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altijd bestellen onder één artikelnummer

breed toepasbare vloerpot

sterke ronde deksel van abs



HPLHPLHPLHPL INHOUDSOPGAVE

algemene informatie

systeemoverzicht

uitvoeringen

invulmogelijkheden

installatie

productoverzicht

04

05

06

07

08 - 09

10

03



HPLHPLHPLHPLALGEMENE INFORMATIE

04

Onze instortvloerdozen zijn geschikt voor toepassing 
in de gestorte vloer. Buisleiding wordt gebruikt om  
contactpunten te voeden en overige invullingen als 
data aan te sluiten. Hierom zijn alle instortvloerdozen 
van HPL voorzien van meerdere uitbreekpoorten, 
welke geschikt zijn voor buisleiding met een diameter 
van 20 millimeter.

Om bekabeling aan te brengen in de vloer kan gekozen 
worden voor verschillende toepassingen met ieder zijn 
voor- en nadelen. Lees u goed in over wat mogelijk is, om 
het meest geschikte systeem te vinden. Heeft u vragen? 
Vraag het ons en wij zullen u altijd zo goed mogelijk van 
dienst zijn, contactgegevens vindt u op het voorblad van 
deze catalogus.

HPL kent een uitgebreid assortiment. Om zeker te zijn 
dat u altijd het meest geschikte product voor ogen 
heeft, is het goed bewust te zijn van de verschillende 
mogelijkheden. Zo zijn er opties in afmeting, materiaal 
en vloertoepassing. 
Mocht bij uitzondering een product nog niet bestaan, 
dan kunnen wij tevens een oplossing op maat bieden. 
Alle HPL systemen worden namelijk volledig door ons 
zelfstandig geproduceerd in Nederland.

Naast de producten in deze brochure, bieden wij 
ook enkele mooie compacte vloerdoosoplossingen, 
vloergootsystemen en bureausystemen. Deze producten 
zijn perfect te integreren in zowel nieuwe als bestaande 
installaties.
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Het complete systeem van de ronde vloerpot bestaat 
altijd uit een dubbele wcd en twee M45-uitsparingen 
of vier data-uitsparingen. Wat betreft de invulling 
heeft u vervolgens de keuze om voor de meest 
geschikte samenstelling te kiezen. Hierdoor kunt 
u altijd de optimale situatie voor de eindgebruiker 
creëren.

Binnen het systeem, zijn er verscheidene opties om 
uw vloerpot te voorzien van elektrificatie en/of data 
en audiovisuele toepassingen. De kunststof T5 deksel 
maakt het mogelijk deze aansluitpunten toegankelijk 
te maken.

1

1 - Kunststof T5 deksel

2 - inbouwpaneel 2xWCD/2xM45 of 2xWCD/4xdata

3 - behuizing 75mm incl. uitbreekpoorten

draagkracht van tenminste 350kg

deksel met inlegdiepte 5 millimeter

uitbreekpunten onderzijde en zijkanten
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Deze compacte ronde vloerdoos is perfect toe te 
passen onder bureaus en in looppaden. Voor vaste 
aansluitpunten en als servicepunt toepasbaar. 

2x WCD + 2x M45 | artikel 763.0010
Dit product is zowel geschikt voor renovaties als nieuwbouw. Deze 
vloerpot wordt volledig samengesteld en geleverd inclusief ronde 
kunststof T5 deksel. Voor de installatie van deze vloerpot geldt een 
minimale inbouwdiepte van 75 millimeter. Dit product is voorzien 
van 2 verticaal geplaatste wandcontactdozen en 2 uitsparingen voor 
nader te bepalen Module 45 invullingen. 

2x WCD + 4x data-uitsparing | artikel 763.0015
Dit product is zowel geschikt voor renovaties als nieuwbouw. Deze 
vloerpot wordt volledig samengesteld en geleverd inclusief ronde 
kunststof T5 deksel. Voor de installatie van deze vloerpot geldt een 
minimale inbouwdiepte van 75 millimeter. Dit product is voorzien 
van 2 verticaal geplaatste wandcontactdozen en 4 uitsparingen voor 
data (15x19.6mm).
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toe te passen icm M45 inbouwpaneel

- elektrificatie
geaarde Schuko wandcontactdozen 45x45mm
rand- of penaarde  

- universele inzetplaat
geschikt voor reguliere data-connectoren en compatibel met 
de volgende snap-in adapters:

