D I S T R I B U T I E

Mini Pragma

Nieuw product

M

erlin Gerin heeft in de loop van de
maand april een echt mini-verdeelkast
op de markt gebracht, hoofdzakelijk
bestemd als uitbreidingskast bij be
staande installaties. Deze kleine kast,
aangeboden voor inbouw als voor

opbouw, is uitgerust met een van zeefdrukglas voor
ziene of van een volle deur en wordt geleverd met alle
onmisbare toebehoren.
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De nieuwe
mini Pragma
In 1996 kon het Pragma aanbod van Merlin
Gerin als het meest complete op de markt
beschouwd worden met zijn 33 verschillen
de uitvoeringen. Bij het noemen van het
getal 33 werd automatisch aan Pragma
gedacht ! Het aangeboden gamma omvat
te kasten van 12, 18 of 24 modules met één
tot 4 rijen, in opbouw- of inbouwversie of
waterdicht. De zuivere lijnen en de afgeron
de vormen, de volle of doorzichtige deuren,
de veelvuldige mogelijkheden en de dui
zend andere details, te veel op op te noe
men, maakten en maken nog steeds van
Pragma, het door de elektriciens meest
geliefde gamma.
Vandaag wordt het Merlin Gerin aanbod
van modulaire kasten verder uitgebreid met
het gamma mini Pragma en zestien nieuwe
referenties.

De mini Pragma is verkrijgbaar in opbouw
en inbouw uitvoering en biedt plaats voor
maximum 12 modules van modulaire appa
raten Multi 9 in huishoudelijke of tertiaire
toepassingen.
Bij de inbouwuitvoering werd er rekening
gehouden met de logische opvolging van
de verschillende ambachten op de werf.
De verpakking bevat een kuip die door de
metselaar op haar plaats aangebracht
wordt. Zij wordt aangeleverd met een
afscherming die de vorm aanduidt voor het
boren van het tussenschot en die de kast
beschermt tegen latere pleister- of
cementspatten. De behuizing is voorzien
van voorboringen op alle wanden voor de
doorvoering van de elektrische kabels.
De voorwand is voorzien van afsluitdoppen
en onzichtbare vooruitsnijdingen. Zowel de

grondplaat als de voorwand zijn versterkt
door middel van vernuftig aangebrachte
verstijvingsstukken. De volle of doorzichti
ge deur, gewelfd of gelijk met de wand,
wordt nadien op de behuizing aange
bracht. Er is voorzien in een verzegeling
smechanisme en men kan de kast optio
neel met een slot met sleutel uitrusten.
De mini Pragma's zijn ontworpen voor een
gemakkelijke toegang tot de apparaten en
bieden ruim de plaats voor de bedrading.
Zij zijn gemaakt uit een RAL 9001 gekleur
de kunststof en vertonen een zeer verzorg
de afwerking die met alle mogelijke deco
ratiestijlen kan harmoniseren. Deze mini
Pragma's zullen zonder twijwel succes ken
nen als verdeelkasten in tertiaire toepassin
gen (verkoopgalerijen, klaslokalen, zieken
huiskamers, enz.). De borden beantwoor

den aan de NBN C63-439 norm.
Het Pragma gamma heeft alle goede kwa
liteiten. Ontworpen met de eindgebruiker
op het oog, is het eenvoudig te plaatsen en
aan te sluiten, robuust en esthetisch en valt
in de smaak bij de klant. Dit heeft Merlin
Gerin goed begrepen en onthouden. Het
beantwoordt precies aan de wens van de
elektricien... ■

In ‘t kort
De mini Pragma is een nieuwe
uitbreidingskast voor maximum
12 modules. Hij wordt geleverd met een
volle of doorzichtige deur en in
bestemd voor de huishoudelijke en
tertiaire toepassingen. Kan zowel op
als ingebouwd worden, ook in holle
wanden. De voorwand is lichtjes
gebogen en alle toebehoren van de
Pragma reeks kunnen ingezet worden.
Met al deze eigenschappen en zijn RAL
9001 gekleurde behuizing zal hij zeker
de elektriciens kunnen bekoren die
bepaalde elektrische functies wensen te
decentraliseren.
De wel bestudeerde kleur en de vorm
maken dat deze kastjes met alle
mogelijke decoratiestijlen kunnen
harmoniseren. In tertiaire toepassingen
zullen zij meestal gebruikt worden als
secundaire kast, bijvoorbeeld in
administratieve lokalen.
De Pragma kasten beantwoorden aan
de NBN C63-439 norm.

Zie de hierbij gevoegde
technische fiche

