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ARPI vloerstopcontact IP64

Onze ARPI stopcontacten brengen op discrete wijze stroom via de vloer in uw binnenruimten (dankzij een sober 
design) en maken uw open ruimten functioneler. De verschillende verbindingstechnieken (stopcontact, data (RJ45), 
radio-tv, luidspreker, USB) en toebehoren voorzien in de behoeften van een privéwoning, een winkel, een onderneming 
en van de dienstensector.

Al meer dan 30 jaar bewijst het merk ARPI zo zijn stevigheid en waterdichtheid om stroom en data via de grond aan te 
voeren.

- Praktisch & Functioneel
Stroom of data voorzien in open ruimten (weinig toegankelijke muren, veel ramen), in het midden van de woonkamer 
(onder de tafel van de eetkamer, naast de zitbank).

- Design
Deksels in 4 verschillende afwerkingen (geborsteld of gespiegeld) geven de binnenruimten vorm om de stroom op 
discrete en elegante wijze via de vloer aan te voeren.

- Veiligheid
Voorkom dat mensen struikelen over een verlengsnoer (raclette, fondue, plancha, ...) of het snoer van een pc of een 
lamp. Voor openbare ruimten is ook een beveiligde sluitdop beschikbaar (te openen met een inbussleutel).

- Stevigheid & Waterdichtheid
Onze ARPI stopcontacten zijn geschikt voor de meest veeleisende toepassingen zijn duurzaam bestand tegen zwaar 
(auto’s, ...) of intensief (winkelcentrum, tentoonstellingshal,…) verkeer.

+ Alleen binneninstallatie
+ IP64 / IK10
+ Installatie in betonnen dekvloer
+ Verzonken installatie
+ Dooskoppeling (pen-gatverbinding)

Geborstelde inox Gepolijste inox Gepolijste messingGeborstelde messing

Afwerkingen
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Geborstelde 
inox

Geborstelde 
messing

Gepolijste inox Gepolijste 
messing

FR/BE AR6161301 AR6161306 AR6361322 AR6361323

EU AR6161401 AR6161406 AR6361422 AR6361423

Netwerk

2x RJ45 UTP cat 6 AR6162601 AR6162606 AR6362622 AR6362623

Audio/video

1x Luidspreker AR6161901 AR6161906 AR6361922 AR6361923

2x Luidspreker AR6162901 AR6162906 AR6362922 AR6362923

Radio - TV AR6165901 AR6165906 AR6365922 AR6365923

USB lader
2x USB 1500mA AR6164201 AR6164206 AR6364222 AR6364223

Stopcontacten

Compleet vloerstopcontact

Inbouwdoos inbegrepen.
IP64 Module Legrand Mosaic niet inbegrepen.

Installatieset 
IP64

AR61000

Installatieset (lege inbouwdoos IP64, schroeven en installatieplaat).

Vloerstopcontact excl. module

Geborstelde 
inox

Geborstelde 
messing

Gepolijste inox Gepolijste 
messing

AR6150001 AR6150006 AR6350022 AR6350023

Voor installatiehandleiding zie www.lithoss.com

Sluitdop

Sluitdop voor
inbussleutel

Geborstelde 
inox

Geborstelde 
messing

Gepolijste inox Gepolijste 
messing

AR6145201 AR6145206 AR6345222 AR6345223

AR61452S01 AR61452S06 AR63452S22 AR63452S23

Technische specificaties
Gebruik binnenshuis.
Verschillende configuraties beschikbaar. 
Compatibel met Legrand Mosaic.
Chape (enkel voor installatie binnenshuis), gepolierde beton,
tegelvloer of gelijmd parket.

Goedkeuring
CE  Conform
RoHS  RoHS compatible
IP 64
IK 10
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Sluitdop voor
muntstuk
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