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Beste partners, Beste klanten,

Hager, gespecialiseerd in elektrische installatiesystemen,
begeleidt u in uw dagelijks werk en in de evolutie van
uw beroep.

In dit document hebben wij alle Hager-nieuwigheden
verenigd.  Het biedt u nieuwe oplossingen om de 
elektrische energie te verzekeren en te verdelen, om
waarde te geven aan uw realisaties en om te zorgen
voor het comfort en veiligheid van personen en 
gebouwen.

Deze brochure vervolledigt de Hager-catalogus die u
reeds in uw bezit hebt.

Bij het doorbladeren van dit document kan u de laatste
Hager-innovaties ontdekken en in het bijzonder :

- de evolutie van het gamma kabelkanalen tehalit,

- het nieuwe SL-plintensysteem,

- het nieuwe gamma apparatuur systo voor installatie-
kanalen.

Al deze nieuwigheden bieden u, steeds in de 
Hager-filosofie, kwaliteit, eenvoudige installatie,
veiligheid en performantie.

Blijf eveneens genieten van de ondersteuning door 
ons commercieel en technisch team waarop u
elke dag kunt rekenen.

Ik laat u nu de nieuwe Hager-oplossingen ontdekken.

Daniel Hager
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De voordelen voor u :
• Stabiele en robuuste profielen.

• Modern, rechthoekig design.

• Variabele en overlappende vormstukken.

• Praktische, frontale montage van de esthetisch gevormde 
inbouwkaders voor apparatuur 45 mm, inbouwdozen voor 
alle standaard schakelapparatuur 60 mm op de markt.

• De deksels zijn altijd 80 mm breed en even hoog als de profielen
BRP in PVC en BRAP in aluminium.

• 30 % tijdwinst en 100 % zekerheid dankzij het geïntegreerde
aardingssysteem in de nieuwe BRS-kanalen.

Technische karakteristieken :
• Materialen : BRP in PVC, BRAP in aluminium, BRS in staal.

• Afmetingen : van 65 x 100 mm tot 80 x 210 mm.

• Kleuren : RAL 9010 voor BRP en BRS, geanodiseerd alu voor BRAP.

• Levering : sokkel en deksel apart.

• Lengte : 2 meter.

• Vormstukken : variabele binnen- en buitenhoek, vlakke hoek, 
eindstuk en afdekprofielen voor BRS.

• Apparatuur : 45 mm, 60 mm, ecoline- en CEE-stopcontacten 
(BRAP en BRS).

BRP in PVC, BRAP in aluminium
en BRS in staal

Deze nieuwe systemen met een moderne vormgeving in combinatie met de nieuwe apparatuur-
houders voor apparatuur 45 mm, inbouwdozen voor apparatuur 60 mm, ecoline- en CEE-stop-
contacten bieden een ideale oplossing voor de elektrische installaties in bureelgebouwen,
laboratoria, productie-eenheden, winkels enz. ... . Het zijn zeer stabiele kanalen die uiterst 
geschikt zijn voor alle projecten. Al deze kanalen, zowel in PVC, in aluminium als in staal, 
hebben een deksel van 80 mm breed. Dankzij deze deksels worden bijkomende afdekplaten
voor stopcontacten overbodig. In de kanalen BRP en BRAP, respectievelijk in PVC en aluminium,
komen de deksels even hoog als de bovenkant van de sokkel.

Modern design
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product
focus

Esthetisch gevormde 
inbouwkaders
voor apparatuur 45 mm worden
frontaal in het profiel geclipst. 

Nieuwe praktische 
inbouwdozen
vergemakkelijken de montage
van alle standaard 
schakelapparatuur 60 mm op 
de markt.

Het deksel is 80 mm breed
en biedt als voordeel dat er geen
bijkomende afdekplaten moeten
besteld worden.

30 % tijdwinst en 
100 % zekerheid
dankzij het geïntegreerd aar-
dingssysteem in de BRS-kanalen
in staal.

Variabele overlappende 
vormstukken 
voor alle profielen in PVC, 
aluminium en staal 
vereenvoudigen en verfraaien de
installatie.

Afdekprofielen
maken de snijranden van de 
stalen installatiekanalen 
BRS onzichtbaar.

Het ecoline-gamma 
van Hager 
biedt een oplossing voor de
snelle montage van apparatuur
in projecten evenals een mooi
design.
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tehalit.BRP
BRP in PVC

- frontale montage van de 
apparatuur

- profiel met deksel 80 mm
- bodemperforatie met 50 mm

tussenafstand voor konsole-
montage en 250 mm voor
wandmontage

- variabele vormstukken 
vervaardigd uit PC/ABS 
(halogeenvrij)

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op 
aanvraag, max. 6 m.

Levering :
Sokkel met doorboorde bodem
en deksel moeten afzonderlijk
worden besteld.

Standaardkleur :
Zuiver wit,  RAL 9010

Materiaal :
Harde PVC, beschermingsindex :
IP 40 - IK 07.

Sokkel
PVC

Deksel
PVC

BRP6513019010

8 m

BRP08029010

24 m

BRP6517019010

8 m

BRP08029010

24 m

BRP65210D19010

8 m

BRP08029010 (2x)

24 m

BRP6510019010

8 m

BRP08029010

24 m

Zuiver wit

Verpakking

Zuiver wit

Verpakking

Zuiver wit

Verpakking

Zuiver wit

Verpakking

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

NIEUW
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+/-7°

a

+/-7°

a

a

Variabele 
binnenhoek ± 5°
PC/ABS 
halogeenvrij

Variabele 
buitenhoek ± 5°
PC/ABS 
halogeenvrij

Eindstuk
PC/ABS 
halogeenvrij

Scheidingsschot
PVC

Kabelgoot-
verbindingen

BRP651304H9010

1 stuk

BRP651303H9010

1 stuk

BRP6513069010 

1 stuk

M2026

50 m

BRP65XXX9

10 stuks

BRP651704H9010

1 stuk

BRP651703H9010

1 stuk

BRP6517069010 

1 stuk

M2026

50 m

BRP65XXX9 

10 stuks

BRP652104H9010

1 stuk

BRP652103H9010

1 stuk

BRP6521069010

1 stuk

M2026

50 m

BRP65XXX9

10 stuks

BRP651004H9010

1 stuk

BRP651003H9010

1 stuk

BRP6510069010

1 stuk

M2026

50 m

BRP65XXX9

10 stuks

Vlakke hoek
PC/ABS 
halogeenvrij

BRP651005H9010

1 stuk

BRP651305H9010

1 stuk

BRP651705H9010

1 stuk

BRP652105H9010 

1 stuk

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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tehalit.BRAP
BRAP in aluminium

- frontale montage van de 
apparatuur

- profiel met dekselopening 
van 80 mm

- sokkel zonder 
bodemperforaties 

- variabele vormstukken 
vervaardigd uit PC/ABS 
(halogeenvrij)

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op 
aanvraag, max. 6 m.

Levering :
Sokkel en deksel moeten 
afzonderlijk worden besteld.

Standaardkleur :
Natuurlijk geanodiseerd alu, ELN

Andere RAL-kleuren op aanvraag

Materiaal :
Natuurlijk geanodiseerd 
aluminium.

Sokkel
aluminium

Deksel
aluminium

BRAP651301ELN

8 m

BRAP0802ELN

16 m

BRAP651701ELN

8 m

BRAP0802ELN

16 m

BRAP802001ELN

6 m 

BRAP0802ELN (2x)

16 m

BRAP651001ELN

8 m

BRAP0802ELN

16 m

Nat. geanod. alu

Verpakking

Nat. geanod. alu

Verpakking

Nat. geanod. alu

Verpakking

Nat. geanod. alu

Verpakking

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

NIEUW
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+/-7°

a

+/-7°

a

a

Variabele 
binnenhoek ± 5°
PC/ABS 
halogeenvrij

Variabele 
buitenhoek ± 5°
PC/ABS 
halogeenvrij

Eindstuk
aluminium

Scheidingsschot
PVC

Koppelings-
pinnetjes

BRP651304HLAN

1 stuk

BRP651303HLAN

1 stuk

L6533ELN 

1 stuk

M1043

40 m

L5412

100 stuks

BRP651704HLAN

1 stuk

BRP651703HLAN

1 stuk

L6534ELN

1 stuk

M1043

40 m

L5412 

100 stuks

L8081ELN

1 stuk

L8082ELN

1 stuk

L8034ELN

1 stuk

M1043

40 m

L5412

100 stuks

BRP651004HLAN

1 stuk

BRP651003HLAN

1 stuk

L6532ELN

1 stuk

M1043

40 m

L5412

100 stuks

Vlakke hoek
PC/ABS 
halogeenvrij

BRP651005HLAN

1 stuk

BRP651305HLAN

1 stuk

BRP651705HLAN

1 stuk

L8085ELN 

1 stuk

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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L4181GNGE

L4253BCHR

L4187CHRO

L5802

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Aardingsgeleider

Hechtingsklem

Aardingsklem

Aardingsklem voor
aluminium
sokkels en deksels
BRAP

steekbaar, dwarsdoorsnede 
4 mm², voor de elektrische
verbinding van de sokkel met
de deksels 

verzinkte kabelklemmen

aardingsklem tot 10 mm²

materiaal : plaatstaal

L = 150 mm 
L = 300 mm
L = 600 mm

100 
100 
25 

80 

10 

1 set 
= 25 stuks

L4181GNGE
L4182GNGE
L4183GNGE

L4253BCHR

L4187CHRO

L5802

tehalit.BRAP
Aardingstoebehoren
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BRS65100

BRS65130

a a a a

85-95°

BRS65170

BRS65210

tehalit.BRS 
BRS in staal

- frontale montage van de 
apparatuur

- zelfaardend, aardingsmaatrege-
len respecteren

- profiel met deksel 80 mm
- bodemperforatie met 50 mm

tussenafstand voor konsole-
montage en 250 mm voor 
wandmontage

- vaste vormstukken vervaardigd
uit bodemprofiel in plaatstaal of
variabele vormstukken uit
PC/ABS (halogeenvrij)  
Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag,
max. 3,10 m.

