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Argenta zijn wandkasten die ontworpen zijn voor elektrische of elektronische regelstations. 
Deze kunnen ook worden ingezet als besturingskasten die functioneren in de industriële 
installaties / industrie. De kast is voorzien van een montageplaat in de bodem van de kast. 
Voor in vochtige ruimtes zijn ze ook verkrijgbaar in vuurverzinkt staal. 

Beschermingsgraad: 
 - Enkel deurs kasten: IP66 / NEMA 1.12.4.
 - Dubbel deurs kasten: IP55 / NEMA 1.12.

Inslagvastheid: 
- Deur dicht: IK10
- Transparante deur: IK09
Omgevingstemperatuur: -25 °C / +40 °C
Maximale voltage: 1000V AC.
Maten: Van 250 x 200 x 150 tot 1400 x 1200 x 400 mm 
Materiaal: 
- Plaatstaal volgens de NEN-EN10130+A1 normen
- RAL 7035 met UV Bescherming 

- 2014/35/EU
- UNE-EN 62208 & UNE-EN 61439-1
- UL508A & Gost-R 
- Bureau Veritas volgens de UNE-EN 62208 

Wij kunnen in een goed overleg met U zelf een kast geheel samen stellen. 
Denk hierbij aan:
- Grootte
- Draadstiften
- Gaten patroon aanbrengen voor wartels e.d.
- Montage plaat laten voorboren
- Wel of geen vuurverzinkte kwaliteit
- Vanaf 4+ stuks
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Argenta Serie IP66  
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Assimilatie Belichtings Panelen 
Uw voordelen

- Ook los te verkrijgen als besturingskast
- Kasten vuurverzinkt dus niet oxideerbaar, IP54
- Keuze uit 2 kast afmetingen, omkeerbaar, afgaande kabels links of rechts
- Inlegklemmen t.b.v. Koper of Aluminium aansluitkabels
- 400 Vac of 230 Vac uitvoering
- Motor starter groepen op adaptor universeel te gebruiken
- Intelligente besturings eenheid
- Door ‘kit-vorm’ razendsnel zelf te assembleren
- Tijdsbesparing ca. 30% t.o.v. conventioneel te bouwen/ bedraden
- Wij houden voorraad!

BEST SELLER

Meer dan 2000 

verkocht
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Argenta INOX Serie IP66 
De Argenta INOX Kasten zijn roestvrij stalen kasten, die geïnstalleerd kunnen worden in een productie 
ruimte waarbij agressieve stoffen aanwezig kunnen zijn. 
Verder ook nog in chemische ruimtes waarbij het aanvaardbaar is dat de hygiëne heel belangrijk is.  

Beschermingsgraad: 
Enkel deurs kasten: IP66 / NEMA 1.12.4.
Dubbel deurs kasten: IP55 / NEMA 1.12.
Inslagvastheid: 
Deur dicht: IK10
Omgevingstemperatuur: -25 °C / +40 °C
Maten:
Van 300 x 200 x 150 tot 1000 x 800 x 300 mm 

Materialen:
- AISI 304L Plaat staal ( Voedingsmiddel industrie ) 
- AISI 316L Plaat staal ( vaartuig industrie of chloor ruimtes )
- Polyurethaan dichting

De Argenta ATEX serie zijn wand kasten die bestemd zijn voor explosieve ruimtes waarbij de mogelijkheid 
acht op brandbare gassen & dampen die licht ontvlambaar zijn. De kasten zijn volledig van roestvrij staal 
en zijn gekeurd volgens de ATEX normen, en voldoen aan de corrosievastheid norm UNE-EN62208 
standaard. Deze kasten zijn te verkrijgen in AISI 304L & AISI 316L.

Beschermingsgraad: IP66 – NEMA 1,12,4
Inslagvastheid: IK10.
Omgevingstemperatuur: -20 °C / +60 °C
Ral Grijs 7035
Corrosie bestendigheid: C4-M

 II 2G-EX eb IIC Gb – II2D EX tb IIIC Db.

 Plaatstalen kasten met siliconen dichting 

Maten: 
Van 300 x 200 x 150 tot 1000 x 800 x 300 mm.

Argenta ATEX Serie IP66  
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De Argenta plus serie zijn staande panelen waarbij het 
bedoeld is om net als bij de wand kasten gebruik te maken 
voor in de besturingstechniek d.m.v. een montageplaat. 
De kasten zijn te verkrijgen in plaat staal en in roestvrij 
staal. 

Sommigen kasten zijn zo ontworpen dat de kasten 
gekoppeld kunnen worden en ze zijn verkrijgbaar met een 
frame. Voor de combineerbare kasten bestaat er een schuif 
systeem waarbij de montageplaat van de zijkant in de kast 
kan worden geschoven.

