
Een energiezuil voor elke situatie
30 jaar kennis
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Hoogwaardige verlichting en bekabeling
voor elke werkomgeving
BI Select ontwerpt en maakt energiezuilen, wandgoten en medische bekabelingssystemen. Onze
oplossingen blinken uit in gebruiksgemak, veiligheid en duurzaamheid. Uit dat vakmanschap zĳn vele
unieke projecten gerealiseerd en nieuwe specials ontstaan. Of dit nu ziekenhuizen, kantoorgebouwen of
schoolgebouwen zĳn. Laat u inspireren door 30 jaar aan kennis.

Stroom en data voor professionele werkomgevingen

Een professionele werkomgeving vraagt veel bekabelingsaansluitingen op verschillende plekken in het
gebouw. De eenvoudig verplaatsbare energiezuilen van BI Select zorgen voor een probleemloze, veilige
en onzichtbare aanvoer van de bekabeling. Deze wordt gevoed vanuit het plafond of van onder de vloer
tot aan de werkplek.

Flexibel in de ruimte

Met BI Select energiezuilen kunt u ook het midden van de ruimte voorzien, zelfs in diepe
kantoorruimtes. De zuilen zĳn zo geconstrueerd dat tussentĳdse aanpassingen van de bekabeling in
een handomdraai gerealiseerd kunnen worden. Onze verplaatsbare energiezuilen kunnen door de
gebruikers zelf worden verplaatst. Onze vaste energiezuilen kunnen bĳ verbouwingen of verhuizingen
door de installateur worden meegenomen.

Energiezuilen op maat

Onze energiezuilen kunnen zeer veelzĳdig worden ingevuld, afhankelĳk van de situatie ter plaatse.
Daarnaast zagen wĳ onze eigen aluminium profielen op maat. Hierdoor kunnen wĳ de langste
energiezuilen op de markt leveren, tot maar liefst 6400 mm voor sommige profielen. Dat kan handig zĳn
wanneer u een hoog plafond heeft, extra capaciteit nodig heeft, of grote ruimtes professioneel wilt
bekabelen. Vraag één van onze adviseurs naar de mogelĳkheden.

Vanaf pagina ## vindt u de opties waaruit u kunt kiezen binnen de standaard energiezuilen.
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Veelzĳdige BP90 energiezuilen bĳ de
Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam maakt op
verschillende locaties veelvuldig gebruik van de
BP90 energiezuil van BI Select. Zo zĳn er in het
Muller-Lulofshuis op de Amstelcampus zuilen langs
de gevel geplaatst. Deze bieden elk ruimte voor vier
230V en vier data-aansluitingen. BI Select heeft de
zuilen volledig bedraad op locatie afgeleverd. De
profielengtes zĳn op de verschillende plafonds
afgestemd.

Lees meer over de BP90 energiezuil op pagina 14

Flexzuilen met een industriële uitstraling

De Performance factory in Enschede bestaat uit vier
oude fabrieksgebouwen van Polaroid. Het hele pand
heeft een open industriële uitstraling. De zwarte
flexzuilen van BI Select met speciale zwarte, flexibele
slangen passen prima in deze setting. De invulling
van de zuilen is per zuil afgestemd op de behoefte
aan data- en WCD aansluitingen ter plaatse.
De flexzuilen zĳn bovendien verplaatsbaar. Dus
mocht de bureauopstelling in de loop van de tĳd
wĳzigen, dan is verschuiven of verplaatsen van de
flexzuil zo gedaan.

Lees meer over de flexibele combizuil op pagina 6

Rĳn Ĳssel kiest voor verplaatsbare Spina

Rĳn Ĳssel is met meer dan twintig vestigingen het
grootste roc in Gelderland. Het roc wilde geen vaste
installatie omdat het onderwĳs steeds verandert.
Hierdoor verandert de vraag naar stroom-
aansluitingen elk jaar tussen de verschillende
opleidingen en locaties. Daarom heeft Rĳn Ĳssel
gekozen voor de verplaatsbare Spina vloerzuilen.
Naast de keuze voor het verplaatsbare concept van
de Spina, was de veiligheid van BI Select energie-
zuilen de doorslaggevende factor.

