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Altijd een veilig idee.

Zo simpel is het!
Montageadapter monteert sneller

Voordelen montageadapter
• Eenvoudig, snel en veilig monteren
• Universeel toepasbaar voor alle merken brandmelders, sirenes, sokkels en
  geschikt voor componenten van onder andere camera- en beveiligingssystemen
• Achteraf te monteren bij bestaande melders en sirenes zonder de lusbekabeling af te   
   koppelen
• Compact, lichtgewicht en duurzaam ontwerp
• Halogeenvrije, kunststof uitvoering



Geschikt voor verlaagde - of 
systeemplafonds
U heeft een verlaagd - of systeemplafond 
waar u snel brandmelders, sirenes of  
sokkels wilt monteren. Dan biedt de 
universele montageadapter van Hertek u 
het gewenste montagegemak. Daarnaast 
is de adapter ook geschikt voor compo-
nenten van onder andere camera- en 
beveiligingssystemen. U kunt deze 
adapter altijd achteraf toepassen zonder 
de lusbekabeling af te koppelen.

Lichtgewicht
De montageadapter is een kunststof 
onderdeel met meerdere buisinvoeren 
waarmee u (flexibele) installatiebuizen 
monteert. De adapter heeft drie verticale 
en twee horizontale buisinvoeren (lus in, 
lus uit en naar een eventuele nevenindica-
tor). Als u de installatiebuis  (16 - 19 mm) 
met een tiewrap aan de montageadapter 
bevestigt, borgt u meteen de trek- 
ontlasting. 

Zo simpel is het 
Het monteren van brandmelders, sirenes 
of sokkels is met het gebruik van de 
Hertek montageadapter een eenvoudige 
klus die u tijd bespaart.    
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Meer weten?
Op het Hertek Document Management Systeem (DMS) vindt 
u alle technische informatie over de montageadapter 
(BRT017A). Wilt u meer weten? Neem dan contact op met 
een van onze projectleiders of adviseurs.



Producteigenschappen
Artikelnummer BRT017A

Verpakkingseenheid 50 stuks 
Nettoprijs € 1,70 per stuk

Kenmerken
Brandweerbaarheid Halogeenvrij, vlamvertragend
Kleur Blauw
Materiaal Kunststof
Materiaaleigenschappen Thermoplast
Extra optie Mogelijkheid om achteraf toe te passen zonder de lusbekabeling af te koppelen

Leveringsinformatie
Hoogte 49 mm
Diameter 110 mm

 

Aansluitgegevens
Buisdiameter 16 - 19 mm
Type buis Vast en flexibel
Type trekontlasting Met een tiewrap (niet inbegrepen)
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Montageadapter
De universele montageadapter van Hertek is uitermate geschikt voor het eenvoudig, snel 
en veilig monteren van brandmelders, sirenes en sokkels bij verlaagde- of systeemplafonds.
Daarnaast is de montageadapter ook geschikt voor componenten van onder andere camera- en 
beveiligingssystemen.

• Mogelijkheid om achteraf toe te passen zonder de lusbekabeling af te koppelen
• Compact, lichtgewicht, halogeenvrije en duurzame kunststof uitvoering

Altijd een veilig idee.
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Specificaties


	BDS128.06 Leaflet montageadapter
	BDS127.05 Technische datasheet montageadapater