Levering :
Sokkel met doorboorde bodem 
en deksel moeten afzonderlijk
worden besteld.
Standaardkleur :
Zuiver wit gelakt, RAL 9010
Andere RAL-kleuren op aanvraag
Materiaal :
Gegalvaniseerd plaatstaal.
Beschermingsindex : IP 40 - IK 07.

Sokkel
staalplaat

Deksel
staalplaat

BRS6510019010

8 m

BRS08029010 

32 m

BRS6513019010 

8 m

Zuiver wit gelakt
Verzinkt
Verpakking

Zuiver wit gelakt
Verzinkt
Verpakking

BRS08029010 

32 m

Binnenhoek
staalplaat

BRS6510049010

1 stuk

BRS6513049010 

1 stuk 

Variabele 
binnenhoek ± 5°
PC/ABS 
halogeenvrij

BRS651004H9010 

1 stuk

BRS651304H9010 

1 stuk 

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

BRS651704H9010

1 stuk

BRS6517049010

1 stuk

BRS6517019010

8 m

BRS08029010

32 m

Zuiver wit gelakt
Verzinkt
Verpakking

BRS652104H9010

1 stuk

BRS6521049010

1 stuk

BRS6521019010

6 m

BRS08029010

32 m

Zuiver wit gelakt
Verzinkt
Verpakking

NIEUW
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a a
a

a a

a a

aa

85-95°

a

a

Buitenhoek
staalplaat

Eindstuk
staalplaat

Vlakke hoek
staalplaat

Koppelingsset
staalplaat

Wandafsluitplaat
staalplaat

Afdekprofiel
staalplaat

BRS6510039010 

1 stuk

BRS6510069010 

1 stuk

BRS6510059010 

1 stuk
BRS651009
1 paar

BRS65100W9010 

1 stuk

BRS6510079010 

1 stuk

BRS6513039010 

1 stuk

BRS6513069010 

1 stuk

BRS6513059010 

1 stuk
BRS651309
1 paar

BRS65130W9010 

1 stuk

BRS6513079010 

1 stuk

Variabele 
buitenhoek ± 5°
PC/ABS 
halogeenvrij

BRS651003H9010 

1 stuk

BRS651303H9010 

1 stuk

Vlakke hoek
PC/ABS 
halogeenvrij

BRS651005H9010 

1 stuk

BRS651305H9010 

1 stuk

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

BRS651703H9010

1 stuk

BRS651705H9010

1 stuk

BRS6517039010

1 stuk

BRS6517069010

1 stuk

BRS6517059010

1 stuk
BRS651709
1 paar

BRS65170W9010

1 stuk

BRS6517079010

1 stuk

BRS652103H9010

1 stuk

BRS652105H9010

1 stuk

BRS6521039010

1 stuk

BRS6521069010

1 stuk

BRS6521059010

1 stuk
BRS652109
1 paar

BRS65210W9010

1 stuk

BRS6521079010

1 stuk
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a a

85-95°

a a

BRS65210D

BRS652104DH9010

1 stuk

tehalit.BRS 
BRS in staal

- frontale montage van de 
apparatuur

- zelfaardend, aardingsmaatrege-
len respecteren

- profiel met deksel 80 mm
- bodemperforatie met 50 mm

tussenafstand voor konsole-
montage en 250 mm voor 
wandmontage

- vaste vormstukken vervaardigd
uit bodemprofiel in plaatstaal of
variabele vormstukken uit
PC/ABS (halogeenvrij)  
Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag,
max. 3,10 m.

Levering :
Sokkel met doorboorde bodem 
en deksel moeten afzonderlijk
worden besteld.
Standaardkleur :
Zuiver wit gelakt, RAL 9010
Andere RAL-kleuren op aanvraag
Materiaal :
Gegalvaniseerd plaatstaal.
Beschermingsindex : IP 40 - IK 07.

BRS652104D9010

1 stuk

BRS652101D9010

4 m

BRS08029010 (2x)

32 m

Zuiver wit gelakt
Verzinkt
Verpakking

Sokkel
staalplaat

Deksel
staalplaat

Binnenhoek
staalplaat

Variabele 
binnenhoek ± 5°
PC/ABS 
halogeenvrij

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

NIEUW
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aa
85-95°

a

a

a a

a

a a

a
a

BRS652103DH9010

1 stuk

BRS652105DH9010

1 stuk

BRS652103D9010

1 stuk

BRS652106D9010

1 stuk

BRS652105D9010

1 stuk
BRS652109D
1 paar

BRS65210WD9010

1 stuk

BRS652107D9010

1 stuk

Buitenhoek
staalplaat

Eindstuk
staalplaat

Vlakke hoek
staalplaat

Koppelingsset
staalplaat

Wandafsluitplaat
staalplaat

Afdekprofiel
staalplaat

Variabele 
buitenhoek ± 5°
PC/ABS 
halogeenvrij

Vlakke hoek
PC/ABS 
halogeenvrij

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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TWS70VERZ

G1612

tehalit.BRS
Toebehoren

Metalen scheidingsschot
Zeer stabiel en biedt een extra
afscherming 

PVC scheidingsschot
als scheiding tussen 
energie- en dataleidingen

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Scheidingsschot voor kanalen
met frontale montage, PVC

voor scheiding van 
energie- en dataleidingen

32 m TWS70VERZ

Scheidingsschot voor kanalen
met frontale montage, 
plaatstaal verzinkt

voor scheiding van 
energie- en dataleidingen

48 m G1612

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

NIEUW



19

L4253BCHR

BRS0802I9010

L4187CHRO

G2401

L4181GNGE

BRS0802A9010

tehalit.BRS
Toebehoren

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Deksel buitenhoek voor het afdekken van vaste
buitenhoeken met een 
dekselbreedte van 80 mm, 
RAL 9010

1 BRS0802A9010

Deksel binnenhoek voor het afsluiten van vaste
binnenhoeken met een 
dekselbreedte van 80 mm, 
RAL 9010

1 BRS0802I9010

Hechtingsklem verzinkte kabelklemmen 80 L4253BCHR

Aardingsklem aardingsklem om aan de 
koppeling te bevestigen of 
als basisaarding tot 10 mm²

10 L4187CHRO

Universele aarding om de verbinding te maken
tussen de verschillende 
onderdelen of als aansluitpunt
voor de aarding 

10 G2401

Aardingsgeleider steekbaar, dwarsdoorsnede 
4 mm², voor de elektrische 
verbinding van de sokkel 
met de deksels of als de 
overbrugging van de 
vormstukken

100
100
25

L = 150 mm
L = 300 mm
L = 600 mm

L4181GNGE
L4182GNGE
L4183GNGE

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

NIEUW

NIEUW
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GT4519010

GT4529010

GT4539010

LFF79H

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

• De houders voor apparatuur
van het formaat 45 mm 
worden frontaal op het 
profiel geclipst.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Zwart, RAL 9011
Alu gelakt, ALU

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Houder voor apparatuur 45 mm

Houder voor apparatuur 45 mm

Houder voor apparatuur 45 mm

Isolatiedoos

enkelvoudige houder

dubbele houder

drievoudige houder

voor apparatuurhouder
45 x 45 mm

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

GT4519010
GT4519011
GT451ALU

GT4529010
GT4529011
GT452ALU

GT4539010
GT4539011
GT453ALU

LFF79H

tehalit.BRP / BRAP / BRS
Apparatuurhouders voor apparatuur 45 mm
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G2850

G2860

G2870

G35609010

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

• De inbouwdozen voor 
standaardapparatuur 
60 mm worden frontaal op
het profiel geclipst.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Alu gelakt, LAN

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Enkelvoudige inbouwdoos
sterkstroom

Enkelvoudige inbouwkader
zwakstroom

Afwerkingskader
apparatuur 60 mm
(enkel BRS)

Dubbele inbouwdoos 
sterkstroom 

inbouw van apparatuur 60 mm

inbouw van apparatuur 60 mm

inbouw van apparatuur 60 mm

te gebruiken wanneer de afwer-
kingsplaat van de standaardappa-
ratuur groter dan 80 mm is of
wanneer deze plaat zeer sterk 
afgerond is (deze kader wordt 
tussen de standaardapparatuur 
en het deksel van het kabelkanaal
geplaatst)

1

1

1

1
1

G2850

G2860

G2870

G35609010
G3560LAN

tehalit.BRP / BRAP / BRS
Montagedozen voor standaardapparatuur 60 mm

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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G2745

G33749010

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

• Grote stabiele dozen voor
montage in de kanalen 
BRAP en BRS.
Ze ontvangen 
CEE-apparatuur tot 32 A 
en zijn compatibel met de 
verschillende merken.

• Afdekplaat in PC/ABS met
vooruitsnijdingen volgens de
grootte van het
CEE-stopcontact.
Garandeert een mooie af-
werking.

Levering :
Montagedoos, 4 zelftappende
schroeven en
2 trekontlastingen

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Alu gelakt, LAN

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Montagedoos voor
CEE-apparatuur

Afdekplaat

doos in polyamide, geleverd
met 4 schroeven en 
2 trekontlastingen
(asafstand CEE-stopcontact :
60 of 70 mm)

afdekplaat te gebruiken in
combinatie met de 
montagedoos voor 
CEE-apparatuur, zuiver wit
RAL 9010

afdekplaat te gebruiken in
combinatie met de montage-
doos voor CEE-apparatuur, 
alu gelakt

1

1

1

G2745

G33749010

G3374LAN

tehalit.BRAP / BRS
Montagedozen voor CEE-apparatuur
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G39999010

G2870

G35009010

G3155

G35519010

G32249010

G4703

G4733

G4713

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

• ecoline wordt frontaal 
gemonteerd in de kanalen 
BRP / BRAP / BRS.

