
HIGHLIGHTS



Met trots presenteren wij middels deze documentatie de ‘highlights’
van ons leveringsprogramma.
Wij leveren alle elektrotechnische artikelen voor veilig werken in de bouw, 
scheepvaart en industrie. Veiligheid en kwaliteit staan bij ons hoog in 
het vaandel.

ET Electric is een vooruitstrevend en dynamisch bedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in de levering van volrubber en polyethyleen 
verdeelkasten en verlichtingsarmaturen. Naast onze groothandelsfunctie 
ontwikkelen en fabriceren wij volgens de laatste Europese normen diverse 
productielijnen in eigen beheer. Ook voor bedrijfsspecifieke wensen bent u 
bij ons aan het juiste adres.

Ons team staat klaar om u te adviseren.
Met 35 jaar ervaring in de branche vinden wij altijd een oplossing voor 
uw vraagstuk op elektrotechnisch gebied. Het is niet voor niets dat vele 
opdrachtgevers in ET Electric een partner hebben gevonden voor de 
levering van een totaalpakket van elektrotechnische artikelen. 
Wij leveren natuurlijk graag, maar denken ook met u mee!

Maatwerk?
Geen probleem, bel ons!
088 11 65 300

T. Kranendonk,
directeur ET Electric BV

Middelkampseweg 10
5311 PC Gameren
T 088  11 65 300
F 088  11 65 310
etelectric@etelectric.nl
www.etelectric.nl

ET ELECTRIC
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n Ruime polyethyleen meterkast voorzien van 2 compartimenten
n In diverse RAL kleuren leverbaar
n Standaard uitvoeringen van 16 t/m 80 Ampère

n Verschillende uitvoeringen van  
onze volrubber zwerfkasten 

n Slagvast, weerbestendig en bestand tegen 
de meeste zuren en logen 

n Met of zonder vuurverzinkt frame leverbaar 
n Uitvoeringen van 16 t/m 400 Ampère
n Speciale uitvoeringen op aanvraag

n Slagvast en weerbestendig
n Voorzien van vuurverzinkt onderstel
n Leverbaar met vuurverzinkt hijsoog

POLYETHYLEEN METERKASTEN
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De kunststof meterkasten voldoen altijd aan de minimale eisen van de NEN1010 en de NEN-EN-IEC 
61439-4:2013 en. De kasten zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor directe meting t/m 3x80A.

RUBBER ZWERFKASTEN
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VERLENGKABELS NEOPREEN

VERLENGKABELS ALUMINIUM

Kabelhaspel neopreen-
kabel H07RN-F met 
3 wandcontactdozen

Verlengkabel neopreenkabel H07RN-F met BALS 
Quick Connect (veerdruk) contactmateriaal (CEE 17)

Verlengkabel met aangespoten contactstop en 
een snoercentrale (CEE 7/16 - randaarde)

De BEE-flex S07BQ-F is uitermate geschikt als verlengkabel. De Polyurethaan buitenmantel en de aluminium geleider 
zorgen voor een extreem slijtvaste kabel met een zeer laag eigen gewicht. Door het lage gewicht drukt de kabel minder 
op de grond waardoor het “slepen” van de kabel geen moeite zal kosten. 
Op het gebied van ARBO biedt de BEE-flex u de mogelijkheden om 63A en 125A verlengkabels met één persoon te 
verplaatsen. Een verlengkabel van 25 meter 5G16mm² voorzien van 63A 
CEE-contactmateriaal weegt slechts 14kg! Daarnaast is de BEE-flex met zijn aluminium geleiders niet aantrekkelijk voor 
koperdieven. De BEE-flex is een te personaliseren kabel. In principe zijn alle kleuren en/of kleurcombinaties mogelijk. 
Of het nou  RAL of PMS kleuren zijn, de BEE-flex geeft u die vrijheid. Voor contactmateriaal kiest ET Electric voor het 
betrouwbare merk BALS. Mocht u een ander merk contactmateriaal wensen neem dan gerust contact met ons op.

Alle BEE-flex verlengkabels voldoen minimaal aan de gestelde prestatie- en veiligheidseisen.

Verlengkabels met aangespoten contactstop 
en koppelcontactstop IP44 (CEE 7/16 - randaarde) 
CEE7 + neopreen
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BEE-flex is een door ET Electric ontwikkelde kabel bedoeld voor  
tijdelijke installaties. Deze aluminium polyurethaan (PUR) kabel is 
uitermate geschikt als verlengkabel in de bouw, op scheeps-  
werven, bij evenementen, als aggregatenkabel of als walvoedings- 
kabel voor schepen. Het lage gewicht van de aluminium geleider 
zorgt dat deze kabel binnen de ARBO normen valt, terwijl de 
polyurethaan buitenmantel zorgt voor een zeer hoge slijtvastheid. 
De BEE-flex is dan ook uitermate geschikt voor zware toepas-
singen waarbij leidingen kunnen worden blootgesteld aan schuren 
of slepen over scherpe en/of ruwe oppervlakken. Het gebruik 
van aluminium als geleider materiaal verzorgt een zeer stabiele 
prijsstelling en verlaagt het risico van koperdiefstal. ET Electric 
heeft de mogelijkheden in huis om uw kabel te personaliseren 
met bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam en eventueel bedrijfslogo. Voor 
meer informatie en mogelijkheden kunt u contact opnemen met 
de afdeling verkoop van ET Electric.

