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Demo Techniek ontwikkelde de innovatieve oplossing voor alle aansluitproblemen waar elke 
bouwverantwoordelijke bij verbouwingen van productieruimten, versafdelingen en andere 

hygiënisch kritische ruimten mee te maken krijgt: de MultiPointUnit.  
 

In de MPU brengt u alle techniek bij elkaar, één ruime mantelbuis (verzonken of opbouw) 

geeft toegang tot de MPU, terwijl toch alle verzorgingsleidingen beschikbaar zijn. iets toch 
nog vergeten? Voor uitbreiding, herstel of aanpassing is geen hak- en breekwerk meer 
noodzakelijk: alles is direct toegankelijk. 
 

De basis van de MPU is een 
hygiënische edelstalen bui-

tenkap met speciale mon-
tageplaat. Het frontdeel is 

een gesloten geheel, waarin 
de gewenste aansluitpunten 
worden gemonteerd. De 

wandcontactdozen en koppelingen zijn steeds van het allerbeste fabricaat, zodat u niet 
alleen van een fraaie en doelmatige oplossing, maar ook van kwaliteit verzekerd bent. 
 

De toevoer realiseert u middels een of meer verzonken mantelbuizen of 
middels een opbouw mantelbuis. De grootte hiervan wordt bepaald door 

het aantal gewenste aansluitpunten. Op de afbeelding ziet u 
aansluitingen voor 230 Volt, 400 Volt, perslucht en een (afgedekte) 
USB-koppeling. Er onder is een beugel gemonteerd waar reduceerventiel 

of anderszins aan kan worden opgehangen. 
 

Elke aansluiting is denkbaar, zoals UTP (CAT5, CAT5E, CAT6), HDMI, 

DVI, eSATA2, 230 Volt, 3 fasen 400 Volt 16 Amp., 32 Amp. en zelfs 63 
Ampère. Zolang de combinaties maar voldoen aan de betreffende NEN-
normen. Combinaties van elektriciteit met water- en gasaansluiting zijn 

niet mogelijk. 
 

De lengte van de MPU bepaalt u zelf, u kunt kiezen in eenheden van 

30 cm., waarbij 90 cm. de kortst leverbare lengte is. Tevens bepaalt 
u welke aansluitingen er in gemonteerd dienen te worden en of u een 

verzonken of opgebouwde mantelbuis wilt (gaan) gebruiken.  
 

technische gegevens: 
model : MPU-200 

materiaal : roestvrij edelstaal met langsgeslepen finish K400 

normering : NEN-1010 

afmetingen (DxHxL) : 120x200x? mm 

inbouwmateriaal : naar wens opdrachtgever 

opties : alles wat denkbaar en wenselijk is 
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Delmo MultiPointUnits 
alles bij de hand…  

MULTIPOINT UNIT 


