Verdeleromkastingen

Verdeleromkastingen
Eenvoudig te monteren omkastingen (verzinkt plaatstaal wit gelakt RAL
9010 incl. beschermfolie en kunststof zijpanelen) voor cv-verdelers en
vloerverwarmingunits (aanvoer/retour leidingen uit de vloer). Montage
van de omkastingen geschiedt met behulp van een stalen muurstrip.
De omkastingen zijn in 6 verschillende uitvoeringen leverbaar.
Toepassing
In situaties waar de mogelijkheden niet voorhanden zijn om leidingverdelers en vloerverwarmings-units uit het zicht te monteren, kan met
behulp van de PenTec verdeleromkasting zowel de leidingverdeler als
de vloerverwarmingsunit esthetisch verantwoord worden geplaatst.
Door de eenvoudige (maar solide!) constructie van de omkasting, blijft
de verdeler gemakkelijk bereikbaar.
De verdeleromkasting
Het plaatstaal is voorzien van een afneembare folie ter bescherming van
de omkasting tijdens de plaatsing. Aan beide zijden is de kast voorzien
van ABS kunststof zijpanelen. Deze panelen zijn voorzien van verborgen
uitbreekopeningen voor eventueel uitgaand leidingwerk. Het op maat
knippen of zagen is derhalve niet meer nodig.
Volumereductie
De verdeleromkastingen worden per stuk verpakt; de kans op beschadiging is daardoor minimaal. De verpakkingswijze maakt het mogelijk
om de omkastingen ‘genest’ op een pallet te verpakken. Het totale
volume wordt daarmee met circa 70% gereduceerd. Op een europallet
(110 cm hoog) worden gemiddeld circa 75 omkastingen verpakt.
Efficiëncy tijdens transport en opslag in het magazijn resulteert in
kostenbesparingen bij groothandel en installateur!
De omkastingen worden per stuk verpakt. Het pakket bevat:
• 1x stalen mantel
• 2x kunststof zijpanelen
• 2x kunststof afdekkapjes
• 1x muurstrip
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Artikelnummer

Hoogte

Breedte

Diepte

1840-0-03-01

500

350

140

1840-0-05-01

500

550

140

1840-0-08-01

500

800

140

1840-0-13-01

500

350

220

1840-0-15-01

500

550

220

1840-0-18-01

500

800

220
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Montage
De zijpanelen kunnen ter plekke in de stalen mantel
worden geklikt (geen gereedschap nodig!).
Montage met muurstrip
•	bevestig de muurstrip op de juiste hoogte aan de
muur
•	door het eigen gewicht van de omkasting zakt deze
vanzelf in de bevestiging
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