• Weinig belemmering dankzij
de snelverbindingstechniek.

• Het dubbel stopcontact is 
dubbel geïsoleerd.

• Stopcontacten met kinder-
veiligheid.

• De ingangsfiche G4703 is
nodig voor het aansluiten 
van het stopcontact.

Kleuren :
Voor centrale plaatjes en af-
dekplaten
Zuiver wit, RAL 9010
Alu gelakt, LAN

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Dubbel stopcontact 16 A,
250 V in wit RAL 9010

Dubbel stopcontact 16 A,
250 V in rood

Enkelvoudige montagekader
voor zwakstroom

Afdekplaat voor dubbel
stopcontact

Dubbel stopcontact RJ45

Tussenplaatje

Modulaire afdekplaat

Ingangsfiche

Voedingskabel

Uitgangsfiche

met snelbevestigingstechniek

met snelbevestigingstechniek

inbouwkader voor 
stopcontact ref. G3155

modulaire afdekplaat voor
dubbel stopcontact ecoline

dubbel data-stopcontact
Cat 6 UTP - ecoline

tussenplaatje voor combinaties
sterkstroom- / 
zwakstroomstopcontacten
met modulaire afdekplaat

modulaire afdekplaat met
centraal afdekplaatje voor 
dubbel stopcontact RJ45. 
Horizontale / verticale montage

voor stopcontacten ecoline

lengte : 300 mm

lengte : 450 mm

lengte : 750 mm

lengte : 1500 mm

lengte : 2500 mm

lengte : 4500 mm

voor stopcontacten ecoline

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

G39999010

G3999ROT

G2870

G35009010

G3501LAN

G3155

G35519010

G3561LAN

G32249010

G3234LAN

G4703

G4733

G4743

G4753

G4796

G4797

G4798

G4713

tehalit.BRP / BRAP / BRS
Apparatuur ecoline
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Een gamma dat zich aan alle 
situaties aanpast

SL20115 (20 x 115 mm), zuiver wit RAL 9010 SL20080 (20 x 80 mm), decorkleur aluminium

Dankzij de 3 plinthoogtes kan het tehalit.SL-systeem op om het even welke werf geplaatst 
worden. De apparatuurhouder is eveneens beschikbaar in 3 hoogtes en past zich op een 
proportionele manier aan de plint aan voor een coherente algemene indruk. Met zijn 3 kleuren
en zijn 5 houtkleuren zal het gamma aan alle wensen van uw klanten kunnen beantwoorden.
Bovendien hebben de deksels en de sokkels van de tehalit.SL-plinten aparte referenties.
U kan ze dus afzonderlijk bestellen voor een doeltreffender beheer van uw werven.

Het deksel van de LED-plint is voorzien van een transparante
strook waar de LED-verlichting geplaatst wordt.
De apparatuurhouder is uitgerust met een bewegingsmelder
en een transformator.
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SL20055 (20 x 55 mm), zwart RAL 9011

Standaardprofielen
kleuren :
zuiver wit, RAL 9010
zwart, RAL 9011

afmetingen :
20 x 55 mm ; 
20 x 80 mm ; 
20 x 115 mm

Profielen in aluminiumkleur
de hout- en 
aluminiumkleuren zijn 
leverbaar in de afmetingen
20 x 55 en 20 x 80 mm.

De plint met 
LED-verlichting
is voorzien van een deksel
met transparante strook waar
de LED-verlichting geplaatst
wordt.

Enkel voor SL20080 in 
aluminiumkleur

De houtkleuren
Het tehalit.SL-systeem past zich
aan alle parkettinten aan dankzij de
5 houtkleuren :

Esdoorn Beuk Eik Kerselaar Sucupira
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Een zeer trendy design
De tehalit.SL-plint geeft vorm aan al uw projecten en integreert zich in alle omgevingen, zowel
tertiair als residentieel. Zijn nieuw profiel, modern en discreet, met zijn aangepaste vormen en
afwerkingen, is altijd in harmonie met de gekozen stijl.

De voornaamste esthetische innovatie betreft de apparatuurhouder. De bespiegelde zijkant
schept een transparant en verfijnd effect dat het perspectief van de plint verlengt teneinde zich
nog discreter te maken maar steeds met dezelfde efficiëntie.
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In een hotel brengt de met LED verlichte
gang, verbonden met de geïntegreerde
bewegingsmelders in de 
apparatuurhouders, een esthetische en
economische waarde.

De apparatuurhouders, beschikbaar in 3
kleuren en hoogtes, integreren alle
functies en combinaties die u nodig
hebt. De systo-apparatuur van het 
formaat 45 x 45 mm biedt u een 
eenvoudige en snelle installatie.

De tehalit.SL-plint laat eveneens toe om
sferen in de woning te creëren.
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Het SL-plintensysteem voor tertiaire
en huishoudelijke installaties

De voordelen voor u :
• Moderne, discrete profielen die zich overal perfect laten 

integreren.

• Uitgeruste apparatuurhouders met talrijke functies.

• Snelle en eenvoudige montage van de apparatuurhouders d.m.v.
een kwartslagschroef. 

• Variabele en overlappende vormstukken.

• Talrijke decorkleuren maken de installatie mogelijk in om het
even welk interieur.

• De plinten met LED-verlichting dragen niet alleen bij tot een
uniek design, ze leveren eveneens een veiligheidsfunctie.

• De scheidingsschotten bieden een betere hechting van de 
kabels dankzij het nieuwe ontwerp, alvorens het deksel te 
monteren. 

Technische karakteristieken :
• Materiaal : harde PVC.

• Afmetingen : 20 x 55 mm, 20 x 80 mm en 20 x 115 mm.

• Kleuren : zuiver wit RAL 9010, zwart RAL 9011.

• Decorkleuren : aluminium en houtkleuren zoals beuk, eik, 
kerselaar, esdoorn en sucupira.

• Levering : sokkel en deksel apart.

• Lengte : 2 meter.

• Vormstukken : variabele binnen- en buitenhoek, universeel 
eindstuk, afdekprofiel, aftakking naar hoekkanaal, aftakking naar
vloerkanaal.
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10 mm

De geïntegreerde 
scheidingsschotten 
werden herbestudeerd en 
aangepast om de kabels nog
beter te hechten alvorens het
deksel te plaatsen. 

Variabele binnen- en 
buitenhoeken
vangen de oneffenheden in de
muren op en zorgen voor een
perfecte afwerking van de 
installatie. 

Het universeel eindstuk
bestaat uit 2 delen en laat zich
zowel rechts als links monteren.

Talrijke afwerkingen
De plinten 20 x 55 en 20 x 80 mm
zijn beschikbaar in de decor-
kleuren aluminium en hout : 
beuk, eik, esdoorn, kerselaar 
en sucupira.

Verschillende apparatuur-
houders
De apparatuurhouder, 
beschikbaar in 3 kleuren en 3
hoogtes, laat toe om alle functies
en combinaties te integreren die
u nodig hebt. 

Montage in één kwartslag
Eenmaal de sokkel tegen de muur
geplaatst, clips de apparatuur-
houder op de sokkel, kies de 
juiste plaats en draai de schroef
1/4.  

product
focus
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20

55

Levering :
Sokkel met voorgeboorde bodem
en deksel apart.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag,
max. 6 m.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Zwart, RAL 9011
Decorkleur alu, D1
Decorkleur beuk, D2
Decorkleur esdoorn, D3
Decorkleur kerselaar, D4
Decorkleur eik, D5
Decorkleur sucupira, D6

Materiaal :
Sokkel en deksel : harde PVC.
Hulpstukken : PC/ABS 
  halogeenvrij.

Sokkel
harde PVC

Deksel
harde PVC

SL200551

36 m

SL2005529011
SL2005529010
SL200552D1
SL200552D2
SL200552D3
SL200552D4
SL200552D5
SL200552D6

18 m

SL200551 en SL200552

Zwart
Zuiver wit
Aluminium
Beuk
Esdoorn
Kerselaar
Eik
Sucupira

Verpakking

NIEUW

tehalit.SL 
Plinten SL, hoogte 55 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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7272

83-135°

4040

83-135°
22

40
22

40

110

40

180

Variablele binnen-
hoek 83°-135°

Variabele buiten-
hoek 83°-135°

Eindstuk
links / rechts

Aansluitstuk 
hoekkanaal 
EK400400

Afdekprofiel Aansluitstuk 
apparatuurhouder

Aftakking op
AKA181250ELN
SLA180750ELN
SL180750

SL2005549011
SL2005549010
SL200554D1
SL200554D2
SL200554D3
SL200554D4
SL200554D5
SL200554D6

1 stuk

SL2005539011
SL2005539010
SL200553D1
SL200553D2
SL200553D3
SL200553D4
SL200553D5
SL200553D6

1 stuk

SL2005569011
SL2005569010
SL200556D1
SL200556D2
SL200556D3
SL200556D4
SL200556D5
SL200556D6

1 stuk

SL20055819011
SL20055819010
SL2005581D1

1 stuk

SL2005579011
SL2005579010
SL200557D1
SL200557D2
SL200557D3
SL200557D4
SL200557D5
SL200557D6

1 stuk

SL20055A9011
SL20055A9010
SL20055AD1
SL20055AD2
SL20055AD3
SL20055AD4
SL20055AD5
SL20055AD6

1 stuk

SL2005589011
SL2005589010
SL200558D1

1 stuk

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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SL200559609010

SL20055920F9010

SL20055921F9010

Aansluitklare apparatuur-
houders voor het 
tehalit.SL-systeem SL20055.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Zwart, RAL 9011
Decorkleur aluminium, D1

Materiaal : 
PC/ABS halogeenvrij.

