
Snelmontagesystemen

Interieuropbouw
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TS systeem-chassis 
17 x 73 mm
Variabel met 5 rijen gaten voor universele 
kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in 
de TS boring inhangen en vastzetten.

Inbouwmogelijkheden: 
● Aan het verticale TS kastprofiel 

− rondom op gelijke hoogte gemonteerd aan 
het buitenste montageniveau 

− rondom in hoogte verstelbaar gemonteerd 
aan het binnenste montageniveau 

● In CM via rail voor interieuropbouw 
− in de diepte, voor buitenste montageniveau 
− in de breedte voor binnenste montageniveau 

Materiaal:
Plaatstaal, verzinkt, gechromateerd

Levering:
Incl. bevestigingsschroeven

Duits patent nr. 196 47 802

Bovendien is
noodzakelijk:

Bij inbouw in CM, TP: 
Rail voor interieuropbouw, 
zie pagina 992. 

Toebehoren:
Schroeven, 
zie pagina 1011. 
Kabelbinders voor een snelle montage 
SZ 2597.000, 
zie pagina 1066. 

Voor het buitenste montageniveau1) 

Voor het binnenste montageniveau 

Voor 
kastbreedte/-diepte 

mm
LE Bestelnr. TS

300 4 st. 8612.130
400 4 st. 8612.140
500 4 st. 8612.150
600 4 st. 8612.160
800 4 st. 8612.180

1000 4 st. 8612.100
1200 4 st. 8612.120

1) Opmerking: 
In combinatie met steekbare zijwanden zijn chassis met 
uitsparingen nodig. 

Voor 
kastbreedte/-diepte 

mm
LE Bestelnr. TS

300 4 st. 8612.030
400 4 st. 8612.040
500 4 st. 8612.050
600 4 st. 8612.060
800 4 st. 8612.080
900 4 st. 8612.090

1000 4 st. 8612.000
1200 4 st. 8612.020

Fixering TS
voor systeem-chassis 17 x 73 mm
Voordelen: 
● Voor het vastzetten van de TS systeem-

chassis, wanneer inbouwcomponenten als 
montageplaten de toegang tot de wartel 
versperren. 

● Kan ook aan systeem-chassis of kastframes 
worden geschroefd en als houder voor 
afdekstroken of hoofdschakelaarafdekplaten 
worden gebruikt. 

Materiaal:
Plaatstaal

Oppervlak:
Verzinkt, gechromateerd

LE Bestelnr. TS
12 st. 8612.010
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