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Wandgoot in technopolymere
Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid
De structuur van de profielen van de  
gamma GOCDT verzekert een hoog weer- 
stand tegen de schokken.
De profielen worden met PVC klas M1 
uitgevoerd.
Zij zijn volgens NFC15-100 en 
EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek
Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulp- 
stuk: verkorte montagetijd. 
De goten worden uit dubbele wand ver- 
vaardigd, om een noodzakkelijke stijfheid
voor de pose te verzekeren, voor het 
rechtstreeks inklikken van het
mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen
Een brede gamma van profielen 1, 2 
of 3 deksels (zie referenties met schema)
antwoorden op alle bekabelings-
behoeften. De standaard lengte is 2 meter
maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar
zijn.

Scheiding van de compartimenten
De scheiding in de compartimenten is 
mogelijk dank zij een of verschillende 
scheidingsschoten in PVC, op de rails in de
bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel
Op modelen wangoten 130-54, 160-54,
190-54, wordt de lagere zijde gegroefd 
om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding
De verbinding van 2 lengten is mogelijk 
dank zij inwendige koppelstukken. Dit  
principe verzekert een snelle verbinding  
en op niveau. De grendeling is mogelijk  
met schroeven op elke kant van het  
koppelstuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.
De goten van de reeks GOCDT zijn voor-
geperforeerd (diameter 6,5mm op alle 
315mm) om een snelle en gemakkelijke  
pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid
De vervaardigingstechnieken en het 
gebruikt materiaal verzekeren :
- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's  : behoud van de 
   kleuren in de tijd.

Gemengd produkt
De deksels van de wandgoten GOCD en 
GOCDT zijn identiek, het heel gamma 
GOCDT kan met deksel uit aluminium
uitgerust worden.
De aarding van die deksels wordt met 
aardingsdraden gemaakt, met metalen 
klemmen.

Beschermfilm
Alle produkten van de gamma GOCDT 
worden met een beschermfilm geleverd,
op de hoge zijde van de  wandgoot en op 
de deksels.
Die film is voorzien voor het werk van 
verschillende vaklui op de werf, en  
beperkt de beschadigingsrisico's.
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Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

720052 740045

720401720453

720378

720452

PK4522/3000PK4512/9010

Referentie           Beschrijving   Verpakking              Eenheden

720453 Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter                                                                         meter                        

720401 Inwendig koppelstuk                                                                                            12                    stuk

720378 Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5                                                              10                    stuk

720387 Houder voor veiligheidsschakelaar                                                                 10                    stuk

720399 Aardingsdraad voor deksel alu                                                                         10                   stuk

720052 Deksel Aluminium 45 mm                                                                                                          meter

740045/9010 Deksel PVC 45 mm                                                                                                                       meter

720452 Vloerafsluitprofiel                                                                                                  6                   meter

PK4511/9010  1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4512/9010  dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4513/9010  3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4514/9010   4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4521/9010   1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4522/9010        dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                    10                   stuk

 PK4523/9010   3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4524/9010  4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

720399
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GOCDT 80-54
Wandgoot in technopolymere

1- Goot
2- Deksel 
3- Rail voor scheidingshouder

Schaal 1

80

54

23

Contactdoos Kle@

1

Norm.netwerk       Contactdoos      Verpak  Gepolaris.netwerk
PK4511/ 9010  1-voudig Kle@       10 st       PK4521/ 3000

PK4512/ 9010              dubbel Kle@ 10 st     PK4522/ 3000

PK4513/ 9010  3-voudig Kle@       10 st       PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4-voudig Kle@       10 st       PK4524/ 3000

 1-voudig plaat + connector                Dubbel plaat + connectoren
UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP

FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP

Sterk stroom

Zwak stroom
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Binnenkoppelstuk

GOCDT 80-54                                                  Afmetingen     Materiaal   Verpak.     Referenties
Wandgoot: goot + deksel                        Lengte 2 m PVC 12 meter 740900/9010

Goot + deksel 3 meter                                Lengte 3 m                     PVC                                   12 meter    740900S/9010

Deksel technopolymere Lengte 3 m PVC 740045/9010

Deksel aluminium                                        Lengte 3 m                     geanodiseerd alu                           720052

Aardingsdraad voor deksel alu             Lengte 100 mm 10 stuks  720399

Eindplaat        ABS                                                      720479/9010

