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Levensmiddelenindustrie

Draadgoten

Defem is het meest duurzame draadgootsysteem dat op de markt 
verkrijgbaar is. Niet voor niets is het als enige draadgootsysteem ter 
wereld beloond met een DNV certificering. 
Het kan toegepast worden in de meest veeleisende omstandigheden 
zoals de voedsel-, offshore en zware chemische industrie. 

Door het gebruik van RVS AISI-316L is het Defem draadgootsysteem 
bestand tegen corrosie door vocht en zouten, inclusief de koppelin-
gen. Daarnaast is deze RVS variant bestand tegen chemische stoffen 
en zuren welke worden gebruikt in productie- en reinigingsprocessen 
in de voedsel- en de petrochemische industrie.
Hieronder vindt u een aantal eigenschappen op een rij.

Kwaliteit
Defem is verkrijgbaar in 3 materialen: elektro-gegalvaniseerd staal, 
hot-dip gegalvaniseerd staal en AISI 316L roestvrij staal. 
-  Enige draadgootsysteem ter wereld dat in de lengte wordt gelast in

plaats van in de breedte.
-  Tijdens productieproces wordt ieder laspunt afzonderlijk aange-

stuurd.
- Strenge kwaliteitscontrole in fabriek.
- Montage-onderdelen uitgevoerd in dezelfde hoge gradatie RVS.
- Geen corrosie door gasvrije verbinding in koppelingen.

Veiligheid
Het draadgootsysteem voldoet aan de belangrijkste veiligheidseisen.
-  Defem is E30 en E90 gecertificeerd vuurbestendig. Dit garandeert

functiebehoud tot 90 minuten bij temperaturen tot 1000°C volgens
de DIN 4102-12 richtlijn

-  Geschikt voor equipotentiaal vereffening volgens IEC 61537, 11:1 en
DIN VDE 0100 normering.

-  Tensilock slotbouten en moeren zorgen voor juiste kracht op kop-
pelingen.

-  Bestand tegen trillingen volgens EN50155 normering door zelfbor-
gende eigenschappen.

Snelheid
Het monteren van Defem neemt weinig tijd in beslag.
- Koppelingen maken in 30 seconden met sleutel 10.
- Gebruik van schroefloze accessoires.
- Tot 12,5 meter lengte vooraf assembleren voor prefab montage.
- Geen levertijd op bochten, aftakkingen en daal- en stijgstukken.

Toepasbaarheid
Speciaal ontwikkelde profielen voor de voedingsmiddelenindustrie 
maakt Defem draadgoot geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
-  Door C, G en Z profielen blijven kabels beschermd, bereikbaar én

goed te reinigen.
- Glad oppervlak zonder reliëf voorkomt achterblijven bestanddelen.
- Geschikt voor reiniging volgens HACCP.
-  Afmetingen van 30mm tot 622mm breedte.

-  Mini-Mesh profiel voor montage tot in kleinste ruimtes.

Stevigheid
De • Defem draadgoot staat bekend om zijn stevigheid en draag-
kracht.
Belasting tot 200kg/meter mogelijk.•
Standaard dikkere draaddiameters vanaf 5mm = +56.25% sterker•
dan 4mm.
Afstand van 5 meter overspannen zonder ondersteuning.•
Zelfde draagkracht op ieder punt van de overspanning, ongeacht•
positie van de koppeling. (Zie tabel volgende pagina)

DNV gecertificeerd!
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Mulder-Hardenberg, est. 1927, is the answer 
to professional demands in the domain of elec-
tronic related environments. We don’t just sell 
products. We use our multidiscipline knowledge 
to provide the best possible solution, designed 
to your specific interest.
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Tel.: +31 85 800 3700
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•  Industrial Automation & Services
Data Loggers
Ethernet I/O and PAC’s
Industrial PC’s
I/O for Allen Bradley
PC based I/O

•  Human/Machine Interfaces & Monitors
Keyboards & Pointing Devices
Monitor Mounts
Monitors
Operator Terminals

•  Data/Telecom & Fiber Optic Systems
Cabinets & Server Racks
Cable Management
Fiber Optic Products (FttX)
Hubs, Switches & KVM Solutions
Identification, Labelling & Tools
Structured Cabling Systems

•  Power Supplies & Power Management
Flexible Power Distribution
Power Distribution
Power Supplies

•  Components
Cable Ties
Cables, Adaptors & Accessories
Connectors
Fans, Boards & Enclosures
Pillars & Spacers
Relays, Resistors & Transformers

Kostenbesparing
Prijs is belangrijk maar het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Daarom biedt Defem 
verschillende mogelijkheden om de totale installatiekosten te reduceren. 
- Bespaar 33% op materiaal en montagetijd.
- Ondersteuning om de 2 meter in plaats van 1,5 meter.
- Reduceer materiaalkosten met 25% door equipotentiaal vereffening eigenschappen.

Certificeringen
- EN50155
- IEC 61537, 11:1
- ISO 9001 & ISO 14001
- DNV ; Det Norske Veritas Certificate
- E30 & E90
- DIN VDE 0100
- UNE 50102
- UNE EN ISO 9227
- DIN 4102-12
- UL E-80034

Mulder-Hardenberg
Naast het leveren van het Defem draadgootsysteem bieden wij de volgende voordelen om u 
het zo gemakkelijk mogelijk te maken:
- RVS AISI 316L draadgoot standaard op voorraad.
- Leveren van integraal oplossing door meedenken en adviseren.
- Ontwerpen en uittekenen van draadgootsysteem specifiek voor locatie.
- Samenstellen van Bill Of Materials aan de hand van tekening.
- Duidelijke prijsstelling; geen dagprijzen.
- Afmetingen op maat mogelijk in overleg.
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