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O
ver Clarke Kabel

UW CONCEPT, ONZE CREATIVITEIT

Wij produceren al 50 jaar kabeloplossingen en zijn voor 
lange tijd de grootste leverancier van kabelassemblages 
in het Verenigd Koninkrijk geweest. De productie heeft 
zich in de loop der jaren aanzienlijk ontwikkeld en wij 
hebben ons ontwikkeld tot een leverancier van 
kabeloplossingen op maat en tot een single-source 
fabrikant van kabels, connectoren en elektrische 
harnassen.

Clarke
Cable

O
p m

aat gem
aakte kabel assem

blage en productie faciliteit

Er is een enorme vraag naar 
onze ruime ervaring, niet alleen 
naar de productie, maar ook 
naar het ontwerpen 
ontwikkelen van prototypen 
voor eenmalige 
kabelassemblages.

Wij blinken uit in het aanbieden 
van kabels aan klanten die 
voorheen niet bestonden. 
Klanten waren steeds minder 
onder de indruk van de in 
elkaar geflanste oplossingen 

van andere leveranciers opbasis 
van off-the-shelf bekabeling en 
kwamen in plaats daarvan naar 
Clarke Cable om geholpen te 
worden met op maat 
ontwikkelde oplossingen.

Ons motto "uw concept, onze 
creativiteit" vat echt samen wat 
we doen. Wij nemen uw ideeën 
en behoeften en ontwikkelen ze 
in een tastbare oplossing die 
geschikt is is voor het beoogde 
doel.
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FROM DESIGN

TO MANUFACTURE
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Ons verhaal ter gelegenheid van de viering van 50 jaar Britse 
kwaliteitsproductie in 2022

1972

Clarke Cable, opgericht door Eric 
Clarke, zag het levenslicht op 15 

maart 1972. Eric ziet een kans om de 
kwaliteit en de service van de 

kabelproductie in het Verenigd 
Koninkrijk te verbeteren en vestigt 
zich boven een molen aan de rivier 

de Dane in Congleton

1976

Het bedrijf betrekt eerst het gebouw 
dat later de huidige hoofdzetel en 

productievestiging van 25.000 m² zal 
worden, op een steenworp afstand 

van de oude molen uit onze 
beginjaren.

2000s

De overname van Stacey (Europe) Ltd 
voegt een kabelboom- en 

kabelboomdivisie toe aan het bedrijf, 
met meer dan 30 jaar ervaring op dit 

gebied. Ons productaanbod wordt 
uitgebreid met kabelbomen, 

bedieningspanelen, verdeelkasten, 
accukabeloplossingen en andere 

gespecialiseerde kabelassemblages. 
Het bedrijf levert nu aan een brede 

waaier van industrieën met duizenden 
verschillende kabeloplossingen.

1990s

Grote investeringen in onze 
productiefaciliteit maken Clarke 

Cable klaar voor de 21e eeuw. Onze 
fabriek beschikt nu over meer dan 
50 spuitgiet- en krimpmachines, 

evenals een gereedschapsruimte en 
meer dan 300 verschillende 

gereedschapkoppen voor het gieten 
en krimpen. Wij beschikken ook 

over kabelknipmachines, 
stripmachines, luchtpersmachines, 
ultrasone lassers, bandopwinders, 

soldeer- en elektrische 
schroevendraaierstations, plus een 
Kwaliteitscontrole- en Testruimte.

1980s

Clarke Cable is nu de grootste 
leverancier van het Verenigd 

Koninkrijk van elektrische 
waterkokersnoeren, met een 

productie van meer dan 4 miljoen 
eenheden per jaar. 

2022

Clarke Cable blijft investeren in 
innovatieve en duurzame 

oplossingen om de technologie van 
de toekomst te voeden en te 

verbinden. We kijken uit naar ons 
50ste jaar met grote opwinding, 

voortbouwend op ons succes, met 
een reeks van nieuwe 

productontwerpen in de pijplijn.

"Nu Clarke Cable zijn 50e jaar ingaat, 
wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om onze klanten te 
bedanken voor hun hulp bij het 
bereiken van deze mijlpaal. Uw 
steun en vertrouwen in ons zijn de 
drijvende kracht achter ons 
voortdurende succes, en wat deze 
fantastische prestatie mogelijk heeft 
gemaakt. 