Scheidingsschot                                           Lengte 1 m PVC 720453

Verstelbaar vlak hoek                          LHT.142X152 mm          ABS                                   5 stuks      721470/9010

Verstelbaar inwendig hoek                                                                 ABS                                   5 stuks      721466/9010

Verstelbaar uitwendig hoek                                                               ABS                                   5 stuks     721469/9010

T-stuk                                                                                                 ABS                                   8 stuks       721574/9010

Afdekprofiel                                                                                             PVC                                   10 stuks     740501/9010

Inwendig koppelstuk                                                                            ABS                                   12 stuks     720401/9010
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Wandgoot in technopolymere
Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid
De structuur van de profielen van de  
gamma GOCDT verzekert een hoog weer- 
stand tegen de schokken.
De profielen worden met PVC klas M1 
uitgevoerd.
Zij zijn volgens NFC15-100 en 
EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek
Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulp- 
stuk: verkorte montagetijd. 
De goten worden uit dubbele wand ver- 
vaardigd, om een noodzakkelijke stijfheid
voor de pose te verzekeren, voor het 
rechtstreeks inklikken van het
mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen
Een brede gamma van profielen 1, 2 
of 3 deksels (zie referenties met schema)
antwoorden op alle bekabelings-
behoeften. De standaard lengte is 2 meter
maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar
zijn.

Scheiding van de compartimenten
De scheiding in de compartimenten is 
mogelijk dank zij een of verschillende 
scheidingsschoten in PVC, op de rails in de
bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel
Op modelen wangoten 130-54, 160-54,
190-54, wordt de lagere zijde gegroefd 
om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding
De verbinding van 2 lengten is mogelijk 
dank zij inwendige koppelstukken. Dit  
principe verzekert een snelle verbinding  
en op niveau. De grendeling is mogelijk  
met schroeven op elke kant van het  
koppelstuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.
De goten van de reeks GOCDT zijn voor-
geperforeerd (diameter 6,5mm op alle 
315mm) om een snelle en gemakkelijke  
pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid
De vervaardigingstechnieken en het 
gebruikt materiaal verzekeren :
- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's  : behoud van de 
   kleuren in de tijd.

Gemengd produkt
De deksels van de wandgoten GOCD en 
GOCDT zijn identiek, het heel gamma 
GOCDT kan met deksel uit aluminium
uitgerust worden.
De aarding van die deksels wordt met 
aardingsdraden gemaakt, met metalen 
klemmen.

Beschermfilm
Alle produkten van de gamma GOCDT 
worden met een beschermfilm geleverd,
op de hoge zijde van de  wandgoot en op 
de deksels.
Die film is voorzien voor het werk van 
verschillende vaklui op de werf, en  
beperkt de beschadigingsrisico's.
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Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

720052 740045

720401720453

720378

720452

PK4522/3000PK4512/9010

Referentie           Beschrijving   Verpakking              Eenheden

720453 Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter                                                                         meter                        

720401 Inwendig koppelstuk                                                                                            12                    stuk

720378 Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5                                                              10                    stuk

720387 Houder voor veiligheidsschakelaar                                                                 10                    stuk

720399 Aardingsdraad voor deksel alu                                                                         10                   stuk

720052 Deksel Aluminium 45 mm                                                                                                          meter

740045/9010 Deksel PVC 45 mm                                                                                                                       meter

720452 Vloerafsluitprofiel                                                                                                  6                   meter

PK4511/9010  1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4512/9010  dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4513/9010  3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4514/9010   4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4521/9010   1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4522/9010        dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                    10                   stuk

 PK4523/9010   3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4524/9010  4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

720399
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GOCDT 100-54
Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

1- Goot
2- Deksel    
3- Rail voor scheidingshouder

Schaal 1

100

54

1

2
3

Contactdoos Kle@

Norm.netwerk         Contactdoos        Verpak Gepolaris.netwerk
PK4511/ 9010  1-voudig Kle@       10 st      PK4521/ 3000

PK4512/ 9010              dubbel Kle@ 10 st    PK4522/ 3000

PK4513/ 9010           3-voudig Kle@       10 st      PK4523/ 3000

PK4514/ 9010           4-voudig Kle@      10 st      PK4524/ 3000

 1-voudig plaat + connector                Dubbel plaat + connectoren
UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP

FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP

Sterk stroom

Zwak stroom
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Binnen koppelstuk

