DATASHEET

Afdekplaat met transparant tekstveld*
Voor een veilige en onverliesbare identificatie van de verschillende functies in de elektrische installatie.
Uitermate geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, kantoren, scholen …

Enkelvoudige tot viervoudige afdekplaat 120-76XXX
•
•
•
•

Enkelvoudige tot viervoudige afdekplaat met transparant tekstvenster
De meervoudige versies bestaan zowel verticaal als horizontaal (centerafstand 71 mm)
De afdekplaat kan gecombineerd worden met elke beschikbare Niko functie
De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste kunststof, is zelfdovend en
halogeenvrij en is in de massa white gekleurd (bij benadering RAL9010)
• CE-gemarkeerd. CEBEC en NF gekeurd

Labeldrager – 170-00090 (afzonderlijk te bestellen)
•

Kunststof labeldrager die achter de sokkel gemonteerd wordt. Zo blijft deze op zijn plaats
wanneer de afdekplaat verwijderd wordt.
• Afmetingen: 69 mm x 6,6 mm
• Oppervlakte tekstveld: 43 mm x 5 mm
• Verpakking: 100 stuks

Labelpapier – 170-00091 (afzonderlijk te bestellen)
•
•
•

Papier met zelfklevende labels om op de labeldrager 170-00090 te kleven.
Maximumafmetingen van het label: 43 x 5 mm
Niko stelt een labeltool ter beschikking om eenduidig en efficiënt de juiste tekst af te drukken
op het labelpapier.
• De tekst op een label kan tot 19 karakters bevatten (voor een centraalplaat met een
enkelvoudige functie) of 2 x 8 karakters (voor een centraalplaat met tweevoudige functie)
• Verpakking: 100 bladzijden.
Referentie

Omschrijving

120-76101

enkelvoudige afdekplaat

120-76801

tweevoudige afdekplaat verticaal

120-76802

Afmetingen
afdekplaat

Opbouwhoogte

Verpakking

85 x 85 mm

8,5 mm

50 stuks

71 mm

156 x 85 mm

8,5 mm

25 stuks

tweevoudige afdekplaat horizontaal

71 mm

156 x 85 mm

8,5 mm

25 stuks

120-76701

drievoudige afdekplaat verticaal

71 mm

227 x 85 mm

8,5 mm

20 stuks

120-76702

drievoudige afdekplaat horizontaal

71 mm

227 x 85 mm

8,5 mm

20 stuks

120-76401

viervoudige afdekplaat verticaal

71 mm

298 x 85 mm

8,5 mm

5 stuks

120-76402

viervoudige afdekplaat horizontaal

71 mm

298 x 85 mm

8,5 mm

5 stuks
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*

Centerafstand

Afbeelding
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Montage
Montage enkelvoudige afdekplaat
1

Montage meervoudige afdekplaat
Monteer eerst de labeldrager
voor je de functie in de
inbouwdoos monteert

Klik de labeldrager vast
op de sokkel

71

mm

71

mm

2
Reinig en ontvet de labeldrager
Kleef het bedrukte label op de
labeldrager

Bevestig de afdekplaat
op de sokkel

3

71

mm

71

mm

4
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