Wij zijn er bijzonder trots op dat wij 
50 jaar Brits ontwerp en productie 
mogen vieren vanuit onze basis in 
Congleton, in het hart van Cheshire. 
Het is een enorm lonende reis 
geweest, die ons de kans heeft 
gegeven om aan een groot aantal 
onvergetelijke projecten te werken: 
van wereldberoemde live-
evenementen en stadion tours tot 
vitale nationale 
infrastructuursystemen. 

Wij zijn nu een belangrijke 
leverancier voor een aantal 
verschillende industrieën en zijn in 
staat kabelassemblages te 
ontwerpen en te vervaardigen voor 
vrijwel elke toepassing wereldwijd. 

Clarke Cable heeft een grote 
geschiedenis van innovatie, zowel in 
zijn productontwerp als in zijn 
productieprocessen, die belangrijk 
is om te behouden terwijl wij vooruit 
kijken naar de volgende 50 jaar. Als 
een van de eerste bedrijven van 
onze soort om recycling van 
kunststof in onze 

EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER

productieprocessen te introduceren, 
nemen wij duurzaamheid serieus, en 
wij maken veel producten als directe 
en praktische oplossingen voor 
problemen van inefficiëntie - 
waardoor klanten tijd, energie en 
kosten besparen. 

Door recente gebeurtenissen, zoals 
de Covid-19 pandemie en COP26, zijn 
de uitdagingen voor het 
bedrijfsleven en de samenleving 
onder de aandacht gebracht en 
zullen we blijven investeren in 
innovatieve en duurzame 
oplossingen om de technologie van 
stroom te voorzien en te verbinden.

Ik ben bijzonder trots op het werk 
van de onderneming tijdens de 
corona pandemie, waarbij we 
kritieke verbindingen zijn blijven 
leveren aan de NHS en ziekenhuizen 
in heel Europa, alsook aan het 
ministerie van Defensie, dankzij onze 
veerkrachtige toeleveringsketen en 
ons toegewijde personeel. 
Onze principes van het leveren van 
hoogwaardige en innovatieve 
producten, uitstekende 
klantenservice en duurzame 
dienstverlening staan al sinds 1972 
hoog in het vaandel en zijn de 
leidraad voor onze volgende 50 jaar.”

         Julian Baseley, Chairman
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LIVE-EVENEMENTEN EN 
THEATER
Wij begrijpen de moderne eisen 
van toneel, stage en optredens 
en zijn betrokken geweest bij de 
productie van enkele zeer 
speciale oplossingen voor deze 
sector. Wij werken nauw samen 
met vele toonaangevende 
bedrijven die enkele van de 
grootste shows ter wereld 
produceren.

PROFESSIONELE AUDIO 
Professionele audio is een zeer 
belangrijke sector voor ons. Wij 
hebben nauw samengewerkt met 
enkele van de meest 
gerespecteerde audiofabrikanten 
en dienstverleners om 
kabeloplossingen te produceren 
voor de allerbeste audiokwaliteit 
en betrouwbaar gebruik. Wij 
begrijpen de eisen van 
professionele technici die deze 
apparatuur gebruiken.

WATERZUIVERING
Wij werken zeer nauw met cliënten 
samen om kabelinstallaties op maat te 
maken voor waterbehandelingskamers. 
Aangezien uptime van cruciaal belang is 
voor deze machines, hebben wij een 
oplossing die de manuren terugbrengt 
van een dag tot slechts een uur.

Sectoren

WIJ ZIJN WERKZAAM IN DE VOLGENDE SECTOREN

MILITAIR

Wij zijn geen onbekenden voor 
vijandige omstandigheden en zijn 
er trots op dat wij oplossingen 
kunnen bouwen voor de meest 
veeleisende omstandigheden ter 
wereld. Er zijn weinig toepassingen 
waar de vraag naar duurzaamheid 
en betrouwbaarheid groter is dan 
bij militair gebruik.

MANUFACTURING

Voor fabrikanten bieden wij zeer 
efficiënte, betrouwbare en 
duurzame oplossingen. Naast onze 
oplossingen voor 
productbekabeling kunnen wij 
kabels produceren voor veel 
verschillende productiefaciliteiten. 
Wij werken nauw samen met deze 
sector en staan al 50 jaar aan de 
top van de Britse kabelproductie.