GOCDT 100-54                                               Afmetingen Materiaal                        Verpak.     Referenties
Wandgoot: goot + deksel                         Lengte 2 m                     PVC                                    12 meter   740901/9010

Goot + deksel 3 meter                               Lengte 3 m                     PVC                                    12 meter   740901S/9010

Deksel technopolymere                            Lengte 3 m                     PVC                                                        740045/9010

Deksel aluminium                                        Lengte 3 m                     geanodiseerd alu                              720052

Aardingsdraad voor deksel alu              Lengte 100 mm                                                        10 stuks    720399

Eindplaat                                                                                                    ABS                                                       740449/9010

Scheidingsschot                                           Lengte 1 m                     PVC                                                       720453

Verstelbaar vlak hoek                                LHT.171X161 mm            ABS                                   6 stuks        721479/9010

Verstelbaar inwendig hoek                                                                 ABS                                   5 stuks        721476/9010

Verstelbaar uitwendig hoek                                                               ABS                                   5 stuks        721478/9010

Afdekprofiel                              PVC                                   10 stuks      740502/9010

Inwendig koppelstuk                                                                           ABS                                   12 stuks       720401/9010
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Wandgoot in technopolymere
Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid
De structuur van de profielen van de  
gamma GOCDT verzekert een hoog weer- 
stand tegen de schokken.
De profielen worden met PVC klas M1 
uitgevoerd.
Zij zijn volgens NFC15-100 en 
EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek
Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulp- 
stuk: verkorte montagetijd. 
De goten worden uit dubbele wand ver- 
vaardigd, om een noodzakkelijke stijfheid
voor de pose te verzekeren, voor het 
rechtstreeks inklikken van het
mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen
Een brede gamma van profielen 1, 2 
of 3 deksels (zie referenties met schema)
antwoorden op alle bekabelings-
behoeften. De standaard lengte is 2 meter
maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar
zijn.

Scheiding van de compartimenten
De scheiding in de compartimenten is 
mogelijk dank zij een of verschillende 
scheidingsschoten in PVC, op de rails in de
bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel
Op modelen wangoten 130-54, 160-54,
190-54, wordt de lagere zijde gegroefd 
om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding
De verbinding van 2 lengten is mogelijk 
dank zij inwendige koppelstukken. Dit  
principe verzekert een snelle verbinding  
en op niveau. De grendeling is mogelijk  
met schroeven op elke kant van het  
koppelstuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.
De goten van de reeks GOCDT zijn voor-
geperforeerd (diameter 6,5mm op alle 
315mm) om een snelle en gemakkelijke  
pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid
De vervaardigingstechnieken en het 
gebruikt materiaal verzekeren :
- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's  : behoud van de 
   kleuren in de tijd.

Gemengd produkt
De deksels van de wandgoten GOCD en 
GOCDT zijn identiek, het heel gamma 
GOCDT kan met deksel uit aluminium
uitgerust worden.
De aarding van die deksels wordt met 
aardingsdraden gemaakt, met metalen 
klemmen.

Beschermfilm
Alle produkten van de gamma GOCDT 
worden met een beschermfilm geleverd,
op de hoge zijde van de  wandgoot en op 
de deksels.
Die film is voorzien voor het werk van 
verschillende vaklui op de werf, en  
beperkt de beschadigingsrisico's.
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Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

720052 740045

720401720453

720378

720452

PK4522/3000PK4512/9010

Referentie           Beschrijving   Verpakking              Eenheden

720453 Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter                                                                         meter                        

720401 Inwendig koppelstuk                                                                                            12                    stuk

720378 Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5                                                              10                    stuk

720387 Houder voor veiligheidsschakelaar                                                                 10                    stuk

720399 Aardingsdraad voor deksel alu                                                                         10                   stuk

720052 Deksel Aluminium 45 mm                                                                                                          meter

740045/9010 Deksel PVC 45 mm                                                                                                                       meter

720452 Vloerafsluitprofiel                                                                                                  6                   meter

PK4511/9010  1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4512/9010  dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4513/9010  3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4514/9010   4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4521/9010   1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4522/9010        dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                    10                   stuk

 PK4523/9010   3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4524/9010  4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

720399
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GOCDT 130-54
Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

1- Goot  
2- Deksel
3- Rails voor scheidingshouder
4- Vloerafsluitprofiel

Schaal 1

130

54

1

2

3

4

Contactdoos Kle@

“De wandgoot 
GOCDT 130x54 bestaat 

ook  zonder 
halogeen:

ons raadplegen"

