CATALOGUS
ZV SERIE COMPONENTENZUILEN
De zuilen uit de ZV serie zijn vierkante zuilen. De zuilen
hebben een afme ng van 300x300mm en een hoogte van
1300mm. Voor toepassing bij vrachtauto’s kunnen 2 zuilen
worden gestapeld.

Type ZV-33LV

De zuilen zijn standaard gepoedercoat in RAL7016
(antracietgrijs).
De zuilen zijn voorzien van een sparing voor een frontplaat
in een van de vier zijden.
De zuilen worden geleverd met een blinde frontplaat voor
inbouw van randapparatuur van derden zoals intercoms en
kaartlezers.
Ook kan de frontplaat projectma g worden geleverd, voorzien van alle benodigde sparingen of inclusief alle benodigde apparatuur. De zuilen zijn dan eenvoudig te installeren
en direct klaar voor gebruik.

Opbouw zuil:

Zuil vervaardigd uit 2mm dik roestvrijstaal plaat. De basis kan worden voorzien van een sparing voor een frontplaat. Deze sparing kan in een van de drie
zijden worden aangebracht of in de toegangsdeur. De zuil is voorzien van een
steekdeur, deze deur kan worden voorzien van een sparing voor een frontplaat of een barcodesysteem.

Afdekkap:

Op de zuil is een afdekkap gemonteerd. Deze afdekkap kan worden voorzien
van een sparing voor ledverlich ng voor het aanstralen van de frontplaat.

Montageplaat:

In de zuil is een montageplaat aanwezig waarop aansluitklemmen kunnen
worden geplaatst voor het afmonteren van de bekabeling. Verder worden op
de montageplaat randapparatuur gemonteerd zoals voedingen, interfaces,
voertuigdetectors, aansluitprinten en dergelijke.

Montage:

In de bodem van de zuil zijn vier beves gingsgaten voorzien waarmee de zuil
eenvoudig op een betonnen vloer of funda e kan worden gemonteerd.
Op oneel is een klemplaat leverbaar waarmee de zuil op veel bestaande funda es van andere fabrikanten kan worden geplaatst zonder boren van ankers.
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CATALOGUS
OPBOUW TYPENUMMER
Hieronder wordt de opbouw van het typenummer uitgelegd.
Ook zijn wat speciﬁca es en op es aangegeven.

Standaard:

ZV‐33XX - Zuil Vierkant, 300x300mm, gepoedercoat in RAL7016. De zuil kan
tegen meerprijs worden gepoedercoat in de meeste standaard RAL kleuren.

Hoogte:

De zuil is standaard leverbaar in drie varianten.
ZV-33LX - Lage zuil, hoogte 1300mm voor personenauto’s
ZV-33HX - Hoge zuil, hoogte 2550mm voor personenauto’s en vrachtauto’s
ZV-33VX - Hoge zuil, hoogte 2550mm, alleen voor vrachtauto’s

Sparing:

In de zuil is in één zijde voorzien van een sparing voor een frontplaat.
ZV-33XV - Sparing voor frontplaat in Voorzijde, deur met sparing.
ZV-33XA - Sparing voor frontplaat in Achterzijde, blinde deur.
ZV-33XL - Sparing voor frontplaat in Linkerzijde vanaf deur, blinde deur.
ZV-33XR - Sparing voor frontplaat in Rechterzijde vanaf deur, blinde deur.

Op es:

De zuil wordt standaard geleverd met een blinde frontplaat van aluminium,
gepoedercoat in RAL9006 (blank aluminium). Op oneel kan een speciale
frontplaat worden geleverd voorzien van projectma ge sparingen.
De afdekkap kan worden voorzien van ledverlich ng voor het aanstralen van
de frontplaat.
In de zuil is standaard een montageplaat gemonteerd van 500x200mm. Op oneel kan een grotere montageplaat (900x200mm) worden geleverd of een
speciale omgeze e frontplaat. De (kleine) montageplaat kan op diverse plaatsen in de behuizing worden gemonteerd.
Andere op es en varianten worden verderop in deze catalogus weergegeven.
Ontbrekende op es zijn op aanvraag veelal ook leverbaar.
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CATALOGUS
LEGE COMPONENTENZUILEN
Lege componentenzuilen worden geleverd met een blinde frontplaat.
De frontplaat is vervaardigd uit aluminium met een dikte van 3mm.
Geschikt voor inbouw van componenten van derden.

Lege componentenzuil Laag
ZV-33LV

Lage componentenzuil, frontplaat in deur

ZV-33LA

Lage componentenzuil, frontplaat in achterzijde

ZV-33LL

Lage componentenzuil, frontplaat in linkerzijde

ZV-33LR

Lage componentenzuil, frontplaat in rechterzijde

Voorbeeld a eelding is van het type ZV‐33LA.

Lege componentenzuil Hoog
ZV-33HV

Hoge componentenzuil, twee frontplaten in deur

ZV-33HA

Hoge componentenzuil, twee frontplaten in achterzijde

ZV-33HL

Hoge componentenzuil, twee frontplaten in linkerzijde

ZV-33HR

Hoge componentenzuil, twee frontplaten in rechterzijde

ZV-33VV

Hoge componentenzuil, frontplaat in bovenste deur

ZV-33VA

Hoge componentenzuil, boven frontplaat in achterzijde

ZV-33VL

Hoge componentenzuil, boven frontplaat in linkerzijde

ZV-33VR

Hoge componentenzuil, boven frontplaat in rechterzijde
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CATALOGUS
OPTIES BIJ COMPONENTENZUILEN
Door de modulaire opbouw van de zuilen zijn vele op es en varianten mogelijk. Een aantal standaard op es worden hieronder aangegeven.
Een aantal op es zoals aansluitprinten zijn in ontwikkeling. Voor aanvullingen
kunt u contact met ons opnemen.

Afwijkende RAL kleur
ZV-RAL1

Poedercoaten zuil in afwijkende RAL kleur

ZV-RAL2

Poedercoaten zuil in twee afwijkende RAL kleuren
Achter het ar kelnummer komt het RAL nummer(s)

Voorbeeld a eelding is van het type ZV‐33LA‐2000 in RAL 2000.

Overige opties (meer in ontwikkeling)
Frontplaat met projectma ge sparingen
Afdekkap met sparing voor ledverlich ng
Montageplaat met afwijkende afme ngen

Voor de zuilen zijn nog diverse op es in ontwikkeling. Ar kelnummers kunnen
hierdoor nog worden aangepast om meer mogelijkheden aan te kunnen geven.
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