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TDS90037 Afgeschermde opbouw muurdoos voor AURUS familie 

Afgeschermde opbouw muurdoos met transparante deur voor vlakke wanden. Geschikt voor 
het monteren van AURUS bedieningspanelen in een gesloten toepassing. Kan zowel 
horizontaal als verticaal geplaatst worden. De deur kan met de hand gesloten worden. Om de 
muurdoos te openen zijn er twee opties beschikbaar: openen met de hand of met een tool 
(platte schroevendraaier). Beide opties worden meegeleverd. 
 

TOEPASSING 

Te gebruiken als preventief middel tegen onbevoegd gebruik 
van AURUS bedieningspanelen en om deze te beschermen 
tegen stof, waterdruppels, waterstralen, …). Enkel geschikt 
voor binnentoepassingen.  
Het voorzien van een slot is niet mogelijk. 

EIGENSCHAPPEN 

Algemeen 

• Transparante deur 

• Vooringebouwde montage voor AURUS 
bedieningspanelen  

• Hoge impactsterkte: IK08 

• Scharnierende deur kan geopend worden met de hand / 
met een tool 

• Stof- en waterdicht 

• Zelfdovend: UL 94 V0 rating 

Kan gebruikt worden in combinatie met: 

• TDS12019 

• TDS12020 

• TDS12021 

• TDS12022 

• TDS12024 

• TDS12025 

• TDS12026 

• TDS12064   

INSTALLATIE 

Montage 

Buiten de afgeschermde zone zijn er 4 montage gaten voorzien 
voor schroeven. 
De installatiehoogte hangt af van de toepassing. 
Bedieningspanelen met een scherm moeten op ooghoogte 
gemonteerd worden. 
Kan zowel verticaal (aanbevolen behalve voor AURUS-TFT) 
als horizontaal gemonteerd worden 
 
 
 

Bekabeling 

Gebruik de juiste kabelwartels (IP66) voor elke kabel. 

Belangrijke opmerkingen bij installatie: 

 Voorzie de juiste kabelwartels (niet meegeleverd) om het 
gewenste afdichtingsniveau (max. IP66) te garanderen. 

 Enkel geschikt voor binnentoepassingen. 

 Temperatuurmetingen met de ingebouwde AURUS 
bedieningspanelen, worden ontregeld. 

 Hou er rekening mee dat de AURUS bedieningspanelen niet 
bestand zijn tegen water of vorst. 

AFMETINGEN 

125 B x 190 H x 73 D (mm) 

NETTO | BRUTO GEWICHT 

0,350 kg |0,450 kg 

INHOUD VERPAKKING 

TDS90037 Muurdoos 
AURUS adapter met montage steunen (voorgemonteerd) 
2x scharnieren sets (één voor handopening, één voor tool 
opening). Enkel 1 kan gebruikt worden.  

OMGEVINGSCONDITIES 

Stockage (zonder condensatie of ijsvorming) 

Temperatuur: -20°C tot +65°C  
Relatieve vochtigheid: 5% tot 85% 

Gebruik (zonder condensatie of ijsvorming) 

Temperatuur: 0°C tot +50°C max. 
Relatieve vochtigheid: 5% tot 80% 

IP BESCHERMINGSGRAAD 

IP66 (afhankelijk van de gebruikte kabelwartels) 
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AANSLUITSCHEMA 
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