Het aansluitstuk voor de 
apparatuurhouder moet apart
bijbesteld worden volgens het
bijpassende deksel.

Witte apparatuurhouder is
voozien van witte stop-
contacten, zwarte -houder van
zwarte stopcontacten en 
aluminium -houder van zwarte
stopcontacten.

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Apparatuur-
houder voorzien
van dubbel 
stopcontact 
2P + A (45 mm)

Stopcontact
- 230 V, 16 A 
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

1
1
1

SL200559609010
SL200559609011
SL20055960D1

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en dubbel data-
stopcontact

Stopcontact
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

Datastopcontact
- RJ45 Cat. 6 FTP, dubbel

1
1
1

SL20055920F9010
SL20055920F9011
SL20055920FD1

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en RD/SAT/TV-
stopcontact

Stopcontact 
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

RD/TV/SAT-stopcontact
- frequentiebereik 4 - 2400 MHz

1
1
1

Kleuren

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

SL20055921F9010
SL20055921F9011
SL20055921FD1

NIEUW

tehalit.SL
Apparatuurhouders voor plinten SL, hoogte 55 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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SL20055923F9010

SL20055925F9010

SL20055926F9010

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en luidspreker-
aansluitingen

Stopcontact
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

Luidsprekeraansluitingen
- 4 klemverbindingen voor 

2 luidsprekeraansluitingen 
tot 6 mm²

1
1
1

SL20055923F9010
SL20055923F9011
SL20055923FD1

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en LED-oriënta-
tieverlichting

Stopcontact 
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

LED-oriëntatieverlichting
- bedrijfsspanning 230 V
- 2 helderheidsniveaus   

- aansluiting 1 : 1 Watt   
- aansluiting 2 : 0.2 Watt

1
1
1

SL20055925F9010
SL20055925F9011
SL20055925FD1

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en bewegings-
melder

Stopcontact 
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

Bewegingsmelder
- bedrijfsspanning 230 V
- detectiehoek : manueel 

instelbaar van 90° tot 180°
- lichtsterkte-instelling : 
  d.m.v. potentiometer
- geforceerd AAN / UIT : 
  d.m.v. drukknop 

1
1
1

Kleuren

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

SL20055926F9010
SL20055926F9011
SL20055926FD1

Lege universele
apparatuur-
houder voor 
schakelapparatuur
met bevestigings-
afstand 60 mm

1
1
1

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

SL200559119010
SL200559119011
SL20055911D1

NIEUW

tehalit.SL
Apparatuurhouders voor plinten SL, hoogte 55 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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20

80

tehalit.SL 
Plinten SL, hoogte 80 mm

Levering :
Sokkel met voorgeboorde bodem
en deksel apart.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag,
max. 6 m.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Zwart, RAL 9011
Decorkleur alu, D1
Decorkleur beuk, D2
Decorkleur esdoorn, D3
Decorkleur kerselaar, D4
Decorkleur eik, D5
Decorkleur sucupira, D6

Materiaal :
Sokkel en deksel : harde PVC.
Hulpstukken : PC/ABS 
  halogeenvrij.

Sokkel
harde PVC

Deksel
harde PVC

SL200801

36 m

SL2008029011
SL2008029010
SL200802D1
SL200802D2
SL200802D3
SL200802D4
SL200802D5
SL200802D6

18 m

SL200801 en SL200802

Zwart
Zuiver wit
Aluminium
Beuk
Esdoorn
Kerselaar
Eik
Sucupira

Verpakking

NIEUW

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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7272

83-135°

4040

83-135°

22
40

22
40

110

40

180

Variablele binnen-
hoek 83°-135°

Variabele buiten-
hoek 83°-135°

Eindstuk
links / rechts

Aansluitstuk 
hoekkanaal 
EK400400

Afdekprofiel Aansluitstuk 
apparatuurhouder

Aftakking op
AKA181250ELN
SLA180750ELN
SL180750

SL2008049011
SL2008049010
SL200804D1
SL200804D2
SL200804D3
SL200804D4
SL200804D5
SL200804D6

1 stuk

SL2008039011
SL2008039010
SL200803D1
SL200803D2
SL200803D3
SL200803D4
SL200803D5
SL200803D6

1 stuk

SL2008069011
SL2008069010
SL200806D1
SL200806D2
SL200806D3
SL200806D4
SL200806D5
SL200806D6

1 stuk

SL20080819011
SL20080819010
SL2008081D1

1 stuk

SL2008079011
SL2008079010
SL200807D1
SL200807D2
SL200807D3
SL200807D4
SL200807D5
SL200807D6

1 stuk

SL20080A9011
SL20080A9010
SL20080AD1
SL20080AD2
SL20080AD3
SL20080AD4
SL20080AD5
SL20080AD6

1 stuk

SL2008089011
SL2008089010
SL200808D1

1 stuk

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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SL200809609010

SL20080920F9010

SL20080921F9010

tehalit.SL
Apparatuurhouders voor plinten SL, hoogte 80 mm

Aansluitklare apparatuur-
houders voor het 
tehalit.SL-systeem SL20080.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Zwart, RAL 9011
Decorkleur aluminium, D1

Materiaal : 
PC/ABS halogeenvrij.

Het aansluitstuk voor de 
apparatuurhouder moet apart
bijbesteld worden volgens het
bijpassende deksel.

Witte apparatuurhouder is
voozien van witte stop-
contacten, zwarte -houder van
zwarte stopcontacten en 
aluminium -houder van zwarte
stopcontacten.

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Apparatuur-
houder voorzien
van dubbel stop-
contact 2P + A
(45 mm)

Stopcontact
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

1
1
1

SL200809609010
SL200809609011
SL20080960D1

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en dubbel data-
stopcontact

Stopcontact
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

Datastopcontact
- RJ45 Cat. 6 FTP, dubbel

1
1
1

SL20080920F9010
SL20080920F9011
SL20080920FD1

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en RD/SAT/TV-
stopcontact

Stopcontact 
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

RD/TV/SAT-stopcontact
- frequentiebereik 4 - 2400 MHz

1
1
1

Kleuren

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

SL20080921F9010
SL20080921F9011
SL20080921FD1

NIEUW

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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SL20080923F9010

SL20080925F9010

SL200809119010

SL20080926F9010

tehalit.SL
Apparatuurhouders voor plinten SL, hoogte 80 mm

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en luidspreker-
aansluitingen

Stopcontact
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

Luidsprekeraansluitingen
- 4 klemverbindingen voor 

2 luidsprekeraansluitingen 
tot 6 mm²

1
1
1

SL20080923F9010
SL20080923F9011
SL20080923FD1

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en LED-oriënta-
tieverlichting

Stopcontact 
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

LED-oriëntatieverlichting
- bedrijfsspanning 230 V
- 2 helderheidsniveaus

- aansluiting 1 : 1 Watt   
- aansluiting 2 : 0.2 Watt

1
1
1

SL20080925F9010
SL20080925F9011
SL20080925FD1

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en bewegings-
melder

Stopcontact 
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

Bewegingsmelder
- bedrijfsspanning 230 V
- detectiehoek : manueel 

instelbaar van 90° tot 180°
- lichtsterkte-instelling : 
  d.m.v. potentiometer
- geforceerd AAN / UIT : 
  d.m.v. drukknop 

1
1
1

Kleuren

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

SL20080926F9010
SL20080926F9011
SL20080926FD1

Lege universele
apparatuurhouder
voor schakel-
apparatuur met 
bevestigingsaf-
stand 60 mm

1
1
1

Zuiver wit
Zwart
Decorkleur alu

SL200809119010
SL200809119011
SL20080911D1

NIEUW

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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20

11
5

tehalit.SL 
Plinten SL, hoogte 115 mm

Levering :
Sokkel met voorgeboorde bodem
en deksel apart.

Standaardlengte :
2 m, andere lengtes op aanvraag,
max. 6 m.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Zwart, RAL 9011

Materiaal :
Sokkel en deksel : harde PVC.
Hulpstukken : PC/ABS 
  halogeenvrij.

Sokkel
harde PVC

Deksel
harde PVC

SL201151

24 m

SL2011529011
SL2011529010

24 m

SL2001151 en SL201152

Zwart
Zuiver wit

Verpakking

NIEUW

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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7272

83-135°

4040

83-135 22
40 22

40

110

40

180

Variablele binnen-
hoek 83°-135°

Variabele buiten-
hoek 83°-135°

Eindstuk
links / rechts

Aansluitstuk 
hoekkanaal 
EK400400

Afdekprofiel Aansluitstuk 
apparatuurhouder

Aftakking op
AKA181250ELN
SLA180750ELN
SL180750

SL2011549011
SL2011549010

1 stuk

SL2011539011
SL2011539010

1 stuk

SL2011569011
SL2011569010

1 stuk

SL20115819011
SL20115819010

1 stuk

SL2011579011
SL2011579010

1 stuk

SL20115A9011
SL20115A9010

1 stuk

SL2011589011
SL2011589010

1 stuk

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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SL201159609010

SL20115920F9010

SL20115921F9010

tehalit.SL
Apparatuurhouders voor plinten SL, hoogte 115 mm

Aansluitklare 
apparatuur-
houders voor het 
tehalit.SL-systeem SL20115.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Zwart, RAL 9011

Materiaal : 
PC/ABS halogeenvrij.