Norm.netwerk     Contactdoos        Verpak  Gepolaris.netwerk
PK4511/ 9010  1-voudig Kle@      10 st      PK4521/ 3000

PK4512/ 9010              dubbel Kle@ 10 st    PK4522/ 3000

PK4513/ 9010           3-voudig Kle@       10 st   PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4-voudig Kle@      10 st     PK4524/ 3000

 1-voudig plaat + connector                Dubbel plaat + connectoren
UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP

FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP

Sterk stroom

Zwak stroom
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Binnen koppelstuk

GOCDT 130-54                                                Afmetingen    Materiaal      Verpak.    Referenties
Wandgoot: goot + deksel                         Lengte 2 m PVC 12 meter 740902/9010

Goot + deksel 3 meter   Lengte 3 m PVC 12 meter 740902S/9010

Deksel aluminium Lengte 3 m geanodiseerd alu                             720052

Deksel technopolymere Lengte 3 m PVC 740045/9010

Aardingsdraad voor deksel alu              Lengte 100 mm  10 stuks  720399

Eindplaat      ABS 740479/9010

Scheidingsschot Lengte 1 m                     PVC                                                          720453

Verstelbaar vlak hoek                                LHT.200X190 mm         ABS                                     4 stuks         721483/9010

Verstelbaar inwendig hoek                                                                ABS                                     5 stuks         721481/9010

Verstelbaar uitwendig hoek                                                               ABS                                     5 stuks        721485/9010

T-stuk                                                                                                         ABS                                     8 stuks        721575/9010

Afdekprofiel                               PVC                                    10 stuks      740503/9010

Inwendig koppelstuk                                                                            ABS                                    12 stuks      720401/9010

Vloerafsluitprofiel                                       Lengte 2 m                      PVC soepel                      6 meter           720452
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Wandgoot in technopolymere
Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid
De structuur van de profielen van de  
gamma GOCDT verzekert een hoog weer- 
stand tegen de schokken.
De profielen worden met PVC klas M1 
uitgevoerd.
Zij zijn volgens NFC15-100 en 
EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek
Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulp- 
stuk: verkorte montagetijd. 
De goten worden uit dubbele wand ver- 
vaardigd, om een noodzakkelijke stijfheid
voor de pose te verzekeren, voor het 
rechtstreeks inklikken van het
mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen
Een brede gamma van profielen 1, 2 
of 3 deksels (zie referenties met schema)
antwoorden op alle bekabelings-
behoeften. De standaard lengte is 2 meter
maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar
zijn.

Scheiding van de compartimenten
De scheiding in de compartimenten is 
mogelijk dank zij een of verschillende 
scheidingsschoten in PVC, op de rails in de
bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel
Op modelen wangoten 130-54, 160-54,
190-54, wordt de lagere zijde gegroefd 
om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding
De verbinding van 2 lengten is mogelijk 
dank zij inwendige koppelstukken. Dit  
principe verzekert een snelle verbinding  
en op niveau. De grendeling is mogelijk  
met schroeven op elke kant van het  
koppelstuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.
De goten van de reeks GOCDT zijn voor-
geperforeerd (diameter 6,5mm op alle 
315mm) om een snelle en gemakkelijke  
pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid
De vervaardigingstechnieken en het 
gebruikt materiaal verzekeren :
- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's  : behoud van de 
   kleuren in de tijd.

Gemengd produkt
De deksels van de wandgoten GOCD en 
GOCDT zijn identiek, het heel gamma 
GOCDT kan met deksel uit aluminium
uitgerust worden.
De aarding van die deksels wordt met 
aardingsdraden gemaakt, met metalen 
klemmen.

Beschermfilm
Alle produkten van de gamma GOCDT 
worden met een beschermfilm geleverd,
op de hoge zijde van de  wandgoot en op 
de deksels.
Die film is voorzien voor het werk van 
verschillende vaklui op de werf, en  
beperkt de beschadigingsrisico's.
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Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

720052 740045

720401720453

720378

720452

PK4522/3000PK4512/9010

Referentie           Beschrijving   Verpakking              Eenheden

720453 Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter                                                                         meter                        

720401 Inwendig koppelstuk                                                                                            12                    stuk

720378 Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5                                                              10                    stuk

720387 Houder voor veiligheidsschakelaar                                                                 10                    stuk

720399 Aardingsdraad voor deksel alu                                                                         10                   stuk

