
RESISTANCE HEATING CABLE 

nVent.com/CADDY | 1

DRAADGOOT BEVESTIGINGSCLIP

KBT

EIGENSCHAPPEN

• Voor het bevestigen van de draadgoot op strut profielen 
zonder extra bevestigingsmateriaal.

• Geschikt voor draadgoten van 4 mm tot 8 mm.

• Geen gereedschap nodig.

De nVent CADDY KBT bevestigingsclip is eenvoudig te 
installeren en een tijdbesparende oplossing om uw draadgoot 
goed te bevestigen op strut profiel. Plaats de draadgoot op 
het strut profiel, positioneer de KBT clip op het draagprofiel 
op de gewenste plaats, knijp de KBT in en schuif hem op 
zijn plaats om hem definitief te bevestigen — dat is alles! De 
installatie gebeurd volledig zonder gereedschap of aanvullende 
bevestigingselementen. De KBT clip voor draadgoot is weer een 
nieuwe tijdbesparende oplossing bedoeld om professionelen in 
de bouwsector te helpen hun projecten sneller, eenvoudiger en 
efficiënter uit te voeren.

Artikel Omschrijving Artikelnummer

L W

Corrosie bescherming(in) (mm) (in) (mm)

KBT 170011 2.9 74 0.6 16 CADDY ARMOUR
* Voor goten tot 300 mm, gebruik van 2 clips per frame.
* Voor goten van 330 tot 457 mm, gebruik 3 clips per frame.
* Voor bredere goten moet er één (1) clip worden toegevoegd voor elke extra 150 mm breedte van de goot.
* Uitsluitend voor positioneren (geen nominale belasting).

WAARSCHUWING: 
nVent producten dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in nVent’s product instructiebladen en het trainingsmateriaal. Handleidingen zijn beschikbaar op nVent.com/ERICO en bij uw nVent klantenservice. Onjuiste 
installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het niet volledig naleven van nVent’s instructies en waarschuwingen kunnen storingen in het product , materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en de dood tot gevolg hebben en / of de 
garantie ongeldig maken.
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