
De volta-verdeler -
innovatie vanuit inspiratie

Iets wat zich zo bewezen heeft als de volta-verdeler laat zich natuurlijk niet zo gemakkelijk 
optimaliseren. Toch werd de volta-verdeler in 2009 tot in het kleinste detail onder de loep 
genomen. In samenwerking met experts uit de praktijk is volta een nieuwe maatstaf voor eind-
verdelers geworden. Vol met handige eigenschappen om het installatiewerk comfortabeler te
maken, zoals meer bedradingsruimte en een geïntegreerd waterpas. De verdeler heeft opties voor
designdeuren en inbouwramen, zodat hij ook probleemloos in het zicht geplaatst kan 
worden. Volta: uit de praktijk, voor de praktijk; door professionals, voor professionals.

De voordelen voor u:

• Fraaie vormgeving en af te werken met gekleurde deur, 
spiegeldeur of memobord-deur voor montage in het zicht. 

• Gemakkelijk monteren door aftekensleuven en geïntegreerde
waterpas.

• Koppelstukken voor eenvoudige montage van meerdere 
verdelers naast elkaar.

• Hulpmiddelen, zoals een stucwerk-beschermplaat (her te 
gebruiken) beschikbaar

• DIN-rails afzonderlijk op het frame geschroefd, dus 
eenvoudig te verwijderen.

Technische eigenschappen:

• Opbouwkasten van 1 tot 4 rijen, van 12 tot 48 modulen
• Inbouwkasten van 1 tot 4 rijen, van 12 tot 48 modulen
• IP30
• Isolatieklasse: II
• Geleverd met metalen deur RAL9010
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Meer mogelijkheden

Een nieuw en tijdsbesparend
concept voor eindverdelers boor-
devol slimme eigenschappen,
ontstaan door inspiratie uit de
praktijk.

Waterpas geïntegreerd

Zeer eenvoudig loodrecht 
te monteren door de 
geïntegreerde waterpas, 
ook zichtbaar vanaf 
de achterzijde.

Meer ruimte, dus 
gemakkelijker

Meer bedradingsruimte 
aan de zijkanten.

Extra zekerheid

Nieuwe montagebeugels voor 
fixatie van zijdelingse bedrading.

Klemmendrager 
geïntegreerd

In het inzetstuk geïntegreerde
klemmendrager, zowel boven als
onder. 

Hollewandinbouw mogelijk

Meer montagezekerheid door de
geïntegreerde montagebeugels
voor hollewandinbouw.

Betrouwbaar

Geïsoleerde montage van de
DIN-rail door schroefverbinding.

Design

Een strak design, deuren in di-
verse kleuren, als spiegel of als
memobord maken volta prima
geschikt voor montage in het
zicht.



6.2 Technische wijzigingen voorbehouden

Voor QuickConnect veer-
klemmen zie hoofdstuk 21.
Meer technische informatie
vanaf pag. 6.9.

Opbouwverdeler

- voor modulaire componenten
tot 63 A

- component inbouwdiepte:
maximaal 70 mm

- achterwand is incl. voor-
stansing t.b.v. kabelinvoer

- afdekkap van slagvaste
kunststof (bij latere montage
van de deur komt de aanslag
naar keuze rechts of links)

- plaatstalen deur met 
geïntegreerde greep

- aanrakingsveilige 
QuickConnect klemmen;
montagevriendelijke en be-
trouwbare steektechniek

- standaard verzegelbaar
- kleur RAL9010 (helderwit)
- volgens NEN-EC-IEC 

60439-1/-3

VA12NL

Opbouwverdeler volta, 1 rij

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm2: 11
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm2: 3

Omschrijving Mod. Verp. Best.nr.

Opbouwverdeler, volta, IP30, 1x12 mod. 12 1 VA12NL

VA24NL

Opbouwverdeler volta, 2 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm2: 14
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm2: 4

Omschrijving Mod. Verp. Best.nr.

Opbouwverdeler, volta, IP30, 2x12 mod. 24 1 VA24NL

VA36NL

Opbouwverdeler volta, 3 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm2: 17
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm2: 5

Omschrijving Mod. Verp. Best.nr.

Opbouwverdeler, volta, IP30, 3x12 mod. 36 1 VA36NL

VA48NL

Opbouwverdeler volta, 4 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm2: 20
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm2: 6

Omschrijving Mod. Verp. Best.nr.

Opbouwverdeler, volta, IP30, 4x12 mod. 48 1 VA48NL

Opbouwverdeler volta
IP30, klasse II M



6.3Technische wijzigingen voorbehouden

Ve
rd

el
er

s 
to

t 1
25

 A

VA24T

Plaatstalen deur

Eigenschappen:

- met geïntegreerde deurgreep
- deur rechts- of linksdraaiend te monteren

Omschrijving Voor: Verp. Best.nr.

Plaatstalen deur, volta, 1 rij, RAL9010 VA12NL 1 VA12T

Plaatstalen deur, volta, 2 rijen, RAL9010 VA24NL 1 VA24T

Plaatstalen deur, volta, 3 rijen, RAL9010 VA36NL 1 VA36T

Plaatstalen deur, volta, 4 rijen, RAL9010 VA48NL 1 VA48T

VA24K

Zichtvensterdeur

Eigenschappen:

- met zichtvenster
- met geïntegreerde deurgreep
- deur rechts- of linksdraaiend te monteren

Omschrijving Voor: Verp. Best.nr.

Zichtvensterdeur, volta, 1 rij, RAL9010 VA12NL 1 VA12K

Zichtvensterdeur, volta, 2 rijen, RAL9010 VA24NL 1 VA24K

Zichtvensterdeur, volta, 3 rijen, RAL9010 VA36NL 1 VA36K

Zichtvensterdeur, volta, 4 rijen, RAL9010 VA48NL 1 VA48K

VZ408

Kabelopvangprofiel

Omschrijving Verp. Best.nr.

Kabelopvangprofiel 1 VZ408

Toebehoren volta


