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Universal Box CG
Betrouwbare bescherming van WAGO COMPACT-verbindings-
klemmen door OBO BETTERMANN kabelaftakdozen en 
BBC Cellpack giethars zonder identificatie

Laagspanning
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Binnen enkele minuten blijvend dicht geïnstalleerd

Universal Box CG
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Met slechts enkele handelingen beschermt u elektrische verbindingen ook onder zware omgevingsomstandigheden
– dat is met de Universal Box CG van BBC Cellpack probleemloos uitvoerbaar.
De nieuwe generatie van de Universal Box CG combineert de voordelen en veelzijdige toepassingsmogelijkheden van 
de hoogwaardige kabelaftakdozen van OBO BETTERMANN met de voortreffelijke beschermende eigenschappen van 
de professionele BBC Cellpack giethars die geen identificatie vergt. De verschillende maten van de behuizingen van de 
aftakdozen worden gecombineerd met de meegeleverde WAGO COMPACT verbindingsklemmen van de serie 221 van 
de marktleider. 7 membraandoorvoeringen maken een grootstmogelijke flexibiliteit mogelijk wat betreft de richting 
van de kabelaanvoer en het aantal verbindingen. De gebruiksvriendelijke volledige set omvat verder de doorzichtige, 
verwijderbare BBC Cellpack 2-componenten koolwaterstofhars CG die geen identificatie vergt. Een visuele controle en 
latere installatie is zodoende altijd mogelijk. Het zacht-elastische karakter van het afdichtmiddel beschermt elektri-
sche verbindingen binnen en buiten duurzaam tegen binnendringend water en trillingen en voorkomt tegelijkertijd 
condenswatervorming.

In slechts enkele stappen kunnen kabelverbindingen met de nieuwe generatie Universal Box CG gebruiksvriendelijk en 
snel worden gerealiseerd. 7 membraandoorvoeringen, die zich in de doos bevinden, zorgen voor een flexibele kabel-
doorvoering. De bedrading wordt in de verschillende behuizingmaten zeer comfortabel uitgevoerd, dankzij de meege-
leverde WAGO COMPACT verbindingsklemmen.

PRAKTISCH TOEGANKELIJK VARIABEL

Productvoordelen
• Hoogwaardige aftakdozen van OBO BETTERMANN in 
 verschillende behuizingmaten
• Met WAGO COMPACT verbindingsklemmen uit de 
 serie 221
• Duurzame bescherming tegen vocht - waterdicht
• Als verbindings- en kabelaftakkast universeel inzetbaar
• Hoge flexibiliteit en visuele controle dankzij 
 verwijderbare doorzichtige CG giethars
• Eenvoudig, verticaal volgieten door middel van trechter

Toepassingsgebieden en eigenschappen
• Spanningsniveau 230/450 V
• Toepassingen voor buiten
• Binnenvertrekken met hoge inwerking van vocht
• Aarde
• Beschermingsklasse: IP68 met giethars gekeurd 
 volgens DIN EN 60529
• Halogeenvrij
• Uv-bestendige kabelaftakkast
• CMR, identificatie-, isocyanaat- en siliconenvrije giethars
• Doorzichtig, ook na het uitharden
• Milieu-ontziend
• Functioneert perfect ook onder permanente 
 inwerking van vocht



T40

T60

T100
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Universal Box CG

De doorzichtige en verwijderbare giethars CG maakt te 
allen tijde een visuele controle mogelijk. Na het ver-
wijderen van het afdichtingsmiddel is de verbindings-
locatie weer toegankelijk en maakt het mogelijk om 
achteraf veranderingen aan te brengen.

De Universal Box CG etaleert haar voordelen overal 
waar onder zware omstandigheden een duurzaam 
functionele kabelaftakkast nodig is, zoals bijv. bij 
poortaandrijvingen, wasinstallaties, tuinen, kelders, 
wellnesszones enz.

Leveringsom
2-componenten koolwaterstofhars CG, mengbaar afgemeten in de praktische twee kamer mengzak, hoogwaardige 
kabelaftakkast van OBO BETTERMANN, WAGO COMPACT verbindingsklemmen uit de serie 221, trechter om comfor-
tabel verticaal te gieten, schuurlinnen, montagehandleiding.
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Type OBO BETTERMANN 
kabelaftakkast

WAGO COMPACT-
verbindingsklem

Nominale 
doorsnede per ader

mm²

Giethars zonder 
identificatieplicht

ml

Art. nr.

Universalbox CG

T40 T40

5 x 221-413

0,14f / 0,2 - 4 275 425589

T60 T60

5 x 221-613

0,5 - 6 420 428123

T100 T100

5 x 221-615

0,5 - 6 730 428124

Type Inhoud ml Art. nr.

Giethars CG

143 143 362398

250 250 362399

275 275 434565

420 420 434566

730 730 362410

1000 1000 363564

2000 2000 362411

BBC Cellpack 2-componenten CG - B giethars zonder identificatieplicht om opnieuw te vullen

BBC Cellpack GmbH 
BBC Cellpack Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20 | 79761 Waldshut-Tiengen | Duitsland 
Tel. +49 7741 6007-0 | Fax: +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com www.cellpack.com

Verdere informatie over onze 
producten: 
electricalproducts.cellpack.com

Product- en bestelinformatie

Universal Box CG
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Technische gegevens OBO BETTERMANN kabelaftakkast type

T40 T60 T100

Afmetingen (LxBxH) mm 
binnen
Buiten

77x77x46
90x90x52

100x100x48
114x114x57

136x102x57
150x116x67

Invoering 7 x M20 7 x M20 10 x M20

Dekselsluiting Kliksluiting Schroefdeksel Schroefdeksel

OBO BETTERMANN kabelaftakkast

WAGO COMPACT verbindingsklemmen uit de serie 221