720052 Deksel Aluminium 45 mm                                                                                                          meter

740045/9010 Deksel PVC 45 mm                                                                                                                       meter

720452 Vloerafsluitprofiel                                                                                                  6                   meter

PK4511/9010  1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4512/9010  dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4513/9010  3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4514/9010   4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4521/9010   1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4522/9010        dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                    10                   stuk

 PK4523/9010   3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4524/9010  4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

720399
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GOCDT 160-54
Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

 1- Goot 
 2- Deksel 
 3- Rails voor scheidingshouder
 4- Vloerafsluitprofiel

Schaal 1/2

160

54

1

3

2

4

Contactdoos Kle@

Norm.netwerk         Contactdoos         Verpak  Gepolaris.netwerk
PK4511/ 9010  1-voudig Kle@        10 st      PK4521/ 3000

PK4512/ 9010              dubbel Kle@        10 st      PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3-voudig Kle@       10 st      PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4-voudig Kle@      10 st     PK4524/ 3000

 1-voudig plaat + connector       Dubbel plaat + connectoren
UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP

FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP

Sterk stroom

Zwak stroom
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Binnenkoppelstuk

GOCDT 160-54                                                 Afmetingen Materiaal                     Verpak.     Referenties
Wandgoot: goot + deksel                          Lengte 2 m                     PVC                                   12 meter    740903/9010

Goot + deksel 3 meter                                Lengte 3 m                     PVC                                   12 meter   740903S/9010

Deksel aluminium                                        Lengte 3 m                     geanodiseerd alu                              720052

Deksel technopolymere                            Lengte 3 m                     PVC                                                         740045/9010

Aardingsdraad voor deksel alu               Lengte 100 mm                                                        10 stuks     720399

Eindplaat                                                                                                  ABS                                                        740409/9010

Scheidingsschot                                           Lengte 1 m                     PVC                                                        720453

Verstelbaar vlak hoek                                LHT.233X223 mm          ABS                                   4 stuks       721488/9010

Verstelbaar inwendig hoek                                                                 ABS                                   5 stuks        721482/9010

Verstelbaar uitwendig hoekstuk                                                       ABS                                   5 stuks        721487/9010

Afdekprofiel                                                                                             PVC                                   10 stuks     740504/9010

Inwendig koppelstuk                                                                            ABS                                   20 stuks     720401/9010

Vloerafsluitprofiel                                       Lengte 2 m                     PVC soepel                       6 meter     720452
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Wandgoot technopolymere
Wandgoot technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid
De structuur van de profielen van de  
gamma GOCDT verzekert een hoog weer- 
stand tegen de schokken.
De profielen worden met PVC klas M1 
uitgevoerd.
Zij zijn volgens NFC15-100 en 
EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek
Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulp- 
stuk: verkorte montagetijd. 
De goten worden uit dubbele wand ver- 
vaardigd, om een noodzakkelijke stijfheid
voor de pose te verzekeren, voor het 
rechtstreeks inklikken van het
mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen
Een brede gamma van profielen 1, 2 
of 3 deksels (zie referenties met schema)
antwoorden op alle bekabelings-
behoeften. De standaard lengte is 2 meter
maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar
zijn.

Scheiding van de compartimenten
De scheiding in de compartimenten is 
mogelijk dank zij een of verschillende 
scheidingsschoten in PVC, op de rails in de
bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel
Op modelen wangoten 130-54, 160-54,
190-54, wordt de lagere zijde gegroefd 
om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding
De verbinding van 2 lengten is mogelijk 
dank zij binnenkoppelstukken. Dit prin- 
cipe verzekert een snelle verbinding en op 
niveau. De grendeling is mogelijk met 
schroeven op elke kant van het koppel- 
stuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.
De goten van de reeks GOCDT zijn voor-
geperforeerd (diameter 6,5mm op alle 
315mm) om een snelle en gemakkelijke  
pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid
De vervaardigingstechnieken en het 
gebruikt materiaal verzekeren :
- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's  : behoud van de 
   kleuren in de tijd.

Gemengd produkt
De deksels van de wandgoten GOCD en 
GOCDT zijn identiek, het heel gamma 
GOCDT kan met deksel in aluminium
uitgerust worden.
De aarding van die deksels wordt met 
aardingsdraden gemaakt, met metalen 
klemmen.

