
Uitgebreider
Vanaf 6 eindgroepen is 
een dubbel buisinvoerstuk 
gemonteerd voor in totaal 
16 buizen 

Veelzijdiger
Uitbreekpoorten aan de 
achterzĳde maken achter-
invoer mogelĳk

Groepenverdeler vision 
beantwoordt aan úw wensen

Duidelijker
Groepencodering is 
standaard aangebracht 
op alle geassembleerde 
verdelers
Vrije moduulplaatsen zijn 
doorgenummerd voor 
toekomstige uitbreidingen

Handiger
De schroeven zijn onverlies-
baar in montagepositie 
aangebracht in de verdeler

De DIN-rail is stabieler
gemaakt; zo sluit de 
afdekkap altijd keurig

Gemakkelijker
De verdeler is gemakkelijk 
uit de verpakking te nemen

Het bijgeleverde boekje 
voor de consument is netjes
achter een clip naast de 
verdeler te plaatsen

Completer
Nieuwe accessoires: 
een Winsta/GST18 
inzetstuk en een 
aardverlengingsset

Beter
De zij-invoerstukken zitten 
stevig in de behuizing

De afdekkap van het buis-
invoerstuk is goed sluitend
door extra clips

Netter
Een poetsdoekje is mee-
geleverd voor een nette 
oplevering

Vision-verdeler is ontwikkeld 
op basis van marktwensen
Regelmatig vraagt Hager de gebruikers 
van haar vision-verdelers wat zĳ van de 
woningbouwverdeler vinden en wat zĳ er
eventueel aan verbeterd zouden willen 
zien. Daaruit ontstaat een verdeler die 
volledig bĳ de tĳd is én blĳft. 
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Al sinds 1994 is groepenverdeler vision een vertrouwd gezicht in 
vele Nederlandse woningen. Vision wordt geregeld aangepast, 
zodat hĳ volledig bĳ de tĳd blĳft. U profiteert van vele innovaties:

Groepencodering reeds aangebracht 
Op de geassembleerde verdelers, die in ruim 550 verschillende 
configuraties leverbaar zĳn, is de groepencodering reeds 
aangebracht voor een net afgewerkte installatie. Vrĳe moduulplaatsen 
zĳn doorgenummerd voor toekomstige uitbreidingen. Met coderings-
programma Semiolog (www.hager.nl) kunt u zelf coderingsstroken maken.

Montageschroeven in schroefpositie 
De montageschroeven zĳn onverliesbaar in schroefpositie aangebracht. 

Gestabiliseerde DIN-rail
Extra clips maken de DIN-rail stabieler, zodat ook bĳ een volledig 
gevulde verdeler de afdekkap keurig sluit. 

Standaard 2e rĳ buisinvoeren (vanaf 6 groepen)
Om beter aan te sluiten bĳ de hoeveelheid buizen in hedendaagse 
woningen, is vanaf 6 eindgroepen standaard een 2e rĳ buisinvoeren 
gemonteerd (16 buizen).

Uitbreekpoorten aan achterzĳde 
De verdeler heeft mogelĳkheden voor achterinvoer; een voordeel in 
renovatieprojecten waar de buizen uit de muur komen.

Handige accessoires
Voor snel (de)monteren in unitbouw is een invoerstuk voor Winsta/GST18
connectoren verkrĳgbaar. 
Voor het verlengen van een te korte hoofdaarde kunt u met de aardingsset
voor verlenging snel de hoofdaarde op de benodigde lengte brengen. 

Speciale clip eindgebruikershandleiding 
Elke verdeler wordt geleverd met een eindgebruikersboekje, waarop u uw bedrĳfsgegevens kunt aanbrengen. Naast uitleg over
de werking vindt de consument daarin uitbreidingstips. Achter een clip hangt het boekje netjes aan de zĳkant van de verdeler. 

Goede sluiting afdekkap buisinvoerstuk
Extra sluitclips zorgen voor een betere sluiting van de afdekkap van het buisinvoerstuk. Het buisinvoerstuk is zo nog beter 
bestand tegen de spanning van de ingevoerde buizen. 

Betere passing zĳ-invoerstukken
De 4 zĳ-invoerstukken blĳven stevig op hun plaats zitten en vallen niet uit de verdeler wanneer deze schuin gehouden wordt. 

Handige verpakking en meegeleverd poetsdoekje
De verpakking is handig en milieuvriendelĳk. Het meegeleverde geïmpregneerde poetsdoekje kunt u na montage gebruiken 
om de verdeler af te nemen en perfect op te leveren. 

En meer vision voordelen:

• Mooie woningbouwverdeler met goede uitbreidingsmogelijkheden
• CombiKit: geassembleerde combinatie van een aardlek-

schakelaar met 1 tot 4 automaten, voor gemakkelĳk uitbreiden.
• QuickConnect aansluittechniek: snelle veerklemtechniek voor

betrouwbaar en veilig aansluiten
• Removability: installatieautomaten zĳn te plaatsen of uit te

nemen zonder demontage van de kamrail
• Extra service en uitleg voor de consument: 

op www.homesolutions.nl staan alle mogelĳke uitbreidings-
tips voor een huisinstallatie. Op het boekje bĳ elke vision-
verdeler staat deze site genoemd. 

Technische eigenschappen:

• Opbouwverdeler voor 12-36 modulen
• Max. 63 A
• RAL7035
• Onderbak met 3 montagegaten en wandbevestigings-

schroeven (220x220, 330x220, 550x220 mm)
• Kunststof montageframe 1 of 2 rijen met klikbevestiging 

en opname voor 5 stuks afgeschermde klemmen ieder 
geschikt voor 4 aansluitingen

• Afdekkap met modulenraster (220x220 of 330x220 mm) met 
4 onverliesbare kruiskopschroeven, coderingstrookhouder 
en afdekstrook met voorstansing per 0,5 module

Groepenverdeler vision -
vertrouwde veelzijdigheid
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