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Betrouwbare veiligheidsproducten 

Er zijn goede redenen om veiligheidsproducten voor uw toepassing te 

kiezen, maar er zijn veel meer redenen om veiligheidsproducten van Rim 

Drive Technology te verkiezen boven andere veiligheidsproducten. 

De veiligheidsproducten zijn gebruiksvriendelijk wat betekent dat ze voor 

elke gebruiker gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen zijn. 

De installatie van onze veiligheidsproducten kan zonder enige technische 

kennis. Daarnaast zijn de veiligheidsproducten onderhoudsvrij. 

 

''Eenvoud is de ultieme verfijning'' 

 

De veiligheidsproducten verhogen de systeemveiligheid en zorgen voor 

een veilige tijd op het water. Door intensief testen zijn betrouwbare 

veiligheidsproducten ontstaan om de veiligheid een optimale veiligheid te 

garanderen. 

 

Om de beste klantervaring te bieden, werken onze veiligheidsproducten 

efficiënt samen met al onze rim drive producten. 

 

 



 

  

Productnaam Hoofschakelaar 

Artikelcode 300000276 

Maximale continue stroom 275 A 

Maximale stroom 455 A 

Piekstroom 1250 A voor 10 secondes 

Pool 2x M10 

Maximale voltage 48V 

Afmetingen (LxBxH) 69x69x75 mm 

Montage 4x M5 

Netto gewicht 250 g 

 

Contactsleutel 

 

Hoofschakelaar 

Productnaam Contactsleutel 

Artikelcode 3000002606 

Aantal posities 2 

Schakelbediening Vergrendeling 

Contact configuratie Twee polig enkele output (DPST) 

Sleutel vast wanneer actief Ja 

Maximale contact stroom 1 A @ 115V AC 

IP waarde IP67 

Sleutel type Standaard 

Aansluit vorm Soldeer 

Huis materiaal Nylon 66 

Montage vorm Rond 

Toepassing Maritiem 

Diepte achter paneel 22.4 mm 

Sleutel hoek 60° 

Contact materiaal Brass CZ108 

Bedrijfstemperatuur -20 up to +65° 

Levensduur > 10000 cycles 

Nominale spanning DC 24V 

Nominale spanning AC 115V 

Standaarden RoHS compliant, UL94V-0 

 

Datasheet veiligheidsproducten 



  

Dodemanskoord 

Productnaam Shore power set  

Artikelcode 300002691 

Inhoud 
Stroomonderbreker, stroomkabel, automatische zekering, 

contactbehuizing 

Kleur Geel 

Kabellengte shore power 10 m 

Kabellengte contactbehuizing 4 m 

Contacten AISI 316 roestvrij staal 

Aarding Ja 

Gebruik buitenhuis Ja 

Zekeringswaarde 16A 

 

Productnaam Dodemanskoord 

Artikelcode 300004101 

Hoogte 60 mm 

Breedte 28 mm 

Gatmaat voor installatie 15.5 mm 

Geschikt voor 12 and 24 V 

Maximale schakelcapaciteit 5 A 

Functie Stroomonderbreker of stroomschakelaar 

 

LED 

Productnaam LED 

Artikelcode 300002605 

Afmetingen (LxBxH) 25x25x24 mm 

Bevestigingsmogelijkheden 
Ø22mm−0 mm+0.5mm Ø22.5mm−0.3 mm0 mm x 21.2 mm−0.1 

mm+0.1 mm for  
twist-proof mounting 

Hoogte van het oppervlakte 1 mm 

Beschermingsklasse IP67 

Kleuren Rood, Groen 

Connector 3x Tab terminal 2.8x0.5 mm 

Spanning 12V 

 

Shore power set 



 

  

 

RIM DRIVE TECHNOLOGY 

Klanten overtuigen, dat is onze missie. Hen overtuigen dankzij de vele 

betrouwbare uren looptijd met minimale onderhoudsintervallen en een 

hoge gebruikerservaring. Als we slagen in deze missie, zullen we slagen 

met onze visie. 

 

Bieden van elektrische oplossingen aan klanten met 

verschillende voordelen ten opzichte van verbrandingsmotoren. 

 

Het gestroomlijnde ontwerp, gecombineerd met zijn duurzaamheid en 

functionaliteit, maakt deze motor een perfecte kandidaat voor wie 

elektrisch wil varen. Door het unieke ontwerp bestaat de motor uit 

slechts één draaiend deel wat resulteert in extreem lage 

onderhoudskosten. 

In combinatie met het extreem hoge koppel, snelle responstijd en de 

compatibiliteit met zout water kunnen onze rim drive motoren in vele 

toepassingen worden uitgerust. U vindt de Rim Drive Technology 

motoren op sloepen, autonome onbemande voertuigen, ROV’s, 

onderzoeksschepen en marine gerelateerde oplossingen. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BELEEF 

COMFORT, 

BETROUWBAARHEID, 

COMPABILITEIT 



 

  

 

Wij willen onze klanten van begin tot eind ondersteunen. Om dit te realiseren bieden wij 

een breed scala accessoires aam die het gebruiksgemak van onze motoren kunnen 

vergroten. Hieronder vindt u de meest voorkomende accessoires die worden gebruikt 

door Rim Drive Technology-klanten. 

We bieden klanten ook de mogelijkheid tot individuele programmering, systemen kunnen 

op maat worden gemaakt voor een toepassing dankzij ons brede leveranciersnetwerk. 

 

Geïntegreerde Systeemoplossingen 



 

 

 

 

 
RIM DRIVE TECHNOLOGY 

Uncompromised 

 

 

Electric Motors 

www.rimdrivetechnology.nl 

31 (0) 85 482 48 55 

info@rimdrivetechnology.nl 

 

 

 

http://www.rimdrivetechnology.nl/

