Belpanelen
BELPANEEL
versie: 0201 datum: 01-10-2013
1 Fabrikaat: Postpoint.
2 Type belpaneel:
\- geïntegreerd in postkastopstelling
\- in kozijn naast entreedeur.
3 #
\- Uitvoering: kozijnmontage.
\- Uitvoering: wandmontage.
\- Uitvoering: montage muurinbouw
4 #
\-Ontwerp bellenpaneel: Postpoint.
5 #
\- Materiaal belpaneel: corrosievaststaal
\- Materiaal belpaneel: aluminium
\- Materiaal belpaneel: Trespa Meteon
6 #
\- oppervlaktebehandeling: geslepen korrel 320
\- oppervlaktebehandeling: 80-100Mu polyester poedercoating in standaard RAL kleur
\- oppervlaktebehandeling: Geanodiseerd
7#
\- kleur belpaneel: standaard Trespa meteon kleur .....
\- kleur belpaneel: blank geslepen, korrel K320.
\- kleur belpaneel: 80-100Mu polyester gepoedercoat in RAL..
\- kleur belpaneel: blank geanodiseerd
8#
\- Belpaneelkast
\- afdekplaat achter belpaneel
9 #
\- afmeting (bxhxd) (mm): .....
\- afmeting afgestemd op de postkastunit
10 #
\- materiaal belpaneelkast: Staal verzinkt
\- materiaal belpaneelkast: corrosievast staal
\- materiaal belpaneelkast: aluminium
11#
\- oppervlaktebehandeling belpaneelkast: Geslepen, korrel K320.
\- oppervlaktebehandeling belpaneelkast: polyester poedercoat in standaard RAL-kleur
\- oppervlaktebehandeling belpaneelkast: Blank geanodiseerd
12 #
\- kleur belpaneelkast: Trespa meteon kleur .....
\- kleur belpaneelkast: geslepen, korrel 320.
\- kleur belpaneelkast 80-100Mu polyester poedercoat RAL :....
\- kleur belpaneelkast: blank geanodiseerd
13 #
\- sluiting: cilinderslot, 2 sleutels.
14 #
\.....

15 #
\Toebehoren:
16 #
\- beldrukker; IP 65 design vernikkeld.
\- beldrukker: messing dubbel verchroomd spatwater dicht
\- beldrukker: Piezo vingertip
17 #
\- nummergravering in front, beldrukkergat en gaten M3 tbv. Montage naamplaatje
\- nummergravering in front, beldrukkergat en sparing voor verzonken naamplaathouder
\- nummergravering in front, beldrukkergat en gaten M3 voor naamplaathouder
\- Gaten tbv Atea naamplaathouder voorzien van gegraveerd nummerplaatje en naamplaatje
18 #
\- naamplaathouder: perspex 120x35mm
\- naamplaathouder: type G2 geintergreerd in front
\- naamplaathouder: type T1 geintergreerd in trespa front
\- nummer-, naamplaathouder: type Atea corrosievast staal met verborgen bevestiging
19 #
\- naamplaatje gegraveerd 100x25 hoh 87
\- naamplaatje gegraveerd 90x25 hoh 73
\- naamplaatje gegraveerd tbv naamplaathouder
\- naamplaatje blanco 100x25 hoh 87
\- naamplaatje blanco 90x25 hoh 73
\- naamplaatje blanco tbv naamplaathouder
20 #
\- Kleur naamplaatje alulook/ zwarte kern
\- Kleur naamplaatje wit/ zwarte kern
\- Kleur naamplaatje wit/ zwarte kern
\- Kleur naamplaatje aluminium blank geanodiseerd
\- Kleur naamplaatje roestvaststaal blank geslepen
21#
\- perforatiepatroon intercom: standaard Postppoint
\- perforatiepatroon intercom: intercomspecifiek
22 #
\- sparing voor intercom.....
\- sparing voor videocamera.....
\- sparing voor sleutelschakelaar.....
\- sparing voor kaartlezer.....
\- sparing.....
20 #
\.....

