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Waterdichte

Voor elektrische, data of multimedia aansluitingen.
Met of zonder veiligheidsopening.
Geschikt voor binnen of buiten.

BUBOX
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Halogen free

RoHS �C

VLOERDOOSB10



Bubox verplicht zicht voor het gebruik van materiaal met een minimum of geen effect
voor het milieu. Bubox werkt in harmonie samen met de Europese Richtlijk RoHS, 
betreffende de halogeenvrije thermoplastische producten. De gebruikte materialen
zijn 100 % recycleerbaar. 

Onze verpakkingen zijn afkomstig 
van gespecialiseerde maatschappijen
en zijn 100 % recycleerbaar.

Een stukje van België

BUBOX
TM

innovative floorbox

Rijk aan meer dan 25 jaren ervaring, heeft de Bubox-Team het B10 gamma
ontwikkeld heeft, bij wijze van «belgisch standaard». De Bubox produkten
zijn 100 % belgisch, zowel in de conceptie, als de vervaardiging. 

Dank zij een locale just-in-time productie en een perfecte samenwerking met  
de groothandelaars in elektrisch materiaal, zijn onze producten verkrijgbaar
in een minimum van tijd.

MADE IN BELGIUM

Belgisch
Standaard

Onze oorsprong en het milieuvriendelijkheid
maken een belangrijk deel uit van onze 
ondernemingscultuur

Eco
Planeet



Certificaties
Een privé laboratorium voor

een maximaal kwaliteit

ISO 9001-2008
Al onze grondstoffen zijn afkomstig
van gecertifieerde maatschappijen

Dankzij onze interne laboratorium in «onderzoeken en ontwikkelingen» 
verzeken wij een hogere kwaliteit dan als normaal, net zoals korte reactietermijnen,

zowel in het kader van ontwikkeling van nieuwe producten, als de
continuële verbetering van bestaande producten.

Het geheel van de Bubox producten is conform met de internationale normen  
EN60670-23 : 2006 en IEC60670 : 2008 + IEC60529 en IEC62262.

Conformiteits-
certificaat

�
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BUBOX
TM

innovative floorbox

IP67
Totaal beschermd
tegen stof

Beschermd tegen
de effecten van tijdelijke
ondergedompeling
(tot 1 meter)

Aandacht
 Deksel open :

waterdicht = IP20

Beschermingsgraad

Waterdichte
VLOERDOOS

B10
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Sterke deksel
(dikte 5 mm)

in roestvrij staal
of messing

Standaardopening
of veiligheidopening

(inbussleutel)

Geborstelde afwerking
zonder zichtbare

schroeven

Ontwikkeling
Materiaalkeuze, esthetisch design, stevigheid en

hoge waterdichtheid, maken met een 
installatiegemak en een snelle 

installatietijd, hiervan zijn 
hoofdzakelijke kenmerken

Het materiaal is beschermd
tegen schokken gelijkwaardige
aan een energie 
van 20 joules

IK10

Capaciteit voor 1 mechanisme 45x45 mm

Dop met een breede diameter voor gemakkelijk aan en afschroeven 

Dop met onverliesbaar O-ring pakking

Kabelingang voorzien op 5 zijden van de doos

2 inbegrepe waterdichte ingangen voor kabels diameter 4 tot 20 mm

3 zijden van de doos zijn voorzien van voorgesnede kabelingangen

Doos met specifieke pakking voor een optimaal effect

Regelbare hoogte voor de chape (0 tot 99 mm)

Snelle aardingsbevestiging aan de deksel

Voor gebruik van recht of schuine stekkers

Aan elkaar koppeling zonder accessoires

+

Waterdichte ingang voor kabel / buis

Drainagesysteem
Aan elkaar
koppeling

zonder accessoires



BUBOX
TM

innovative floorbox

Modulair, design, vernieuwend en conform met
het standaard van belgische kwaliteit met een
know how techniek in constante evolutie

Een kompleet produkt
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Open = IP20
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Gesloten = IP67
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Messing of inox Kit zwevende vloerStandaard opening of met veiligheid

KabelingangenRegelbare hoogte DrainageBevestigingsvoetjes

Koppeling Koppelsysteem
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Voor zowel een privé- als professionneel gebruik, kan de
hermetische vloerdoos B10 in een betonnen chape,

in een verhoogde vloer of in een technische vloer
geinstalleerd worden in de volgende plaatsen :

Installatieoorden

Woning Winkel

Bank

Show-room

Restaurant Onderneming Luchthaven

HotelMuseum Ziekenhuis

Terras Sportzaal



BUBOX
TM

innovative floorbox
BUBOX

TM

innovative floorbox

Installatievoorbeeld
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100 mm

59 mm

Afvoorbuisje verplicht

!

min.
59 mm

max.
99 mm



Dankzij zijn modulariteit, is zijn installatie eenvoudig en comfortabel. 
Ze integreerd zich uitstekend in de vloer en is helemaal polyvalent.