Data Cat6
HDMI
USB 2.0 
USB 3.0
Audio 3.5mm

- overige inzetplaten
te plaatsen in de M45-uitsparingen

M45 met Avaya inzetclip
M45 met XLR 3P
M45 met CAI
M45 met VGA
M45 met RCA

- blind afdekking
M45 blindplaat 22,5mm
M45 blindplaat

INVULMOGELIJKHEDEN

+

geschikt voor ledige M45 posities

230V, RJ45 en AV invulling mogelijk

randaarde en penaarde Schuko
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Situatie 1: Gestort in de vloer

Bepaal de positie van de vloerpot. Houd hierbij rekening met de plaatsing van 
uitbreekpoorten ten opzichte van relevante buisleidingen.

Stel de pot op juiste hoogte. Zorg hierbij dat de vloerpot stabiel verankerd staat zonder te wiebelen. 
Ga ook uit van de uiteindelijke hoogte van de vloer: de bovenkant afdekplaat hoort gelijk met het 
vloerpeil te liggen.

 De vloerpot hoeft slechts ongeveer waterpas te staan, later kan dit eventueel
 worden gecorrigeerd.

Bevestig nu externe bekabeling van de pot door tijdelijk de moduleplaat te verwijderen.
Wanneer bekabeling en aarde zijn bevestigd, mag alles (inclusief tijdelijke afdekplaat) terug in zijn 
oorspronkelijke positie.

 Teveel uitgeduwde uitbreekpoorten kunnen worden afgeplakt. Zo wordt 
 voorkomen dat bij het storten materiaal in de doos komt.

De afsmeervloer kan gestort worden. Let hierbij op de hoogte ten opzichte van de 
afdekplaat: door op gelijke hoogte met de afdekplaat te storten is het zeker dat de 
klapdeksel zal passen (een te laag gestorte vloer kan correcte plaatsing belemmeren).

Wanneer de vloer af is kan de klapdeksel worden bevestigd. Indien de afdekplaat nog in de vloer-
doos zit, mag deze nu worden verwijderd.

Plaats de deksel op de op de pot en schroef deze klemmend tegen de vloer. Eventueel eerder ont-
stane speling wordt hierbij automatisch gecorrigeerd.
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INSTALLATIE
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Situatie 2: Geboord in bestaande vloer

Bepaal de positie van de vloerpot. Controleer hierbij de positie van uiteindelijke buisleiding ten op-
zichte van de uitbreekpoorten in de bodem van de pot.

Boor een gat van rond 165 mm. Houd er rekening mee dat het gat de juiste diameter heeft en niet 
brokkelt bij de rand. Omdat de dekselrand hierop zal steunen is het van belang dat hiervoor extra 
zorg wordt gedragen.

 Het kan gemakkelijk werken zijn de vloerpot voor de volgende stappen 
 gedeeltelijk te disassembleren. Verwijder hiervoor de deksel en tussenplaat.

Duw waar nodig uitbreekpoorten door, haal bekabeling door de ontstane bodemgaten en sluit deze 
aan. Denk ook aan de aarding van het product, hiertoe is een kabel aan de 
tussenplaat bevestigd. Eventueel kan nu de buis doorgehaald en afgesneden worden.

Zet de pot geheel, inclusief deksel, in elkaar. De kleine schroeven komen door de grote gaten in de 
tussenplaat uit boven de vier zijsteunen van de pot. De dekselschroeven zijn langer en komen uit 
boven de vier gaten voorzien van schroefdraad in de tussenplaat.

 Omdat de schroefkoppen verschillen is het prettig werken met verschillende 
 passende schroefbits.

De complete set kan geplaatst worden in het gat. Denk eventueel aan de buisleidingen ten opzichte 
van de uitgeduwde poortjes. 

Tot slot kan de pot worden vastgezet door middel van kit, pur of lijm.
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deksel data/M45 invulling artikelnummer

Kunststof T5 deksel
2x wcd, 2x M45 763.0010

2x wcd, 4x data 763.0015

Toelichting:
De in de tabel genoemde artikelen zijn uitgevoerd met Schuko wandcontactdozen met randaarde.
Penaarde wandcontactdozen zijn op aanvraag mogelijk. 

Voor de actuele brutoprijzen verwijzen wij u graag naar:
http://www.hplsystems.nl/installatieproducten/

60mm servicebox
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