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MOBILBOX
Mobilbox, harici elektrik dağılımı gerektiren tüm sektörler için komple ve tamamlayıcı çözüm üretmek amacıyla, çevresel koşullara azami
derecede dayanacak ve en yüksek kullanıcı memnuniyetini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Tamamı TP ELEKTRİK üretimi olan priz ve sigorta modülü ilaveleriyle amaca göre donatılabilen Mobilbox, Türkiye’ de saha uygulamaları için
bir ilk olup, önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.
Yüksek kalite beklentisi, çevresel etkenlere uzun süreli dayanım ve ihtiyaca özel uygulamalar artık lüks olmaktan çıkmıştır. İnşaat ve elektrik
şantiyeleri, atölyeler, çimento fabrikaları, demiryolları, demir-çelik endüstrisi, marinalar, tersaneler, petrokimya endüstrisi, enerji üretim ve
dağıtım sistemleri, mermer ve doğaltaş endüstrisi, ses ve ışık sistem uygulamaları gibi hedef sektörlerin beklentilerini azami derecede
karşılamak ve sektöre özel çözümler üretebilmek amacıyla Mobilbox, 16A’ den 125A’ e kadar tüm makine prizleri veya ﬁşlerinin, 6 - 8 - 12
sigorta kapasiteli sigorta modüllerinin, piyasada mevcut tüm şalt grubu ve klemenslerin kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.
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270x390x200, 420x420x500 ve 420x420x600 olmak üzere üç farklı ölçüsü bulunmaktadır.
Özellikle ses ve ışık sistemleri için siyah, şantiye ve saha uygulamaları için ise turuncu renk seçenekleri sunulmaktadır.
Müşteri talepleri doğrultusunda ihtiyaca yönelik makine prizi, makine ﬁşi, sigorta modülü, sigorta, klemens montajı ve kablo
bağlantı hizmeti verilmektedir.
Tüm vidalar INOX olup, paslanmazdır.
Geniş kapağı sayesinde iç bağlantılara erişim rahat olup, montaj ve müdahale kolaylığı sağlanmıştır.
Kutulara enerji girişi makine ﬁşleriyle sağlanmakta olup, tüm enerji çıkışları makine prizleri ve pano prizleri vasıtasıyla yapılmaktadır.
Opsiyonel olarak kablo ve kablo rakoru ile direk bağlantı da sunulmaktadır.
Taşıma kulpları sayesinde seyyar olarak ihtiyaç olan yerde konumlandırılabilmektedir.
Talebe bağlı olarak kutulara tekerlek de takılabilmektedir.
Çevresel etkenlere yüksek dayanımı sebebiyle hem kapalı hem açık alanlarda kullanılabilmektedir.
UV katkılı hammadde sayesinde dış ortam ısısı ve güneş ışığının olumsuz etkileri minimuma indirilmiştir.
Yüksek darbe dayanımına sahiptir. PE’ den üretilen gövdeler kırılmazdır.
IP 67 koruma sınıfına sahiptir (*).
Stok ürünü olup, boş kutu talepleri aynı gün içinde değerlendirilmektedir. Montajlı ve kablajlı ürünlerde ise teslim süresi talebin
içeriğine göre değişmektedir.
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3330-000-0300 / 270x390x200 mm (Siyah)
3330-000-2300 / 270x390x200 mm (Turuncu)
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(*) Sistemi oluşturulan tüm komponentlerin minimum IP 67 koruma sınıfına sahip olması durumunda geçerlidir. Aksi taktirde sistemin IP
değeri, sistemi oluşturan en düşük IP değerine sahip ürünün IP’ si ile belirlenir.

420

3331-000-0300 / 420x420x500 mm (Siyah)
3331-000-2300 / 420x420x500 mm (Turuncu)

420

3332-000-0300 / 420x420x600 mm (Siyah)
3332-000-2300 / 420x420x600 mm (Turuncu)

TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
İzmir - Ankara Caddesi No:358/A 35730 Kemalpaşa - İZMİR
Tel
: +90 232 880 90 01(pbx)
Fax
: +90 232 880 90 02

info@tpelectric.com.tr

www.tpelectric.com.tr