Lees meer over de Spina op pagina 13
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Plafondzuilen BP220 bĳ Universiteit
Maastricht

Bĳ de Universiteit Maastricht zĳn plafondzuilen nodig
omdat bĳ Humane Biologie gewerkt wordt met
bedden met apparatuur. De apparatuur is zo aan te
sluiten boven de bedden. Daarmee blĳft de
doorgang langs de bedden optimaal vrĳ. De
krachtarm die door de lange plafondzuilen wordt
gemaakt, maakte een extra stevige verankering
noodzakelĳk. De voet van de zuil is constructief
verstevigd. De kracht wordt nu opgevangen tussen
voet en zuil en niet door het plafond. Een veilige BI
Select oplossing op maat.

Lees meer over de plafondzuil op pagina 11

Hoge opvoerzuil bĳ Pranger-Rosier
Installaties

In de vergaderruimte van Pranger-Rosier Installaties
in Leeuwarden was behoefte aan meer
aansluitpunten voor beamer, laptops en andere
apparatuur. De verplaatsbare vergaderzuil heeft
zowel aan de voorzĳde als achterzĳde vier WCD-
aansluitpunten. Twee vlak boven het tafelblad, twee
dichtbĳ de vloer. De antracietkleur sluit aan bĳ de
kleur van de kozĳnen.

Lees meer over de BP220 opvoerzuil op pagina #

Friesland Campina, Amersfoort

Deze lage BP220 opvoerzuil, geheel in wit
uitgevoerd, past prima in de strakke
designomgeving van het hoofdkantoor van Friesland
Campina in Amersfoort.
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Industriezuilen met
afzuigsysteem voor Cimar
Electronics

Cimar Electronics uit Veenendaal stelt hoge eisen aan
een professionele en veilige werkomgeving. Als
specialist verzorgt Cimar de productie en assemblage
van printplaten (prints/PCB's), besturingskasten en -
panelen, schakelkasten en diverse elektronische en
elektrotechnische apparaten. In samenwerking met
installateur TechTron heeft Cimar gekozen voor
BP220 industriezuilen van BI Select.

De langste profielen op maat

Er zĳn 25 zuilen geleverd in vier verschillende
uitvoeringen. Omdat de plafondhoogten op de begane
grond en eerste verdieping verschillen, zĳn lengtes
van respectievelĳk 2750 mm en 3700 mm geleverd. BI
Select onderscheidt zich dan ook door maatwerk en
het leveren van zeer lange energiezuilen. De
aansluitingen zelf zĳn onder de hoogte van de
productietafels gemonteerd. Uit het zicht, maar altĳd
binnen bereik.

Bewezen aansluitingen in nieuwe behuizing

De dubbelzĳdig invulbare industriezuilen bevatten een
combinatie van 230V wandcontactdozen, data
aansluitingen, perslucht en een afzuiginstallatie. Cimar
had in het oude pand een beproefd en goed
functionerend afzuigsysteem, wat zĳ graag ook in de
nieuwe zuilen wilden toepassen. De R&D afdeling van
BI Select heeft onderzocht hoe we het systeem
konden integreren in de BP220 industriezuil. Dit laat
zien hoe BI Select maatwerk aansluitingen in de zuil
kan opnemen.

De lucht wordt via een PE buis afgevoerd door de zuil.
Daarnaast zĳn er op verzoek van Cimar Jung AS500
wandcontactdozen toegepast. Een mooi voorbeeld
van een goede samenwerking tussen BI Select en de
klant.

