MEINERTZ ProLine El-indsats
Anvendelsesmuligheder
MEINERTZ ProLine El-indsats giver
en unik mulighed for at kombinere
MEINERTZ ProLine med el gulvbokse
fra Thorsman Wibe Front-Line, type
UFB700 eller UFB900.
De kan monteres enten på ben i
en konvektorgrav eller direkte i en
stålkassette.
Anvendelig i såvel nybyggeri som eksisterende byggerier.
Thorsman Wibe gulvbokse medleveres ikke af MEINERTZ
Betegnelse
MEINERTZ ProLine El-indsats, type
UFB700 eller UFB900.
Product
The MEINERTZ ProLine El-indsats
består af komponenterne:

• ProLine ramme fremstillet af 20 x 11
•
•

x 1,25 mm stål hul profiler med integrerede ben.
ProLine låg indsats fremstillet af 10
x 10 x 1,00 mm hul profiler påsvejst
2 mm stålplade...
Fikseringsbeslag ved udførelse i
konvektorgrav.

Dimension
Dybde: Min. 110 mm
Bredde for type UFB700: Min. 227 mm
= 10 elementer ProLine.
Bredde for type UFB900: Min. 323 mm
= 14 elementer ProLine
Længde: Min. 360mm
Produktion på specielle mål er muligt.

Overfladebehandling
MEINERTZ ProLine El-indsats leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 7024 (grafit grå), RAL 9007
(alu grå) eller RAL 9016 (hvid). Kan
mod tillæg leveres i andre RAL farver.

Emballage
MEINERTZ ProLine El-indsats emballeres forsvarligt i kraftigt pap på
Montage
Gravdybde ved brug af el-indsats skal palle, hvorefter pallen omvikles med
PE-folie.
være min. 110 mm.
ProLine El-indsats monteres i forlængelse af konvektorristene. Afmærk de Garanti
forreste stilleben i bunden af graven, Der ydes 5 års garanti på fabrikationsmontér fikseringsbeslag og placér og materialefejl under forudsætning af
korrekt behandling og installation. Der
stilleben i disse.
Justér i vater og spænd kontramøtrik- tages forbehold for konstruktions- og
kene. Dette er af hensyn til stabilise- målændringer betinget af den tekniske
udvikling.
ringen meget vigtig
Thorsman UFB900/700 monteres i
ProLine El-indsatsen. MEINERTZ låg Vedligeholdelse
indsats placeres på UFB gulvboksen. Der kan rengøres med et almindeligt
Kabelføringen til el-boksen skal foregå rengøringsmiddel, der ikke indeholder
via gulvet og ud til den enkelte el-boks. slibemiddel. Ridser og skade i lakDet er vigtigt, at UFB900/700 enheden kens overflade kan repareres med
traditionel vådmaling i spraydåse eller
føres til jord.
påført med tynd pensel.
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Thorsman Wibe elboks
Bestilles hos Schneider Electric Danmark på tel. 44 73 78 88.
NB! Elbokse skal bestilles uden stålplade i låg.