MEDISCH
Onze medische kabeloplossingen 
zijn robuust en betrouwbaar om 
ervoor te zorgen dat een kritieke 
verbinding nooit uitvalt. Als 
erkend leverancier van de NHS 
bieden we essentiële 
connectiviteit aan ziekenhuizen en 
andere steriele medische 
omgevingen, met onze innovatieve 
en volledig antimicrobiële 
kabelassemblages.

6 Telephone +44 (0)1260 272 132    www.clarkecable.co.uk    www.clarkecable.de

Sectoren
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Sectoren INDUSTRIËLE REINIGING
We werken al vele jaren met 
klanten in deze sector, waaronder 
commerciële en industriële 
reinigingstoepassingen en 
produceren ook unieke 
connectoren om de doorlopende 
verkoop van reserveonderdelen te 
beschermen. Daarnaast 
ontwerpen we zelf één 
kabelassemblage voor 
verschillende modellen met 
verschillende connectorinterfaces.

REFRORATIE 
Wij hebben gewerkt met bedrijven 
die koel- en vrieskasten leveren 
aan grote detailhandelszaken in 
heel Europa en daarnaast ook aan 
algemene koeltechnische 
fabrikanten. Onze ervaring stelt 
ons in staat het juiste antwoord te 
bieden voor deze veeleisende 
industrieën, waaronder onze zeer 
duurzame TQ-kabel die zeer goed 
bestand is tegen olie en vet.

INDUSTRIËLE CATERING 
Wij werken al vele jaren met een 
reeks producten die worden 
geleverd aan de horecasector 
voor continu gebruik. Tot onze 
klanten behoren internationaal 
bekende voedselketens. 
Industriële magnetrons, ovens, 
waterverwarmingsapparatuur en 
soortgelijke artikelen zijn 
belangrijke producten waar wij 
voor de bekabeling verzorgen.

CONSTRUCTIE 
De bouw vereist robuuste, sterke 
assemblages en de manier 
waarop wij onze assemblages 
construeren maakt ze 
onverslaanbaar qua prestaties; 
ter plaatse getest om 
duurzaamheid en veiligheid te 
garanderen. Wij hebben 
producten geleverd voor grote 
bouwprojecten van Crossrail tot 
kerncentrales. Wij zijn ook 
gespecialiseerd in 
kabelassemblages voor tunnels.

MILIEUBEHEERSING 
Met alle aandacht voor het milieu 
is dit een gebied dat de laatste 
jaren is uitgebreid en nog zal 
groeien. Wij werken nu aan meer 
uiteenlopende projecten zoals 
windturbines en elektrische 
auto's. Ons vermogen om het hele 
spectrum van verschillende 
kabeltypes te leveren betekent 
dat wij aan de meeste verzoeken 
voor dit soort activiteiten kunnen 
voldoen.

HUISHOUDELIJKE EN 
INDUSTRIËLE VERWARMING

Ook op dit gebied zijn wij al vele 
jaren actief, van fabrikanten van 
grote huishoudelijke haarden tot 
kleinere gespecialiseerde 
fabrikanten van verwarmings- en 
ventilatieapparatuur die voor 
grote gebouwen of fabrieken 
wordt gebruikt.

BEDRIJFSTAKKEN VOORTGEZET
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Sectoren
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Volledig drievoudig geïsoleerde 
interne nylon veiligheidskooi. 
Volledig overgegoten IP44 of IP67 
bescherming. Gemaakt in het VK 
en leverbaar van 10V tot 450V. 
Geleverd met vrije uiteinden of 
afgesloten met de juiste: 
Ceeform, Neutrik, Scolmore IEC 
Lok, Volex VLock of een merk naar 
keuze.

Neutrik Powercon TRUE1 
connectoren zijn geschikt voor 
"Make or Break" onder belasting. 

