
ABB Tailor-Made
Moeiteloos en razendsnel installeren



Installatie-uren zijn kostbaar. Vooral met veel repeterende 
werkzaamheden kan de installatietijd in een project flink 
oplopen. Dat kan slimmer. Daarom leveren wij  
ABB Tailor-Made. 

ABB Tailor-Made  
sneller en gemakkelijker kan niet
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ABB Tailor-Made is een concept dat staat voor gemak, 
efficiëntie, snelheid en besparen. Standaard ABB producten 
worden installatiegereed geleverd in de gewenste 
configuratie. Tailor-Made dus. 

Een slimme combinatie van dozen, schakelaar en deksels 
met connectoren garandeert een efficiënte en korte 
installatietijd. En, indien gewenst worden schakelmateriaal 
en aansluitsnoer voorgemonteerd. Het geheel wordt per 

bouwnummer of ruimte verpakt. Door al het voorbereidende 
werk op de tekentafel en in de ABB assemblage-afdeling 
te houden, verloopt het installeren straks moeiteloos en 
razendsnel. Dat werkt prettig!

Producten
Het ABB Tailor-Made portfolio omvat een reeks aan 
standaard producten die u naar hartenlust kunt combineren. 
Hieronder een aantal voorbeelden:

Naar hartenlust combineren 
van standaard producten

Hollewanddozen

Schakelmateriaal

Connectoren

Lasdozen en deksels

Aansluitsnoer
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De componenten uit het ABB-portfolio zijn uitstekend  
met elkaar te combineren. Samen vormen ze de ideale 
tailor-made oplossing. U kunt combineren met de 
volgende installatiemethoden:

Vaste aansluittechniek 
De bekende en vertrouwde componenten met slimme 
extra’s. Kwaliteit, levensduur en betrouwbaarheid  
vormen de uitgangspunten van onze omvangrijke 
portfolio. In nauw contact met gebruikers zijn de  
ABB-producten geëvolueerd en bieden ze slimme  
extra’s. Het is installeren zoals u al jaren doet, maar  
wel zo efficiënt mogelijk.

Clixys®

Clixys® vormt een zeer efficiënt systeem voor de 
backbone in laagspanningsinstallaties. De basis is een 
3-of 5-aderige vlakbandkabel. Daarop kunnen – op iedere 
gewenste plaats én met één klik van de connectortang – 
installatiedozen worden bevestigd.

Clixys® betekent beschikken over de degelijkheid van 
vaste aansluittechniek, terwijl bij het installeren de 
tijdwinst kan oplopen tot 80% per connectie! Verder 
reduceert installeren met Clixys® het verbruik van 
kabellengte aanzienlijk en neemt de overgangsweerstand 
van de installatie af. 

Stekerbaar installeren
Stekerbare producten maken aftakken vanaf de 
backbone-installatie snel en eenvoudig. Bijvoorbeeld naar 
eindpunt, verlichting of hollewanddoos. ABB biedt diverse 
stekerbare oplossingen. Zo vindt u voorgemonteerde 
hollewanddozen met steker en aansluitsnoer in diverse 
lengtes. Daarnaast biedt ABB lasdoos-deksels met 
geïntegreerde schakelingen voor razendsnel aansluiten. 
Alle stekerbare lasdozen zijn te combineren met 
chassisdelen van zowel Wieland, Adels als Wago. 

Tailor-Made
Tailor-Made betekent uw ideale totaalinstallatie creëren. 
Door slimme installatietechnieken te combineren met 
producten op maat. ABB verzamelt, monteert voor en 
verpakt uw order overzichtelijk.

Installeren met  
de ideale combinatie

Bekende en vertrouwde componenten met slimme extra’s

Gemakkelijk aftakken van de backbone

Een compleet systeem voor repeterende werkzaamheden

Uw innovatieve installatie gemaakt volgens uw specificatie
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Materiaal bestellen via de ABB Tailor-Made 
formule is heel eenvoudig:

01 Overleg

Voormontage

Levering

Tekening

Verpakking03

05

02

04

Hoe werkt ABB Tailor-Made?

In overleg met uw contactpersoon bij ABB 
- of vertegenwoordiger bij uw reguliere 
elektrotechnische groothandel - bespreekt  
u de gewenste uitvoering en verpakking. 
Deze zorgt dat het bij het ABB binnendienst 
in Ede terechtkomt.

ABB zorgt waar gewenst voor voormontage 
van de onderdelen zoals connectoren, 
aansluitsnoeren, stekers en schakelmateriaal.

Op de pakbon bij uw bestelling staat het unieke 
Tailor-Made typenummer. Een bestelling met 
dit typenummer levert eenzelfde samenstelling 
met exact dezelfde componenten op. Dat 
maakt een nieuwe order met een vergelijkbare 
samenstelling snel en gemakkelijk.

Wij maken een opstellingstekening van  
de componenten die we u ter goedkeuring 
voorleggen. Het artikel krijgt een uniek  
Tailor-Made typenummer. Dat typenummer 
kunt u gebruiken om - via de groothandel - 
het artikel bij ABB te bestellen.

Indien gewenst kunnen de diverse artikelen 
van uw bestelling per bouwnummer of ruimte 
worden verpakt en naar u verzonden.
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ABB b.v.
Low Voltage Products
Frankeneng 15, 6716 AA Ede
Postbus 104, 6710 BC Ede
Tel.: +31(0)318 66 93 00
E-mail: info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

www.abb.nl/connect 1S
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Volg ABB ook via:
 ABB_installatie
 ABBbenelux
 ABB-Benelux
 ABBInstallatie

Neem contact met ons op


