Mooi werk verdient
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Dat verdient applaus!

Eindelijk krijgt iedere ruimte waar ze recht op heeft: opbouwschakelaars die gezien mogen worden.
APplus van Busch-Jaeger is namelijk met recht een plaatje te noemen. Alle onderdelen zijn op elkaar
afgestemd en sluiten dus perfect aan. Het resultaat? U voorziet elke ruimte van zeer fraai vormgegeven
opbouwschakelmateriaal. Mooi werk; dat verdient

Het samenvoegen van
de onderdelen resulteert
in een opbouwschakelaar
die oogt als één fraai
geheel. Want door de
op elkaar afgestemde
behuizing, montageplaat
en kanaalinvoer zijn
lelijke kieren en zichtbare
afwijkingen uitgesloten.
Applaus voor een
perfecte pasvorm.
Met APplus zet u de
puntjes op de i in elke
ruimte en maakt u van
ieder interieur een
plaatje. Met name

dankzij de perfecte
pasvorm die zorgt
voor een zeer fraaie
vormgeving.
Verder kenmerkt het
opbouwprogramma
van Busch-Jaeger zich
door mooie, zachte
lijnen en ronde hoeken.
Ook het nalichtende
symbooltje draagt
subtiel bij aan het
aantrekkelijke uiterlijk.
Een applaus waardig,
want een mooiere
bevestiging voor een
opbouwschakelaar
is er niet.

De schakelaars zijn voorzien van een nalichtend
symbool. Een nuttige en
stijlvolle eyecatcher.

De behuizing zakt in de

De nieuwe kanaalinvoer

montageplaat. Lelijke kieren

K25/P25 plaatst u over de

behoren daarmee tot het

montageplaat. Daardoor

verleden.

sluit het schakelmateriaal
perfect aan op de muur.
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Applaus voor een fraaie vormgeving

Uw werk mag gezien worden dankzij de
perfecte pasvorm en de onderdelen die
qua uiterlijk op elkaar afgestemd zijn.
Opbouwschakelaars om u tegen te zeggen.
Applaus voor stijlvol schakelmateriaal!
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Het gemak van alles-in-één

Installatie-ergernis nummer één: onderdelen van verschillende merken die samen één opbouwsysteem
moeten vormen. Het resultaat is kunst- en vliegwerk op de werkvloer, omdat de onderdelen qua
pasvorm en uiterlijk niet op elkaar afgestemd zijn. Om maar te zwijgen over het zoekwerk naar een
bijpassend onderdeel. Onnodig tijdverlies.

Met APplus hebt u de
oplossing in handen.
Alle benodigde
onderdelen zijn
verpakt in één setje:
de montageplaat,
de schakelaar en de
kanaalinvoer. U grijpt
nooit meer mis op een
onderdeel en u bespaart
ﬂink wat zoekwerk
en installatietijd.
Over tijdsbesparing
gesproken: één

setje betekent één
bestelnummer. En dat
is wel zo makkelijk
voor uw bestellingen,
factureringen en
voorraadbeheer. Allesin-één zorgt bovendien
voor optimaal op
elkaar afgestemde
onderdelen die perfect
aansluiten. Zo hebt u
in een handomdraai
een stijlvolle
opbouwschakelaar.

Alle losse onderdelen uit
het alles-in-één-setje sluiten
perfect op elkaar aan. Het
resultaat: een plaatje!

Eén setje bespaart u ﬂink
wat zoekwerk en installatietijd.
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Applaus voor het setje

Vanaf nu volstaat één setje met alle
benodigde onderdelen. Applaus voor de
perfecte match!
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Het klikt altijd met APplus

APplus sluit perfect aan op al uw wensen. Vanwege de fraaie vormgeving, het alles-in-één-setje
én dankzij de vereenvoudigde installatie. Alle onderdelen zijn namelijk op elkaar afgestemd
qua maatvoering en montage. Installeren was nog nooit zo eenvoudig. U bent klaar in een klik.

Met één of twee
schroeven bevestigt
u de montageplaat op
de wand. Voor renovatiewerk is een metalen
adapter beschikbaar
voor op de inbouwlasdoos. Vervolgens
klikt u de schakelaars,
wandcontactdozen
of combinaties eenvoudig vast. Een slimme
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manier van monteren
die u aanzienlijk wat
tijd bespaart. Over slim
gesproken: de enkele
en dubbele wandcontactdoos met randaarde
zijn ook verkrijgbaar met
een verhoogde aanraakbeveiliging. Hiermee
stelt APplus ook veiligheid, met name voor
kinderen, voorop.

De sokkel van de schakelaar

Ook de twee- en

en van de enkele of dubbele

drievoudige combinaties

wandcontactdoos klikt u

klikt u eenvoudig op de

simpel op de montageplaat.

montageplaat.

Applaus voor de verhoogde aanraakbeveiliging

Veiligheid boven alles. APplus houdt
hiermee scherp rekening door een
verhoogde aanraakbeveiliging te integreren.
Applaus voor snel te installeren en bovenal
verantwoord opbouwschakelmateriaal!
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APBJE0508-416NL/2-9999-9-5082

De Busch-Jaeger producten zijn verkrijgbaar bij de elektro-vakhandel.
ABB b.v.
Automation Products
Busch-Jaeger schakelmateriaal
Postbus 104
6710 BC Ede
Frankeneng 15
6716 AA Ede

Telefoon (centrale):
0318 - 66 93 00

Fax Busch-Jaeger, afdeling verkoop:
0318 - 64 24 42

Telefoonnummer voor technische vragen
(groepsnummer):
0318 - 66 92 25

Internet:
www.Busch-Jaeger.nl
www.abbconnect.nl