Ze bestaat uit vier gehelen en wordt in twee delen geleverd :
 « de inbouwdoos » en « de deksel met mechanismehouder »

Technische gegevens
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Reglementeringen :
- EN 60670-1 gekeurd, algemene reglementering
  voor dozen en omhulsel voor elektrische 
  apparaat en IEC 60670-23 voor de 
  bijzonderlijke reglementeringen.
- CE vermeld op product

Technische kenmerken :
- Afmetingen : 100 x 100 x 59 mm
- Verdraagt installatietemperaturen
  van - 30 C° tot + 120 C°

Beschermingsgraad :
- Gesloten doos : IP67
- Open doos : IP20
- Tegen schok : IK10

Gebruikte materialen :
- Inbouwdoos en mechanismehouder in halogenvrij
  en onbrandbaar thermoplastisch materiaal
- Deksels in messing MS58 of inox 316

Verpakking :
- Inbouwdoos met wegwerp installatiedeksel,
  buisje 20 cm, roestvrij staal schroeven en 
  gebruiksaanwijzing

- Deksel geleveerd met mechanismehouder
  voor een module 45x45 mm 
  of 2 modules van 22,5x45 mm,
  aardingsdraad, roestvrij staal schroeven en
  gebruiksaanwijzing

Minimale verpakkingseenheid : 
- Inbouwdoos : 1 stuk
- Deksel + mechanismehouder : 1 stuk
of
- Pack van 20 inbouwdozen met individuële verpakking
- Pack van 20 deksels + mechanismehouder met individuële verpakking   



BUBOX
TM

innovative floorbox

Configuratie-
voorbeeld

+ =

Inbouwdoos Deksel met
mechanismehouder

Waterdichte
vloerdoos

+ =BFB160 BFC111/2
vloerstopcontact

 16A / 250V
NF/Cebec

BFC100/1
BFC101/1
BFC102/1
BFC103/1
BFC104/1

voor 1 module 45x45 mm, leeg
met 1 stopcontact 16A-250V (Schuko CEE 7) DE - NL - ES - PT - LU
met 1 stopcontact 16A-250V (NF/Cebec CEE 7/5) België - Frankrijk
met 1 stopcontact 15A-127V (Nema 5-15 / Saso 2204) Amerikaans 
met 1 stopcontact 13A-250V (BS1363A) UK - UAE

voor 1 module 45x45 mm, leeg
met 1 stopcontact 16A-250V (Schuko CEE 7) DE - NL - ES - PT - LU
met 1 stopcontact 16A-250V (NF/Cebec CEE 7/5) België - Frankrijk
met 1 stopcontact 15A-127V (Nema 5-15 / Saso 2204) Amerikaans 
met 1 stopcontact 13A-250V (BS1363A) UK - UAE

met veiligheid (inbus) voor 1 module 45x45 mm, leeg
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 16A-250V (Schuko CEE 7) DE - NL - ES - PT - LU
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 16A-250V (NF/Cebec CEE 7/5) België - Frankrijk  
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 15A-127V (Nema 5-15 / Saso 2204) Amerikaans
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 13A-250V (BS1363A) UK - UAE 

met veiligheid (inbus) voor 1 module 45x45 mm, leeg
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 16A-250V (Schuko CEE 7) DE - NL - ES - PT - LU
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 16A-250V (NF/Cebec CEE 7/5) België - Frankrijk  
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 15A-127V (Nema 5-15 / Saso 2204) Amerikaans
met veiligheid (inbus) met 1 stopcontact 13A-250V (BS1363A) UK - UAE 

BFC100/2
BFC101/2
BFC102/2
BFC103/2
BFC104/2

BFB160
BFK108

Referenties

BFC110/1
BFC111/1
BFC112/1
BFC113/1
BFC114/1

BFC110/2
BFC111/2
BFC112/2
BFC113/2
BFC114/2

INOX deksel

MESSING deksel

Leeg inbouwdoos 100x100x59 mm
Kit zwevende vloer voor BFB160 - (Beschikbaar 1st semester 2016)

Inbouwdoos

Deze referenties bevatten geen
halogene vuurvertrager.

Bubox vervaardigt zijn produkten volgens de 
toepassing van de europese richtlijn 2002-95 (RoHS)

gewijzerd door de beslissing RoHS 2005-618-CE



Optimale
verpakking

Optionnele
mechanismen

Bubox stelt een groot belang op
de verpakking voor een snelle

identificatie zowel in het magazijn
als op de verpakking

Het gamma van de Bubox B45 mechanismen
biedt een geheel van oplossingen aan

in formaat 45x45 mm, perfect compatibel
met de gamma van de vloerdoos* B10

B451R11
B451C5U
B451C5S
B451C6U
B451C6S

B452TVR
B451TVS

B451USB1
B452USB2

B451S22
B452S45

Referenties                    Module (mm)

* In combinatie met artikels
   BFC100/- en BFC110/-  
- Andere compatibele mechanismen op aanvraag

Rj11 / Rj12
RJ45 Cat. 5e UTP
RJ45 Cat. 5e STP
RJ45 Cat. 6 UTP
RJ45 Cat. 6 STP

(22,5x45)
(22,5x45)
(22,5x45)
(22,5x45)
(22,5x45)

(45x45)
(22,5x45)

(22,5x45)
(45x45)

(22,5x45)
(45x45)

(22,5x45)
(45x45)
(45x45)

Radio/TV 9,52 mm
TV eenvoudig 9,52

Voeding 1 port
Voeding 2 ports

Connectoren

TV Stekkers

USB 230V/5V

Blinde plaatjes

B451J35
B452XLR
B452HDMI

Jack 3,5 vrouwelijk
XLR 3B vrouwelijk
HDMI type A

Enkel
Dubbel

Audio / Video
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I n n o v a t i v e   F l o o r b o x

bubox systems

DEMAGRO electro bvba
Ambachtenlaan 13
3001 Heverlee

T. +32(0)16 40 01 47
F. +32(0)16 40 03 22

info@demagro.be
www.demagro.be
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