
Maak het jezelf als installatie-
professional gemakkelijker 
met de nieuwe serie dubbele 
wandcontactdozen van Busch-
Jaeger. Een doordacht product 
met een volledig nieuw design, 
waarin installatiegemak, veiligheid 
en esthetica samenkomen. Ervaar 
zelf de voordelen tijdens de aanleg 
van elektrische installaties in bouw- 
en renovatieprojecten. En bied je 
opdrachtgever nog meer keuze in 
kleur en productuitvoering. 

Productvoordelen:
» Plat ontwerp met meer bedradingsruimte
» Inbouwdiepte slechts 18,5 mm
» Niet 2 maar 4 aansluitingen per pool (L, N, aarde)
» Conische draadinvoer via de achterzijde
» Duidelijk leesbare markeringen
» Gecertificeerd volgens CE, KEMA, VDE en EAC
» Afdekplaat met snelschroeven
» Verhoogde aanrakingsveiligheid, ook bij 

verwijderde afdekking
» Past in een enkele inbouwdoos

Verkort de installatietijd
De vernieuwde wandcontactdozen zijn ontworpen 
voor een snelle installatie. De inbouwdoos is platter 
dan voorheen en heeft meer bedradingsruimte. De 
inbouwdiepte is ook verkleind. Die was 25,5 mm en 
is nu nog maar 18,5 mm. De afdekplaten zet je met 
snelschroeven binnen een handomdraai vast.

Conische draadinvoer via achterzijde
Nog iets waardoor je sneller kunt werken: de 
conische draadinvoer. Deze is verplaatst naar de 
achterzijde van de wandcontactdoos. Ook is het 
aantal aansluitingen uitgebreid. Je beschikt nu over 
maar liefst 4 in plaats van 2 aansluitingen per pool
(L, N, aarde). 

Verhoogde aanrakingsveiligheid
Veiligheid was een van de belangrijkste aandachts- 
punten bij de ontwikkeling van de nieuwe serie 
dubbele wandcontactdozen. De aanrakings-
veiligheid is bij deze producten dan ook hoog,  
zelfs als het afdekframe is verwijderd. Ook zijn  
de L- en N- polen nog beter afgedekt.

Nieuwe generatie dubbele 
wandcontactdozen
–
Mooi voor je klant. Snel en veilig geïnstalleerd door jou.
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Goed leesbaar: keurmerken en markeringen
Alle informatie die voor jou als installateur belangrijk 
is, lees je heel duidelijk op de wandcontactdozen. 
Dat komt omdat alle keurmerken en markeringen 
via een laser haarscherp erin zijn geprint.  
De dubbele wandcontactdozen zijn voorzien van 
een KEMA-KEUR en hebben o.a. een CE-, VDE- en  
EAC-certificaat.

Vier nieuwe kleurvarianten
Jouw klant kiest de kleur en heeft vanaf nu nog 
meer te kiezen. Deze nieuwe generatie dubbele 
wandcontactdozen is vanzelfsprekend leverbaar 
in gangbare kleuren als creme, studiowit en 
alpinwit. Maar ook in 4 nieuwe, moderne 
kleurvarianten. Voortaan installeer je ook stijlvolle 
wandcontactdozen in antraciet, aluminium/zilver, 
edelstaal en matzwart.

Productovericht

Bestelnr. oud Bestelnr. nieuw Artikelnr. oud Artikelnr. nieuw Omschrijving MPG

2CKA002144A0279 2TKA00003927 20-02 AP/11-503 202 AP/11 wcd dubbel opb AP crème A1

2CKA002144A0281 2TKA00003928 20-02 AP/11W-503 202 AP/11W wcd dubbel opb AP alpin A1

2CKA002148A0139 2TKA00003929 20-02 APKS/11-503 202 APB/11 wcd dubbel kv opb AP crème A1

2CKA002148A0140 2TKA00003930 20-02 APKS/11W-503 202 APB/11W wcd dubbel kv opb AP alpin A1

2CKA002144A0278 2TKA00003931 20-02 APJ 202 APJ wcd dubbel + plaat opb AP crème A1

