GAS
ELEKTRA
WATER
MECHANIEK
GEREEDSCHAP
Reparatie-onderdelen passend voor

COLDLINE
Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

COLDLINE schakelaars en tasters/elektronische regelaars
verwarmingselementen

elektronische regelaars
DIXELL

ontdooielementen

koelcelregelaars
elektra componenten

elementen voor koeltechniek

inbouwversies

1
fabrikantnr.

R030000600
R911015010

bestelnr.

417515

omschrijving

verwarmingselement 150W 230V L 630mm B 60mm Hmm
kabellengte 1700mm pijp ø 8.5mm

ontdooiwaterverwarmingen

1

1
bestelnr.

420181

omschrijving

verwarmingselement 500W 230V L 480mm B 59mm kabellengte 800mm pijp ø 8.4mm condensverwijderaar

fabrikantnr.

R111050010

schakelaars en tasters
microschakelaars
hendelbediening

1
bestelnr.

378461

omschrijving

elektronische regelaar DIXELL XW30V-5N0C1-R inbouwmaat 55x70mm inbouwdiepte 65mm 230V spanning AC
NTC/PTC relaisuitgang 3 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/
PTC NTC/PTC DI bescherming IP65 -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits

Toebehoren voor

378461
bestelnr.

fabrikantnr.

379052

E020610420

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot
+150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte
1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig

1
bestelnr.

347683

fabrikantnr.

omschrijving

microschakelaar met hendel 250V 12A 1CO aansluiting
vlaksteker 6,3mm L 46mm omgevingstemperatuur max.
85°C bevestigingsafstand 22mm type XGK15-88 besturingskracht: 25g hendellengte 32mm

E912100110

bestelnr.

379053

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot
+150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte
3m zonder schroefaansluiting 2-aderig
bestelnr.

379064

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot
+150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte
3m zonder schroefaansluiting 2-aderig
bestelnr.

379142

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot
+150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte
1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig
bestelnr.

379160

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler
-40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig
bestelnr.

379161

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler
-40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig
bestelnr.

379162

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler
-40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 6m 2-aderig
bestelnr.

379169

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler
-40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig
bestelnr.

379199

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot
+150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte
5m zonder schroefaansluiting 2-aderig
bestelnr.

379343

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40
tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig
Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina
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elektronische regelaars/voelers/bedieningsfoliën/ventilatoren COLDLINE
Toebehoren voor

insteekvoeler

378461
bestelnr.

379458

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40
tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig

elektra componenten

bestelnr.

379630

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler
-40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 2.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig weerstand
10kOhm

1
1
1
fabrikantE020610410
nr.
E020610410 + E020650020

bestelnr.

403533

omschrijving

elektronische regelaar DIXELL XW60L-5L0C0-R inbouwmaat 150x30mm inbouwdiepte 65.5mm 230V spanning
AC NTC/PTC relaisuitgang 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3)
NO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 tot +150°C beeldscherm
3½ digits

fabrikantnr.

E043672510
E043673510
E200930030

bestelnr.

378407

omschrijving

kerntemperatuurvoeler PTC kabel silicone voeler -40 tot
+120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler
ø6/8x195mm draad kabellengte 3.5m greep ø 13mm greeplengte 130mm

bedieningsfoliën
frontfoliën

voelers
fabrikantspecifieke voelers
voelers

1
1
bestelnr.

379818

omschrijving

temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot
+150°C kabel -10 tot +100°C aansluiting 3-aderig draad
voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m

fabrikantnr.

E042651510

bestelnr.

403446

omschrijving

afdekkap voor snelvriezer COLDLINE

fabrikantnr.

E021041010

ventilatoren
koelventilatoren
koelventilatoren (compleet)
ebm-papst
serie A4E

1

4

bestelnr.

602171

omschrijving

ventilator A4E250-AI02-10 ventilatorblad ø 250mm 230V
messen 9 50/60Hz 42/45W 1400/1630U/min kabellengte
1500mm ebm-papst passende condensator 1.5µF

fabrikantnr.

F302125022

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

scharnieren

EVERLASTING

veerscharnieren
universeel
INTERKLIMAT
scharnieren
1
bestelnr.

701128

fabrikantnr.

omschrijving

veerscharnier L 75mm B 25mm H 103mm A 5mm B 13mm
schachtlengte 9mm koelapparaat bevestigingsafstand
25.4mm inbouwmaat 22x22x100mm opname 7,5x7,5

M121100020

rubbers

mechaniek en apparaattoebehoren

COLDLINE scharnieren/rubbers

1

koeldeurrubbers

1

insteekprofielen
Profiel 9048
We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

bestelnr.

690714

fabrikantnr.

omschrijving

veerscharnier serie 28XC inbouwpositie links/rechts L
75mm B 25mm H 103mm A 8mm B 11mm opname 7,5x7,5
koelapparaat bevestigingsafstand 25mm

5038447

1
bestelnr.

902258

omschrijving

fabrikantnr.

koeldeurrubber profiel 9048 Bmm L 2500mm

N/A

fabrikantspecifiek

Profiel 9794

COLDLINE

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

1

1
bestelnr.

701128

fabrikantnr.

omschrijving

veerscharnier L 75mm B 25mm H 103mm A 5mm B 13mm
schachtlengte 9mm koelapparaat bevestigingsafstand
25.4mm inbouwmaat 22x22x100mm opname 7,5x7,5

M121100020

bestelnr.

901952

fabrikantnr.

omschrijving

koeldeurrubber profiel 9794 B 405mm L 580mm steekmaat

G504330608

1
bestelnr.

901955

omschrijving

koeldeurrubber profiel 9794 B 408mm L 630mm steekmaat
L1 653mm B1 433mm buitenmaat

fabrikantnr.

G504330653

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop
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mechaniek en apparaattoebehoren

rubbers/verdampers COLDLINE

1
fabrikantnr.

1

bestelnr.

901517

omschrijving

koeldeurrubber profiel 9794 B 633mm L 1544mm steekmaat

G506581564

bestelnr.

901901

fabrikantnr.

omschrijving

koeldeurrubber profiel 9195 B 630mm L 725mm steekmaat

G906580754

verdampers
toebehoren

1

behuizingen
1
fabrikantnr.

G5065800739 Incastro
G506580739

bestelnr.

901900

omschrijving

koeldeurrubber profiel 9794 B 715mm L 635mm steekmaat

1
bestelnr.

692676

fabrikantnr.

omschrijving

afdekking voor AL140/ME L 587mm B 475mm H 100mm

M620700020

Profiel 9195
We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

1

6

bestelnr.

901902

fabrikantnr.

omschrijving

koeldeurrubber profiel 9195 B 608mm L 508mm buitenmaat

G505080608

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop
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