PRODUCTSHEET

Classic stroomzuil
TecforRec is als technische groothandel
gespecialiseerd in het leveren van alle
voorkomende elektriciteitsvoorzieningen voor
jachthavens. TecforRec heeft een breed
assortiment aan producten binnen de
jachthaventechniek zoals stroom- en waterzuilen,
vuilwaterpompen, steiger- en wal verlichting,
haventoegangscontrole- en management
systemen, camerabewaking, reddingsmiddelen en
blusvoorzieningen.
De Classic stroomzuil van TecforRec staat bekend
om haar hoge kwaliteit en heeft dit te danken aan
een verzinkt stalen frame en Uv-bestendige
zijpanelen. De Classic stroomzuil is zeer flexibel
door de veelzijdige opties en is speciaal ontwikkelt
voor jachthavens.

Eigenschappen van de Classic stroomzuil:
- Robuust product door thermisch verzinkt stalen
behuizing en Uv-bestendige zijpanelen
- Flexibele toepassingen door veelzijdige opties
- CE certificering
- ISO 9001 certificering
- Voldoet aan de nieuwste regelgeving
- Eenvoudig te installeren
- Onderhoudsvriendelijk
- Diverse onderdelen los beschikbaar
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Classic stroomzuil

Materialen
Zijpanelen zijn beschikbaar in:
- Foamex
- UV bestendig Dibond
- RVS 304 of 316
- Aluminium traanplaat
- Aluminium gepoedercoat in alle RAL kleuren
- Staal gepoedercoat in alle RAL kleuren

Maten
Verschillende hoogtes zijn beschikbaar in:
- 250 mm, 500 mm, 750 mm, 850 mm en 1000 mm
Verschillende breedtes zijn beschikbaar in:
- Standaard, Midi en Maxi

Specificaties
-

1 t/m 6 WCD afhankelijk van de grootte
230 - 400V IP44 spatwaterdichte contactdozen
Elektrische aansluitingen beschikbaar in 6A, 10A, 16A, 32A en 250A
kWh meters 16A < 32A
Aardlekautomaat met 30mA beveiliging
Set van 3 x 35mm inkomende kabelaansluitingen
Incl. volledige interne bedrading
½, ¾ , en 1” wateraansluiting
Watermeter
LED verlichting (4x 1Watt) met schemerschakelaar
Rubber dek mat
Grondsokkel voor harde ondergrond
Betaalsysteem kan met betaalpas, muntautomaat of managementsysteem via APP

Voor vragen, wensen of het aanvragen van een offerte kunt U graag
contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens, ons
TecforRec team staat graag voor U klaar.
www.tecforrec.com .
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