
Wandgoten

Fabrikaat:	  
BI	  Select
Type:
BKG	  190	  (klapgoot)

Aluminium klapgoot BKG 190 is standaard voorzien van aluminium scharnierdeksel incl. 
aarding.

Afmetingen:
Afmetingen (breedte x diepte) (mm): 190 x 70 mm
Lengte (mm): 1800 mm / 3600 mm

Buiten de door Bl Select gehanteerde standaard lengtes kan de lengte van de BWG 190 op verzoek worden gevarieerd 
tot de volgende maximum lengtes: maximaal 5500 mm.

Materiaal specificaties
• Klapgoot

Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur 

• Scharnierdeksel: 
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) /op verzoek elke gewenste RAL-kleur



Bevestigingscomponenten
Eindstuk A.B.S., matzwart incl. bevestigingsset
Wand(doorvoer)rozet A.B.S., matzwart 2-delig
Afwerkbeugel Wit RAL 9010
Blinde koppeling Plaat(staal), gegalvaniseerd
Interne hoek 90° aluminium voorzien van slagvaste poedercoating incl. deksel, borging en 
bevestigingsgaten
Externe hoek 90° aluminium voorzien van slagvaste poedercoating incl. deksel, borging en 
bevestigingsgaten
Op aanvraag kunnen hoekstukken op maat worden gezaagd

Inbouwmateriaal
Kabeldraagprofiel voorzien van kantrubber en klittenband, standaardlengtes 750 mm en 1500 mm 
Aardlitze tbv aarding goot of deksel L= 450 mm 
Voedingsblok GST-18 Gemonteerd in goot, per 1800 mm 1 voedingsblok, 
1x voed/3x aftak of 1x voed/5x aftak
Koppelsnoer GST-18 3G1,5, standaardlengtes 2, 3 en 5 meter 
Kabelclip PVC Per 5 stuks verpakt in zakje
Dataframe 4-voudig, standaard geschikt voor Cat5e, AMP of Avaya (andere merken op aanvraag)
4xWCD unit te monteren onder deksel
3xWCD aansluitunit m.b.v. GST-18 koppelsnoer aan te sluiten op GST-18 koppelblok
Dekselfixatiebeugel incl. bevestigingsset

Prefab
Alle klapgoten worden geheel op maat geleverd incl. scharnierdeksel en bevestigingscomponenten
Voor de 230 V wordt gebruik gemaakt van GST-18 snoeren en koppelblokken. De BWG190 klapgoot wordt 
compleet voorgemonteerd geleverd. Goot monteren, unit koppelen, datakabels inleggen en klaar is Kees.

Montage
De aluminium gootstemen zijn vormvast en laten zich gemakkelijk langs plint of aan de wand bevestigen.
Op verzoek kunnen boorgaten aan de achterzijde of aan de zijkant van het profiel worden aagebracht.

Deze nieuwe variant van de wandgoot is voorzien van een scharnierend en afneembaar deksel waar alle 
data- en 230 Volt-aansluitingen achter verscholen zitten. Hierdoor is regulier schakelmateriaal overbodig 
geworden.

Duurzaam
Aluminium doorvoerkanalen van BI Select zijn vormvast en zien er na jaren  gebruik nog strak en netjes uit. 
Ze gaan een ‘gebouw-leven’-lang mee. Omdat BWG190 toegankelijk blijft door het klikdeksel kan 
aansluitmateriaal en bekabeling achteraf eenvoudig gewijzigd of aangevuld worden. De BWG190 kan 
daardoor blijvend worden ‘geactualiseerd’ en worden afgestemd op gewijzigde aansluitbehoeften.   

Constructie
In speciale gevallen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever geheel nieuwe en op maat gemaakte
constructies realiseren.
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