
1T 088  11 65 300   E info@etelectric.nl etelectric.nl

HIGHLIGHTS
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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 40 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

info@etelectric.nl

www.etelectric.nl

Bekijk onze
nieuwe website!

ET ELECTRIC
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n Ruime polyethyleen meterkast voorzien van 2 compartimenten
n In diverse RAL kleuren leverbaar
n Standaard uitvoeringen van 40 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

POLYETHYLEEN METERKASTEN

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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Steigerverdeler
Ruimte besparing bij hoogbouw!

De volrubber kraankast is vervaardigd in het kast 
type Dick. De verdeelkasten hebben altijd een 
minimale afdichtingsklasse van IP44 en zijn dubbel 
geïsoleerd en stofdicht. Tot en met 400 Ampère

n  Voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar
n  Gemonteerd op een vuurverzinkt onderstel
n  Eenvoudig te verplaatsen door standaard 

handgrepen
n  Automaten zijn gemonteerd achter zelfsluitende 

klapvensters
n  Klapvensters 180 graden te openen

n Robuuste volrubber steigerverdeler 32/63amp
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 Ook leverbaar als een volrubber wandkast

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!

KRAANKAST

VERDEELKASTEN

NIEUW
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Pluto verdeelkast
Zeer compact en stapelbaar!

n  Automaten zijn geplaatst achter een volledig 
geïntegreerd klapvenster

n  Deksel is voorzien van kunstof handgreep
n  Gewicht kast zonder frame 7.25 kg 

inclusief frame 13.35 kg

5

Stapelbare verdeelkast
Perfect voor evenementen!

Kunstof verdeelkast Madrid
Zeer compact en lichtgewicht!

n  Spatwaterdicht (IP44)
n  Kast is voorzien van geïntergreerde handvaten
n  Voorzien van stroom en spanning meters

n  Verchroomd frame voor eenvoudige verplaatsing
n  Direct middels aansluitsnoer te gebruiken op het net
n  Automaten zijn geplaatst achter een volledig geïntegreerd 

klapvenster

SUPPORT? Hulp nodig bij het vinden van het juiste product? 088 11 65 300

NIEUW

NIEUW
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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

n Schuko | CEE
n Incl. 5m kabel
n Slagvast
n 4.300 lumen
n 6500K
n  Emissiehoek:  

360 graden
n  Voorzien van verwissel- 

bare beschermfolie

LED BOUWVERLICHTING HERMES TUBELIGHT

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

NIEUW
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ET LIGHT 100 – 200 – 400 – 600

UNIVERSELE ACCU LED WERKLAMP

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  Leds in 3 kleuren leverbaar (groen, blauw & son-t)

n  Geschikt voor accu’s van Bosch | Makita | Milwaukee | 
Festool | De Walt

n  Vermogen 20W
n  Lichtopbrengst 2500 lumen
n  Werking tot wel 16 uur
n  Dimbaar (25-50-100%)
n  Magneet en ophanghaak aanwezig voor ophanging
n  Levensduur 10.000 uur
n  Direct leverbaar!

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°

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
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n  Elamid high performance plastic
n  Diverse kleuren leverbaar

n  Ruime aansluitmogelijkheid
n  Verstevigde kabelinvoer voorkomt uitscheuren

n  IP 44
n  Leverbaar in de kleuren blauw en zwart
n  Slagvaste verdelers 230V in rubber of  

kunststof

CONTACTMATERIAAL 230V

HANGKOPPELING | SNOERCENTRALE

INSTALLATIEMATERIAAL

(Pers) Kabelschoen
Verkrijgbaar voor Aluminium en 

Koperen kabels

Kabelperstang
Direct uw eigen (pers)kabel-

schoenen monteren!

Contactvet
Voor het bewerken van 

aluminium geleiders

n  Uit voorraad leverbaar voor aliumium 
en koperen kabels van 16 - 240mm2

n  Kop 360 graden draaibaar
n  Automatische terugloop
n  Uit te lezen via bluetooth
n  Compleet geleverd met koffer

n  Verkrijgbaar in 500 gram | 1000 gram
n  Speciaal met gel verdikt vet met 

zachte consistentie
n  Oxidatie bestendig
n  Water afstotend
n  Stabiel in vergelijking met  

non-ferro metalen
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VERLENGKABELS NEOPREEN

GRONDKABEL

Aluminium verlengkabel
Vervang vandaag nog uw zware koperen kabel!

Kabelgoot
Oersterke goot voor berscherming van uw kabel!

Aluminium verlengkabel single core
Vervang vandaag nog uw diefstalgevoelige koperen kabel!

Aluminium grondkabel
Koperdiefstal op uw bouwplaats? Gebruik Aluminium!

n  PUR buitenmantel voor een langere levensduur
n  Één op één te vervangen met een koperen verlengkabel  

tot 125 meter
n  Reduceert Co2 uitstoot
n  50% lichter dan een koperen verlengkabel

n  5 sleuven | 600x800x60mm | 24 kg

n  PUR buitenmantel
n  Voorzien van koper/aluminium perskabelschoenen
n  Reduceert zwaar tilwerk voor werknemers
n  Optioneel: Krimpkous verkrijgbaar in verschillde kleuren

n  Leverbaar in Dca, Cca en B2ca
n  Toepasbaar zowel voor in de grond als in de kabelgoten
n  Getest volgens EN 50399
n  Standaard geleverd in brandclassifcatie Dca

TIP
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SPECIALS

Koperen grond- & verlengkabel
Niet overtuigd van aluminium grond- & verlengkabel?

ET Electric heeft een groot koper assortiment beschikbaar!

n  Professioneel afgemonteerd, gecontroleerd en direct te gebruiken
n  Leverbaar in Dca, Cca en B2ca

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 Contactdozen kunnen wij in verschillende uitvoeringen leveren!

n Verwerkt haspels tot 4000 kg
n Maximale haspel dieameter van 160 cm
n Eenvoudig op iedere locatie haspels verwerken
n Meerdere uitvoeringen beschikbaar!

n 25 meter kabel
n Vervangbare wandcontactdozen
n Geschikt voor binnen en buiten
n Bescherming tegen

KABELHASPEL MINI LIFT



12 T 088  11 65 300   E info@etelectric.nl etelectric.nl

ET electric

Middelkampseweg 10
5311 PC Gameren
T 088  11 65 300
E info@etelectric.nl
www.etelectric.nl
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