Argenta Serie * IP66  

Staande Kasten 

Argenta Plus Serie IP55-IP65  

Beschermingsgraad: IP55 NEMA 1.12.
Inslagvastheid: IK10 / IK09
Corrosie bestendigheid: C4-M

Maten: 
Hoogte: 1650 mm
Breedte: 600 mm
Diepte:  600 – 800 mm

Extra info: 
- Bovendeel is ruimte voor een 19 inch beeldmonitor
- Onderste deel is geschikt voor installeren computer en/of printer
- Te gebruiken voor industrieel gebruik
- Computer niet inbegrepen

Argenta Plus   
IP55 Computer console    
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Beschermingsgraad: 
Enkel deurs kasten: IP65 / NEMA 1.12.4.
Dubbel deurs kasten: IP55 / NEMA 1.12.

Inslagvastheid: IK10
Omgevingstemperatuur: -25 °C / +40 °C
Maximale temperatuur voor Polyester Verf: 125 °C
Corrosie bestendigheid: C4-M
Kleur: Ral 7035 

- Kast wordt in één deel geleverd
- Wordt geleverd inclusief montageplaat
- Kast is niet demonteerbaar
- Verkrijgbaar in roestvrij staal (IP65) 

Maten: 
- Hoogte: 1650 – 1800 – 2000 mm.
- Breedte: 600 – 800 – 1000 - 1200 mm.
- Diepte: 450 - 500 mm.

 
- 2014/35/EU
- UNE-EN 62208 & UNE-EN 61439-1

Argenta Serie * IP66  Compacte serie IP55-IP65 ( BIG )   

Beschermingsgraad: 
Enkel deurs kasten: IP65 / NEMA 1.12.4.
Dubbel deurs kasten: IP55 / NEMA 1.12.

Inslagvastheid: IK10 / IK09
Omgevingstemperatuur: -25 °C / +40 °C
Maximale temperatuur voor Polyester Verf: 125 °C
Corrosie bestendigheid: C4-M
Kleur: Ral 7035 

- Kast wordt in een geheel geleverd
- Geleverd zonder montageplaat
- De kast is niet demonteerbaar

Maten: 
- Hoogte :  1650 – 1800 – 2000 mm.
- Breedte :  600 – 800 – 1000 – 1200 - 1600 mm.
- Diepte :    400 - 500 mm.

 
- 2014/35/EU
- UNE-EN 62208 & UNE-EN 61439-1
- UL508A & Gost-R 

Semi-compacte serie ( FSC )      



Beschermingsgraad: 
Enkel deurs kasten: IP65 / NEMA 1.12.4.
Dubbel deurs kasten: IP55 / NEMA 1.12.

Inslagvastheid: IK10 / IK09
Omgevingstemperatuur: -25 °C / +40 °C
Maximale temperatuur voor Polyester Verf: 125 °C
Corrosie bestendigheid: C4-M
Kleur: Ral 7035 

- Kast wordt in een geheel geleverd
- Geleverd zonder montageplaat
- De kast is niet demonteerbaar

Maten: 
- Hoogte: 1650 – 1800 – 2000 mm.
- Breedte: 600 – 800 – 1000 – 1200 - 1600 mm.
- Diepte: 400 - 500 mm.

 
- 2014/35/EU
- UNE-EN 62208 & UNE-EN 61439-1
- UL508A & Gost-R 

Combineerbare kasten IP55 ( ENL )  

Glass serie kasten zijn gemaakt van glasvezel polyester materiaal en is bedoeld voor in de chemische & 
farmaceutische industrie. Glass serie kasten kunnen ook gebruikt worden voor in de buitenlucht. 
Ze hebben een lange levensduur en zijn goed bestendig tegen chemische stoffen en UV straling.

Beschermingsgraad: IP66 / IP55
Inslagvastheid: IK10 / IK08
Omgevingstemperatuur: -50 °C / +90 °C
Kleur: Ral 7035
Maten: 
Van 300 x 250 x 140 tot 1250 x 1250 x 420 mm.

Materialen:
- Glasvezel polyester met UV bescherming
- Grijs Ral 7035

Glass Serie IP55-IP66  
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De Atlantic serie zijn de plaatstalen verdeelkasten die geschikt zijn tot 400A. De kast is van binnen zelf in 
te delen als het om het modulair chassis gaat. De kasten zijn te verkrijgen van 48 tot 192 modules met een 
dichte of transparante deur. Atlantic kasten zijn onderling te koppelen aan elkaar. Verder zijn er 
nog 4 soorten versies als het gaat om de beschermingsgraad.

