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RU KRA Liftka b els
R K-7610 en RK-7611
TECHNISCHE GEGEVENS
De RUKRA liftkabels zijn geschikt
voor het aansluiten van onder
andere een:
• Analoge liftcamera
• IP liftcamera
• Code bedienpaneel
• Paslezer
• Multimediascherm
• Intercom verbinding
De Kabels zijn All Weather, UV
en oliebestendig
RK- 7610

RK- 7611

De RUKRA Liftkabels zijn speciaal ontworpen voor gebruik in liften met een
maximale pendellengte van 100 meter. De Kabels zijn geschikt voor binnen
en buitenopstelling, in droge en natte locaties.
RK-7610 RUKRA CAT5E LIFTKABEL MET TREKONTLASTING
Opbouw:
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
• Adercodering : blauw-wit, wit-oranje, wit-groen, wit-bruin.
• kevlar vlechtwerk van 16 draden (trekkracht 7kg per draad)
• soepele Nitriel buitenmantel, wanddikte ca. 1,8mm
• buitendiameter ca. 10,5mm
RK-7611 RUKRA LIFTKABEL PVC C (2x0,34) + 2 x 2x0,34 HYBRIDE
Opbouw:
• 2 aderparen 2x0,34mm2 omwikkeld met PP-folie
• 1 aderpaar 2x0,34mm2 omwikkeld met ALU-folie, vlechtscherm
van vertind koper daarover vliesbandfolie
• De 3 dataparen worden samengeslagen met drie gripolene
touwvullers (totale trekkracht 1000N)
• soepele Nitriel buitenmantel, wanddikte ca. 1,8mm
• buitendiameter ca. 11mm
RUKRA montage service
Ook kunt u bij RUKRA terecht voor het uitbesteden van het hangen en
afmonteren van de liftkabels. Heeft u bijvoorbeeld een liftkabel nodig
voor het aansluiten van een paslezer of heeft u een aanvraag van een
beveiligingsbedrijf voor het aanbrengen van een liftkabel t.b.v. een liftcamera,
dan kan RUKRA de kabel voor u afmonteren, zodat het beveiligingsbedrijf
alleen nog maar de camera in de lift hoeft te monteren.
Ook het leveren en monteren van camera’s in en om de lift behoort bij RUKRA
tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen
op telefoon nummer 033-711 39 41.
De montage en service wordt uitgevoerd door uitsluitend eigen personeel
met een landelijke dekking en word turnkey opgeleverd.

