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GERRINOX
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GERRINOX verwarmingselementen/thermostaten/schakelaars en tasters/lampen
verwarmingselementen

maximaal thermostaten

1
bestelnr.

420283

omschrijving

kwartselement 500W 230V L 508mm ø 10mm aansluiting
M3

fabrikantnr.

LP000550

hetelucht elementen
1

1
fabrikantnr.

bestelnr.

390823

omschrijving

maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 1-polig 1CO
20A voeler ø 6mm voeler L 62mm capillaire 1600mm capillaire pijp geïsoleerd 85mm stopbus voeler koper aansluiting
vlaksteker 6,3mm

fabrikantnr.

MC2869400

elektra componenten

kwartselementen

1

schakelaars en tasters

bestelnr.

416852

omschrijving

verwarmingselement 2500W 220V VC 1 ID ø 183mm OD ø
195mm L 240mm H 26mm L1 45mm B1 31mm H1 6mm H2
20mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting
vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement
gat ø 5mm rechthoekige flens

195TL100

wipschakelaar/drukschakelaars
30x22mm
gelabelled

Reparatie-onderdelen voor 416852

bestelnr.

510368

fabrikantnr.

—

pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER
materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement

thermostaten
regel- en maximaalthermostaten
PRODIGY / FIRT

1
bestelnr.

300125

omschrijving

wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A
0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur
max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap

Toebehoren voor

300125
bestelnr.

regelthermostaten

fabrikantnr.

301036

MC2869600

fabrikantnr.

—

beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar
inbouwmaatmm

lampen
signaallampen
signaallampen compleet
ø10mm
met steekfitting

1
bestelnr.

390822

fabrikantnr.

omschrijving

thermostaat instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler
ø 6.5mm voeler L 67mm capillaire 1450mm capillaire pijp
geïsoleerd 70mm as ø 6x4,6mm as L 16mm aspositie onder
rotatiehoek 270°

MC2869300

1
bestelnr.

359140

fabrikantnr.

omschrijving

signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker
6,3mm vpe 1stuk

MC2854000

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop
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elektronische regelaars/ventilatoren GERRINOX

elektronische regelaars

overigen

EVCO - EVERY CONTROL

toerentalregelaars

elektra componenten

universele regelaars

1

inbouwversies

1
bestelnr.

402957

omschrijving

toerenregelaar ingang 230V uitgang 46-184V/115-230VV
1200W max. 10A laadstroom 6A wandversie L buitenmaat
135mm B buitenmaat 74mm D 72mm voor afzuigkappen

fabrikantnr.

195TL630

ventilatoren
heteluchtventilatoren

1
bestelnr.

378293

omschrijving

elektronische regelaar EVCO inbouwmaat 71x29mm 230V
spanning AC NTC relaisuitgang 1 -99 tot +150°C beeldscherm 4-digits 16A voorinstelling +50 tot +70°C type
EVK401N7VHXXX01

Toebehoren voor

378293
bestelnr.

fabrikantnr.

378261

MC2869305

fabrikantnr.

overigen

—

temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler
-40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig
bestelnr.

379057

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot
+80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte
3m 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.

1

L3

L1

L4

—
D

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

379342

fabrikantnr.

L4

L2

—

L4

temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot
+80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte
1.5m 2-aderig bescherming IP67
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.

bestelnr.

601531

omschrijving

heteluchtventilator 220V 30W 50Hz L1 70mm L2 12mm
L3 30mm L4 87mm ventilatorblad ø 155mm FIME type
C30R0407

fabrikantnr.

195TL110

—

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.

379784

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler NTC 2kOhm kabel thermoplast voeler
-40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig weerstand
2kOhm
bestelnr.

379860

fabrikantnr.

—

temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot
+80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x40mm kabellengte
1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig

4
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GERRINOX ventilatoren/elektra toebehoren/diversen
diversen

afzuigkapventilatoren

service kits
elektra componenten

afzuigkapventilatoren

1
bestelnr.

601849

fabrikantnr.

omschrijving

radiaalventilator 420W 230V 50/60Hz max. 3.6A 1320U/min
condensator 16µF totale lengte 378mm H 387mm hoogte
uitlaat 263mm breedte uitlaat 295mm bescherming IP55

195TL700

toerentalregelaars

1

1
bestelnr.

403133

omschrijving

onderdelenset voor warmtekast wipschakelaar schroefklem
signaallamp

Toebehoren voor

403133
bestelnr.

fabrikantnr.

301036

CP100010

fabrikantnr.

—

beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar
inbouwmaatmm

1
bestelnr.

402957

omschrijving

toerenregelaar ingang 230V uitgang 46-184V/115-230VV
1200W max. 10A laadstroom 6A wandversie L buitenmaat
135mm B buitenmaat 74mm D 72mm voor afzuigkappen

fabrikantnr.

195TL630

elektra toebehoren
klemmen
porseleinklemmen

1
bestelnr.

555000

fabrikantnr.

omschrijving

porseleinen kroonsteen 3-polig 4mm² LA 12mm max. 30A
max. spanning 450V L 34mm B 25mm H 18mm bevestigingsafstand 12mm vpe 1stuk

MC2850500

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