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ip-classificatie

Onze standaard behuizingen worden 

geproduceerd conform Beschermings

klasse IP 43 (volgens EN 60 529/ IEC 

529). Dit houdt in dat bescherming wordt 

geboden tegen het binnendringen van: 

vaste vreemde voorwerpen met een 

doorsnede van 1,0 mm of groter en 

regenwater. Indien gewenst kunnen wij 

toepassingen bieden met een hogere 

beschermingsgraad. In ons producten

pakket bestaat zelfs een toepassing met 

een beschermingsgraad van IP 67. Op 

verzoek kunnen wij u een fabriekscertifi

caat met de uitslag van onze IPtest doen 

toekomen. 

isolatie

Behuizingen kunnen aan de binnenzijde 

worden voorzien van isolatiemateriaal, 

indien geluidsreductie van in de kast 

geplaatste apparatuur, gewenst is. Het 

materiaal beschikt tevens over thermische 

isolatieeigenschappen.

roestvast staal

Behuizingen van Avedko zijn altijd 

gemaakt van roestvast staal. Roestvast 

staal heeft verschillende voordelen ten 

opzichte van gewoon staal. Het materiaal 

is harder en is uitermate bestendig tegen 

schadelijke weersinvloeden. Avedko levert 

haar standaard producten in roestvast 

staal kwaliteit 304. Daar komt bij dat de 

behuizingen altijd worden voorzien van 

een poedercoating. Er zijn twee standaard 

kleuren, grijs (RAL 7037) en groen (RAL 

6009), maar alle RAL kleuren zijn lever

baar. De poedercoating draagt niet alleen 

bij aan een nog betere bescherming 

tegen corrosie; de klant kan tevens zelf de 

mate van opvallendheid bepalen.

Montagebord

Vrijwel alle behuizingen worden door ons 

standaard van een montagebord voor

zien. Op dit montagebord van duurzaam 

betonplex kan eenvoudig de apparatuur 

worden gemonteerd. Als alternatieven 

voor betonplex kan er gekozen worden 

voor een aluminium, rvs of senzimir ver

zinkt montagebord. Andere alternatieven 

zijn altijd bespreekbar.



coating

Avedko behuizingen worden voorzien 

van een weersbestendige thermohar

dende vol polyester poedercoating, die 

in onze eigen poedercoatingsinstall

latie wordt aangebracht. Deze coating 

geeft een extra beschermlaag tegen 

onder meer vuil en corrosie en voldoet 

aan de Qualicoat norm. Ook bieden wij 

een coating tegen graffiti en aanplak en 

warmtewerende coatings. Naast de twee 

standaardkleuren RAL 6009 en RAL 7037 

is de behuizing tegen een meerprijs 

voor de kleurwissel te spuiten in elke 

gewenste RAL kleur. Andere typen coa

tings, zoals een grovere antiwildplak, zijn 

bespreekbaar. 

fundatie / bodeMplaat

De behuizingen van Avedko kunnen 

ruwweg in twee typen worden verdeeld; 

behuizingen met en zonder vaste funda

tie. De vaste fundatie is een verlengde 

van de behuizing, dit is het gedeelte dat 

ingegraven wordt. Deze behuizingen zijn 

makkelijk te installeren en kabels die naar 

de apparatuur in de behuizing moeten 

leiden kunnen gemakkelijk van onderaf 

worden doorgevoerd. Een optionele 

bodemplaat, met al dan niet voorgefabri

ceerde openingen voor de doorvoer van 

kabels, sluit de inhoud van de behuizing 

af van de ondergrond. Bij een behuizing 

zonder vaste fundatie zal de behuizing op 

een vooraf geïnstalleerde losse fundatie 

gemonteerd moeten worden. De behui

zing wordt vanuit de binnenkant op de 

fundatie geschroefd. Avedko produceert 

losse fundaties in verschillende afme

tingen. Tevens wordt er onderscheid 

gemaakt in vaste en variabele fundatie. 

Bij de variabele fundatie is de hoogte 

(diepte) instelbaar.

racks

Avedko heeft ruime ervaring met het 

toepassen van apparatuur racks, al dan 

niet draaibaar en in diepte verstelbaar, in 

een metrische of inch uitvoering conform 

de ETSInorm.

sloten en hevels

Voor het sluiten van de behuizing kan 

gekozen worden voor een hevel, een 

knevel of een cilindersluiting in een grote 

verscheidenheid aan uitvoeringen.



kliMaatbeheersing

Behuizingen kunnen worden uitgerust 

met een ventilatiesysteem, toegespitst op 

verschillende (omgevings)factoren. 

De noodzakelijke ventilatiegraad wordt 

verkregen door inventieve constructie

aanpassingen waardoor een optimaal 

binnenklimaat binnen de behuizing 

kan worden gegarandeerd, zonder dat 

afbreuk wordt gedaan aan eisen t.a.v. de 

IPclassificatie van de kast of de mate van 

vandalismebestendigheid.

Naast een ventilatiesysteem is het ook 

mogelijk om een thermostaat, hydrostaat, 

verwarming of koeling toe te passen.

Onze specialisten zijn graag bereid u 

hierover uitvoerig te informeren. 

vandaalbestendigheid

Natuurlijk worden onze producten 

robuust en degelijk uitgevoerd. Voor 

extra bescherming tegen vandalisme 

bestaat de mogelijkheid de behuizingen 

te construeren overeenkomstig bepaalde 

specifieke weerstandsklassen (NEN 5096). 

Hierbij worden onder andere scharnieren 

en sloten toegepast met een specifiek 

keurmerk. 

design

Avedko beschikt over een eigen engineer

afdeling met CADbesturing. Zodoende 

zijn de leveringsopties op maat ongekend. 

Avedko denkt graag met u mee over 

behuizingen met een eigen ‘look and 

feel’. In het verleden hebben wij zo tal

loze speciale design modellen mogen 

produceren. 

accessoires

Naast de grote diversiteit aan behuizingen 

die Avedko te bieden heeft, kunnen behui-

zingen op verzoek worden voorzien van 

diverse accessoires. Bij sommige modellen 

worden deze standaard meegeleverd. 

Wanneer een behuizing in zijn geheel 

moet kunnen worden weg getakeld, kan 

deze worden voorzien van verstevigingen 

en hijsogen1. Dit geldt ook voor behuizin-

gen die zo groot zijn, dat er een kraan aan 

te pas moet komen om de behuizing te 

installeren. Indien u de apparatuur in de 

behuizing aan een laptop wenst te kunnen 

koppelen, is een inklapbaar laptoppla-

teau2 een handig accessoire. Het plateau 

wordt eenvoudig aan de deur bevestigd. 

Ook leveren wij documenthouders, die 

aan de binnenzijde gemonteerd worden. 

Behuizingen kunnen op verzoek worden 

voorzien van deuruitzetters3, aardebouten4 

en potentiaalvereffeningen5. Tenslotte kun-

nen onze behuizingen worden uitgerust 

met voorzieningen voor TL-verlichting6, 

beugels voor deurschakelaars etc. 
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