GAS
ELEKTRA
WATER
MECHANIEK
GEREEDSCHAP
Reparatie-onderdelen passend voor

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

FRIMA verwarmingselementen/thermostaten/lampen
lampen

elementen voor kantelbare braadpannen

signaallampen
signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)
verlichtingen
neonlampen

1

1
bestelnr.

420211

fabrikantnr.

omschrijving

verwarmingselement 4000W 230V L 155mm B 440mm
aansluiting schroefaansluiting droog verwarmingselement
VC 1 pijp ø 10mm 2-gatsbevestiging draad 1/4“ bevestigingsafstand 430mm

40.02.077

bestelnr.

359585

omschrijving

neonlamp fitting E10 230V groen ø 10mm L 28mm

Toebehoren voor

359585
bestelnr.

fabrikantnr.

359060

1

30240300

fabrikantnr.

elektra componenten

verwarmingselementen

—

lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting
schroefaansluiting

thermostaten

bestelnr.

regel- en maximaalthermostaten

359685

fabrikantnr.

—

lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10

EGO
maximaal thermostaten

lampen voor steek-/schroeffittingen

serie 55.32_

neonlampen

1
bestelnr.

359585

omschrijving

neonlamp fitting E10 230V groen ø 10mm L 28mm

Toebehoren voor

359585
bestelnr.

1
bestelnr.

375890

omschrijving

maximaalthermostaat uitschakeltemp. 650°C 3-polig inschakeltemp. 624°C

fabrikantnr.

serie 55.34_

359060

30240300

fabrikantnr.

—

lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting
schroefaansluiting

4000638

regelthermostaten met voorzetschakelaar

fabrikantnr.

bestelnr.

359685

fabrikantnr.

—

lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10

ovenlampen
universele ovenlampen
inbouwdiameter 35,5mm

1

1
bestelnr.

375570

fabrikantnr.

omschrijving

thermostaat t.max. 470°C instelbereik 100-470°C 1-polig
1NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire
1110mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø
ø6x4,6mm as L 24mm aspositie boven rotatiehoek 270°
voorzetschakelaar 2NO

40.00.799

359723

omschrijving

lensnippel draad ø 33.5mm ø 51mm borosilicate-glas temp.
bestendigheid 550°C

Toebehoren voor

359723
bestelnr.

fabrikantnr.

3025.0002
3025.0004

bestelnr.

359721

fabrikantnr.

—

pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte
5mm vpe 1stuk
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elektronische regelaars/voelers/flowmeters FRIMA

elektra componenten

elektronische regelaars

1

voelers

ELIWELL

fabrikantspecifieke voelers

universele regelaars

insteekvoeler

inbouwversies

1
378303

omschrijving

elektronische regelaar ELIWELL type IDPlus 902 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/Pt1000/PTC relaisuitgang 8A -55 tot +150°C beeldscherm 3 digits + tekens

Toebehoren voor

378303
bestelnr.

fabrikantnr.

1

bestelnr.

379052

40.01.360

fabrikantnr.

379053

fabrikantnr.

379064

fabrikantnr.

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.

omschrijving

kerntemperatuurvoeler kabel PTFE aansluiting gecodeerde
aansluiting voeler ø3x100mm kabellengte 2.7m greep ø
12mm greeplengte 44mm

1
bestelnr.

378279

omschrijving

kerntemperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel
PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting
2-aderig voeler ø3,5x100mm kabellengte 2.6m greep ø
10mm greeplengte 40mm

—

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

378646

—

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

bestelnr.

—

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

fabrikantnr.

24.01.122
24.01.300
24.02.645
87.00.301
87.00.527
87.00.559

fabrikantnr.

40.02.045

flowmeters
doorstroomsensoren

—

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.

1
bestelnr.

402256

omschrijving

doorstroom sensor ingang ø 10mm uitgang ø 10mm L
110mm doorstroomsnelheid 1-25l/min

fabrikantnr.

4001311

—

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
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
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

4
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FRIMA apparaatspecifieke bouwdelen/rubbers/slanghaspels en handdouches
ventilatoren

apparaatspecifieke bouwdelen

heteluchtmotoren

voor kantelbare braadpannen
elektra componenten

motoren

1
bestelnr.

500169

fabrikantnr.

omschrijving

ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 1kW
1400U/min snelheid 1 L1 190mm L2 41mm L3 37mm M10D
ID 4,0/2,3A vermogensverbruik 1250W bij 50Hz 1400U/min
type L9FGw4D-395 nr. X1 D1 ø 17mm D2 ø 13mm

3100.1023

1

1
bestelnr.

417769

omschrijving

slagcilinders voor smeltkroes

fabrikantnr.

4001602

rubbers

motoren

speciale rubbers

tandwielmotoren

voor combi-steamers

voor ovens
voor fornuizen

1
1
fabrikantnr.

3101.1010
3101.1010S

bestelnr.

361999

omschrijving

tandwielmotor CROUZET type 82841042 12V spanning DC
schacht ø 4mm L 65mm B 50mm H 51mm voor oven

bestelnr.

699803

omschrijving

pakking L 139mm B 130mm silicone materiaaldikte 4mm

fabrikantnr.

72.00.020

slanghaspels en handdouches
apparaten handdouches

gasbranders
staafbranders

1
bestelnr.

109184

fabrikantnr.

omschrijving

isolatie voor brander ø 97.5mm ID ø 62.5mm materiaaldikte
9.5mm

72.00.048

1
bestelnr.

542380

fabrikantnr.

omschrijving

handdouche ingestoken L 165mm

50.00.549
50.00.549S
5000590
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hulpmiddelen/bevestigingsmaterialen/verbruiksmaterialen FRIMA

verbruiksmaterialen

water- en drankentechniek

slangenhaspels

1

afdichtingsmaterialen

apparatuur slanghaspels

hoge temperaturen siliconen

1
fabrikantnr.

50.00.799
50.00.799P

bestelnr.

542381

omschrijving

slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1m

hulpmiddelen
klemmen

1
890107

omschrijving

hoge temperaturen silicone TOMABOND TB76 -40 tot
+250°C rood/bruin tube 90ml

dubbele slangklemmen
aanvullende informatie

fabrikantnr.

50060200
50060207

bestelnr.

Tomabond TB76 - tube 90 ml - roodbruin
Elastische speciale siliconenkit voor algemene lijm- & afdichtingstoepassingen met hoge temperatuurbelastingen.
TB 76 wordt vooral in gebouwtechniek, airconditioning-,
ventilatie- en machinetechniek ingezet.
Temperatuurbestendig kortstondig 300°C

1
bestelnr.

505351

omschrijving

kabelklem ø 11,6-12,2mm draad ø 1.5mm verzinkt staal vpe
100stuk

fabrikantnr.

2066.0527V

bevestigingsmaterialen
bevestigingen
klemmen
dubbele slangklemmen

1

6

bestelnr.

505351

omschrijving

kabelklem ø 11,6-12,2mm draad ø 1.5mm verzinkt staal vpe
100stuk

fabrikantnr.

2066.0527V
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