BEE-line is een door ET Electric ontwikkelde grondkabel 
met aluminium geleiders. De unieke constructie met ronde 
geleiders van de BEE-line zorgt ervoor dat u niet meer hoeft 
voor te ronden bij gebruik van kabelschoenen. Ook bij het 
gebruik van inlegklemmen hoeft u met de BEE-line geen 
rekening meer te houden met de positie van de geleider. Het 
gebruik van aluminium als geleider materiaal verzorgt een zeer 
stabiele prijsstelling en verlaagd het risico van koperdiefstal. 
De BEE-line is uitermate geschikt voor onder andere land- en 
tuinbouwprojecten, nieuwbouwprojecten, in de bouw en in 
de utiliteitsbouw. Toepasbaar zowel in de grond als in de 
kabelgoten. Onze kabel wordt getest volgens de nieuwste 
testmethode EN 50399. De standaard grondkabel leveren wij in 
brandclassificatie ECA. Mocht u opzoek zijn naar een hogere 
brandclassificatie neem dan gerust contact met ons op. 
Wij beschikken namelijk over aluminium kabels in classificatie 
Cca en B2ca.

ALUMINIUM KABEL

H07RN-F (Neopreen)
Aansluiting van verplaatsbare elektrische apparatuur, machines, motoren  
en gereedschappen. Met uw naam en/of logo opdruk leverbaar.

H07BQ-F PUR
Bij uitstek geschikt voor zware toepassingen, waarbij leidingen kunnen worden 
blootgesteld aan schuren en slepen over scherpe of ruwe oppervlakken.

XMvK-mb
Enkelvoudige verbindingen in de woningbouw, utiliteitsbouw, stallen, e.d. Onder 
meer voor aansluiting van verlichting, wandcontactdozen en kleine motoren.

YMvK-mb
Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallatie tot 1kV. Geschikt  
voor alle in de NEN 1010 aangegeven toepassingen. Vaste montage in zicht, 
bevestigd door middel van beugels of op verhoogde zadels, dan wel in de  
grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen.

VO-/VG-YMvK-as mb
Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1kV. geschikt  
voor alle in de NEN 1010 aangegeven toepassingen. Voor aanleg direct in de  
grond. Eveneens geschikt voor bovengrondse installaties waar extra eisen  
worden gesteld aan de mechanische bescherming van de kabel.

NYCY/NYCWY
Voedingskabel voor in laagspanningsinstallaties tot 1kV. Bedoeld voor aanleg  
direct in de grond, als voedingskabel voor hoofd- en onderverdeelinrichtingen  
of als aansluiting voor motoren. Kan onder ongunstige omstandigheden zoals in  
een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels worden geïnstalleerd.



n IP44
n Klasse 2
n 92 lm/W
n 2950 lm
n CRI >80
n Kleur wit 4000K
n Gewicht 2,8kg
n 50.000 branduren
n 32W opgenomen
n Spanningsbereik 100-265VAC

n SMD LED Technologie
n Lichtkleur 6.000K
n Koppelset los verkrijgbaar
n Aansluitset los verkrijgbaar
n Einddop los verkrijgbaar
n Koppelbaar tot maximaal 90 meter

n IP65
n 60W opgenomen
n Lichtkleur 6.000K
n Power factor 0,98
n Lichtstroom 125 lm/W
n Voldoet aan de EN60598-5
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LED BOUWVERLICHTING

MAGNUM FUTURE LED LED-LICHTSLANG

n IP65
n 22W opgenomen
n Lichtkleur 6.000K 
n Power factor 0,98 
n Lichtstroom 136 lm/w 

n Polycarbonaat Tube met opaal binnen scherm
n IP67
n Voltage 24, 42, 110 of 220V
n Lichtkleur 4000K of 6500K
n Lichtspreiding 180 graden
n 12W tot 40W vermogen
n Power factor 0,98
n Lichtstroom 175 lm/w

LED BOUWVERLICHTING ET POLYCARBONAAT TUBE LONGUS
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ET LIGHT 100 – 200 – 400 – 600

Vermogen 30W
n  Lichtopbrengst 3450 lm
n  Afmeting 161 x 210 x 55 mm
n  Klasse I en II

Vermogen 50W
n  Lichtopbrengst 5750 lm
n  Afmeting 241 x 297 x 80 mm
n  Klasse II

50 000 branduren 
Opwarmtijd < seconde
Verkrijgbaar met en zonder frame

ET LED 30W / 50W BOUWVERLICHTING

n Verkrijgbaar vermogen 100 - 200 - 400 - 600 Watt
n Lichtopbrengst tot wel 141 lm/W
n Kleurweergave (CRI) Ra 70+ 
n Levensduur 100.000 branduren
n Driver Intern, makkelijk te benaderen

n Klasse I & II verkrijgbaar
n Spanning 230VAC
n Behuizing ADC12 die-cast aluminum
n  Voor de 100 / 200 Watt lenzen verkrijgbaar  

in 60° 90° 120°

 Standaarden & certificaten: CE - CB - GS - IEC - RoHS - LM80 - LM79 - TM21
Al onze metingen zijn gedaan in een erkent TUV sud laboratorium.

