INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR BEKABELING EN NETWERKEN

PANDUIT ™ productassortiment

PANDUIT ™ is een wereldwijde marktleider op het vlak van bekabeling- en communicatieproducten
en levert totaaloplossingen als ondersteuning voor veeleisende elektrische en netwerkbehoeften. De
PANDUIT oplossing is gefundeerd op kwaliteit en duurzaamheid om maximale betrouwbaarheid en
prestatie te verzekeren. Met een constante aandacht voor de marktontwikkelingen, levert PANDUIT
met de hulp van research en development innovatieve producten die tegemoetkomen aan de
toepassingen en werkomgevingen van vandaag en morgen. Op deze manier zorgen wij voor technologisch hoogstaande oplossingen die bedrijven helpen bij het bereiken van hun strategische doelen.

Bundelbanden










PAN-TY ™ bundelbanden
DOME-TOP ™ Barb Ty bundelbanden
SUPER-GRIP ™ bundelbanden
CONTOUR-TY ™ bundelbanden
BELT-TY ™ In-Line bundelbanden
DURA-TY ™ bundelbanden
TAK-TY ™ klittenband bundelbanden
STA-STRAP ™ bundelbanden
Installatiegereedschap bundelbanden

Koperconnectiviteit









MINI-COM ™ TX ™ jackmodules
TX ™ UTP kabel
DP 6 ™ patchpanelen
MINI-COM ™ modulaire patchpanelen
UTP patchkabels
GP6 ™ PLUS punchdown systeem
PAN-PUNCH ™ 110
punchdown systeem
MINI-COM ™ audio/video modules

Glasvezelconnectiviteit








Glasvezelconnectoren
OPTI-CAM ™ voorgepolijste
glasvezelconnectoren
OPTICOM ™ QUICKNET ™ voorgemonteerd
bekabelingssysteem
OPTICORE ™ glasvezelkabel
OPTICOM ™ behuizingen en glasvezel
adapterpanelen
MINI-COM ™ glasvezel adaptermodules
en adapters
OPTICORE ™ glasvezel patchkabels,
pigtails en trunkkabelaccessoires

Glasvezelgeleiding







12 x 4 FIBERRUNNER ™ geleidingsysteem
6 x 4 FIBERRUNNER ™ geleidingsysteem
4 x 4 FIBERRUNNER ™ geleidingsysteem
2 x 2 FIBERRUNNER ™ geleidingsysteem
4 x 4 FIBER-DUCT ™ geleidingsysteem
2 x 2 FIBER-DUCT ™ geleidingsysteem

Identificatie/Veiligheid








Labels: thermotransfer, laser/inkjet
Dot Matrix en labels voor krimpkous
EASY-MARK ™ en CAD-CONNECT ™
labelingsoftware
Desktop thermotransfer printers
PANTHER ™ LS8E draagbare
thermotransfer printer
Draad/kabelmarkeringen
Lockout/Tagout producten
Veiligheid en Gebouwen identificatieproducten

Netwerkmanagement










DPOE ™ power patchpanelen
DPOE ™ power hub
DPOE ™ power toevoer
DPOE ™ power systemen
PANVIEW ™ hardware
PANVIEW ™ patchpanelen
PANVIEW ™ patchkabels en
verbindingskabels
PANVIEW ™ accessoires
PANVIEW ™ software

Outlets/Zonebekabeling








MINI-COM ™ Classic en Executive
reeksen afdekplaten
MINI-COM ™ roestvrijstalen afdekplaten
MINI-COM ™ modulaire afdekplaten
voor kantoormeubilair
MINI-COM ™ opbouwdozen
ULTIMATE ID ™ netwerk
labelingsysteem
CABLEACCESS ™ roterende wandkast
PANZONE ™ zonebekabeling
dozen en behuizingen

Power en aardingconnectoren








PAN-LUG ™ kopercompressie
kabelschoenen, splices en tapeinden
PAN-LUG ™ aluminiumcompressie
kabelschoenen, splices en tapeinden
PAN-LUG ™ koper mechanische
connectoren
PAN-LUG ™ aluminium mechanische
connectoren
PAN-LUG ™ splitsboutconnectoren
PAN-LUG ™ aardingconnectoren
Power connectoren installatiegereedschap en matrijzen

Racks en kabelmanagement







PATCHRUNNER ™ racksysteem
NETRUNNER ™ vertikaal
kabelmanagement
NETFRAME ™ racksysteem
4 post racksysteem
Vertikaal en horizontaal
kabelmanagement
OPEN-ACCESS ™ kabelmanagement

RVS






PAN-STEEL™ roestvrijstalen
bundelbanden
PAN-STEEL™ roestvrijstalen afdekplaten
PAN-STEEL™ systeem voor permanente
identificatie
PAN-STEEL™ systeem accessoires
Installatiegereedschap voor
roestvrijstalen bundelbanden

Wandgoten









Kabelgoot voor kantoormeubilair
Kabelgootholte
PAN-WAY ™ TG-70 wandgoot
PAN-WAY ™ T-70 en Twin-70
wandgoten
PAN-WAY ™ T-45 wandgoot
Afdekplaten, opbouwdozen en
labelingadministratie
PAN-WAY ™ LD profiel wandgoot
PAN-POLE ™ aluminium outletstaander

Kabelschoenen








PAN-TERM ™ kabelschoenen
PAN-TERM ™ koppelstekkers
PAN-TERM ™ splices
PAN-TERM ™ draadverbindingen
Ferrule-uiteinden
Kabelschoenen installatiegereedschap
REEL SMART ™ systemen

Bedradingaccessoires/kabelbescherming








Bundelbandbevestigingen met
kleefzadel
Bundelbandbevestigingen met schroef
Platte kabelbevestigingen
Kabelklemmen met vaste diameter
Kabelboomaccessoires
Communicatiekabel
managementaccessoires
Kabelbescherming

Bedradingskoker









PANDUCT ™ bedradingskoker met
getande zijwand
PANDUCT ™ gesloten wandgoot
PANDUCT ™ halogeenvrije
bedradingskoker met getande zijwand
PANDUCT ™ Flush Cover
bedradingskoker met ronde gaten
PANDUCT ™ PANELMAX ™ bedradingskoker
PANDUCT ™ bedradingskoker met
scharnierend deksel en getande
zijwand
PANDUCT ™ flexibele bedradingskoker
Bedradingskoker accessoires en
installatiegereedschap

PANDUIT ™ Corp.
Tinley Park, Illinois 60477-3091

Voor meer informatie

Bezoek ons op www.panduit.com
Neem contact op met Customer Service via e-mail: cs-emea@panduit.com
of telefonisch: +32 (0)2 714 31 42 (voor België) of +31 (0)20 487 45 81 (voor Nederland)

PANDUIT Europe Ltd.
Londen, UK
cs-emea@panduit.com
Telefoon: 44.20.8601.7200

PANDUIT Japan
Tokyo, Japan
cs-japan@panduit.com
Telefoon: 81.3.3767.7011

PANDUIT Singapore Pte. Ltd.
Singapore
cs-ap@panduit.com
Telefoon: 65.6379.6700

PANDUIT Latijns-Amerika
Jalisco, Mexico
cs-la@panduit.com
Telefoon: 52.333.777.6000

PANDUIT Australië Pty. Ltd.
Victoria, Australië
cs-aus@panduit.com
Telefoon: 61.3.9794.9020

PANDUIT Canada
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Telefoon: 800.777.3300
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