Het aansluitstuk voor de 
apparatuurhouder moet apart
bijbesteld worden volgens het
bijpassende deksel.

Witte apparatuurhouder is
voozien van witte stop-
contacten, zwarte -houder van
zwarte stopcontacten en 
aluminium -houder van zwarte
stopcontacten.

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Apparatuur-
houder voorzien
van dubbel stop-
contact 2P + A
(45 mm)

Stopcontact
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

1
1

SL201159609010
SL201159609011

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en dubbel data-
stopcontact

Stopcontact
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

Datastopcontact
- RJ45 Cat. 6 FTP, dubbel

1
1

SL20115920F9010
SL20115920F9011

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en RD/SAT/TV-
stopcontact

Stopcontact 
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

RD/TV/SAT-stopcontact
- frequentiebereik 4 - 2400 MHz

1
1

Kleuren

Zuiver wit
Zwart

Zuiver wit
Zwart

Zuiver wit
Zwart

SL20115921F9010
SL20115921F9011

NIEUW

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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SL20115923F9010

SL20115925F9010

SL201159119010

SL20115926F9010

tehalit.SL
Apparatuurhouders voor plinten SL, hoogte 115 mm

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en luidspreker-
aansluitingen

Stopcontact
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

Luidsprekeraansluitingen
- 4 klemverbindingen voor 

2 luidsprekeraansluitingen 
tot 6 mm²

1
1

SL20115923F9010
SL20115923F9011

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en LED-oriënta-
tieverlichting

Stopcontact 
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

LED-oriëntatieverlichting
- bedrijfsspanning 230 V
- 2 helderheidsniveaus

- aansluiting 1 : 1 Watt   
- aansluiting 2 : 0.2 Watt

1
1

SL20115925F9010
SL20115925F9011

Apparatuur-
houder voorzien
van stopcontact
2P + A (45 mm) 
en bewegings-
melder

Stopcontact 
- 230 V, 16 A
- snelaansluiting QuickConnect
- kinderveiligheid

Bewegingsmelder
- bedrijfsspanning 230 V
- detectiehoek : manueel 

instelbaar van 90° tot 180°
- lichtsterkte-instelling : 
  d.m.v. potentiometer
- geforceerd AAN / UIT : 
  d.m.v. drukknop 

1
1

Kleuren

Zuiver wit
Zwart

Zuiver wit
Zwart

Zuiver wit
Zwart

SL20115926F9010
SL20115926F9011

Lege universele
apparatuurhouder
voor schakel-
apparatuur met 
bevestigingsaf-
stand 60 mm

1
1

Zuiver wit
Zwart

SL201159119010
SL201159119011 

NIEUW

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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20

80

SL20080LED1ALU

COL40110SET19010

SL200801 en SL2008024D1 

tehalit.SL
LED-plintenset en toebehoren

Levering :
Complete kit :
- 4 m SL-plint 20 x 80 mm,

deksel in decorkleur aluminium
met transparante strook voor
de LED-verlichting

- 4 m sokkel
- 1 apparatuurhouder in 

decorkleur aluminium met
transformator en 
bewegingsmelder 

- 4 m LED-verlichting in
blauwe of witte kleur

- 2 eindstukken in decorkleur
aluminium

- toebehoren voor het aansluiten
van de LED-verlichting

Kleur :
Decorkleur aluminium, 
D1 of ALU

Materiaal :
Harde PVC.

Omschrijving Karakteristieken Verp. Ref.

Plintenset met
bewegings-
melder, 
transformator en
LED-verlichting

afmetingen 20 x 80 mm, complete kit 
met :
witte LED-verlichting
blauwe LED-verlichting 

1 set
1 set

SL20080LED1ALU
SL20080LED2ALU

Deksel en Sokkel deksel in decorkleur aluminium met 
transparante strook voor LED-verlichting

deksel hoogte 80 mm voor LED-inbouw
sokkel voor plint 20 x 80 mm

18 m
36 m

SL2008024D1
SL200801

Aansluitdoos
voor SL-plinten

maakt de verbinding mogelijk met bestaande
stopcontactenen en data-aansluitingen in de
muur of kan gebruikt worden als opbergdoos
voor een transformator (LED-verlichting)

zuiver witte kleur, RAL 9010 
decorkleur aluminium 

1 stuk
1 stuk

COL40110SET19010
COL40110SET1ALU

NIEUW
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EK400400

4
0

40

tehalit.EK
Hoeklijsten

Levering : sokkel en deksel.
Standaardlengte : 2,5 m.
andere lengtes op aanvraag,
max. 6 m.
Materiaal : harde PVC,
wipdeksel.

Kleuren :                  
Zuiver wit, RAL 9010

Binnenhoek Buitenhoek Binnenhoek 3 D Eindstuk Deksel-
verbinding

Aftakking op 
ATA122009010
ATA123009010
ATA630009010

Aftakking op
SL20055
SL20080
SL20115

Zuiver wit              EK4004009010         L27719010             L27729010             L27799010              L27739010             L27749010
Verpakking           40 m                          1 stuk                      1 stuk                     1 stuk                      1 stuk                      1 stuk

Zuiver wit

Verpakking

SL20055819010
voor SL20055
1 stuk

Zuiver wit

Verpakking

SL20080819010
voor SL20080
1 stuk

Zuiver wit

Verpakking

SL20115819010
voor SL20115
1 stuk

L27809010

1 stuk

Koppelingen tussen plinten en lijsten

Sokkel en deksel

NIEUW

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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systo
specifiek voor kabelkanalen

De apparatuur systo is ontworpen voor alle kabelkanalen, zuilen en stopcontactblokken waar
deze rechtstreeks ingeclipst kan worden en is compatibel met alle kabelkanalen en zuilen, 
uitgerust met apparatuurhouders voor het formaat 45 mm.
De stopcontacten kunnen zeer snel en eenvoudig onder elkaar verbonden worden dankzij het
vernuftig verbindingstoebehoren. 
Het is eveneens zeer eenvoudig om ze opnieuw los te maken. Mede dankzij de geringe 
omvang en een doorlopend voedingssysteem, zorgen de systo stopcontacten voor een 
werkelijke tijdwinst op uw werven.

Een onberispelijk resultaat
Of het om een dubbel of drievoudig
stopcontact gaat, in het wit, titaan-
grijs of zwart, het resultaat blijft al-
tijd onberispelijk. 

Technischer,
groter aanbod aan kleuren,
meer functies 

systo innoveert : de nieuwe stopcontacten, specifiek voor kabelkanalen, kunnen 
rechtstreeks in het profiel geclipst worden en hebben als voordeel dat ze snel en eenvoudig
kunnen aangesloten en verbonden worden wat een enorme tijdwinst met zich meebrengt.

Naast de witte kleur en zijn zeer fijne materiaalkeuze biedt systo ook nieuwe kleuren : het 
titaangrijs voor moderne omgevingen en het zwart in al zijn soberheid en elegantie om 
zich mooi te laten integreren in de zuilen.   

Het gamma "systo" omvat niet enkel stopcontacten voor sterkstroom, maar veel andere
functies als stopcontacten voor zwakstroom, schakelaars, drukknoppen, ... enz.
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systo installeert en oriënteert zich in alle vrijheid zo dicht 
mogelijk bij de gebruiker, dankzij de montagekaders van de
meervoudige stopcontactblokken tehalit.NR die kunnen 
gedraaid worden.

Meervoudige stopcontact-
blokken uitgerust met systo

De meervoudige stopcontacten zijn niet alleen compatibel
met alle kabelkanalen, zuilen en stopcontactblokken waar
deze rechtstreeks ingeclipst kunnen worden, maar ook 
met de apparatuurhouders 45 mm voor de kabelkanalen 
tehalit.BRP / BRAP / BRS en de zuilen tehalit.DA200-80.

systo stopcontacten
specifiek voor kabelkanalen

systo in het zwart
Een sobere kleur, beschikbaar voor de vaste of mobiele 
zuil tehalit.RS design. Een harmonieuze keuze voor alle 
professionele ruimtes. 
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Apparatuur systo
van het formaat 45 mm

De voordelen voor u :
• Een onberispelijk design.

• Een breed gamma : biedt vele functies als stopcontacten voor
zwak- en sterkstroom, schakelaars, drukknoppen, stopcontacten
voor audio en video.

• De apparatuur wordt in alle tehalit-systemen geclipst : 
kabelkanalen GBD en GBA, BRP / BRAP / BRS, zuilen DA200,
stopcontactblokken NR.

• Ook compatibel met andere merken van kabelkanalen.

• Een snelle en veilige installatie.

Technische karakteristieken :
• Aansluiting : QuickConnect

• Kleuren : wit, zwart, titanium en rood voor de no break-
stopcontacten.

• De meervoudige stopcontacten zijn koppelbaar onder elkaar
dankzij een verbindingstoebehoren.

• De dubbele en drievoudige stopcontacten zijn 45° gedraaid.  

De apparatuur systo, specifiek voor kabelkanalen, maakt talrijke toepassingen mogelijk : 
niet alleen in kabelkanalen natuurlijk, maar eveneens in de stopcontactblokken en de zuilen. 
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Aansluiting QuickConnect
garandeert een snelle en veilige
installatie.

Meervoudige koppelbare 
stopcontacten
Dankzij het verbindingstoebehoren,
is het zeer eenvoudig om de
dubbele en drievoudige stop-
contacten te vermenigvuldigen.

Meerdere kleuren
De verschillende kleuren (wit, 
titanium, zwart) garanderen altijd
een mooie afwerking van de 
installatie in combinatie met de
verschillende materialen zoals
PVC, aluminium en staal.

Een onberispelijke afwerking
Een volledige compatibiliteit 
tussen het design van de 
kabelkanalen en het systo-
design.

