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Waterdichte kasten KAEDRA
De kasten van het nieuwe Kaedra gamma van Merlin Gerin munten uit door hun vele kwaliteiten. Zij kunnen
zowel in industriële omgevingen als in gebouwen van de tertiaire sector ingezet worden, omgevingen
waarin hun schokbestendigheid zeer op prijs zal worden gesteld. In deze kasten worden zowel modulaire
componenten voor stroomverdeling als bedieningscomponenten van stroomkringen gemonteerd.
Kaedra treedt in de plaats van de reeks modulaire en waterdichte Mini Pragma, Pragma C en D kasten.
Dankzij hun gebruiksvriendelijk ontwerp wordt de installatie van zowel interne als externe componenten
ten zeerste vereenvoudigd. Er werd speciale aandacht besteed aan de esthetica van het product.

KAEDRA:

MULTIFUNCTIONELE,

ERGONOMISCHE EN
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Vindingrijk
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Andere opvallende eigenschappen van Kaedra zijn:
39 referenties en 125 A
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