Lees meer over de BP220 industriezuil op pagina 9
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Duurzame en transparante Arquatus I
combizuilen

Duurzaamheid, transparantie en een prachtige vorm zĳn
belangrĳke eigenschappen van het FAXX gebouw in
Tilburg. Geen wonder dat is gekozen voor het ranke profiel
van de Arquatus I combizuil. Boven de bureaus zĳn slechts
de ovale buisjes zichtbaar die alle kabels boven het
plafond leiden. De energiezuilen zĳn compleet stekerklaar
en inclusief ingelegde datakabels geleverd.

Computereilanden Corlaer College, Nĳkerk

| Strakke en transparante oplossing

Het Corlaer College in Nĳkerk heeft een open en
transparante inrichting. Om de computereilanden te
ontsluiten is gebruik gemaakt van Arquatus I combizuilen.
Het onderste deel met alle wandcontactdozen en data-
aansluitingen verdwĳnt onder de tafels. Slechts de ranke
ovalen buisjes blĳven in het zicht.

Lees meer over de Arquatus I combizuil op pagina 27

Luxe Arquatus I energiezuilen in World Trade
Center Amsterdam

Bļ Russell Reynolds Associates in het World Trade Center
in Amsterdam staan luxe Arquatus I energiezuilen. In één
van de kantoren is het smaakvolle ovale profiel uitgevoerd
in RAL 9006 grĳs en voorzien van edelstaal schakel-
materiaal van Jung.

Lees meer over de Arquatus I energiezuil op pagina 24
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Combizuilen op maat bĳ NHL Stenden

Bĳ renovatie van NHL Stenden verrezen rond het
bestaande gebouw twee verdiepingen als een hoge
glazen ring. De BP220 combizuilen moesten in
diverse maten en uitvoeringen geleverd kunnen
worden binnen een van tevoren strak opgestelde
planning. Op dat punt ligt ook zeker de kracht van BI
Select.

Om de montage nog efficiënter te laten verlopen, was
vooraf per ruimte een inventarisatie gemaakt van de
werkplekken. Zo was precies bekend welk type zuil
(viervoudig of zesvoudig) van welke lengte waar nodig was.
Aan de hand daarvan zĳn alle zuilen gecodeerd met
ruimtenummers die in het bestek werden gebruikt.
Daarnaast heeft BI Select de zuilen compleet met
aansluitkabels en drop cables voor de datasnoeren
aangeleverd. Zo konden de zuilen op locatie snel en
eenvoudig worden gemonteerd.

LED Selux combizuil bĳ De Nederlandsche
Bank

In het Bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank
staan op maat gemaakte combizuilen BP220 met
geïntegreerde LED Selux armaturen. Een mooie
combinatie van BI Select energiezuilen en verlichting.
Transparantie was een belangrĳk thema bĳ het ontwerp
van het gebouw en de inrichting. De voetplaat is speciaal
op maat gemaakt, zodat deze onder het bureau paste en
niet in conflict kwam met de meubels.
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Verstelbare combizuilen met thermostaat voor Achmea

In Leeuwarden is verzekeraar Achmea gehuisvest in twee markante, naast elkaar gelegen
torens. Zĳ zĳn met elkaar verbonden via een drie verdiepingen tellend gebouw.

BI Select ontwikkelde voor Achmea in hoogte verstelbare combizuilen BP220 met een
thermostaat. Zĳ zĳn gemonteerd op een metalen bandraster in het plafond. Om toleranties te
kunnen opvangen, is rondom de buizen een precisiebuis ofwel manchet aangebracht. Met behulp
van imbusjes kunnen de zuilen zo op de juiste hoogte worden gefixeerd. De zuilen zĳn niet
afgestempeld tussen vloer en plafond en kunnen daarom gemakkelĳk worden verplaatst. Ze zĳn
voorzien van een verzwaarde voet voor optimale stabiliteit.

Lees meer over de combizuil op pagina 10
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BP220 flexibele combizuil

In situaties waar de werkvloerindeling nogal eens wil wĳzigen, maar waar wel data-
en stroom bĳ de werkplek moeten worden aangesloten is de BP220 flexibele
combizuil een ideale oplossing. Vaak worden de WCD’s aan één kant van het
dubbelzĳdige profiel gemonteerd en is de andere zĳde geschikt voor data-
aansluitingen.