Dit armatuur is speciaal gemaakt voor uw toekomst en daardoor ARBO verantwoord te gebruiken.
Voor uitleg over een ARBO verantwoord armatuur kunt u contact opnemen met ons kantoor.

100/200 Watt 400 Watt 600 Watt

NIEUW
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n Uit voorraad leverbaar 16 t/m 125A 6h
n Ook leverbaar in andere uurstanden

n Robuuste kwaliteit CEE materiaal
n Voorzien van quick connect contacten (snel aansluiten)

n 7-polig
n Duo contactdozen
n Fase testers

n IP 44 of IP 67 uitvoeringen

n IP 44 of IP 67 uitvoeringen
n Ook leverbaar in andere uurstanden

n Fase wisselaars
n Laagspanning

n Meerdere uitvoeringen standaard uit voorraad leverbaar

CONTACTMATERIAAL CEE

ONDERHOUDSVRIJ CONTACTMATERIAAL CEE BALS

CONTACTDOZEN

SPECIAAL CEE MATERIAAL



n Elamid high performance plastic
n Diverse kleuren leverbaar
n Ruime aansluitmogelijkheid
n Verstevigde kabelinvoer 
 voorkomt uitscheuren

n IP 44
n Diverse kleuren leverbaar
n Slagvaste verdelers 230V  

in rubber of kunststof
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CONTACTMATERIAAL 230V

Cu/AI PERSKABELSCHOENEN VOLGENS DIN 46235

CONTACTDOZEN

7 

 

n  Geschikt voor aluminiumkabels van 16 - 240mm2

n  Materiaal: Al 99.5 en Cu volgens DIN EN 13601
n  Voor aluminium geleiders volgens DIN 48201
n  Voor aluminium kabel volgens VDE 0295
n  Afwerking: onbewerkt



Steigerverdeler
Ruimte besparing bij hoogbouw!

n Robuuste volrubber steigerverdeler 32amp
n Uitgevoerd met steigerklemmen
n Handzaam en goed te verplaatsen < 10kg 
n Verschillende uitvoeringen bespreekbaar
n Voldoen altijd aan de eisen van de NEN1010 en  
 de NEN-EN-IEC 61439-4:2013

n  Energiebesparing (lampen branden alleen als het nodig is)
n  Armatuur in- en uitschakelbaar d.m.v. een digitale tijdschakelaar 

welke is geïntegreerd in de behuizing, dus niet voor  
iedereen toegankelijk

n  De tijdschakelaar is handmatig of via NFC*   
programmatuur in te stellen

n  Voorzien van een lichtsensor
n  Levensduur energiebron wordt d.m.v. dit systeem verlengd
n  Meerdere armaturen aan te sluiten
n  Standaard voorzien van 4 randaarde contactdozen
n  Uitvoering op klantspecificatie mogelijk

* programmeer App op Android smartphone met NFC

Rubber verlichtingsverdeler
Nooit meer vergeten om het licht uit te doen!

Testkast voor verlengkabel   
Eenvoudig kracht verlengkabels testen!

n Robuuste rubberen behuizing
n Eenvoudige manier van verlengkabels controleren
n Voorzien van voedingskabel met randaarde stekker
n Interne trafo voor meting met veilige spanning
n Mobiel inzetbaar

PRODUCTEN
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n  Kleine compacte verdelers
n  Verdelers geschikt voor specifieke doeleinden
n  Verschillende uitvoeringen van onze rubber  

en kunststof verdelers

ENERGIEMANAGEMENT BOX

VERDELERS

Herkent u de hierna omschreven situaties in werkcontainers of bouwketens? 
’s Ochtends wordt het licht en de kachel aangedaan. Het energieverbruik gaat 
enorm omhoog doordat de kachel continu aan staat en de verlichting onnodig 
brandt. Voor deze situaties heeft ET Electric de “Energiemanagement Box” 
ontwikkeld. 
Deze stevige rubber wandkast is bedoeld voor vaste montage in een container 
of bouwkeet. De box stuurt de kachel en de verlichting aan gedurende de door 
u ingestelde werktijden. Wilt u nog buiten werktijd aan het werk? 
Dan zorgt de één-uur-tour-knop dat de installatie gedurende deze periode voor 
u beschikbaar is. Bovendien is uw container of bouwkeet vrij van vorst door de 
ingebouwde vorstbeveiliging. Dit past geheel in het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen met de CO2 reductie. Wilt u nóg meer besparen? Kies dan voor 
de optie met de ingebouwde bewegingsmelder. Deze optie zorgt ervoor dat 
de verlichting in de container of bouwkeet automatisch uitgaat als er niemand 
aanwezig is.
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ET electric

Middelkampseweg 10
5311 PC Gameren
T 088  11 65 300
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