Beschermfilm
Alle produkten van de gamma GOCDT 
worden met een beschermfilm geleverd,
op de hoge zijde van de  wandgoot en op 
de deksels.
Die film is voorzien voor het werk van 
verschillende vaklui op de werf, en  
beperkt de beschadigingsrisico's.
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Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

720052 740045

720401720453

720378

720452

PK4522/3000PK4512/9010

Referentie           Beschrijving   Verpakking              Eenheden

720453 Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter                                                                         meter                        

720401 Inwendig koppelstuk                                                                                            12                    stuk

720378 Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5                                                              10                    stuk

720387 Houder voor veiligheidsschakelaar                                                                 10                    stuk

720399 Aardingsdraad voor deksel alu                                                                         10                   stuk

720052 Deksel Aluminium 45 mm                                                                                                          meter

740045/9010 Deksel PVC 45 mm                                                                                                                       meter

720452 Vloerafsluitprofiel                                                                                                  6                   meter

PK4511/9010  1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4512/9010  dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4513/9010  3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4514/9010   4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4521/9010   1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4522/9010        dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                    10                   stuk

 PK4523/9010   3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4524/9010  4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

720399
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GOCDT 160-54 3C
Wandgoot technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

 1- Goot 
 2- Deksel 
 3- Rails voor scheidingshouder
 4- Vloerafsluitprofiel

Schaal 1/2

Voorgeperforeerd tussencompartiment
voor de doorvoer van de kabel, voorzien 
voor de scheiding van de stromen.

160

54

1

3

2

4

2

Contactdoos Kle@

Norm.netwerk      Contactdoos     Verpak Gepolaris.netwerk
PK4511/ 9010  1-voudig Kle@       10 st       PK4521/ 3000

PK4512/ 9010              dubbel Kle@ 10 st     PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3-voudig Kle@       10 st        PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4-voudig Kle@       10 st       PK4524/ 3000

 1-voudig plaat + connector    Dubbel plaat + connectoren
UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP

FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP

Sterk stroom

Zwak stroom
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Binnen koppelstuk

GOCDT 160-54 3C                                      Afmetingen Materiaal                      Verpak.     Referenties 
Wandgoot: goot + deksel                     Lengte 2 m                     PVC                                        12 meter    740904/9010

Goot + deksel 3 meter                           Lengte 3 m                     PVC                                        12 meter   740904S/9010

Deksel aluminium                                   Lengte 3 m                      geanodiseerd alu                                  720052

Deksel technopolymere                        Lengte 3 m                     PVC                                                           740045/901

Aardingsdraad voor deksel alu           Lengte 100 mm                                                            10 stuks 720399

Eindplaat                                                                                              ABS                                                           740409/9010

Scheidingsschot                                      Lengte 1 m                      PVC                                                           720453

Verstelbaar vlak hoekstuk                   LHT.233X223 mm           ABS                                       4 stuks      721488/9010

Verstelbaar binnen hoekstuk                                                         ABS                                       5 stuks      721482/9010

Verstelbaar buiten hoekstuk                                                          ABS                                       5 stuks      721487/9010

Afdekprofiel                                                                                        PVC                                       10 stuks     740504/9010

Binnen koppelstuk                                                                            ABS                                       20 stuks     720401/9010

Vloerafsluitprofiel                                   Lengte 2m                      PVC soepel                          6 meter     720452
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Wandgoot technopolymere
Wandgoot technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid
De structuur van de profielen van de  
gamma GOCDT verzekert een hoog weer- 
stand tegen de schokken.
De profielen worden met PVC klas M1 
uitgevoerd.
Zij zijn volgens NFC15-100 en 
EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek
Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulp- 
stuk: verkorte montagetijd. 
De goten worden uit dubbele wand ver- 
vaardigd, om een noodzakkelijke stijfheid
voor de pose te verzekeren, voor het 
rechtstreeks inklikken van het
mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen
Een brede gamma van profielen 1, 2 
of 3 deksels (zie referenties met schema)
antwoorden op alle bekabelings-
behoeften. De standaard lengte is 2 meter
maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar
zijn.