2CKA002144A0280 2TKA00003932 20-02 APJW 202 APJW wcd dubbel + plaat opb AP alpin A1

2CKA002054A0353 2TKA00003933 20-02 EAP/11-503 202 EAP/11 wcd ra dubbel opb AP crème A2 

2CKA002054A0356 2TKA00003934 20-02 EAP/11W-503 202 EAP/11W wcd ra dubbel opb AP alpin A1

2CKA002055A0137 2TKA00003935 20-02 EAPKS/11-503 202 EAPB/11 wcd ra dubbel kv opb AP crème A1

2CKA002055A0139 2TKA00003936 20-02 EAPKS/11W-503 202 EAPB/11W wcd ra dubbel kv opb AP alpin A1

2CKA002054A0352 2TKA00003937 20-02 EAPJ 202 EAPJ wcd ra dubbel + plaat opb AP crème A2

2CKA002054A0355 2TKA00003938 20-02 EAPJW 202 EAPJW wcd ra dubbel + plaat opb AP alpin A1

2CKA002055A0136 2TKA00003939 20-02 EAPKSJ 202 EAPJB wcd ra dubbel kv + plaat opb AP crème A1

2CKA002055A0138 2TKA00003940 20-02 EAPKSJW 202 EAPJBW wcd ra dubbel kv + plaat opb AP alpin A1

2CKA002021A0343 2TKA00003898 20-02 EUJKS-214 202 EUJB-214 wcd ra dubbel kv inb R-alpin A1

2CKA002014A1015 2TKA00003883 20-02 EUJ-215 202 EUJB-81 wcd ra dubbel inb R-zwart A3

2TKA00003884 202 EUJRB-81 wcd ra dubbel kv inb R-zwart A3

2CKA002014A1369 2TKA00003886 20-02 EUJR-82-503 202 EUJRB-82 wcd ra dubbel kv inb f-ivoor A3

2TKA00003888 202 EUJRB-83 wcd ra dubbel kv inb f-aluzilver A3

2CKA002014A1370 2TKA00003890 20-02 EUJR-84-503 202 EUJRB-84 wcd ra dubbel kv inb f-studiowit A3

2CKA002014A1148 2TKA00003900 20-02 EUJR-212-503 202 EUJR-212 wcd ra dubbel inb SI crème A2 

2CKA002021A0377 2TKA00003899 20-02 EUJRKS-212 202 EUJRB-212 wcd ra dubbel kv inb SI crème A1

2CKA002014A1155 2TKA00003901 20-02 EUJR-214-503 202 EUJR-214 wcd ra dubbel inb R-alpin A2 

2TKA00003902 202 EUJRB-214 wcd ra dubbel kv inb R-alpin A1

2CKA002014A1486 2TKA00003910 20-02 EUJR-914-503 202 EUJR-914 wcd ra dubbel inb SI-B A2 

2CKA002021A0383 2TKA00003911 20-02 EUJB-914 202 EUJB-914 wcd ra dubbel kv inb SI-B A1

2TKA00003922 202 EUJRB-866 wcd ra dubbel kv inb f-edelstaal A3

2CKA002014A1475 2TKA00003924 20-02 EUJR-884-503 202 EUJRB-884 wcd ra dubbel kv inb f-matwit A3

2TKA00003926 202 EUJRB-885 wcd ra dubbel kv inb f-matzwart A3

2CKA001761A1514 2TKA00003879 2087/10-212 2087/202 APJ kanaaladapter v montageplaat 2609 APJ A1

2CKA001761A1518 2TKA00003880 2087/10-APW 2087/202 APJW kanaaladapter v montageplaat 2609 APJW A1

2CKA002099A0247 2TKA00003951 2609/02 APJ-DWCD 2609/202 APJ-DWCD montageplaat 2v wcd opb AP crème A1

2CKA002099A0267 2TKA00003952 2609/02 APJ-DWCDW 2609/202 APJ-DWCDW montageplaat 2v wcd opb AP alpin A1


