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Functies

Eigenschappen

Evenementen
•	Met het UnPlug&Play® systeem kunnen de
schakelkosten van de netbeheerder worden
gereduceerd tot € 0,00.
•	In combinatie met het PipeLock® systeem
kunnen masten geplaatst en verwijderd
worden zonder hak- breek of graafwerk, en
is de IP68 contrastekker tijdens een evenement
veilig opgeborgen.

ELEQ LS-99
Model
: LS-99 Plug-In
Zekering:
: 2x 4A (max. 10A)
Bedradingsruimte : afgesloten
Verzegelbaar
: ja
Geschikt voor contrastekker EMP68/4

Logistiek
•	In combinatie met het UnPlug&Play® systeem
kan een mast worden geplaatst, zonder overleg
met de netbeheerder.
•	De ideale oplossing voor het organiseren van
evenementen.
• Reconstructies kunnen eenvoudiger worden
georganiseerd.

Uitvoering:
PE : geel/groen (yellow-green)
N : blauw (blue)
L1 : bruin (brown)
L2 : zwart (black)

Contrastekker EMP68/4
AC250V - 25Amp

Algemeen
• Goedgekeurd door de meeste netbeheerders.
• Installatie altijd door een gecertificeerd
aannemer.

Bestekteksten

Maten en gewichten

Stekker en kabel:
Water- en stofdichte 4-pins contrastekker, volgens
BSEN60309 & EN12767:2007, IEC529, IEC60068-21Ab, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-3Db, IEC 6051211-6, IEC60068-2-6, EIA-364-23 C, EIA-364-20D. De
contrastekker gevulcaniseerd aan een flexibele
kabel en is voorzien van stof- en waterdichte
afsluitdop.

Diameters
Geschikt voor masten vanaf ø110 mm

Aansluitkast:
Twee fasen aansluitkast voor een onbemeterde
aansluiting van een OVL-mast. De aansluikast heeft
een geïntegreerde, enkelvoudige 25Amp, 4-polige
stekkerverbinding aan de voedingszijde type
EMP-IP68/4.

Afmeting aansluitkast
Afm.lbh 304x82,2x76 mm
Specificaties
Snoerlengte		
Diameter stekker
Diameter kabel		
Capaciteit kabel		

: 5 mtr
: 45 mm
: 10 mm
: 4x 2,5mm

Gewicht systeem
Gewicht 2 kg

Wikkelmof:
(Voorgeschreven door de netbeheerder)
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Versie NLUPP.17.1 Prijs- en modelwijzingen uitdrukkelijk voorbehouden. Op al onze offertes,
betalingen, leveringen of transacties zijn van toepassing de betalings- en leveringsvoorwaarden
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Meer weten?
Wilt u advies over de mogelijkheden
van de PowerCast UnPlug & Play®?
Neem gerust contact met ons op.
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