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LEGRAND introduceert NIEUWE IP66 RONDE VLOERDOOS
Klein, waterbestendig en geschikt voor installatie binnen en buiten. Dat is de nieuwe
ronde vloerdoos van Legrand Nederland.
4 modules, 2 uitvoeringen
De IP66 ronde vloerdoos van Legrand heeft 4 modules voor bijvoorbeeld twee
wandcontactdozen en is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Er is een versie met vaste
scharnierend deksel en één met losse deksel. Afhankelijk van de duur en de frequentie
waarmee de vloerdoos wordt gebruikt, kiest men voor één van beide.
Voor frequent gebruik gedurende een korte tijd, is de dekselset met vaste scharnierend
deksel de beste keuze. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hal of open ruimte. Wanneer de
vloerdoos regelmatig wordt ingeschakeld tijdens het schoonmaken en het deksel geopend
en daarna weer gesloten wordt.
Voor tijdelijk gebruik van lange duur is de dekselset met losse deksel de beste keuze.
Voorbeelden hiervan zijn toepassing bij een buitenzwembad in de zomerperiode, in
winkelcentra en bij evenementen. Als de dekselset wordt gecombineerd met een IP55
kabeluitvoer voor extra bescherming van de kabels.
De nieuwe ronde vloerdoos is geschikt voor installatie in holle ruimtes, computer- en
betonvloeren. Bijvoorbeeld in de tuin, het terras van een brasserie, een autoshowroom,
hallen en loodsen, evenementenhallen en binnen en buiten zwembad. Kortom de e
compacte, waterdichte vloerdoos IP66 (volgens de normen IEC 60670-1 en IEC 60670-23)
is ideaal voor plaatsing binnen of buiten.
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Legrand Nederland is wereldwijd specialist in elektrotechnische en digitale infrastructuur in een gebouw.
Legrand richt zich in Nederland met de A-merken Legrand en BTicino op de woning- en utiliteitsbouw,
machine- en paneelbouw en industrie. Zowel voor energiedistributie, communicatienetwerken als
gebouwautomatisering. Alle systemen zijn optimaal op elkaar afgestemd en daardoor eenvoudig, veilig en
snel te monteren. Legrand Nederland streeft een leidende positie na als totaalleverancier binnen
gebouwgebonden elektrotechnische en digitale systemen.
Kijk voor meer informatie op www.legrand.nl.