Vanaf bureauhoogte (660 mm) gaat het BP220 profiel over in het aluminium
verjongingsprofiel. Vanaf 2250 mm hoogte gaat de aluminium zuil over in een
flexibele slang die de aansluitkabels verder afschermt. Deze flexibele slang wordt
aangesloten op een wit gecoate metalen systeemplafond aansluiting of op een
verzinkte kabelgootaansluiting. De verzwaarde voetplaat houdt de zuil veilig overeind
en is voorzien van een mat zwarte, slagvaste poedercoating.

Korte specificaties
Breedte x diepte x hoogte: 120×120x2550 mm
1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha wandcontactdozen, dubbelzĳdig ingevuld.
Andere fabrikaten op verzoek verkrĳgbaar.

Bekĳk de beschikbare opties op pagina 28
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BP220 vaste energiezuil

Met maar liefst twee bekabelingscompartimenten en een grote capaciteit voor
databekabeling is de BP220 van BI Select zonder twĳfel de meest veelzĳdige energiezuil.
Door de dubbele invulbaarheid is de capaciteit van de BP220 ongekend hoog. Het
inbouwmateriaal en de bekabeling kunnen wat betreft sterk- en zwakstroom volledig
gescheiden worden gehouden. De zuil laat zich niet alleen in kantoorruimtes, maar eveneens
in laboratoria goed toepassen. Het tweede compartiment kan worden gebruikt voor de
toevoer van medische gassen of andere opties. De robuuste BP220 gaat een leven lang mee
en is eenvoudig muteerbaar om aan veranderende aansluitbehoeften in de toekomst te
voldoen.

Korte
specificaties
breedte x diepte: 120×120 mm
lengte: 2750 mm / 3200 mm /
3700 mm
Buiten de door Bl Select
gehanteerde standaardlengtes
kan de lengte van de BP220
op verzoek worden gevarieerd tot
maximaal 5500 mm.

2 mm dik aluminium voorzien van
slagvaste polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op
verzoek in elke gewenste RAL-
kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha
wandcontactdozen, dubbelzĳdig
ingevuld. Andere fabrikaten op
verzoek verkrĳgbaar.

Bekĳk de beschikbare opties op
pagina 28
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Korte specificaties
breedte x diepte: 120×120 mm
lengte: 2750 mm / 3200 mm / 3700 mm

1,5 mm dik aluminium voorzien van
slagvaste polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek
in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha
wandcontactdozen, dubbelzĳdig
ingevuld. Andere fabrikaten op verzoek
verkrĳgbaar.

Bekĳk de beschikbare opties op pagina
28

De industriezuil wordt op maat ingevuld
met door u gewenst inbouwmateriaal
(CEE-norm, voorzieningen voor
perslucht of andere materialen).
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Door de dubbele invulbaarheid is de
capaciteit van de BP220 ongekend hoog.
In industriële omgevingen past de BP220
industriezuil perfect. Deze robuuste
aluminium energiezuil is vormvast, ook in
lange lengtes. De industriezuil kan tot
5500 mm uit één stuk worden geleverd en
is indien gewenst verankerbaar aan de
vloer.

BP220 industriezuil

De grote invulcapaciteit kan worden
gebruikt voor stroom, data, maar ook
voor bĳvoorbeeld zwaarder CEE
materiaal. Een van de compartimenten
kan tevens worden gebruikt voor
perslucht of voor andere industriële
aansluitingen. De zuil is stempelbaar
maar kan ook door middel van een
speciale beugel aan een kabelgoot
worden gemonteerd. Het is mogelĳk om
de energiezuilen compleet
voorgemonteerd aan te leveren op het
project. Maar soms is het ook wenselĳk
om bepaalde W-invullingen ter plaatse
(af) te monteren in de BI Select
industriezuil.
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Korte specificaties
breedte x diepte: 120×120 mm
lengte: 2750 mm / 3200 mm
Buiten de door Bl Select gehanteerde
standaardlengtes kan de lengte van de
BP220 op verzoek worden gevarieerd tot
maximaal 5500 mm.