Beschermingsgraad: IP40-IP65
Inslagvastheid: IK07/IK09/IK10
Kleur: RAL 9003
Modulen: 48 tot 192 

Technische Eigenschappen:
- Kast worden standaard leeg geleverd, 
  zonder blende of andere afschermingen
- Bevestigingssysteem voor MCCB mogelijk

Materiaal: Plaat staal

- 2014/35/EU
- UNE-EN 62208 & UNE-EN 61439-1

Atlantic Serie IP40-IP65
Verdeel kasten      

De Atlantic serie zijn staande panelen die gebruikt kunnen worden 
voor grotere verdeel inrichtingen. Ze hebben de capaciteit van 192 
modulen tot 288 modulen in te bouwen via een modulair chassis 
gedeelte. De Atlantic serie is er in 2 mogelijkheden te verkrijgen als 
het om beschermingsgraad gaat. Er wordt geadviseerd om de kasten 
te gebruiken in winkelcentra, ziekenhuizen, hotels, scholen etc. 

Beschermingsgraad: IP40 / IP55
Inslagvastheid: IK10 / IK09
Omgevingstemperatuur: -25 °C / +40 °C
Kleur: Ral 9003
Modulen: 192 tot 288

Technische Eigenschappen:
- Modulair frame kan scharnieren voor montage.
- Kast wordt leeg aangeleverd.
- Eigen indeling.
- Dichte of transparant deur te verkrijgen.
- Bevestigingssysteem voor MCCB.
- Standaard een sokkel van 100mm. 

 
- 2014/35/EU
- UNE-EN 62208 & UNE-EN 61439-1

Atlantic Plus Serie IP40-IP55
Verdeel kasten  
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Kunststof Kasten voor de industriële sector

Voor vragen kunt U terecht op 
www.elektroproductsgieben.nl of mailen naar elektroproductsgieben@gmail.com

Pryma

Ecology

Star

Combi

Star

Ecology Combi

Pryma
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De Pryma serie zijn de kunststof kasten die gebruikt kunnen worden voor buiten installaties vanwege 
de IP waarde. Het kunststof is zeer stevig en van goede kwaliteit , en ook nog halogeen bestendig. 
Het is mogelijk om hier CE form materiaal aan te bevestigen en dan kan de Pryma serie ook nog 
gebruikt worden voor in installaties ruimtes / een werkplaats waar met machines gewerkt wordt. 

Beschermingsgraad: IP67
Inslagvastheid: IK08 
Omgevingstemperatuur: -25 °C / +40 °C
Maximaal werkend voltage: 1000V AC / 1500V DC.
Capaciteit: 9,13 en 26 modulen.

Technische Eigenschappen:
- Halogeen vrij
- Afschermraam bestendig voor UV
- Ral 7035

- 2014/35/EU
- UNE-EN 62208 & UNE-EN 61439-1

De Star serie is ontwikkeld als een verdeelkast en is geschikt voor in ruimtes waar met machines ge-
werkt wordt zoals een werkplaats, waarbij de veiligheid voorop staat. 
Het is mogelijk om de Star serie kasten mechanisch te koppelen aan andere Star kasten zou er 
uitgebreid moeten worden. Verder kan er ook nog bij de Star serie CE form worden bevestigd.

Beschermingsgraad: IP65
Inslagvastheid: IK08 
Omgevingstemperatuur: -25 °C / +40 °C
Maximaal werkend voltage: 1000V AC / 1500V DC.
Capaciteit: 6,9,12 ,18 en 24 modulen en meer

Technische Eigenschappen:
- Halogeen vrij ontwikkeld
- Afschermraam bestendig voor UV
- Ral 7035
- Afneembare afscherming voor CE Form

 
- 2014/35/EU
- UNE-EN 62208 & UNE-EN 61439-1

  
Pryma Serie IP67    

  
Star Serie IP65    
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De IP65 Ecology kasten zijn de waterbestendige verdeelkasten die gemaakt zijn van halogeen vrij 
kunststof en zijn te verkrijgen in ABS of Policarbonaat. Het zijn verdeelkasten die de ruimte hebben 
om in de kast de bedrading netjes af te werken. Ze zijn voor binnen en buiten gebruik.
Het is mogelijk om deze kasten te koppelen aan een Ecology kast.

Beschermingsgraad: IP65
Inslagvastheid: IK08 
Omgevingstemperatuur: -25 °C / +40 °C
Maximaal werkend voltage: 1000V AC / 1500V DC.
Capaciteit: 4 tot 54 modulen en meer

Technische Eigenschappen:
- In ABS & Policarbonaat te verkrijgen
- Afschermraam bestendig voor UV.
- Ral 7035
- Aanbevolen voor buitengebruik ( policarbonaat ) 

 
- 2014/35/EU
- UNE-EN 62208 & UNE-EN 61439-1

  
Ecology Serie IP65   

De Combi serie zijn groepen kastjes en zijn gemaakt 
van halogeen vrije materialen en zijn uitsluitend gemaakt voor in huis installatie. 

