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UITRUSTING INSTALLATIEKASTEN

(RSA =RENZ SYSTEEM ANTI-VANDALISME)

Voor een hartelijke ontvangst kunt u bij ons kiezen uit verschillende uitrustingen van de installatiekasten met bijbehorende
naamplaathouders onder de briefkleppen.
Het RSA2-spreekrooster is vandalismebestendig en biedt regenbescherming, IP43. Deze gepatenteerde intercomvoorbereiding beschermt
tegen doorprikken, heeft een optimale spreek- luisterkwaliteit en is
geschikt voor alle gebruikelijke achterbouwintercoms.

Budget
– RSA beldrukker (vlakliggend of opliggend)
– Naamplaathouder NS92 (opliggend)
– Gecombineerde opliggende beldrukker / naamplaathouder

Basic
– RSA beldrukker (vlakliggend of opliggend)
– RSA2 beldrukker met LED-verlichte rand (vlakliggend)
– Naamplaathouder NS09 (vlakliggend)
– Gecombineerde opliggende beldrukker / naamplaathouder

Trend
– RSA2 beldrukker met LED-verlichte rand (vlakliggend)
– RSA2 naamplaathouder (vlakliggend)
– RSA beldrukker (vlakliggend of opliggend)
– RSA naamplaathouder (verzonken)
– Gecombineerde vlakliggende RSA2 kunststof beldrukker / naamplaathouder

Exclusive
– RSA2 beldrukker met LED-verlichte rand (vlakliggend)
– RSA2 naamplaathouder (vlakliggend)
– Gecombineerde vlakliggende RSA2 beldrukker / naamplaathouder

Overzicht uitvoeringen
Budget

Basic

Thermische isolatie bij kozijninbouw
Frontplaat thermisch geïsoleerd
Geïsoleerde briefklep met tochtvrije afdichting
Geïsoleerde postkasten en tochtvrij, U-Waarde in W/(m²K)
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–
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–
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Briefklep
Geheel gelaserd, massief, vlakliggend met verdiepte greep
Geluidloos sluiten d.m.v. soft-close demping
Thermisch geïsoleerd met tochtwerende bescherming
Inworpsysteem met verhoogde regenbescherming
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Frontplaat
Frontplaat thermisch geïsoleerd
Verschillende frontdiktes; 24 – 28 – 32 – 36 mm geïsoleerd
Verschillende frontdiktes; 2 – 2,5 – 24 mm, ongeïsoleerd
Naamplaathouders vlakliggend geïntegreerd
Zeer stabiele anti-hengelvoorziening en klepbevestiging
Integratie van modules door derden geleverd, camera, etc.
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Postkastbehuizing
Postkasten volgens Postwet/Postbesluit leverbaar
Standaard afmeting verticaal of horizontaal
Uitnamedeuren
Materiaaldikte in mm
Verhoogde stabiliteit vanwege diepgetrokken deuren
Standaard rechtsdraaiend uitgevoerd
Als alternatief ook linksdraaiend leverbaar
Naamplaathouder vlakliggend uitgevoerd
Hoogwaardig cilinderslot inclusief 2 sleutels
Beldrukkers
RSA2, vlakliggend met LED-verlichting, RVS of aluminium
RSA2, gecombineerde bel/naamplaathouder, vlakliggend
RSA, vlakliggend/opliggend, RVS of aluminium
Gecombineerde bel/naamplaathouder, opliggend, kunststof
Naamplaathouders
RSA2, vlakliggend, RVS, aluminium of kunststof
RSA, verzonken, RVS, aluminium of kunststof
NS09, vlakliggend, kunststof
NS92, opliggend, kunststof
Materiaal
Hoogwaardig geborsteld RVS 316 (V4A)
Hoogwaardig corrosiebestendig Galfan staal
Geanodiseerd aluminium
Verzinkt staal
Geslepen RVS 304 (V2A)
Service / Garantie
Montage- en bedieningshandleiding via internet downloaden
5 jaar garantie na registratie via internet
10 jaar garantie tegen doorroesten
20 jaar onderdelen verkrijgbaar
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– niet leverbaar
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