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OVER ONS
BeNed BVBA ontwikkelt en vervaardigt technisch straatmeubilair voor in openbare ruimtes. 
De ondergrondse BeNedkast is voor diverse doeleinden inzetbaar zoals voor regeltechniek, 
elektravoorzieningen en wateraansluitingen. BeNed levert ook maatwerk. 
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ONZE PRODUCTEN

TECHNISCH STRAATMEUBILAIR

Ondergrondse marktkast (voedingskast) met diverse elektrische aansluitingen voor
openbare pleinen.

De BeNed Marktkast beschikt over een afzonderlijk beheerders 
compartiment waardoor er een scheiding is tussen beheerder en 
de eindgebruiker.

Op het gebruikers niveau zijn er diverse contactdozen aangebracht die 
afzonderlijk geopend kunnen worden, waardoor men zelfstandig de stekkers makkelijk kan in- en uit pluggen. 
Met behulp van een vierkantsleutel wordt de kast eenvoudig geopend. 
Bij al de uitvoeringen kan direct een stekker in de contactdoos worden gebracht. 
Na het aanbrengen van de stekker kan de deksel worden gesloten.
De deksel valt automatisch op slot waardoor de kast is gesloten en er geen obstakels zijn.
De kabel(s) gaan, via een kabelsleuf, de kast uit waardoor de kast in actieve en passieve toestand 
geen object vormt en het maaiveld altijd obstakelvrij is.

De marktkast maakt gebruik van het unieke luchtbelprincipe. 
De kast kan volledig in een vlakke bestrating worden geplaatst.
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TECHNISCH STRAATMEUBILAIR

Werking
Voor het openen van de marktkast op beheerders niveau wordt eerst met behulp van een vierkantsleutel
het maaiveld deksel geopend. Hier achter bevindt zich een slot met zwaaihendel. 
Na ontgrendeling van zwaaihendel kan men bij hevel om het volledige deksel te ontgrendelen, 
waarna het kan worden geopend. Dit gaat eenvoudig door de speciale gasdrukveren. 
Na openen wordt de deksel geblokkeerd tegen dichtvallen door een externe valbeveiliging.

Aan de deksel is de luchtklok gemonteerd met daarin de montageplaat met apparatuur. 
Doordat de deksel na het openen zich in verticale positie bevindt zijn de installaties eenvoudig en veilig te bedienen. 
Om het gebruikersgemak te vergroten is een optionele stapplaat in de kast mogelijk.
Het bedienen van de marktkast hoeft alleen te gebeuren bij regulier onderhoud en eventuele storingen.

Technische gegevens
• Buiten afmetingen (l x b x d): 
 - Basis: 1485 x 1223 x 600 mm.
 - Compact : 745 x 1223 x 600 mm.
• Deksel uitgevoerd in RVS blank gestraalde of geschikt voor bestratingsmateriaal.
• Maximale belasting deksel: 12,5 ton volgens norm EN124. 
• Geschikt voor voeding van energiebedrijf.
• Kast uitgevoerd in roestvrij staal.
• Deksel voorzien van één of twee gasdrukveren met persoonsbeveiliging.
 - Afsluitbaar met half europrofielcilinderslot .
 - Luchtklokprincipe beschermt de apparatuur tegen water (geen aansluiting op het riool nodig).
 - Voldoet aan elektrische normen.

Uitvoeringen
• De marktkast: 
 - Basic: 8 klokken , max 16 aansluitingen.
 - Compact: 4 klokken , max 8 aansluitingen.

• Effectieve inbouwruimte beschikbaar voor apparatuur (b x h x d):
 - Basic: 1180 x 480 x 200 mm.
 - Compact: 480 x 480 x 200 mm.

• Buitenafmeting (b x h x d):
 - Basic: 1485 x 1223 x 600 mm.
 - Compact: 745 x 1223 x 600 mm.

Garantie
Op de kast 12 maanden na aflevering

Deze kasten worden gemaakt bij BeNed BVBA 
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