Scheiding van de compartimenten
De scheiding in de compartimenten is 
mogelijk dank zij een of verschillende 
scheidingsschoten in PVC, op de rails in de
bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel
Op modelen wangoten 130-54, 160-54,
190-54, wordt de lagere zijde gegroefd 
om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding
De verbinding van 2 lengten is mogelijk 
dank zij binnenkoppelstukken. Dit prin- 
cipe verzekert een snelle verbinding en op 
niveau. De grendeling is mogelijk met 
schroeven op elke kant van het koppel- 
stuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.
De goten van de reeks GOCDT zijn voor-
geperforeerd (diameter 6,5mm op alle 
315mm) om een snelle en gemakkelijke  
pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid
De vervaardigingstechnieken en het 
gebruikt materiaal verzekeren :
- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's  : behoud van de 
   kleuren in de tijd.

Gemengd produkt
De deksels van de wandgoten GOCD en 
GOCDT zijn identiek, het heel gamma 
GOCDT kan met deksel uit aluminium
uitgerust worden.
De aarding van die deksels wordt met 
aardingsdraden gemaakt, met metalen 
klemmen.

Beschermfilm
Alle produkten van de gamma GOCDT 
worden met een beschermfilm geleverd,
op de hoge zijde van de  wandgoot en op 
de deksels.
Die film is voorzien voor het werk van 
verschillende vaklui op de werf, en  
beperkt de beschadigingsrisico's.
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Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

720052 740045

720401720453

720378

720452

PK4522/3000PK4512/9010

Referentie           Beschrijving   Verpakking              Eenheden

720453 Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter                                                                         meter                        

720401 Inwendig koppelstuk                                                                                            12                    stuk

720378 Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5                                                              10                    stuk

720387 Houder voor veiligheidsschakelaar                                                                 10                    stuk

720399 Aardingsdraad voor deksel alu                                                                         10                   stuk

720052 Deksel Aluminium 45 mm                                                                                                          meter

740045/9010 Deksel PVC 45 mm                                                                                                                       meter

720452 Vloerafsluitprofiel                                                                                                  6                   meter

PK4511/9010  1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4512/9010  dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot                                                10                   stuk

PK4513/9010  3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4514/9010   4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot                                               10                   stuk

 PK4521/9010   1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4522/9010        dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                    10                   stuk

 PK4523/9010   3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

 PK4524/9010  4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot                   10                   stuk

720399
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GOCDT 190-54 3C
Wandgoot technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

1- Goot  
2- Deksels  
3- Rails voor scheidingshouder
4- Vloerafsluitprofiel

Schaal 1/2

190

54

1

4

3

2

Voorgeperforeerd tussencompartiment
voor de doorvoer van de kabel, voorzien 
voor de scheiding van de stromen.

Contactdoos Kle@

“De wandgoot 
GOCDT 190x54 bestaat 

ook zonder 
halogeen: 

ons raadplegen”.

Norm. netwerk        Contactdoos     Verpak Gepolaris.netwerk
PK4511/ 9010  1-voudig Kle@        10 st    PK4521/ 3000

PK4512/ 9010              dubbel Kle@  10 st PK4522/ 3000

PK4513/ 9010 3-voudig Kle@        10 st     PK4523/ 3000

PK4514/ 9010 4-voudig Kle@ 10 st  PK4524/ 3000

 1-voudig plaat + connector                Dubbel plaat + connectoren
UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP

FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP

Sterk stroom

 Zwak stroom
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Binnen koppelstuk

GOCDT 190-54 3C                                    Afmetingen                  Materiaal                                Verpak.     Referenties
Wandgoot: goot + deksel                   Lengte 2 m                      PVC                                         12 meter     740905/9010

Goot + deksel 3 meter                         Lengte 3 m                      PVC                                         12 meter     740905S/9010

Deksel aluminium                                  Lengte 3 m                     geanodiseerd alu                                          720052

Deksel technopolymere                      Lengte 3 m                     PVC                                                                740045/9010

Aardingsdraad voor deksel alu         Lengte 100 mm                                                               10 stuks        720399

Eindplaat                                                                                            ABS                                                               740430/9010

Scheidingsschot                                    Lengte 1 m                      PVC                                                                  720453

Verstelbaar vlak hoekstuk                LHT.280X270 mm         ABS                                           6 stuks        721569/9010

Verstelbaar binnen hoekstuk                                                       ABS                                           5 stuks        721566/9010

Verstelbaar buiten hoekstuk                                                        ABS                                           5 stuks        721568/9010

Afdekprofiel                               PVC                                         10 stuks       740809/9010

Binnen koppelstuk ABS                                        20 stuks        720401/9010

Vloerafsluitprofiel                                 Lengte 2m                      PVC soepel                             6 meter         720452




