
Producten van nVent Hoffman zijn ontwikkeld in 
R&D-faciliteiten van wereldklasse, gebaseerd op 
meer dan 70 jaar ervaring met behuizingen en meer 
dan 30 jaar ervaring met koelers. 

Ze zijn uitvoerig getest op het binnendringen 
van stof, thermische werking, zoutnevel corrosie, 
vibratiebestendigheid en vele andere standaarden om 
ervoor te zorgen dat ze aan alle eisen voldoen.

Van inpandige productie en buitenklimaten, tot bijtende/
afspuit toepassingen en explosieve omgevingen, 
nVent Hoffman behuizingen en koelproducten zijn 
gecertifi ceerd en ontwikkeld om in veel landen aan de 
norm te voldoen. 

Ze zijn gemaakt in ISO 9001 faciliteiten in de U.S., Mexico, 
Brazilië, Polen, China en India. En ze worden ondersteund 
door onze locaties over de hele wereld.

nVent Hoffman producten zijn leverbaar in de RAL-kleur 
die u wenst, op maat gemaakt of standaard formaat.

Routeco heeft de kennis en middelen om uw (eerste) 
onderneming te ondersteunen met nVent Hoffman 
producten, of u te helpen bij het specifi ceren van een 
aankomend nieuw project.
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De nVent-Hoffman ProLine G2

De nVent ProLine G2 modulaire behuizingsoplossing van 
HOFFMAN is ontworpen om sterker, sneller en eenvoudiger 
te zijn. Met een hybride frame, is het ontworpen om vierkant 
te blijven onder de zware lasten van industriële toepassingen, 
dit alles terwijl het sneller te laden en gemakkelijker te 
monteren is. Het verhoogt het niveau van innovatie, kwaliteit 
en waarde in modulaire elektrische behuizingen.

Kenmerken ProLine G2 Serie: 

Betere toegang tot het interieur
Verwijderbare deuren, bovenkanten, zijkanten en basissen.
Meer montagemogelijkheden
Meerdere subpanelen, rackmontage, uitzwaaiende panelen 
of rekken, montage van het rastersysteem.
Designed to join/bay
Sluit enclosueres bij zonder veldwijziging. 
Gemakkelijker te verplaatsen en grote systemen te  verzenden.
Aangepaste oplossingen van standaardcomponenten 
Honderden componenten en accessoires. 
Creër unieke plug-and-play-oplossingen.

nVent-Hoffman GL66 Wandmontage Behuizing

Met gestroomlijnde vormgeving en een aantrekkelijke 
afwerking zijn deze behuizingen een uitstekende 
optie wanneer stijl en functie de sleutelwoorden zijn.

Deze kasten zijn vervaardigd uit roestvrij 
staal type 304 en zijn ideaal voor binnen- en 
buitentoepassingen die corrosiebescherming 
tegen chemicaliën en water vereisen.

De behuizingen bevatten de volgende 
externe beschermingen om te voorkomen dat 
verontreinigingen de behuizing binnendringen;

> Een sterke deur met afneembare scharnieren;
> Een geleidend paneel;
> Kwartslag vergrendeling met 3 mm dubbel bit       
    inzetstuk, voor een veilige sluiting. 
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