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CPE vErwarmingsElEmEntEn/EnErgiErEgElaars/thErmostatEn

verwarmingselementen
stralingselementen

1-kring

1

bestelnr. 490150 fabrikantnr. 10.73631.004

omschrijving
stralingselement  ø 250mm 2500W 230V VC 1 energiere-
geling met temperatuurmelder met verwarmingsspoel 
aansluitingen 2+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm EGO

Voor modellen: 015-D4S

1

bestelnr. 490000 fabrikantnr. I2.02501.047

omschrijving

stralingselement  rond ø 250mm 2500W 230V VC 1 energie-
regeling met temperatuurmelder met verwarmingsspoel 
aansluitingen 2+2 aansluitingstype met porseleinen klem 
en kabel kabellengte 500mm

energieregelaars
EGO

1-kring

1

bestelnr. 380015 fabrikantnr. 50.17021.000  
 50.57021.010

omschrijving
energieregelaar  230V 13A enkel circuit draairichting rechts 
as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogen-
safgave 6-100% nr. 50.57021.010

Voor modellen: 015-D4S, 051-C

1

bestelnr. 380857 fabrikantnr. I2.02501.044

omschrijving
energieregelaar  230V 13A enkel circuit draairichting rechts 
as ø 6x4,6mm as L 23mm met porseleinen klem en kabel

toebehoren

knoppen

1

bestelnr. 112561 fabrikantnr. 524046

omschrijving
knop  energieregelaar 1-3 t.max.°C ø 42mm as ø 6x4,6mm 
afvlakking boven

Voor modellen: 015-D4S, 051-C, 330

thermostaten
regel- en maximaalthermostaten

EGO
regelthermostaten

serie 55.10/19_

1

bestelnr. 375457 fabrikantnr. 55.19219.823

omschrijving
thermostaat  t.max. 82°C 1-polig capillaire pijp geïsoleerd-
mm stopbus

Voor modellen: 415IX

serie 55.14_

1

bestelnr. 375481 fabrikantnr. 55.14022.800

omschrijving

thermostaat  t.max. 140°C instelbereik 30-140°C 1-polig 
1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 156mm capillaire 900mm 
capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 
23mm aspositie links rotatiehoek 270°

Voor modellen: 330, 361

https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/490150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/490000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/380857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/112561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/375457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/375481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
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thermostaten/schakelaars en tasters cPe

TECASA
maximaal thermostaten

1

bestelnr. 390802 fabrikantnr. SP-011ZS

omschrijving
maximaalthermostaat  uitschakeltemp. 210°C 1-polig 16A 
voeler ø 3mm voeler L 130mm capillaire 850mm capillaire 
pijp geïsoleerd 760mm

Voor modellen: 415IX

schakelaars en tasters
nokkenschakelaars

Aan/Uit

1

bestelnr. 300151 fabrikantnr. 49.22015.705

omschrijving
nokkenschakelaar  2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 
0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaans-
luiting keramiek

Voor modellen: 410-RA

4-standen

1

bestelnr. 300245 fabrikantnr. R4944015713

omschrijving
nokkenschakelaar  4 schakelstanden schakelvolgorde 0-1-2-
3 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefklem 4-polig 
bij 250V 16A

7-standen

1

bestelnr. 300244 fabrikantnr. R43.27232.800

omschrijving
nokkenschakelaar  7-standen 3-polig + signaalcontact 32A 
as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefklem 3-polig 
omgevingstemperatuur max. 150°C aspositie onder

2-schakelstanden

1

bestelnr. 300228 fabrikantnr. R49.22015.704old

omschrijving
nokkenschakelaar  4 schakelstanden schakelvolgorde 0-1-
0-2 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 
2-polig