1,5 mm dik aluminium voorzien van
slagvaste polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in
elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha
wandcontactdozen, dubbelzĳdig
ingevuld. Andere fabrikaten op verzoek
verkrĳgbaar.

Bekĳk de beschikbare opties op
pagina 28
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BP220 Combizuil
Bĳ de BP220 combizuil rond 60 mm gaat de zuil vanaf
bureauhoogte over in een buis met een diameter van 60
mm. Deze heeft een uitneembare klikdeksel, waardoor
bekabeling gemakkelĳk kan worden toegevoegd. De
metalen afscherming in het buis 60 gedeelte tussen
230V en data biedt ruimte voor twee 230V aansluit-
snoeren. De verjonging maakt dat de zuil niet al te
dominant in de ruimte aanwezig is.

Het BP220 installatiegedeelte is in hoogte variabel en biedt
daarom altĳd voldoende capaciteit voor data- en
stroomaansluitingen. U kunt er bĳvoorbeeld voor kiezen
om 230V aansluitingen in één zĳde van de zuil in te
bouwen, en data aansluitingen aan de andere zĳde.



BP220 Plafondzuil

Soms is het handiger om juist boven de
werkplek aansluitingen te creëren.
Bĳvoorbeeld als vloer en bureau om
hygiënische redenen vrĳ moeten blĳven. Dan
is de BP220 plafondzuil zonder twĳfel de
meest geschikte energiezuil. Door de dubbele
invulbaarheid is er ruimte voor heel veel
voorzieningen. Bovendien kunnen de
componenten op elke gewenste hoogte
worden gemonteerd.

De plafondzuil laat zich niet alleen in kantoren
en scholen, maar eveneens in laboratoria
goed toepassen. Het tweede compartiment
kan worden gebruikt voor de toevoer van
medische gassen. De plafondzuil kan worden
geleverd met een isolerende kunststof plaat.
De bevestigingsconstructie is per situatie en
toepassing verschillend. BI Select maakt
hiervoor een voorstel en een constructie op
maat.

Korte specificaties
breedte x diepte x lengte: 120×120x1250 mm
1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste
polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke
gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha
wandcontactdozen, dubbelzĳdig ingevuld.
Andere fabrikaten op verzoek verkrĳgbaar.

Bekĳk de beschikbare opties op pagina 28
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BP220 Opvoerzuil
De aluminium BP220 is eveneens
leverbaar als opvoerzuil, voor als de
voedingen niet uit het plafond maar
uit de vloer komen. Juist omdat de
zuil dubbel invulbaar is, voldoet zĳ
aan alle toepassingseisen en is er
ruimte voor alle noodzakelĳke
aansluitmogelĳkheden.

De zuil is in de standaard
uitvoering niet hoger dan 66 cm en is
voorzien van een speciaal ontworpen
voetplaat met rozet en topdeksel. Deze
robuuste zuil
heeft mooie, afgeronde hoeken en
kent een vlakke frontmontage. De
BP220 opvoerzuil kan bovendien in
alle gewenste RAL kleuren worden geleverd.

Korte specificaties
breedte x diepte x lengte: 120x120x660 mm 1,5
mm dik aluminium voorzien van slagvaste
polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke
gewenste RAL-kleur.

Vloerplaat groot: 160x160 mm, RAL 9011 met 4
bevestigingspunten
Paalrozet: 160x160x10mm, tweedelig, ABS,
matzwart
Dubbelzĳdig ingevuld, voorzien van maximaal 12
Peha wandcontactdozen. Andere fabrikaten op
verzoek verkrĳgbaar.

Bekĳk de beschikbare opties op pagina 28
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1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating.

Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.
20



Korte specifcaties
breedte x diepte x lengte: 120 × 120 x 2200 mm

Buiten de door Bl Select gehanteerde
standaardlengtes kan de lengte op verzoek
worden aangepast.

Krulsnoer zwart 230V 3G1,5 tot 4 meter
Verzwaarde metalen vloerplaat zwart: 450 x 450
x 6 mm
Dubbelzĳdig ingevuld, voorzien van
maximaal 12 Peha wandcontactdozen.

Plafond WCD accessoire

Met ons nieuwe plafond WCD accessoire kunt u
de BP220 laptopzuil nog sneller en eenvoudiger
aansluiten. De plafond WCD bestaat uit een
tweevoudige wandcontactdoos met een
verstelbare, metalen buis met een robuuste
bevestigingsplaat. Deze kan stevig verankerd
worden aan het plafond. En is voor veel
plafonds en toepassingen geschikt.

21

BP220
Laptopzuil
De laptopzuil is een verplaatsbare BP220
energiezuil, gevoed vanuit het plafond.
De laptopzuil maakt dit mogelĳk door de
voeding via het aluminium verjongings-
profiel en het gespiraliseerde snoer.
Hierdoor kunt u vanuit een
wandcontactdoos in het plafond of een
hoge wandgoot een cirkel van 4 meter
van stroom voorzien. De laptopzuil bevat
tot maar liefst tien 230V aansluitpunten.

Dankzĳ de verzwaarde voetplaat en het
lichte aluminium profiel heeft de
laptopzuil een laag zwaartepunt. Met dit
hefboomeffect en de speciaal ontworpen
wieltjes is de zuil eenvoudig te
verplaatsen en stabiel op zĳn plek.
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Voetplaat: 330 x 330 x 6 mm metaal,
slagvaste polyester poedercoating
RAL9011 mat zwart

Aansluitsnoer 230V 3G1,5 PUR oranje
met aangegoten
RA-steker en een lengte van 5 meter.

Deze compacte uitvoering van de laptopzuil is
ideaal voor ruimtes waar de voedingspunten
zich in de wand bevinden. U sluit de vloerzuil
eenvoudig aan op de voeding in de muur. Het
oranje PUR aansluitsnoer is sterk en valt
extra op om struikelgevaar te minimaliseren.

BP220
Spina



Korte speciфcaties
breedte x diepte x lengte: 120 × 120 x 660 mm
Buiten de door Bl Select gehanteerde
standaardlengtes kan de lengte op verzoek worden
gevarieerd.
Gewicht: 10 kg
1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste
polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke
gewenste RAL-kleur.

Dubbelzŗdig ingevuld, voorzien van maximaal 12
Peha wandcontactdozen. Andere fabrikaten op
verzoek verkrŗgbaar.

Metalen RVS handgreep
Voetplaat: 330 x 330 x 6 mm metaal, slagvaste
polyester poedercoating RAL9011 mat zwart

Aansluitsnoer 230V 3G1,5 PUR oranje met
aangegoten RA-steker en een lengte van 5 meter.
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BP90 Energiezuil

De aluminium, enkelzĳdige en slanke BP90 is bedoeld
voor werkplekken met een standaard bekabelingssituatie.
Met drie afzonderlĳke bekabelingskanalen biedt de BP90
voldoende ruimte voor gangbare toepassingen.
Zwakstroom en sterkstroom kan in deze zuil worden
gescheiden door middel van het aanwezige aluminium
DIN-profiel. Maar het is ook mogelĳk om een extra
kunststof scheidingsschot met metalen afscherming toe te
passen.

De WCD-doppen vallen strak weg in de aluminum deksel.
Dit zorgt voor een rustige uitstraling die ook nog eens
tegen een stootje kan. Het BP90 profiel heeft een eigen
kunststof plafondrozet om een nette afwerking aan het
systeemplafond te realiseren. De BP90 energiezuil is de
voordeligste zuil uit ons programma en snel leverbaar in
de maat die bĳ uw project past.
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Korte specificaties
Breedte x diepte: 95×70 mm
Lengte: 2750 mm / 3200 mm / 3700 mm Paalvoet: 65 mm
Plafondsteun: 350 mm of 700 mm

Buiten de door Bl Select gehanteerde standaardlengtes kan de lengte van de BP90 op
verzoek worden gevarieerd tot maximaal 6400 mm.

