C-ZUILEN – bedieningskasten
C-zuilen
Voor de inbouw van allerhande toestellen en apparatuur
(kaartlezer, muntproever, intercom, ...).

Standaard gamma
Deze kasten kunnen in standaard in 7 verschillende hoogtes besteld worden, namelijk:

750 mm hoog voor gebruik als voetpadkast.

1000 mm hoog voor gebruik als voetpadkast.

1250 mm hoog voor bediening vanuit een auto.

1750 mm hoog voor voetgangers

2000 mm hoog voor bediening vanuit een lichte vrachtwagen (voor distributie).

2250 mm hoog voor bediening vanuit een vrachtwagen (voor distributie).

2500 mm hoog voor bediening vanuit een vrachtwagen (voor internationaal transport).

Bedieningszuil type C

Buitenmaat (H x B x D)

Inbouwruimte Front (H x B x D)

Deur

V-CZUIL-07422-ZF

750 x 400 x 225

V-CZUIL-10422-ZF

1000 x 400 x 225

V-CZUIL-12422-FDC

1250 x 400 x 225

255 x 285 x 210

voorzijde
achterzijde

V-CZUIL-12422-FKC

1250 x 400 x 225

265 x 315 x 210

V-CZUIL-17422-FDC

1750 x 400 x 225

255 x 285 x 210

voorzijde

V-CZUIL-17422-FKC

1750 x 400 x 225

265 x 315 x 210

achterzijde

V-CZUIL-20422-FDC

2000 x 400 x 225

255 x 285 x 210

voorzijde

V-CZUIL-20422-FKC

2000 x 400 x 225

265 x 315 x 210

achterzijde

V-CZUIL-22422-FDC

2250 x 400 x 225

255 x 285 x 210

voorzijde

V-CZUIL-22422-FKC

2250 x 400 x 225

265 x 315 x 210

achterzijde

V-CZUIL-25422-FDC

2500 x 400 x 225

255 x 285 x 210

voorzijde

V-CZUIL-25422-FKC

2500 x 400 x 225

265 x 315 x 210

achterzijde
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Bovendien kunnen bovenstaande kasten, in verschillende breedtes en dieptes verkregen worden. En
er zijn uitvoeringen met de toegangsdeur aan de achterzijde, de voorzijde of de zijkant:
De kasten zijn verkrijgbaar met ingebouwde: uitneembare montageplaat, thermostatisch geregelde
verwarming, isolatie, din-rail, 2 of 4-polige automaat, rijgklemmen, ...
De uitsparingen in de inox frontplaat worden desgewenst volgens de door de klant opgegeven
maten aangebracht.
Op vraag van de klant zijn speciale uitvoeringen ook steeds mogelijk.

Eigenschappen
Deur
 Toegangsdeur uit geplooid en gelast plaatstaal.
 Toegangsdeur over de gehele hoogte en breedte openend.
 Perfecte dichting d.m.v. kwaliteitsrubbers.
Inbouwfront
 Gemaakt in inox.
 Voorzien van aluminium scherm.

Veiligheid
 Binnenliggende inox scharnieren
 2–puntvergrendeling met cilindersloten
Oppervlaktebehandeling
Bij de stalen kasten wordt de volledige kast gestraald, gemetalliseerd en KTL-behandeld.
Eindafwerking
De volledige kast wordt afgewerkt in een thermogeharde polyester coating in standaard
RAL-kleur. (uitgezonderd de zuilen in geborstelde inox)
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