Een breed gamma
Het gamma biedt vele functies :
schakelaars, stopcontacten voor
audio en video, enz.

45° gedraaid
De gedraaide dubbele en 
drievoudige stopcontacten 
vergemakkelijken het gebruik van
haakse stekkers in een horizontale
en verticale montage.

product
focus
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WS120

WS122

WS122T

WS132

WS122N

WS697

WS136

WS130

WS122
WS123

WS132
WS133

WS122T
WS123T

WS122N
WS123N

WS120

WS697

WS136

WS130

Omschrijving Karakteristieken

Witte stopcontacten
koppelbaar

dubbel stopcontact 2 P + A
drievoudig stopcontact 2 P + A

Breedte

90 mm
135 mm

No break-stopcontacten
koppelbaar

dubbel stopcontact no break 2 P + A
drievoudig stopcontact no break 2 P + A

90 mm
135 mm

Titanium stopcontacten
koppelbaar

dubbel stopcontact 2 P + A
drievoudig stopcontact 2 P + A

90 mm
135 mm

Zwarte stopcontacten
koppelbaar

dubbel stopcontact 2 P + A
drievoudig stopcontact 2 P + A

90 mm
135 mm

Koppelstuk voor
dubbele en drievoudige
stopcontacten

maakt de verbinding tussen 
meervoudige stopcontacten

Kalibreerpen voor no break-stopcontacten

Aansluitcapaciteit :
QuickConnect :
- minimum : 2 x 1 mm² stijve draad
- maximum : 2 x 2,5 mm² stijve

draad

De dubbele en drievoudige 
stopcontacten zijn 45° gedraaid.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Rood (no break-stopcontacten)
Titanium (T)
Zwart (N)

systo - apparatuur 45 mm koppelbaar
Sterkstroom 16 A / 250 V 

Schakelaar voor meervoudige
stopcontacten koppelbaar

voor meervoudige stopcontacten,
16 AX

Trekontlasting voor meervoudige stopcontacten

Ref.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

NIEUW
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WS105

WS100

WS121

WS100N

WS100T

WS697

Omschrijving

Omschrijving

Karakteristieken

Karakteristieken

Wit stopcontact

Wit stopcontact

No break-stopcontact

Titanium stopcontact

Zwart stopcontact

enkel stopcontact 2 P + A 

enkel stopcontact 2 P + A

enkel stopcontact no break 2 P + A

enkel stopcontact 2 P + A

enkel stopcontact 2 P + A

Breedte

Breedte

45 mm

67,5 mm

67,5 mm

67,5 mm

67,5 mm

No break-stopcontact enkel stopcontact no break 2 P + A 45 mm

Titanium stopcontact enkel stopcontact 2 P + A 45 mm

Zwart stopcontact enkel stopcontact 2 P + A 45 mm

Kalibreerpen voor no break-stopcontacten

Aansluitcapaciteit :
QuickConnect :
- minimum : 2 x 1 mm² stijve draad
- maximum : 2 x 2,5 mm² stijve

draad. Aansluiting langs onder.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Rood (no break-stopcontacten)
Titanium (T)
Zwart (N)

Aansluitcapaciteit :
QuickConnect :
- minimum : 2 x 1 mm² stijve draad
- maximum : 2 x 2,5 mm² stijve

draad. De stopcontacten zijn
onderling koppelbaar.

Deze stopcontacten zijn 45° 
gedraaid.

Verkrijgbaar vanaf april 2011.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Rood (no break-stopcontacten)
Titanium (T)
Zwart (N)

systo - apparatuur 45 mm
Sterkstroom 16 A / 250 V 

systo - apparatuur 45 mm koppelbaar
Sterkstroom 16 A / 250 V

WS100

WS121

WS131

WS121T

WS121N

WS105

WS100T

WS100N

WS697

Ref.

Ref.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

NIEUW

NIEUW
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WS213

WS214

WS210T

WS211T

WS213N

Met etikethouder en een anti-stof
dekseltje. Ze zijn compatibel met
de stekkers RJ11 en RJ12. 

RJ45 categorie 5E :
Klasse D tot 100 MHz

Zelfstrippende contacten, 
gereedschap overbodig.
Aansluiting volgens genormali-
seerde kleurcode EIA/TIA 
568 A of B.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Titanium (T)
Zwart (N)

systo - apparatuur 45 mm
Datastopcontacten Cat 5e

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Witte stopcontacten 
RJ45 Cat 5e

enkel stopcontact Cat 5e, UTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 5e, UTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 5e, FTP, 9 contacten
enkel stopcontact Cat 5e, FTP, 9 contacten
enkel stopcontact Cat 5e, STP/SFTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 5e, STP/SFTP, 8 contacten

Breedte

22,5 mm
45 mm
22,5 mm
45 mm
22,5 mm
45 mm

WS210
WS211
WS213
WS214
WS216
WS217

Titanium stopcontacten 
RJ45 Cat 5e

enkel stopcontact Cat 5e, UTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 5e, UTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 5e, FTP, 9 contacten
enkel stopcontact Cat 5e, FTP, 9 contacten
enkel stopcontact Cat 5e, STP/SFTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 5e, STP/SFTP, 8 contacten

22,5 mm
45 mm
22,5 mm
45 mm
22,5 mm
45 mm

WS210T
WS211T
WS213T
WS214T
WS216T
WS217T

Zwarte stopcontacten 
RJ45 Cat 5e

enkel stopcontact Cat 5e, FTP, 9 contacten
enkel stopcontact Cat 5e, FTP, 9 contacten

22,5 mm
45 mm

WS213N
WS214N

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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WS219

WS225

WS220T

WS219T

WS219N

Met etikethouder en een anti-stof
dekseltje. Ze zijn compatibel met
de stekkers RJ11 en RJ12. 

RJ45 categorie 6 :
Klasse E tot 250 MHz

Zelfstrippende contacten, 
gereedschap overbodig.
Aansluiting volgens genormali-
seerde kleurcode EIA/TIA 568 A
of B.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Titanium (T)
Zwart (N)

systo - apparatuur 45 mm
Datastopcontacten Cat 6

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Witte stopcontacten 
RJ45 Cat 6

enkel stopcontact Cat 6, UTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 6, UTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 6, FTP, 9 contacten
enkel stopcontact Cat 6, FTP, 9 contacten
enkel stopcontact Cat 6, STP/SFTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 6, STP/SFTP, 8 contacten

Breedte

22,5 mm
45 mm
22,5 mm
45 mm
22,5 mm
45 mm

WS219
WS220
WS222
WS223
WS225
WS226

Titaniumkleurige 
stopcontacten
RJ45 Cat 6

enkel stopcontact Cat 6, UTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 6, UTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 6, FTP, 9 contacten
enkel stopcontact Cat 6, FTP, 9 contacten
enkel stopcontact Cat 6, STP/SFTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 6, STP/SFTP, 8 contacten

22,5 mm
45 mm
22,5 mm
45 mm
22,5 mm
45 mm

WS219T
WS220T
WS222T
WS223T
WS225T
WS226T

Zwarte stopcontacten 
RJ45 Cat 6

enkel stopcontact Cat 6, UTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 6, UTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 6, FTP, 9 contacten
enkel stopcontact Cat 6, FTP, 9 contacten
enkel stopcontact Cat 6, STP/SFTP, 8 contacten
enkel stopcontact Cat 6, STP/SFTP, 8 contacten

22,5 mm
45 mm
22,5 mm
45 mm
22,5 mm
45 mm

WS219N
WS220N
WS222N
WS223N
WS225N
WS226N

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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WS001T

WS001

WS023T

WS001N

WS690

Omschrijving Karakteristieken Ref.

wisselschakelaar

wisselschakelaar met verklikker 
(geleverd zonder lampje)

Breedte

45 mm

45 mm

WS001

WS002

wisselschakelaar 

wisselschakelaar
met verklikker (geleverd zonder lampje)

45 mm

45 mm

WS001T

WS002T

Aansluitcapaciteit :
QuickConnect :
- minimum : 2 x 1 mm² stijve draad
- maximum : 2 x 2,5 mm² stijve

draad

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Titanium (T)
Zwart (N)

systo - apparatuur 45 mm
Bedieningen

tweepolige schakelaar 
met verklikker (geleverd zonder lampje)

45 mm WS015

wisselschakelaar 45 mm WS001N

wisseldrukknop 1 NO + 1 NG
met verklikker (geleverd zonder lampje)

45 mm WS023T

wisseldrukknop 1 NO + 1 NG 

wisseldrukknop 1 NO + 1 NG
met verklikker (geleverd zonder lampje)

45 mm

45 mm

WS022

WS023

wisseldrukknop 1 NO + 1 NG 45 mm WS022N

blauw LED-signalisatielampje 250 V ~

rood LED-controlelampje 250 V ~

WS690

WS691

Witte schakelaars
10 AX – 250 V ~

Titaniumkleurige schakelaars
10 AX – 250 V ~

Witte schakelaar
16 AX – 250 V ~

Zwarte schakelaar

Titaniumkleurige drukknop
10 A – 250 V ~

Witte drukknoppen
10 A – 250 V ~

Zwarte drukknop
10 A – 250 V ~

Inplugbare verklikkerlampjes

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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WS689N

WS688

WS155T

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Witte afdekplaatjes afdekplaatje 1 mod.
afdekplaatje 2 mod.

Breedte

22,5 mm
45 mm

WS688
WS689

Titaniumkleurige afdekplaatjes afdekplaatje 1 mod.
afdekplaatje 2 mod.

22,5 mm
45 mm

WS688T
WS689T

Zwarte afdekplaatjes afdekplaatje 1 mod.
afdekplaatje 2 mod.

