
C+P ACCUOPLAADKASTEN
IN BASIC- EN COMFORT-VERSIE



ACCUOPLAADKAST

BAS I C
	■ Afmetingen: 1950 x 930 x 500 mm

	■ 3 legborden, verzinkt

	■ 1 E-legbord, vast ingebouwd, geaard (elektro-bakbodem met 
5-voudige contactdooslijst)

	■ 1 extra E-legbord beschikbaar, alleen bij bestelling van de kast

	■ Bestelling van extra legborden mogelijk

ACCUOPLAADKAST

COMFORT
	■ Afmetingen: 1950 x 930 x 500 mm

	■ Inclusief temperatuurgeregelde ventilator

	■ 1 legbord, verzinkt

	■ 3 E-legborden, vast ingebouwd, geaard (elektro-bakbo-
dems met 5-voudige contactdooslijst = 15 contactdozen 
in totaal)

	■ Centrale masterlijst met ventilatoraansluiting, aardlek-
schakelaar, stroomonderbreker en  
3 aansluitingen voor contactdooslijsten

8921-05E1 
met plaatstalen deuren

8921-055E1 
met vensterdeuren

8921-05E3 
met plaatstalen deuren

8921-055E3 
met vensterdeuren



Temperatuurgeregelde ventilator en  
centrale masterlijst bij de COMFORT-kast

Gepatenteerd mechanisme: Gewoon drukken om te sluiten. Eenvoudig met 
handschoenen te bedienen. Ook als pincode- en RFID-transponderslot!

HET INNOVATIEVE E-LEGBORD  
VAN C+P
Doordachte techniek voor het eenvoudigste 
gebruik

	■ Verborgen opbergvak voor voedingseenheden en 
oplaadkabels = meer netheid

	■ Meer ruimte en betere organisatie op het oppervlak

	■ Montage en positionering van de contactdooslijst 
(bevestigd aan het legbord)

	■ Geperforeerde bak om temperatuuropbouw te voor-
komen

	■ Verzinkte uitvoering

	■ Andere contactdoosvarianten leverbaar op aanvraag

DIT BIEDEN DE ACCUOPLAADKASTEN VAN C+P:

	■ Stabiele staalconstructie met hoogwaardige inbrandcoating

	■ Deuren in extern gelegen scharnieren, 180° deuropeningshoek

	■ Naar keus met plaatstalen deuren of vensterdeuren uit 3 mm dik acrylglas, gemakkelijk te wisselen dankzij de bevestiging met 
schroeven

	■ 3-punts Ergo-Lock 4.0 komgreepslot met 2 sleutels en gepatenteerd mechanisme: Gewoon drukken om te sluiten!

	■ Hoge flexibiliteit van de legborden: Verstelbaar in stappen van 15 mm

	■ Speciaal E-legbord, vast ingebouwd, met geïntegreerde contactdooslijst, voor meer orde in de kast

	■ Geperforeerde achterwand voor optimale ventilatie, Comfort-versie met ventilator

	■ Uitbreidbaar met C+P indelingen, bijv. ladeblok (zie ommezijde)

	■ Elke kast incl. voedingskabel 3 m Schuko, 230 V

Alle kasten voldoen aan:  Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU  •  EMC-richtlijn 2014/30/EU  •  RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Alle kasten met CE-markering



C+P ACCUOPLAADKASTEN
IN BASIC- EN COMFORT-VERSIE

TOEBEHOREN EN SLOTEN

Lade-indelingen

Kunststof bakken voor kleine 
onderdelen, 
63 mm hoog

Bakken: 4x 162 x 108 m
8x 108 x 108 mm
16x 54 x 54 mm

16x 108 x 54 mm

Bestelnr. 8921-5713

Lade-indelingen

Verzinkte verdeelschotten,  
ca. 68 mm hoog

Vakken: 2x 134 x 420 mm
12x 95 x 110/199 mm

Bestelnr. 8921-5718

(in diepte verstelbaar)

Schuimrubberen mat

om in de lade te leggen

Bestelnr. 8921-701

Extra E-legborden

alleen voor BASIC-kast, maxi-
maal één extra legbord mogelijk 
bij bestelling van de kast (kan 
niet achteraf worden toege-
voegd), met voedingskabel.

Bestelnr. 8921-80E1

Ladeblok - onder

met 3 volledig uitschuifbare 
laden, elk 50 kg draagkracht.

met telescooprails

Bestelnr. 8921-5702

Geribbelde rubberen mat

voor het E-legbord, zelf aan-
brengen, met plakstrips

Bestelnr. 8921-703

Kleurkeuze
Veel kleuren en  
gratis kleurcombinaties 
in het C+P kleurconcept

Ergo-Lock 4.0

gelijksluitend slot Pinslot RFID-transponderslot

Bestelnr. 8900-7211 Bestelnr. 8900-750 Bestelnr. 8900-740

C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG 

Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach / Duitsland 

Tel.: +496465919-888 · Fax: +496465919-555 

info@cp.de · www.cp.de · 01.01.2022

C+P neemt het voortouw in duurzaamheid en kwaliteit!

Ons kwaliteits-, milieu- en energiemanagement is door DMSZ 

(Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft) gecer-

tificeerd volgens ISO 9001, 14001 en 50001. 


