mogelijk).
- 5x wartels M40x1,5 kabelmaat Ø 19 – 28mm
- afsluitbaar transparante binnen-deksel
Scharnierend deksel met handgreep en spansluiting,
geschikt voor hangslotvergrendeling.
Duidelijke waarschuwingsstickers.
- vloermodel met handgreep op het dak.
- afmeting 385 x 300 x 230 mm (lxbxh) / ca. 6 kg.

Indien u grotere afstanden moet overbruggen, dan kunt u kabels veilig en eenvoudig koppelen
met behulp van de HELAF PICCOLO doorluskast.
Ook voor tijdelijke aansluitingen zoals bij evenementen of calamiteiten.
In overleg andere uitvoering mogelijk dus neem dan contact met ons op.

Diverse aansluitklemmen mogelijk



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!
:+31(0)88 244 28 80 :verkoop@helaf.com
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Doorluskast
Doorluskast tot 400Amp. (IP44)
HELAF MULTI
731M33897

Invoer
Aansluitklemmen
Uitvoer
Veiligheid

Opstelling
Afmeting / gewicht

Polyethyleen doorluskast tot 400 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:
- in overleg
- 5x klemblokken A5609D 2 x M10 185qmm
(uiteraard zijn andere klemblokken mogelijk).
- in overleg
- afsluitbaar transparante binnen-deksel
Scharnierend deksel met handgreep en spansluiting,
geschikt voor hangslotvergrendeling.
Duidelijke waarschuwingsstickers.
- vloermodel met handgreep op het dak.
- afmeting 450 x 450 x 390 mm (lxbxh) / ca. 10kg.

Indien u grotere afstanden moet overbruggen, dan kunt u kabels veilig en eenvoudig koppelen
met behulp van de HELAF MULTI doorluskast.
Ook voor tijdelijke aansluitingen zoals bij evenementen of calamiteiten.
Andere uitvoeringen in overleg mogelijk dus neem dan contact met ons op.

Diverse aansluitklemmen mogelijk

Wij hebben meer oplossingen in ons programma, neem contact met ons op!



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!
:+31(0)88 244 28 80 :verkoop@helaf.com
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