
TRESOR VÆGSKABE

Forsyningsskab med integreret vand- og strømforsyning.
Sikrer mod tyveri af vand og strøm
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Kompakt forsyningsskab
til til enfamiliehuset og mere

Tidsløst design
KEMPER TRESOR, det kompakte forsyningsskab til udendørs brug, 
muliggør samtidig komfortabel vand- og strømforsyning fra
samme centrale sted. Forsyningsskabene har forskellige tilslut-
ningsmuligheder, f.eks. vand- og strømtilslutning for 230 V / 400 
V, kan udvides af kunden til f.eks. gas-, telefon-, antenne- eller 
spildevandstilslutning, både til privat og erhvervsmæssig brug.

Sikkerhed mod tyveri af vand- og strøm
Uanset, om det er til privat, offentlig eller erhvervsmæssig brug: 
KEMPER TRESOR er altid det rigtige valg! Overalt, hvor strøm- og 
vandforsyning skal beskyttes mod hærværk, er TRESOR det rigtige 
valg. Tyveri af strøm- og vand modvirkes, individuel brug sikres. 

Desuden hjælper TRESOR ved overholdelsen af 
sikkerhedskrav mod elektrisk stød inden for of-
fentlige og erhvervsmæssige områder, som f.eks. 
sports- og fritidsanlæg. Også integrationen i 
låsesystemer er problemløst muligt: Sikkerheds-
stiklåsen kan tilsvarende omstilles. Og afhængig 
af de bygningsmæssige forhold, fås TRESOR til 
montering i eller på væggen.

Grundet TRESOR enhedens kompakte og
robuste konstruktion har man et utal af anven-
delsesmuligheder: 

> i enfamiliehuse
> i svømmehaller- og friluftsbade
> på campingpladser
> i klubhuse
> i skydehaller
> på skoler og i børnehaver
> på sygehuse
> i boligbygninger af enhver art
> i fritidsanlæg
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Moderne applikationsteknologi
til mindste detalje

Oversigt over fordele
// tiltalende design med overflade i højkvalitativt rustfrit stål (nr. 1.4404)
// beskyttelse mod frost med integreret KEMPER FROSTI®

// integration i eksisterende låsesystemer med sikkerhedsstiklås, der kan tilpasses
// øget sikkerhed med FI-sikkerhedsanordning, der fås som ekstraudstyr
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TRESOR vægindbygningsskab, figur 210

Best.nr. Udrustning 
vandforsyning

Udrustning 
strømforsyning

2130101500 Frostsikkert udendørs- 
armatur ingen

2130201500 Frostsikkert udendørs- 
armatur 2 x 230V

2130301500 Frostsikkert udendørs- 
armatur 1 x 230 V, 1 x 400 V / 16 A

2130401500 Frostsikkert udendørs- 
armatur 2 x 230 V med FI-relæ

2130801500 Apparattilslutningsventil ingen

TRESOR vægskab, figur 213

Best.nr. Udrustning 
vandforsyning

Udrustning 
strømforsyning

2110101500 Frostsikkert udendørs- 
armatur ingen

2110201500 Frostsikkert udendørs- 
armatur 1 x 230V

2110801500 Apparattilslutningsventil ingen

2110901500 Apparattilslutningsventil 1 x 230V

MINI-TRESOR vægindbygningsskab, figur 211

Best.nr. Udrustning 
vandforsyning

Udrustning 
strømforsyning

2120101500 Frostsikkert udendørs- 
armatur ingen

2120201500 Frostsikkert udendørs- 
armatur 1 x 230V

2120801500 Apparattilslutningsventil ingen

2120901500 Apparattilslutningsventil 1 x 230V

MINI-TRESOR vægskab, figur 212

Best.nr. Udrustning 
vandforsyning

Udrustning 
strømforsyning

2100101500 Frostsikkert udendørs- 
armatur ingen

2100201500 Frostsikkert udendørs- 
armatur 2 x 230V

2100301500 Frostsikkert udendørs- 
armatur 1 x 230 V, 1 x 400 V / 16 A

2100401500 Frostsikkert udendørs- 
armatur 2 x 230 V med FI-relæ

2100801500 Apparattilslutningsventil ingen

TRESOR vægindbygningsskab, figur 214
specielt til klorholdige omgivelsesbetingelser (f.eks. svømmehaller)

Best.nr. Udrustning 
vandforsyning

Udrustning 
strømforsyning

2140101500 Frostsikkert udendørs- 
armatur ingen

2140201500 Frostsikkert udendørs- 
armatur 2 x 230V

2140301500 Frostsikkert udendørs- 
armatur 1 x 230 V, 1 x 400 V / 16 A

2140401500 Frostsikkert udendørs- 
armatur 2 x 230 V med FI-relæ

2140801500 Apparattilslutningsventil ingen

2141201500 Apparattilslutningsventil 2 x 230V

2141301500 Apparattilslutningsventil 1 x 230 V, 1 x 400 V / 16 A

2141401500 Apparattilslutningsventil 2 x 230 V med FI-relæ

Hovedkontor
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
D-57462 Olpe
Telefon +49 2761 891-0
info@kemper-olpe.de
www.kemper-olpe.de

Datterselskab
Kemper Danmark ApS
Blokken 26
DK-3460 Birkerød
Mobil +45 27272505
clausdennis@kemper-group.com
www.kemper-olpe.de/dk/                     


