Residential

Resi9 System

Het Resi9 System,
de verdeelkast van
de nieuwe generatie

Een elektrische verdeelkast vormt het centrum van
alle essentiële elektrische verbindingen die het
dagelijks leven thuis op een comfortabele manier
laten verlopen. Schneider Electric heeft een nieuwe
modulaire kast ontwikkeld, deze keer onder de
naam “Resi9 System”. De nieuwe verdeelkast, het
elektrisch bord van morgen, verenigt in zich groot
installatiegemak, een esthetisch nieuw design en de
flexibiliteit van een op maat gemaakte oplossing.
Overvloed aan vernieuwingen
Resi9 overstijgt haar belangrijke functie van
personen- en goederenbeveiliging door het
bieden van een sterk verhoogd comfort.
Opvallend is het gemak waarmee de
verdeelkast geïnstalleerd kan worden op de
technische kabelgoot voor de woningbouw
(TKW). Het plaatsen van de verdeelkast wordt
namelijk vergemakkelijkt dankzij vier nieuwe
eigenschappen van het Resi9 systeem:
- Een kabelgoot geleverd in twee delen voor een
gemakkelijk transport.
- Een kabelgoot met regelbare hoogte die overal
kan worden aangepast om de plaatsing
vlotter te laten verlopen.
- Verankering van de verdeelkast zonder
gereedschap.
- Gemakkelijk vast- en losklikbare DIN-rails om
doorgang van de kabels te vergemakkelijken.

Het Resi9 systeem bestaat uit een modulaire
verdeelkast die rechtstreeks op een TKW
kabelgoot (in breedte van 13 of 18 modules)
kan aangebracht worden of ook afzonderlijk kan
gebruikt worden met een achterwand.
Resi9 is een aanvulling op het gamma BOXPLUS,
maar vervangt deze productreeks niet.
Resi9 kan in een brede scala van toepassingen
ingezet worden: residentiële gebouwen,
woningen en kleine appartementen en voor
renovaties wanneer er gebrek is aan plaats.
Resi9 biedt ook een antwoord op de noden van
de markt van voorbedrade kasten.
Resi9 biedt bovendien een hoog kwalitatieve
afwerking in de vorm van de combinatie:
elektrische verdeelkast + telecommunicatie
verdeelkast + TKW kabelgoot.

Gepersonaliseerde installatie
De nieuwe verdeelkast Resi9 leent zich in het
bijzonder voor een stijlvolle beveiliging van
het huis. De keuze tussen de verschillende
aangeboden afwerkingen maakt het mogelijk
om het uiterlijk van de verdeelkast optimaal aan
de wensen van de bewoners aan te passen.
De Resi9 verdeelkasten kenmerken zich door
de elegantie van de gebruikte materialen, de
ergonomie en de perfecte afwerking.
Ze kunnen geïntegreerd worden in elke woning.
Afwerking in hout- of spiegelcoating, in moderne
kunst, met gemagnetiseerd oppervlak, met
transparante effecten..., de mogelijkheden zijn
eindeloos. Resi9 heeft voor ieder wat wils en
kan harmonisch in alle decoraties geïntegreerd
worden.
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In het kort
Schneider Electric
ontwikkelt een nieuwe
modulaire kast:
- esthetisch design
- groot installatiegemak
- flexibiliteit van een op
maat gemaakte oplossing
- beschikbaar in 13 of 18
modules.

De technische kabelgoot voor
de woningbouw (TKW)
De technische kabelgoot voor de woningbouw
(TKW) brengt alle vertrekken van de
vermogenskringen en van de communicatienetten
samen in één kanaalsysteem. De kabelgoten
worden aangeboden in dezelfde breedte als
die van de modulaire kasten, met name die
van 13 modules of 18 modules. De kabelgoot
wordt hier ook gebruikt als achterwand voor de
verdeelkasten.
De hierboven beschreven kabelgoot kan gebruikt
worden voor alle individuele en collectieve
woningen en kan als volgt samengesteld zijn:
- De elektrische verdeelkast.
- De telecommunicatiekast (telefonie, TV, media).
- Een kanaal voor de vermogen- en
communicatiekabels.

Het Resi9 verdeelkast aanbod
Het Resi9 aanbod omvat modulaire verdeelkasten
voor opbouw in het wit (RAL 9003) en
vervaardigt in polycarbonaat, verkrijgbaar met
een doorzichtige of ondoorzichtige deur, of
met afwerkingen zoals in hout, glas, aluminium,
brons of versierd met andere motieven.
De voornaamste kenmerken van de Resi9
verdeelborden zijn:
- Breedte van 13 of 18 modules per rij.
- Beschermingsgraad: IP40 (met deur) en IK08.
- Van 1 tot 4 rijen.
- Isolatieklasse 2 (totale isolatie)
- Wordt geleverd met klemmen “QuickConnect”
(tot 6 mm2 maximum).

Het Resi9 kabelgoot aanbod
De kabelgoten zijn verkrijgbaar in breedtes van
13 of 18 modules
De kabelgoot is verkrijgbaar in de vorm van
een kit met:
- Twee halve kabelgoten van 1,2 m met deksel.
- Tussenschotten.
- Grote kabelbandjes voor bevestiging van
de kabels.
- Regelbare stukken voor hoogte-aanpassing.
De kabelgoot is ook te verkrijgen in
afzonderlijke delen:
- In één stuk met een lengte van 2,6 m
met deksel.
- Met alle toebehoren voor de afwerking.

Samenvatting van
het Resi9 systeem
- Een volledig systeem van modulaire
verdeelkasten die geïntegreerd kunnen
worden in de technische kabelgoot voor de
woningbouw.
- Beschikbaar in de vorm van een kit (lengte van
de goot: 1,2 m), samen met de toebehoren
voor afwerking.
- De verdeelkasten kunnen ook autonoom
gebruikt worden (met achterwand) voor
bijvoorbeeld in kleine appartementen of kleine
ruimtes.
- Een goede prijs/kwaliteitsverhouding.
- Een breed gamma van kasten en van deuren
in verschillend design.
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