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CEE materiaal
verbonden met de toekomst…

KWALITEIT:

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

- Geproduceerd volgens internationaal geteste normen
(EN ISO 9001:2008)
- Eerste klas kwaliteit

- Kosten efficiënte en innovatieve oplossingen
- Verschillende octrooi-registraties

KLANTGERICHTHEID

WERELDWIJDE VERKOOP

- Uitstekende service
- Uitstekende prijs- en kwaliteitsverhouding
- Installatievriendelijk design
- ‘Special Product’ naar wens van de klant

- >80% export
- Wereldwijde samenwerkingsverbanden
- Snelle en betrouwbare netwerk structuren
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LET’S TAKE A TWIST – MAKKELIJK EN SNEL. ZEKERHEID, ROBUUSTHEID EN TIJDSBESPARING
Contactschroeven
- Toegankelijk vanuit een richting
- Vast en geopend
- Met combinatorische slot

Schroefloze aansluittechniek
- Tijdsbesparing
- Schroefloze TT klemmen
(met octrooi registratie)
- Geopende contactklemmen bij aanlevering
- Ramps-lock-systeem
- Contactklemmen sluit d.m.v. 1 vinger druk
klemmen optisch herkenbaar

Montage zonder extra gereedschappen
- Snelle en eenvoudig invoeren van de kabels
Demontage
- eenvoudig te openen door ontgrendelen en draaien

VOORDELEN VAN DE TREKONTLASTING
- tijdsbesparing
- eenvoudig en snel invoeren van de kabel
- trekontlasting en afdichting van de kabel
d.m.v. het vastdraaien van de wartel
- alle gangbare kabeltypes
- 100% dichtheid van de kabelinvoering
- optimale bescherming

Registratie van alle kabeldoorsnedes volgens norm
- 16A: tot 2,5 mm2 flexibel, tot 4 mm2 solide
- 32A: tot 6,0 mm2 flexibel, tot 10 mm2 solide
Flexibele gestripte draden
- met of zonder adereindhulsen of solide gestripte
draden
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ZEKERHEID
LAMELLEN VEER
- Geringe steek- en trekkrachten
- Vermindering van de elektrische weerstand
- Zelfreinigend
- Optimaal Contact; minstens 10 contactpunten

SCROEFLOZE CENTRALE TREKONTLASTING
- Houdt de kabel vast
- Beschermt de binnenkant tegen water en vuil
- Veiligheidsschroef verhindert ongewenst opendraaien

ROBUUSTHEID
Voor extreme weeromstandigheden
Speciale harding
Met hittebestendige dragers
Corrosie beschermende contacten

TIJDSBESPARING
Twist trekontlasting
Optimale grip
Grotere aansluitcompartiment
- sneller en eenvoudiger invoeren van
kabels
Geopende contactklemmen
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VASTZETINRICHTING
Een vastzetinrichting verhindert het onbedoeld eruit trekken door de klik van het klapdeksel. Hij zit vast in een
greep of slot of d.m.v. een Bajonetsysteem (helling) met een Bajonetring.
Volgens IEC/EN 60309 zijn de volgende punten een vereiste:
Spanning IP beschermingswaarde
16A en 32A
IP44
16A en 32A
IP67
63A en 125A
IP67

Stopcontacten en koppelingen
klapdeksel
Bajonetsysteem
Bajonetsysteem

Steker en apparaat steker
greep of slot
greep of slot en Bajonetring
Bajonetring

Gestandaardiseerd volgens EN60309 voor stekers en apparaat stekers 16A en 32A, IP44

Positietabel (in mm)
E1
16 3
29-31
16 4
33-35
16 5
37-39

L2
≥75
≥80
≥90

L3
40-41
46-47
52-53

T
≥4
≥5
≥7

V
≥8
≥8
≥8

32 3
32 4
32 5

≥90
≥90
≥105

53-54
53-54
59-60

≥7
≥7
≥8

≥8
≥8
≥9

39-41
39-41
44-46

IP BESCHERMINGSWARDEN
Ons CEE materiaal met dimensionering van spanning 16A en 32A voldoen aan beschermingswaarde IP44 of IP67;
63A en 125A aan de beschermingswaarde IP66/67 volgens EN60529.
Stekkerdozen en koppelingen worden met en zonder ingevoerde steker of apparaat steker getest.
Stekers en apparaat stekers worden in gestoken toestand (met een stekkerdoos of koppeling) getest.
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