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...................................... m

...............................  kW, ...............................  PK 

................................  A nom , ...............................  A aanloop

...............................  kW, ...............................  A

...............................  V, .............................  Hz, ...............  fase + aarde 
..............  + nul

..........  strips

nee /  ja, ..........  bochten met radius ......................  mm, 
...............................  graden per bocht

...............................  m/min.

begin van de installatie / op ..........................  m

..........  x ....................  mm2, ....................  mm ∅

...............................  m binnen /...............................  m buiten
         rubber afdichtstrips

min. ....................  °C, max. ....................  °C

nee /           ja, ..........  st. wissels

 ....................  x per .................................    ;   .....................  % I.D.

1. In wat voor soort bedrijf zal de rail worden toe-
gepast?

2. Aantal en soort van de te voeden apparaten

3. Practisch benodigde baanlengte

4. Maximaal vermogen per apparaat

5. Gelijktijdig af te nemen vermogen

6. Bedrijfsspanning

7. Aantal benodigde koperstrips

8. Zijn er bochten in de baan aanwezig? Zo ja,
graag tekening meezenden

9. Maximale rijsnelheid

 10. Plaats van de voedingsaansluiting

 11. Kabelgegevens van de voedingskabel

 12. Aard bedrijfsomstandigheden (binnen, buiten,
vochtig, corrosief, explosiegevaarlijk etc.)

 13. Omgevingstemperatuur 

14. Zijn er wissels in de baan  aanwezig? Zo ja,
graag tekening meezenden

 15. Schakelfrequentie en inschakelduur (I.D.) van de
te voeden apparatuur

 16. Andere gegevens die van belang kunnen zijn bij
de keuze van de stroomrailuitvoering

Wij willen u graag die AKAPP stroomrailinstallatie leveren, die precies is afgestemd op uw bedrijf. 
Mogen wij daarom uw antwoorden op de navolgende vragen ontvangen?

Vragenlijst
kunststof stroomrailsystemen
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Bedrijf  : 

Plaats :  

Land : 

Tel.nr. 

Dhr. Mevr. 

Contact  : 

E-mail :

Datum : 

Uw ref. : 

: 


	Date: 19/04/2021
	4 kW: 
	4 Amp nom: 
	4 Amp start: 
	5 Amp sim: 
	6 Freq select: [50]
	6 Phase select: [3]
	6 Null Yes/No: Off
	11 mm2: 
	12 Incl: 
	 AS7: Off

	15 % ED: 
	E-mail: 
	Contact: Mr.
	Bedrijfsnaam: 
	Plaats: 
	Land: 
	Telefoonnr: 
	Uw referentie: 
	Contactnaam: 
	1 Soort industrie: 
	2 Aantal en type van de te voeden machines: 
	3 Baanlengte: 
	4 PK: 
	5 kW gelijktijdig: 
	6 Spanning select: [400]
	7 Aantal geleiders: 
	8 Aantal bochten: 
	8 Radius bocht: 
	8 Graden bocht: 
	9 Maximum snelheid: 
	10 Kopvoeding: Off
	10 Positie voedingspunt: 
	11 Aantal aders voedingskabel: 
	11 mm buitendiam: 
	12 m binnen: 
	12 m buiten: 
	12 Bedrijfsomstandigheden: [normaal]
	13 Omgevingstemperatuur min: 
	13 Omgevingstemperatuur max C: 
	14 Aantal wissels: 
	15 Schakelfreq DC: 
	Interval schakeling: [uur]
	16 Aanvullende informatie: 
	Wissels: Wissels-Nee
	Bochten: Bochten-Nee


