BENT U
BEWUST
BRANDVEILIG
BEZIG?

De RGD heeft medio 2008 besloten om voor alle nieuw- en renovatie projecten alleen nog
maar Mbzh kabels te gebruiken. De meerkosten van het gebruik van onze kabels zijn tegenwoordig gedaald. Dat uit zich met name in de verwerkbaarheid (makkelijker te strippen en
monteren) kabeldiameter is dunner en bovendien nog lichter in gewicht.
Al onze kabels voldoen aan de NEN-EN 50265, EN 50266, EN 50267, en de NEN-EN 50268.
In de nieuw te verschijnen NEN 1010 norm zal de koppeling met de Nederlandse norm NTA
8012 niet meer vrijblijvend zijn, maar een feit.
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Onze kabels met functiebehoud, inclusief bevestigingssystemen voldoen zelfs aan de
DIN 4102-12(E). De NEN 1010 en de NTA 8012 zijn wat betreft richtlijnen en regelgeving met
betrekking tot brandveiligheid hier heel helder over. Neem daar nog bij een uiterst scherpe
prijs en kwaliteit. Wist u overigens dat niet alle normen een rode buitenmantel voorschrijven? De NEN 2535 en de NEN 2575 vereisen daarentegen wel een rode buitenmantel.
Ook voor alle toebehoren kunt u bij Kamflex terecht.

OMSCHRIJVING
Brandmeldkabel rood
Brandmeldkabel rood

halogeen vrij
halogeen vrij

AFMETING
2 x 2 x 0.8 mm
4 x 2 x 0.8 mm

Art.no.
100005
100010

Brandmeldkabel rood
Brandmeldkabel rood
Brandmeldkabel rood

E30 halogeen vrij
E30 halogeen vrij
E30 halogeen vrij

1 x 2 x 0.8 mm
2 x 2 x 0.8 mm
4 x 2 x 0.8 mm

100020
100030
100040

Brandmeldkabel rood
Brandmeldkabel rood
Brandmeldkabel rood

E90 halogeen vrij
E90 halogeen vrij
E90 halogeen vrij

1 x 2 x 0.8 mm
2 x 2 x 0.8 mm
4 x 2 x 0.8 mm

100050
100060
100070

Wilt u meer weten over brandveilige installaties of over bv. de NTA 8012, mail dan naar:
brandveilig@kamflex.nl of neem contact op met een van onze specialisten: Telefoon: 030 695 4981

