
 

  



 

  

 

SCHAKELPANELEN 
 

110 2-polige schakelaar 
111 3-polige schakelaar 
112 3-polige omkeerschakelaar 
113 Ster-driehoekschakelaar 
120 Installatieautomaat 3-voudig C-kar 
130 Sterkstroom in- uitdrukker 
131 3 drukknoppen maak/verbreek 
140 Magneetschakelaar met hulpcontacten 
141 Thermische beveiliging 
142 Handbediende motorbeveiligingsschakelaar 
143  Tijdrelais 0, 1-30 sec. 
 

210 Enkelpolige schakelaar 
211 Dubbelpolige schakelaar 
212 Serieschakelaar 
213 Wisselschakelaar 
214 Kruisschakelaar 
220 Wandcontactdoos 
230  Lamphouder E27  
 

310 1 drukknop maak 
311 2 drukknoppen maak 
312 1 drukknop verbreek 
313 Wisselschakelaar 
320 Signaallamp groen 
321 Signaallamp rood 
322 2 signaallamp rood/groen 
330 Bel 24V 
331 Schel/zoemer 24V 
340 Insteekrelais 24V 3-polig 
350 Impuls relais 
 

410 Easy relais zonder com-poort 
411 Easy relais met com-poort 
412 Ingangssimulator 
415 Easy relais zonder com-poort met netwerk 
416 Easy relais zonder com-poort 6/12 
420 Easy relais opbouw 
 

501 Busdrukker 2-knops 
502 Busdrukker 4-knops 
503 Schakelaar 8x niko 
504 Draadloze busdrukker 6-knops 
505 Draadloze busdrukker 2-knops 
506 Draadloze busdrukker 4-knops 
509 Schemerschakelaar 
511 RF ontvanger interface  
521 Ventilator 
531 Domotica module 
532 Rolluikmodule 
533 Compacte schakelmodule 
534 Compacte dimmodule 
535 PC link interface 
 

Wij leveren alleen de gegraveerde panelen. 
Er is ruime keuze uit diverse kleuren. 

 



 

  

 

 

SCHAKELPRACTICUM MEUBEL OP MAAT 

 

Als interieurvormgevers met de nodige kennis in 

de techniek en ICT zetten we samen een op maat 

gemaakt meubel neer. Dat past in de ruimte, 

waardoor deze optimaal benut wordt. 

 

Wij ontwerpen en leveren  het meubel, het 

aansluiten van de techniek laten we over aan  de 

betrokken experts. Wij bieden de mogelijkheid 

om dit uit te besteden. Een andere optie voor u  

is om dit voor eigen rekening te nemen. 

 

Het schakelpractium bestaat o.a. uit:  

 ruime werkplekken; 

 een bedieningspaneel waarop de voeding 

wordt bediend;  

 royale ruimte voor proefopstellingen; 

 opslagruimte voor o.a. meetsnoeren, 

multimeters, motoren, etc.; 

 kast(en) voor computers of overige, 

eventueel voorzien van slot; 

 het toevoegen van bijvoorbeeld 

beeldschermen, vitrines, etc.; 

 het geheel wordt afgewerkt door een kader, 

zodat het een eenheid krijgt. 

 

Elk meubel wordt per slot van rekening op maat 

gemaakt. Zijn er andere wensen, dan kunnen wij 

samen met u kijken naar de mogelijkheden. De 

ruime keuze in vormgeving, materialen en 

kleuren maken dat het meubel goed past in de 

ruimte met de gewenste uitstraling. Het geheel 

krijgt hierdoor een overzichtelijke en ordelijke 

uitstraling. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de 

huisstijl van de school er in toe te passen. 
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SCHAKELPRACTICUM MEUBEL OP MAAT 

 

Als interieurvormgevers met de nodige kennis in 

de techniek en ICT zetten we samen een op maat 

gemaakt meubel dat past in de ruimte neer, 

waardoor de ruimte optimaal benut wordt. 

 

Wij ontwerpen en leveren van het meubel, het 

aansluiten van de techniek laten we over aan  

experts/vakkundige. Wij bieden de mogelijkheid 

om dit uit te besteden een andere optie voor u is 

om dit voor eigen rekening te nemen. 

 

Het schakelpractium zoals wij hem standaard 

maken bestaat uit:  

 ruime werkplekken 

 bedieningspaneel waarop de voeding wordt 

bediend en ruimte biedt voor 

proefopstelling,  

 royale ruimte voor proefopstellingen 

 opslagruimte voor o.a. meetsnoeren, 

multimeters, motoren, etc. 

 kast(en) voor computers of overige, 

eventueel voorzien van slot 

 het toevoegen van bijvoorbeeld 

beeldschermen, vitrines, etc. 

 het geheel wordt afgewerkt door een kader, 

zodat het een eenheid krijgt.  

 

Zijn er andere wensen, dan kunnen wij samen 

met u kijken naar de mogelijkheden en deze 

realiseren 

Elk meubel wordt per slot van rekening op maat 

gemaakt. 

 

De ruime keuze in materiaal en kleur en vormgeving 

maken dat het meubel goed past in de ruimte, met 

de gewenste uitstraling. Het is bijvoorbeeld mogelijk 

om de huisstijl van de school er in toe te passen. 

 Uit ervaring weten wij dat het geheel een 

overzichtelijk en ordelijke uitstraling krijgt, dat zelfs 



 

  

Na het eerste vrijblijvende gesprek 

gaan wij aan de slag met uw 

gegevens, eisen en wensen.  

Wij brengen de situatie in beeld en 

maken een plattegrond met 

verschillende aanzichten. Daarna 

maken we een kleuren en 

materialen voorstel. Na bespreking 

en eventuele aanpassingen bieden 

we een offerte aan.  

Tekenkosten en het leveren van de  

schakelpracticumkast offreren we 

apart. 

 



 



André Kamphuis Interieur Vormgeving 
Postbus 18  

7468 ZG Enter 
 

Bezoekadres 
Dorpsstraat 58 
7468 CL Enter 

 
T. 0547 - 38 25 16 

E. info@andrekamphuis.nl 

 

www.andrekamphuis.n l  
 

Heeft u interesse of wilt u meer weten? 
Bel of mail gerust. 

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend. 
 

mailto:info@andrekamphuis.nl


 


