IK-3 VLOERDOOS
HOOGTE 50MM
VERTICAAL
EENVOUDIG, STERK EN
FUNCTIONEEL

THE GLOBAL SPECIALIST IN
ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

IK-3 VLOERDOOS VERTICAAL
PERFECT TE INTEGREREN MET
MOSAIC SCHAKELMATERIAAL
SAMENSTELLEN VAN EEN
COMPLETE VLOERDOOS NU
MOGELIJK MET SLECHTS ENKELE
REFERENTIENUMMERS
• De IK-3 verticaal vloerdoos is inclusief
dekselset. De deksel kan los gekoppeld
worden om eenvoudig schakelmateriaal in
te bouwen. Vloerdoos kan voorzien worden
tot en met 16 modules (zie de snelkeuzelijst
Mosaic schakelmateriaal).
> Ref.nr. 088070

INCLUSIEF BEVESTIGINGSSYSTEEM,
AFHANKELIJK VAN TYPE VLOER
• Een IK-3 stalen instortdoos voor
het installeren van de IK-3 vloerdoos in
een betonvloer of dekvloer.
> Ref.nr. 088073
Of
• Afschermkappen te gebruiken bij
een verhoogde vloer, bestaande uit
2 afschermkappen voor het isoleren van:
- Data aansluitingen
- Onder spanning staande delen, zoals WCD
> Ref.nr. 088071

OPTIONELE ACCESSOIRE:
• Een roestvaste afdekplaat voor in de deksel,
voor een metalen afwerking.
> Ref.nr. 088072

BESPAREND EN
FUNCTIONEEL
VERLAAGDE HOOGTE 50MM

AANPASSEND VERMOGEN

Nu is het mogelijk om de nieuwe vloerdoos IK-3
te installeren in een vloer met een minimale
inbouwdiepte van 50mm tot maximaal 70mm.

De verlaagde IK-3 vloerdoos kan geïnstalleerd worden in
twee type vloeren.

Het is kostenbesparend, omdat minder beton nodig is
i.v.m. verlaagde vloerhoogte en door beperkt aantal
onderdelen.

• Betonvloer: door gebruik te maken van
de instortdoos (ref.nr. 088073).
• Verhoogde vloeren (bijv. computervloeren of
installatievloeren): door gebruik te maken
van de set van afschermkappen voor
4x230V + 8x data (ref.nr. 088071).

50 mm

CAPACITEIT
Tot 16 modules.
Perfect te integreren met Mosaic schakelmateriaal.

STERK EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
Speciaal ontworpen voor gebruiksgemak en geoptimaliseerde kabeldistributie.

Ergonomische hendel “handgreep”
voor het eenvoudig openen van
de deksel.

Flexibele uitvoer van de kabels.

Geïntegreerde kabelgeleider:
kabels kunnen eenvoudig geleid
worden.

Deksel kan losgekoppeld worden
voor eenvoudige onderhoud,
voorkomt beschadigingen.

BESPAREND EN FUNCTIONEEL (vervolg)
EENVOUDIG TE INSTALLLEREN
•D
 e instortdoos stelt zich zelf.
Afstellen is niet noodzakelijk voor de dikte van de vloer.

•D
 e stortdeksel kan eenvoudig na het storten van
de vloer worden verwijderd.
Hiervoor zijn geen extra tools nodig.
•V
 oorgeknipte kabelingangen.
Verschillende diameters voor buizen en verschillende
breedtes vloergoot kunnen aangesloten worden op
de IK-3 instortdoos.
Ideaal is ook dat de niet gebruikte kabelingangen
beschermd blijven door de afschermfolie. Hierdoor is de
instortdoos goed afgedicht voor het storten of gieten van
de vloer met bijv. cement of anhydriet.
Buisaansluitingen moeten worden afgeplakt.

Het beton wordt direct gestort rondom de instortdoos tot de vereiste
hoogte 50 - 70mm.

•B
 evestigingshoeken (ophangpunten) zijn geschikt
voor de instortdoos in beton en kan bevestigd worden
aan verhoogde vloeren.

De stortdeksel moet verwijderd worden na het storten van de vloer.
De stortdeksel is niet beloopbaar.

Montage-instructie: installeren van de IK-3 vloerdoos in een betonvloer

Schroef de instortdoos (088073) vast aan de betonplaat.
Let op: Bij de instortdoos is geen ruimte om kabels langs de deksel
te geleiden (geen rijgdoos).
Niet geschikt om meerdere vloerdozen aan elkaar door te koppelen.

Distributeer de kabels (flexibele kabeldoorvoer voor aansluiting
op vloergootsystemen).

Stort de betonvloer.

Verwijder de stortdeksel.

Plaats de vloerdoos inclusief dekselset (088070) in de instortdoos.

Bevestig de vloerdoos door middel van de bevestigingshoeken.

Montage-instructie: installeren van de IK-3 vloerdoos in een verhoogde vloer

261 mm

261 mm

Maak een uitsparing in de verhoogde vloer
(261 x 261 mm).

Installeer de voorbedraden vloerdoos in
de vloertegel (inclusief afschermkappen).

Bevestig de vloerdoos met behulp van de
bijgeleverde schroeven.

ZIE VOOR UITGEBREIDE TECHNISCHE SPECIFICATIE WWW.LEGRAND.NL/VLOERDOZEN
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