22,5 mm
45 mm

WS688N
WS689N

Witte kabeluitgang voor kabels :
diam. 1,5 tot 12 mm

45 mm WS155

Titaniumkleurige kabeluitgang voor kabels :
diam. 1,5 tot 12 mm

45 mm WS155T

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Titanium (T)
Zwart (N)

systo- apparatuur 45 mm
Toebehoren

Zwarte kabeluitgang voor kabels :
diam. 1,5 tot 12 mm

45 mm WS155N

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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WS201T

WS201

WS290

WS256

TV-stopcontacten :
voor de ontvangst van analoge
en digitale televisie. 
De TV + FM + SAT-stopcontacten
voor satellietontvangst.

Bekabeling van TV-stopcontacten
voor rechtstreekse aansluiting :
stopcontacten in sterbekabeling.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Titanium (T)
Zwart (N)

systo - apparatuur 45 mm
Communicatiestopcontacten

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Wit telefoonstopcontact
RJ11 / RJ12

stopcontact RJ11 / RJ12

Breedte

45 mm WS201

Titaniumkleurig 
telefoonstopcontact
RJ11 / RJ12

stopcontact RJ11 / RJ12 45 mm WS201T

Witte luidspreker-
stopcontacten

snelaansluiting

snelaansluiting

22,5 mm

45 mm

WS290

WS291

Zwart luidsprekerstopcontact snelaansluiting 22,5 mm WS290N

Witte TV-stopcontacten TV + FM-stopcontact
directe aansluiting

TV + FM + SAT-stopcontact
directe aansluiting, 1 ingang

45 mm

45 mm

WS253

WS256

Titaniumkleurige 
TV-stopcontacten

TV + FM-stopcontact
directe aansluiting

TV + FM + SAT-stopcontact
directe aansluiting, 1 ingang

45 mm

45 mm

WS253T

WS256T

Zwarte TV-stopcontacten TV + FM-stopcontact
directe aansluiting

TV + FM + SAT-stopcontact
directe aansluiting, 1 ingang

45 mm

45 mm

WS253N

WS256N

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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WS051

WS260

WS261

WS264

WS276

Omschrijving Karakteristieken Ref.

Witte automatische 
schakelaar

- gloei- en halogeenlampen 230 V ~ :
0 ... 1000 W

- andere belastingstypes :  
0 ... 500 VA 

Breedte

45 mm WS051

Aansluitcapaciteit :
Schroefaansluiting :
- maximum : 2 x 2,5 mm² 

stijve draad
- maximum : 2 x 1,5 mm² 

soepele draad

met neuter (3 draads) voor :
- gloei- en halogeenlampen 

230 V ~
- ZLS-halogeenlampen gevoed

via  electronische of ferromag-
netische transformator

- TL-lampen
- ventilator
Te gebruiken als "master" of als
"slave" in een configuratie van
meerdere schakelaars.

Kleuren :
Zuiver wit, RAL 9010
Titanium (T)

systo - apparatuur 45 mm
Comfortbedieningen

Titaniumkleurige automatische
schakelaar

- gloei- en halogeenlampen 230 V ~ :
0 ... 1000 W

- andere belastingstypes :  
0 ... 500 VA 

45 mm WS051T

Omschrijving Karakteristieken Ref.

2 RCA aansluitingen vrouwelijk
voor audio

rood en wit

Breedte

45 mm WS260

3 RCA aansluitingen vrouwelijk
voor audio en video

geel, rood en wit 45 mm WS261

HDMI aansluiting schroefverbinding 45 mm WS264

USB aansluiting schroefverbinding 45 mm WS265

Jack aansluiting 
vrouwelijk 3.5 mm

schroefverbinding
connector 3.5 mm

45 mm WS278

systo - apparatuur 45 mm
Audio- en videostopcontacten 

SUB-D aansluiting 
15 vrouwelijk

schroefverbinding (VGA) 45 mm WS276

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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multimediakasten VDI
nodeis
Integreer multimedia in uw projecten
De multimediakasten nodeis maken de installatie mogelijk van een netwerk in de woning.
Een patchsysteem laat toe om beter rekening te houden met de behoeften van uw klant betreffende
multimedia en voorziet stopcontacten voor meerdere toepassingen zoals het verdelen van signalen
voor digitale TV , telefoon en data.  

The advantages for you :

• Savings in energy costs via time-based control of lighting

• Low spatial requirements in the distribution – only 2 modules

• Easy programming using our PC software  or by hand

• Choice of astro or expert mode for each channel

• Can be programmed without voltage

• 56 memory units available

Technical data :

• Programme cycle : Seven-day timer 

• Rated voltage : 230V, AC

• Signal output : 16A

• Switching channels : 1or2

• Programming : By hand or using Hager PC software

• Astro mode : Individual entry of degrees of longitude and 
lattitude

De voordelen voor u :
• Een half-uitgeruste kast met uitbreidingsmogelijkheid.

• Een geheel modulair gamma : eenvoudige indienststelling en
flexibiliteit.

• De nodeis-kasten zijn compatibel met het kabelkanaalsysteem
JA en de ophoogkaders GR218A en GR418A.

Technische karakteristieken :
• Een systeem dat openstaat voor alle operatoren en providers

van de markt.

• De bevestigingsplaat ontvangt alle componenten van de opera-
toren met behulp van snelbinders, zoals modem, switch en
producten voor TV-distributie.

• De kast bevat ook drie geïsoleerde stopcontacten voor sterk-
stroom om deze componenten te voeden.

• De RJ45-connectoren Cat 5e UTP worden gebruikt voor de
distributie van data en telefoon. 

• De connectoren van het type "F" worden gebruikt voor 
TV-distributie.
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Connectoren type "F" 
Ze zijn modulair en maken de
aansluiting mogelijk van coaxkabels.

Telefoonsplitter 
Is voorzien van 4 uitgangen RJ45 en
een RJ45-ingang of klemmen voor
telefoonkabel. 

Connectoren RJ45 
Cat 5e UTP
Ze zijn modulair en zodanig ontwor-
pen om u een maximum aan plaats
te laten besparen bij het bekabelen.
De plaatsing per stuk laat u toe het
exacte aantal te installeren volgens
de behoeften van de klant. 

Geïsoleerde stopcontacten
Ze zorgen voor de voeding van de
producten die op de bevestigings -
plaat gemonteerd zijn.

Montage op kabelkanaal
De reservelussen van de datakabel
Cat 5e UTP worden geordend in het
kabelkanaal JA.

Montage op ophoogkader
Vergemakkelijkt de toegang van de
data- en de coaxkabels langs onder
via kabelgoten van verschillende
afmetingen.

Bevestigingsplaat 
Laat de bevestiging toe van infor-
matica-uitrusting of TV producten.
De bevestiging gebeurt door middel
van schroeven (onderste deel) of an-
dere bevestigingsmiddelen volgens
de situatie (bovenste deel).

product
focus
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TN450

TN905

GP218P – GP218T

1

1

1

1
1

1
1

1

1

TN450

TN905

TN452

GP418P
GP218P

GP418T
GP218T

GR218A

GR418A

TN452

GR418A

Het systeem nodeis, bestaande
uit een multimediakast zorgt 
voor de verspreiding van 
VDI-signalen (Voice, Data,
Images) over stopcontacten 
van het type RJ45 en coax in 
de woning.

De multimediakast kan in 
opbouw tegen de muur, op een
ophoogkader of op een kabel-
kanaal JA worden geïnstalleerd. 

De uitbreidingskast dient, 
indien nodig, om bijkomende
niet-modulaire componenten 
te ontvangen.

� voor technische karakteristieken,
zie pagina 9.07 van de alge-
mene catalogus 2009-2010

� voor de referenties van de 
kabelkanalen JA zie pagina 9.06
van de algemene catalogus
2009-2010 

nodeis
Multimediakast

Omschrijving Karakteristieken

Multimediakast 
half-uitgerust,
1 rij 18 modules

Uitbreidingskast 

Multimediakast
half-uitgerust,
2 rijen 36 modules

Volle deur

Doorzichtige deur

Ophoogkader

omvat :
- 8 connectoren RJ45 Cat 5e UTP
- 4 connectoren coax type "F"
- 4 patchsnoeren 0.30 m
- 4 patchsnoeren 0,50 m
- 1 telefoonsplitter, 4 uitgangen
- 1 herkenningskit
- 3 stopcontacten 230 V (geïsoleerd)
- 1 bevestigingsplaat voorzien van :

2 snelbinders + schroeven voor
de bevestiging van het materiaal

omvat :
- 3 stopcontacten 230 V (geïsoleerd)
-  1 bevestigingsplaat voorzien van :

2 snelbinders + schroeven voor
de bevestiging van het materiaal

omvat :
- 16 connectoren RJ45 Cat 5e UTP
-  4 connectoren coax type "F"
-  4 patchsnoeren 0.30 m
-  4 patchsnoeren 0,50 m
-  1 telefoonsplitter, 4 uitgangen
-  1 herkenningskit
-  3 stopcontacten 230 V (geïsoleerd)
-  1 bevestigingsplaat voorzien van :

2 snelbinders + schroeven voor
de bevestiging van het materiaal

voor multimediakast
voor uitbreidingskast

voor multimediakast
voor uitbreidingskast

maakt de toegang van de kabels langs
onder mogelijk via een kabelgoot voor
de uitbreidingskast TN905

maakt de toegang van de kabels langs
onder mogelijk via een kabelgoot voor
de kasten TN450/TN452

Verp. Ref.

NIEUW

NIEUW

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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TN004S

TN010S

TN714

TN902

1

1

1

1

1

1

1

TN131

TN004S

TN010S

TN715

TN713

TN714

TN902

TN131

nodeis
Systeemcomponenten

Geheel modulair, bieden de 
componenten nodeis ook de
mogelijkheid om de half-
uitgeruste kast TN450/TN452 
te vervolledigen. 

