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De medische wandgoot BC 182 kan geheel in de wand (Interwand) worden

weggewerkt volgens een vast stramien per ruimte. In het stramien is ruimte

voor een inbouwgoot voor 230V en data-aansluitingen. Daarnaast is er een

speciale versie voor inbouw van medische gassen. De goten worden exact op

lengte geleverd.

De goten kunnen geheel worden voorgemonteerd en ‘stekerklaar’ worden afgele-

verd. Maar de componenten zijn ook los verkrijgbaar. De goot is weliswaar weg-

gewerkt in de wand, maar blijft toch goed toegankelijk door middel van een

klikdeksel dat te eenvoudig te verwijderen is. Dit voor het geval er achteraf nog

aanvullende wensen zijn voor inbouwmateriaal. 

Inbouw
mogelijkheden en materialen

Medische 
wandgoot BC 182



Medische wandgoot

Technische gegevens
Materiaal specificaties
Profiel ALMgSi 0,5 F22, geëxtrudeerd aluminium, 
volgens DIN 1748 anodisé kwaliteit

Oppervlakte behandeling Chromateren als voorbehandeling,
daarna voorzien van slagvaste polyester poedercoating in
kleur wit IW 202

Zaagtoleranties Zaagtoleranties bij lengtes
< 2000 mm: +6 mm
> 2000 mm: +8 mm

Gewicht wandgoot BC 182 incl. deksels ... gr/meter

Aluminium gootprofiel type BC182 
voor toepassing in metalen schei-
dingswand. Gecoat in de kleur wit 
overeenkomstig de specificaties 
van de wandenleverancier. 

BC1829255/60-W Lengte 2550 mm
BC182-10/60-W per meter

Aluminium deksel voor goot
type BC182. Gecoat in de kleur wit
overeenkomstig de specificaties van
de wandenleverancier. 

BC182D-255-W Lengte 2550 mm
BC182D-10-W per meter

Snapbox inbouwdoos, 2-delig 
h.o.h. 71 mm

SB03

Snapbox lasdoos met deksel, 
incl. trekontlaster

SB06

Gootaarding

BC182A45G

Dekselaarding

BC182A45D

Aardingsdraad (los)

BC182A

Sticker aardingssymbool, per vel

BC182AS

Klipjes (PVC grijs)  
per 5 verpakt in zakje

BC182K5

Scheidingsschot (PVC grijs) 
met metalen strip
per meter

WT0501

Scheidingsschot (aluminium, 
blank geanodiseerd) per meter

WT06

Dubbele inbouwdoos (Spellsberg), 
leeg

art.nr.

Transparante lasdoppen
per 5 verpakt in zakje

artnr

WCD-unit GIRA Systeem 55 
zuiver wit, inclusief afdekraam,
inbouwdoos, lasdoos, doorbedrading
en montage in de goot

BC182-WCD1V-G55 enkelvoudig
BC182-WCD2V-G55 2-voudig
BC182-WCD3V-G55 3-voudig
BC182-WCD3V-G55 4-voudig
(WCD units andere fabrikaten op aanvraag)

2-voudige data-outlet GIRA
Systeem 55 zuiver wit, inclusief 
inbouwdoos en montage in de goot.

BC182-D2V-G55

montageset t.b.v. inbouw 
medische gassen type AGA

art.nr.

(montagesets andere leveranciers op aanvraag)

gatdeksel t.b.v. inbouw 
medische gassen type AGA

art.nr.

(gatdeksel andere leveranciers op aanvraag)
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