Informasjonsteknologiløsninger

ROLEC CLASSIC
Modul bygget med nesten
ubegrensete muligheter
Den kan leveres i 4
størrelser og 5 høyder.
Den er bygget opp på en
galvanisert ramme med
det elektriske utstyr
montert og et eget rom for
vann
Velg mellom ett stort
utvalg av ytter materialer.
UV stabilisert Foamex
Aluminium kompositt
Lakkert aluminium
316 rustfritt stål
Gelcoat glassfiber.
Kan leveres i alle farger

Velkommen til Rolec Global Marina Service
Rolec er en av verdens ledende spesialister på konstruksjon og installasjon
av tjenester på marinaer Strømsøylene er bygget etter gjeldene standarder
og har et stort program av søyler i alle størrelser og farger
Ing Fosvik Ltd er ett selskap som er spesialisert seg på elektrosystemer på
marinaer og har lang erfaring på dimensjonering og rådgiving med
belysning og strømfordeling på marinaer
Vi kan nevne:
Strømsøyler
Vann poster
Belysnings søyler
Sanitær pumper
Brann poster
Flyttbare brannpumper
LED undervanns belysning

Rolec Classic Strømsøyler funksjoner og fordeler
Strømsøylen er bygget etter. NEK 400-7-709.

Mål og vekt
Standard norsk
Høyde m/lys:116 cm
Høyde u/lys:100 cm
Bredde
:20 cm
Dybde
:20 cm
Vekt
:ca 11 kg
Fotplate

:20x20 cm

Classic kan leveres i
forskjellige høyder og
bredder

- Lyskuppel: I solid slagfast plast.
Lyskilde sparepære 20W eller 4 x 2 W LED lys
- Stikkontakter:
Det kan leveres ønsket antall låsbare kontakter
fra 16A til 63 A. enfas eller 3 fas.
- Vannkran:
kan monteres innvendig i søylen eller utvendig
med platealbu.
- Slangeholder:
kan monteres på søylen.
- Strømmåler:
kan leveres for hver søyle eller for hver kurs.
Nøkkel lås kan monteres på hver kurs.
- lys styring:
Fotocelle kan leveres i hver søyle eller med
koblingspunkt i søylen.
- Betalings systemer
Rolec har betalings systemer fra enkleste mynt
innkast til det mest avanserte.
- Overlast vern
Rolec har standardisert på 16 A
ABB kombiautomater med 30 mA jordfeilrele
- Tilleggutstyr
Tv / data kontakter
Varme element
Beskyttelse gitter for lys
Ekstra LED lys i sokkel
Logo
Classic kan leveres som sanitær pumpe
Nødstasjon

Ing Fosvik Ltd
Smedveien 2 1344 HASLUM
Telefon 48 25 26 08
Email :tfosvik@live.no
Bryggestrom.no
www.rolecserv.com