� voor technische karakteristie-
ken, zie pagina's 9.08 tot 9.10
van de algemene catalogus
2009-2010

Omschrijving Karakteristieken

Telefoonsplitter

Connector RJ45

Connector coax

Patchsnoeren

Toebehoren

4 uitgangen, aansluiting in RJ45 of via
telefoonkabel

connector RJ45 Cat 5e UTP + 
modulaire houder + etikethouder

connector coax type "F" + 
modulaire houder + etikethouder

4 patchsnoeren : RJ45/RJ45;
0,30 m

4 patchsnoeren : RJ45/RJ45;
0,50 m

1 patchsnoer : RJ45/RJ45;
1 m

herkenningskit :
- 12 clipsen in 3 verschillende kleuren
- 2 kabelbinders voor patchsnoeren

Verp. Ref.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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Aanwezigheidsmelders voor 
inbouw : wanneer prestaties en
discretie één zijn !

De voordelen voor u :
• Esthetiek modern en discreet

• Schakeling of regeling van het licht

• Compleet gamma met geïntegreerde infraroodontvanger

• 2 types van afstandsbediening : installateur en gebruiker

• 2 modi : automatisch en halfautomatisch voor meer 
energiebesparing 

• Voorgeprogrammeerde waarden voor de meest voorkomende
toepassingen

• KNX-versies : geïntegreerde relais (TCC520) en DALI / DSI (TCC521)

Technische karakteristieken :
• Instellingen via potentiometers : lichtsterkte en tijdvertragingen

• Instellingen via afstandsbediening : lichtsterkte, tijdvertragingen,
aanwezigheids- / afwezigheidsmodus, test, reset, opstarttype,
werking van de cel

• Bewegingsdetectie op een diameter van 7 m 

• Aanwezigheidsdetectie op een diameter van 5 m

• Aansluiting mogelijk van een drukknop op de EE815 en de EE816

• KNX-versie is enkel programmeerbaar via ETS

Deze aanwezigheidsmelders kunnen gebruikt worden in talrijke plaatsen waar een verhoging
van comfort moet samengaan met een verlaging van de energiekosten : burelen, vergaderzalen,
hotelkamers, klaslokalen, doorloopgangen, …. 

Ze kunnen geïntegreerd worden in zowel een klassieke installatie als in een KNX-installatie. In
beide gevallen zijn de aanwezigheidsmelders verkrijgbaar in twee versies : een ON / OFF-versie
en een versie die een permanente lichtregeling toelaat via de DALI / DSI-standaard.
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EE808

EE816

EE815

TCC521

TCC520

EE807

Omschrijving Karakteristieken Verpakk. Ref.

Aanwezigheidsmelder 360°
monoblok

Werking ON / OFF

voedingsspanning : 
230 V ~ 50 / 60 Hz

uitgangscontact :
16 A 230 V AC1

1

Configu-
ratie

EE815

Aanwezigheidsmelder 360°
monoblok DALI / DSI

Uitgangscapaciteit DALI / DSI :
24 ballasten
Lichtinstelling volgens 3 modi

voedingsspanning :
230V ~ 50 / 60 Hz

uitgang : 
DALI / DSI-bus

1 EE816

Aanwezigheidsmelder 360°
monoblok KNX

Werking ON / OFF
voedingsspanning :
KNX-bus 30 V DC

1 ETS TCC520

Aanwezigheidsmelder 360°
monoblok KNX - 
DALI / DSI 

Lichtregeling volgens 3 modi

voedingsspanning :
KNX-bus 30 V DC

1 ETS TCC521

IR-afstandsbediening voor de
installateur

instellingen : aanwezig-
heids- / afwezigheids-
modus, tijdvertragingen,
testmodus, reset, 
opstarttype, werking van
de cel 

1 EE807

IR-afstandsbediening voor de
eindgebruiker

instellingen : ON / OFF,
instelling van de licht-
sterkte, activatie en
opslaan van scenario’s

1 EE808

Aanwezigheidsmelders voor inbouw 

Deze melders detecteren bewe-
gingen van geringe omvang (vb :
persoon die aan zijn bureau
werkt).
De detectie gebeurt via een
pyro-elektrische torus die zich
onder de detectielens bevindt.

De torus meet voortdurend de
omgevingsverlichting en verge-
lijkt het met het voorgeprogram-
meerde niveau via de
potentiometer of via de EE807-
afstandsbediening.

Algemene karakteristieken

- mogelijkheid om een drukknop
aan te sluiten op de EE815 en
de EE816

- regelbare lichtdrempel : 5 tot
1000 lux

- regelbare tijdvertraging : 1 min.
tot 1 u

- boordiameter : 60 mm
- aanbevolen montagehoogte :

van 2,5 m tot 3,5 m

Testmodus

Deze modus kan, net als alle 
detectoren, de detectiezone 
valideren. De led achter de 
detectielens brandt gedurende 
2 seconden na detectie.

Een rode led betekent dat het
gemeten lichtsterkteniveau lager
is dan de instelling.
Een groene led betekent dat het
gemeten lichtsterkteniveau hoger
is dan de instelling.

Deze modus kan geactiveerd
worden vanaf de aanwezigheids-
melder of vanaf de EE807-
afstandsbediening.

Werkingsmodus

Alle detectoren werken volgens 
2 modi :
- automatisch (aanwezigheid)
- halfautomatisch (afwezigheid)

Automatische modus = aanwe-
zigheidsmodus (standaard)
Indien het lichtsterkteniveau
lager is dan de ingestelde drempel
bij aanwezigheidsdetectie, scha-
kelt de melder de verlichting van
de uitgang gedurende de inge-
stelde tijd in. Eens de melder het
licht heeft uitgeschakeld, zal een
nieuwe detectie de uitgang her-
inschakelen zolang het licht-
sterkteniveau zich onder de
ingestelde drempel bevindt.
Halfautomatische modus = 
afwezigheidsmodus
De melder moet geactiveerd
worden via een drukknop of via
de EE808-afstandsbediening. Bij
activatie van het product zal het
de uitgang gedurende de inge-
stelde tijd inschakelen en de tijd-
vertraging bij elke detectie
activeren.  Eens de melder het
licht heeft uitgeschakeld zal een
nieuwe druk op de drukknop of
op de afstandsbediening nodig
zijn om de uitgang in te schakelen.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

NIEUW
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Technische specificaties EE815 EE816 TCC520 TCC521

kleur wit

detectieafstand beweging : 7 m diameter (installatie op 2,5 m hoogte)
aanwezigheid : 5 m diameter (installatie op 2,5 m hoogte)

voeding 230 V ~ (+ 10 % / - 15 %)
50 / 60 Hz

KNX-bus KNX-bus + 
230 V Ac voor het 
DALI / DSI-gedeelte

instelling van de lichtsterkte 5 tot 1000 lux 3 modi 5 tot 1000 lux 3 modi

instelling van de tijdvertraging 1 min tot 1 u

afstandsbedieningen EE807 en EE808 batterij : 1 x 3 V CR2032, IR RC6-protocol, IP 30

instellingen via afstandsbediening IR EE807 aanwezigheids- / afwezigheidsmodus, tijdvertraging, lichtsterkte, reset, 
testmodus, opstarttype, werking van de cel (actief of passief)

instellingen via afstandsbediening IR EE808 geforceerde
bediening ON/OFF

geforceerde 
bediening ON/OFF
dimbediening, scenario's

geforceerde
bediening ON/OFF

geforceerde 
bediening ON/OFF
dimbediening, scenario's

uitgang 16 A AC1 14 V / 50 mA
DALI-bus met 
24 ballasten

16 A AC1 14 V / 50 mA
DALI-bus met 
24 ballasten

belastingstype
- gloeilampen
- 230 V-halogeenlamp
- ZLS-halogeenlamp via ferro-magnetische of

elektronische transfo
- TL-verlichting via elektro. ballast
- parallel gecompenseerde TL-verlichting
- compacte TL-lamp met elektronische ballasten

2300 W
2300 W
1500 W

1000 W
1000 W
23 x 23 W

2300 W
2300 W
1500 W

1000 W
1000 W
23 x 23 W

werking van de aangesloten drukknop aanwezigheid / 
afwezigheid (auto / 
halfauto) zelfde fase
dan de voeding

aanwezigheid / 
afwezigheid (auto / 
halfauto) zelfde fase dan
de voeding + dimmen

via KNX-drukknoppen : functie 
van de programmatie

aansluiting 1,5 mm², soepele of stijve draad

isolatieklasse II

beschermingsgraad IP41

IK IK03

omgeving
opslagtemperatuur
werkingstemperatuur

- 20 ° C tot + 60 °C
- 10 ° C tot + 45 °C

normen IEC 60669-1, IEC 60669-2-1, CE en CTick

Aansluitschema’sMontage

t Plafond

10 < t <28mm 

Beschermings-
deksel

Kabelklem

EE815 EE816

L
N

230 V ˜ L
N

230 V ˜

L’    L       N     PB L      N     PB     da+   da-

DALI  
ballast

Detectiezone

x

y

6m

2,5m 2,5m

2,5m

1m

Overlapping

h 2,5m 3m 3,5m

x 5m 5m 5m

y 7m 8m 9m

h

Drukknop voor 
aanwezigheids- / 
afwezigheidsdetectie

Onder voorbehoud van technische wijzigingenOnder voorbehoud van technische wijzigingen

Aanwezigheidsmelders voor inbouw
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Hager Modulec N.V.
Industrielaan 61
1070 Brussel  
BTW BE 0421.067.003
RPR Brussel

Tel. 02/529.47.11
Fax 02/527.12.61 
www.hager.be