1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 8 Peha wandcontactdozen, enkelzĳdig ingevuld. Andere
fabrikaten op verzoek verkrĳgbaar.

Bekĳk de beschikbare opties op pagina 28

25



26

Arquatus I energiezuil
Arquatus I is de naam van een hernieuwde serie energiezuilen van BI Select. De esthetische waarde
speelt in de Arquatus lĳn een voorname rol. Ware sieraden voor het interieur: een must voor de liefhebber
van design. Als doorvoerzuil is de Arquatus I eveneens leverbaar. Op verzoek kan de lengte worden
gevarieerd tot een maximum van 6400 mm.
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Korte specificaties

Breedte x
diepte:138×57
mm Lengte: 2750 mm / 3250 mm Plafondsteun: 350 mm of 700mm

Buiten de door Bl Select gehanteerde
standaardlengtes kan de lengte
van de Arquatus I op verzoek worden gevarieerd tot maximaal 5500 mm.

Ovale vloerplaat: 112 x 190 mm
plaat zwart RAL 9011 met 2 bevestigingspunten
Plafondrozet: 112 x 190 mm, tweedelig, A.B.S., wit gematteerd

1,5 mm dik aluminium
voorzien van slagvaste
polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 8 Peha
wandcontactdozen, enkelzĳdig
ingevuld. Andere fabrikaten op verzoek verkrĳgbaar.

Bekĳk de beschikbare opties op pagina ...
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Arquatus I
opvoerzuil
Door het gebruik van hout in de strak
vormgegeven vloerplaat en als
topdeksel voelt deze Arquatus I
opvoerzuil zich heel erg thuis in statige
kantoorpanden. Een mooie toevoeging
aan boardrooms, vergaderzalen en luxe
kantoren. Maar ook voor monumentale
panden waar weinig aan de vaste
installatie mag worden aangepast.

Korte specificaties

Breedte x diepte x lengte: 138×57x660
mm

Buiten de door Bl Select gehanteerde
standaardlengte kan de lengte van de
Arquatus I opvoerzuil op verzoek worden
gevarieerd in afwĳkende lengtes.

1,5 mm dik aluminium voorzien van
slagvaste polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in
elke gewenste RAL-kleur.

Ovale vloerplaat in metaal, hout of glas.

Voorzien van maximaal 8 Peha
wandcontactdozen, enkelzĳdig ingevuld.
Andere fabrikaten op verzoek verkrĳgbaar.

Bekĳk de beschikbare opties voor data
units op pagina ...
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Arquatus I combizuil
Het Arquatus I profiel gaat vanaf bureauhoogte over in twee metalen ovale buisjes
die naar het plafond voeren. Daarmee wordt een hoge mate van transparantie in de
ruimte bereikt. De twee buisjes fungeren tevens als gescheiden
kabeldoorvoerkanalen. De Arquatus I combizuil laat zich uitstekend in het centrum
van bureauconfiguraties plaatsen. Voor de doorvoer naar het plafond heeft BI Select
een sierplaatje ontwikkeld ter afwerking van de dubbelovaal overbruggingssteun. De
doorvoer vestigt zo geen aandacht op zich. De lengte van de dubbel ovaal steun is
maatwerk. Geef de hoogte van het bouwkundig plafond en de hoogte van het
systeemplafond door aan uw adviseur. Wĳ helpen u graag met het bepalen van de
juiste lengte.
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Korte specificaties
Breedte x diepte: 138×57 mm Lengte: 2750 mm / 3250 mm

Buiten de door Bl Select gehanteerde standaardlengtes kan de
lengte van de Arquatus I op verzoek worden gevarieerd tot maximaal
5500 mm.

