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SOLARIUM OPTIESSolarium Opties

Electrische hijsunit Electrische hijsunit t.b.v. 
het hijsen van het solarium. 
Inclusief bevestigingsmaterialen, 
opbouwschakelaar, netsnoerkabel 
en connectorkabel. Max. 
toelaatbare last 50kg. Max. 
hefhoogte 1,5mtr.

Katrolsysteem  Katrolsysteem met zelfremmende 
handlier t.b.v. het oplieren van 
het solarium. Wordt geleverd 
inclusief katrollen, kabel en 
bevestigingsmaterialen. Max. 
toelaatbare last 50kg.

Solarium Opties

Hoekbeugel Gegalvaniseerde hoekbeugelset 
t.b.v. muurbevestiging van het 
solarium. Wordt geleverd inclusief 
bevestigingsmaterialen. Ideaal bij 
te hoog of geen plafond.

Schuindak beugel Gegalvaniseerde beugelset voor 
montage van solarium, evt. met 
een hijsunit, onder een schuin 
dak.

Telescoopbeugel Gegalvaniseerde 
telescoopbeugelset ten behoeve 
van bevestiging van het solarium 
tussen 2 muren. Maximale 
ruimte tussen beide muren is 
3,5mtr. Wordt geleverd inclusief 
bevestigingsmaterialen.

KY ML - uitbouw De uitbouwset vergroot de 
warmteafgifte naar het paard, en 
dan met name naar de fl anken 
van het paard. De uitbouwset is 
instelbaar over een hoek van 45°. 
Hierdoor kunt u de uitbouwunit 
geheel conform uw wens 
afstemmen op uw paard.
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SOLARIUM OPTIESSolarium Opties

Besturingskast S-CB Bedieningskast met AAN / UIT-
schakelaar voor de IR-lampen 
en AAN / UIT-schakelaar voor de 
ventilatoren. Inclusief netsnoerkabel 
en connectorkabel.

Besturingskast lift 

S-CBE 

Bedieningskast met AAN / UIT-
schakelaar voor de IR-lampen, AAN / 
UIT-schakelaar voor de ventilatoren en 
een OMHOOG / OMLAAG-schakelaar 
voor de electrische hijsunit. Inclusief 
netsnoer, kabel naar de hijsunit en de 
connectorkabel.

Timerbesturingskast 

S-CBT 

Bedieningskast mett LCD-
timer voor de IR-lampen en 
AAN / UIT-schakelaar voor de 
ventilatoren. Bij bestelling van de 
verschillende opties, dan eveneens 
de bedieningselementen in deze 
bedieningskast aangebracht. 
Inclusief netsnoer en connectorkabel. 
Inclusief evt. benodigde kabels voor 
de opties.

All Weather 

besturingskast 

AWCB 

Bedieningskast met spatwater- 
en stofbescherming vallend in de 
beschermingsklasse IP55. Ideaal 
voor toepassing op de wasplaats. 
Met geintegreerde schakelaars 
geplaatst achter een venster. Inclusief 
netsnoer en connectorkabel. Incl. evt. 
benodigde schakelaars en kabels voor 
de opties.

Besturingskast 

Microtimer  

Bedieningskast met microtimer 
voor de IR-lampen en AAN / UIT-
schakelaar voor de ventilatoren.

Inclusief netsnoer en connectorkabel. 
Incl. evt. benodigde schakelaars en 
kabels voor de opties.