4-schakelstanden

1

bestelnr. 300246 fabrikantnr. R4922015704

omschrijving
nokkenschakelaar  4 schakelstanden schakelvolgorde 0-1-
0-2 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 
2-polig

https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/390802?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/300151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/300245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/300244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/300228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/300246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
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CPE lamPEn/ElEktra toEbEhorEn/aPParaatsPECifiEkE bouwdElEn/knoPPEn

lampen
signaallampen

signaallampen compleet
ø 6mm

1

bestelnr. 359009 fabrikantnr. I0.65015.000  
 R1065015000

omschrijving
signaallamp  ø 6mm 230V rood kabellengte 400mm met 
serieweerstand

Voor modellen: 015-D4S, 050A, 051-C, 220-B, 330, 410-RA, 415IX

1

bestelnr. 357122 fabrikantnr. R1065015004

omschrijving
signaallamp  ø 6mm 400V rood kabellengte 210mm temp. 
bestendigheid 120°C

restwarmteaangevers

1

bestelnr. 357121 fabrikantnr. R1065015009

omschrijving
restwarmte aangever  enkel 240V aansluiting vlaksteker 
6,3mm inbouw ø 18mm

elektra toebehoren
klemmen

aansluitblokken

1

bestelnr. 550488 fabrikantnr. I0.65000.021

omschrijving netaansluitingsklem  3-polig

Voor modellen: 015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N

apparaatspecifieke bouwdelen
voor keramisch kookveld

keramische velden
keramische glasplaten

1

bestelnr. 691837 fabrikantnr. I0.63002.010

omschrijving keramiekplaat  L 360mm B 360mm dikte 4mm

Voor modellen: 015-D4S

1

bestelnr. 691838 fabrikantnr. I0.63002.002

omschrijving keramiekplaat  ø 260mm dikte 4mm

Voor modellen: 461-N

knoppen
universele knoppen

1

bestelnr. 112560 fabrikantnr. 524098

omschrijving
knop  thermostaat 1-12 t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm 
afvlakking boven

https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/359009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/357122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/357121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/550488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/691837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/691838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/112560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
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knoppen/apparaatvoeten en eindkappen/verbruiksmaterialen Cpe

1

bestelnr. 112561 fabrikantnr. 524046

omschrijving
knop  energieregelaar 1-3 t.max.°C ø 42mm as ø 6x4,6mm 
afvlakking boven

Voor modellen: 015-D4S, 051-C, 330

1

bestelnr. 110932 fabrikantnr. 524060

omschrijving
knop  schakelaar nulstreep t.max.°C ø 42mm as ø 6x4,6mm 
afvlakking boven zwart

Voor modellen: 410-RA, 415IX

fabrikantspecifieke knoppen

CPE

1

bestelnr. 112561 fabrikantnr. 524046

omschrijving
knop  energieregelaar 1-3 t.max.°C ø 42mm as ø 6x4,6mm 
afvlakking boven

Voor modellen: 015-D4S, 051-C, 330

1

bestelnr. 110932 fabrikantnr. 524060

omschrijving
knop  schakelaar nulstreep t.max.°C ø 42mm as ø 6x4,6mm 
afvlakking boven zwart

Voor modellen: 410-RA, 415IX

1

bestelnr. 112560 fabrikantnr. 524098

omschrijving
knop  thermostaat 1-12 t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm 
afvlakking boven

apparaatvoeten en eindkappen
inschroefvoeten

1

bestelnr. 691836 fabrikantnr. I0.62600.000

omschrijving
apparaatvoet  draad M8 draad L 49mm ø 31mm H 11mm 
vpe 1stuk

Voor modellen: 015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N

verbruiksmaterialen
afdichtingsmaterialen

hoge temperaturen siliconen

1

bestelnr. 890060 fabrikantnr. I0.62420.000

omschrijving lijm  PACTAN 6076 310ml 250°C antraciet

aanvullende informatie

PACTAN 6076 - koker 310 ml - antraciet 
1-componentige siliconenkit voor speciale lijm- en af-

dichtdoeleinden, die een hoge temperatuurbestendigheid 
vereisen. Het materiaal wordt ingezet voor het verlijmen van 
thermisch hoogbelaste onderdelen zoals bijv. binnendeuren 
van bakovens alsmede voor andere lijm- en afdichtingsdo-

eleinden, in het bijzonder bij kooktoestellen. Naast een zeer 
goede verouderings- en weersbestendigheid vertoont het 

materiaal ook een goede chemische weerstand. 
Temperatuurbestendigheit tot 250°C

Voor modellen: 415IX

https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/112561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/110932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/112561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/110932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/112560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/691836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
https://www.gev-online.nl/nl-nl/webshop/product/890060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors NLD&utm_content=CPE&utm_term=NLD
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