Beschermingsgraad: IP40
Inslagvastheid: IK08
Omgevingstemperatuur: -25 °C / +40 °C
Maximaal werkend voltage: 1000V AC / 1500V DC.
Capaciteit: 4 tot 36 modulen.
Kleur: Ral 9003

 
- 2014/35/EU
- UNE-EN 62208 & UNE-EN 61439-1

  
Combi Serie IP40 
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Elektro Products Gieben heeft ook nog bijpassende installatie componenten in het pakket zitten 
waardoor U uw kast helemaal compleet kunt afronden. 

Argenta Serie * IP66  Installatie componenten

Kijk voor meer artikelen op 
www.elektroproductsgieben.nl of mailen naar elektroproductsgieben@gmail.com

Beschermingsgraad:  IP44//IP67/IP68
Inslagvastheid: IK08 

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- UNE-EN 60309-1, UNE-EN 60309-2
- DIN VDE 0620-1 & IEC 60884-1 Standaard voor Schuko type

  
CEE Form    

Voor onze volledig assortiment verwijzen wij U door naar de website 
www.elektroproductsgieben.nl 
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Ampere: 100/160A 
Polig: 4 Polig
Input: maximaal 50²
Output: 1x 6² + 7x 16² + 3x35²
Afmetingen: 90x175x50 mm

Info: 
- Maximale operationele warmte: 40 °C
- Transparant afscherming aanwezig
- Op montage plaat of din-rail te bevestigen

Argenta Serie * IP66  Distributie blok

Voor technische vragen kunt U terecht 
mailen naar elektroproductsgieben@gmail.com

Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Geleverd: Per 10 geleverd

  

Voor technische vragen kunt U terecht 
mailen naar elektroproductsgieben@gmail.com

- A4 Document houder
  Materiaal: kunststof
   Kleur: RAL7035

Argenta Serie * IP66  Document houder

Voor technische vragen kunt U terecht 
mailen naar elektroproductsgieben@gmail.com

- Document houder 600 / 800MM 
  Materiaal: Metaal
   Kleur: RAL7035
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Er wordt standaard geadviseerd om deze OSB in stroomvoorzieningen van installaties toe te passen. 

• Fase – Nul      • 3 Fase – Nul

Om uw kabels niet rechtstreeks om een automaat of schakelaar aan te kunnen sluiten is het ook de 
mogelijkheid om aansluit klemmen van Ouneva er tussen te zetten. 
De klemmen variëren van 2,5² tot 240².  
Tot 150² zijn ze zowel op montage plaat als din-rail te bevestigen. 
 

  
Ouneva Aansluitklemmen    

Voor technische vragen kunt U terecht 
mailen naar elektroproductsgieben@gmail.com

Raycap Overspanningbeveiliger

Voor technische vragen kunt U terecht 
mailen naar elektroproductsgieben@gmail.com

Uo/UN: 240V
UC:  300V
In:  20kA
Imax: 50kA
Up:  1500V
Ut 5S: 337V

Stroomstelstel: TN-S
Bescherming: L-Pe ,N-PE
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Toch is het belangrijk om te weten als een elektro paneel in werking is, hoe hoog de temperatuur is. De 
thermostaat wat hieronder te zien is , kan van 0 tot 60 °C op 2 temperaturen ingesteld worden zodat deze 
signaal afgeeft aan een eventuele ventilator of verwarmingselement. De thermostaat kan op Din-rail 
gemonteerd worden.

Technische gegevens:

Contacten: NC | NO
Temperatuur bereik: 0 tot 60°C
Sensor Type: Bimetaal 

 CE – UL   File n.E348803
Afmetingen : 61x53x35mm
Gewicht: 80 Gram
Draadaansluiting: 2,5² Snoer

 Zelf in te stellen
Spanning: - 

  
Alfa Thermostaat         

Voor technische vragen kunt U terecht 
mailen naar elektroproductsgieben@gmail.com

Conta-Clip rijgklemmen zijn vervaardigd van V0 kunststof, 
staan stevig en stabiel op de din-rail, beschikken over de 
mogelijkheid om een of twee potentialen door te verbinden.
De rijgklemmen zijn verkrijgbaar in push-in aansluittechniek 
(PRK), schroef aansluittechniek (SRK) en veerdruk 
aansluittechniek(ZRK).
Verkrijgbaar vanaf 1,5 mm2, in diverse uitvoeringen als met 
twee, drie of vier aansluitingen, etageklemmen enz.

Conta-Clip rijgklemmen worden ontworpen en vervaardigd 
in Hövelhof Duitsland, Made in Germany.

Voor technische vragen kunt U terecht 
mailen naar elektroproductsgieben@gmail.com