Ovale vloerplaat: 112 x 190 mm plaat zwart RAL 9011 met 2
bevestigingspunten
Paalrozet: 112 x 190 mm, tweedelig, A.B.S., wit gematteerd

1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester
poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha wandcontactdozen, enkelzĳdig
ingevuld. Andere fabrikaten op verzoek verkrĳgbaar.

Bekĳk de beschikbare opties voor data units op pagina #
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Bespaar op montage met het plafond WCD
accessoire

Het ROC Amsterdam had behoefte aan een oplossing om de montage van BP220
Laptopzuilen nog sneller te laten verlopen. In overleg met het ROC is daarom het plafond
WCD accessoire ontwikkeld.

Met het nieuwe plafond WCD accessoire kunt u de BP220 Laptopzuil nog sneller en
eenvoudiger aansluiten. De plafond WCD bestaat uit een tweevoudige wandcontactdoos met
een verstelbare, metalen buis met een robuuste bevestigingsplaat. Deze kan stevig
verankerd worden aan het plafond en op de juiste hoogte worden afgesteld.

U hoeft slechts een gat te maken in de plafondplaat voor de wcd’s, en uw aansluitpunt is
klaar. De plafond wcd is voorzien van een aansluitsnoer van 3 x 2,5 qmm met een lengte van
7,5 meter.

Tĳdwinst voor installateur en gebruiker

De verplaatsbare laptopzuil plafond is een plug & play product. Wel moet deze worden
aangesloten op een wandcontactdoos in het plafond. Nu kunt u dit natuurlĳk uitbesteden aan
uw huisinstallateur. Maar met het nieuwe plafond WCD accessoire kunt u dit ook zeer
eenvoudig zelf doen, en bespaart u dus aanzienlĳk op de kosten. Ook bĳ montage door uw
huisinstallateur, levert de plafond WCD tĳdwinst op.



Maatwerk oplossingen

BI Select heeft 30 jaar aan kennis en kunde in huis. Daarom kunnen we snel
maatwerk leveren. Elke BI Select energiezuil kan worden uitgerust met verschillende
opties met betrekking tot 230V componenten, datakabels, bevestigingscomponenten
en andere accessoires.

Op de volgende pagina’s vindt u daarom een overzicht van welke opties beschikbaar
zĳn voor elk product. Heeft u vragen over een van onze opties? Of staat de door u
gewenste optie niet in deze brochure? Neem dan contact op met uw BI Select
adviseur.



Maak een afspraak

Energiezuilen zĳn per uitstek producten die u moet zien en ervaren. Daarom komen
we graag bĳ u langs voor een gratis en vrĳblĳvend adviesgesprek.

Uw adviseur ziet er persoonlĳk op toe dat u de best mogelĳke service krĳgt. Of het nu
gaat om een levertĳd die aansluit op uw planning, maatwerkoplossingen voor uw
unieke vraag of een proefplaatsing om een oplossing uit te proberen. U vindt bĳ BI
Select dus niet alleen de beste energiezuilen, maar ook een betrokken leverancier
die u ontzorgt.

Scan de onderstaande QR-code om een afspraak te maken op locatie of Teams. Wĳ
kĳken uit naar de kennismaking.

Een vrĳblĳvende offerte aanvraag mag u ook altĳd mailen naar info@biselect.nl

Wĳ rekenen en denken graag met u mee voor de beste oplossing.
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Als innovatieve speler is BI Select gespecialiseerd in het bedenken en
realiseren van projectverlichting en bekabelingssystemen voor niet-standaard

situaties waarbĳ maatwerk is vereist.

E-MAIL: info@biselect.nl

TELEFOON: 050-3092228

BEZOEK ONS OP:

Burgemeester J.G. Legroweg
112bis 9761 TD Eelde

POSTADRES:

BI Select B.V.
Postbus 112 9765 ZJ Eelde