Splitters

SPLITTERS

INPUT

H07RNF 3x 1.5mm
H07RNF 3x 2.5mm
H07RNF 3x 4.0mm
H07RNF 5x 4.0mm
H07RNF 5x 2.5mm

H05VVF 3x 1.5mm Arctic
H05VVF 3x 2.5mm Arctic
H05VVF 3x 4.0mm Arctic

Audio 8 Core 2.5mm

2x Power/Fibre composite

Y SPLITTER

H07RNF 2x 1.5mm
H07RNF 2x 2.5mm
H07RNF 2x 4.0mm
H07RNF 2x 4.0mm
H07RNF 2x 2.5mm

H05VVF 2x 1.5mm Arctic
H05VVF 2x 2.5mm Arctic
H05VVF 2x 4.0mm Arctic

2x Audio 4x 2.5mm

TRI SPLITTER

H07RNF 3x 1.5mm
H07RNF 3x 2.5mm
H07RNF 3x 4.0mm
H07RNF 3x 4.0mm
H07RNF 3x 2.5mm

H05VVF 3x 1.5mm Arctic
H05VVF 3x 2.5mm Arctic
H05VVF 3x 4.0mm Arctic

2x Power & 1x Fibre
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Ze zijn voorzien van een 
vergrendelingsmechanisme om 
onbedoelde ontkoppeling te 
voorkomen, en zijn IP65-
geclassificeerd voor stof- en 
waterbescherming. Aangepaste 
etikettering en kleurcodering 
beschikbaar.

Titanex 11 HO7 RNF 3 CORE 
1.50mm2/2.50mm2 Connectoren 
Powercon TRUE1
Rating 20A, 250V AC
UV-bestendige connectoren.

Splitters

Over de bedrading is een 
sterke nylon kooi bevestigd.

De hele splitter wordt 
vervolgens ingekapseld in 
een verzegelde over-mal 
die heftruckbestendig is.

Onze Y-splitter uiteinden 
hebben de kabels vastgezet 
met kabelbinders.

11

Onze splitters hebben ook een 
bevestigingsgat (voor 

kabelbinders) dat wordt vastgezet 
met een nylon buis - er is geen 
kans op blootliggende draden
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O
nze Splitters zijn "Event tough"

ONTWORPEN OM DE ZWAARSTE 
OMSTANDIGHEDEN TE WEERSTAAN

Bekijk het zelf op 
www.youtube.com/ watch?
v=EIeWHvZL6vc

SUPERIEURE CONSTRUCTIE EN 
LIJSTWERK 

Getest met 1 ton gewicht

Volledig geïsoleerde 
bevestigingsopeningen. 
Uiteenlopende assemblages en 
connectoren kunnen worden 
geleverd - om aan uw eisen te 
voldoen.

Onze Y-splitters en Tri-splitters 
zijn ontworpen om zelfs de 
zwaarste omstandigheden te 
weerstaan.

Wij hebben onze splitters 
getest om er zeker van te zijn 
dat ze volledig kunnen blijven 
werken, zelfs als er een manlift 
van 3 ton over de eenheden 
heen rijdt tijdens het gebruik.

Het volle gewicht van de 
manlift (tot een ton) heeft 
geen effect dankzij de aparte 
interne heavy duty plastic kooi 
van Clarke Cables product 
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3 FASE EN EENFASE 
SAMENSTELLINGEN
3 Fase kabelassemblages 
verkrijgbaar in verschillende 
ampères en tot 5 aders voor 
gebruik in splitters, PCE industriële 
stekkers en contactdozen.

Ideaal voor gebruik in het 
elektriciteitsnet, op podia, 
nutsbedrijven, stroomgeneratoren, 
schakelinstallaties en elektrische 
besturingssystemen.

3 Fase podiumverlichtingsvoedingskabels 
met koudkrimprubber en speciaal 
ontworpen tules voor extreme 
duurzaamheid, flexibiliteit en waterdichtheid

4mm 5 aderige Splitterrubber 
H07 kabel met IP-geschatte 
verbinding

Y Splitter matrijs uit onze eigen gereedschapskamer

Wij produceren traploze 
stroomverdeelsystemen met behulp van 
onze beste kabelsplitsingstechnologie in 
zijn klasse

13

O
nze Splitters zijn "Event tough"

SPLITTER
UNDER 1 TONNE

OF WEIGHT
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Clarke Cable biedt een bijna 
oneindige gecombineerde 
stroom en licht festoon stijl 
stroom distributiesystemen.

In tegenstelling tot distrodozen 
met wartels zijn deze volledig 
gegoten om het binnendringen 
van zand en water te 
voorkomen. De 16A 3-aderige 
flexibele gele Arctic kabel, 
verkrijgbaar in 110V of 230V, 
biedt een lineair 
voedingssysteem dat geschikt is 
voor alle soorten 
werkzaamheden op het terrein. 

Stroom
distributiesystem

en

14

STROOMDISTRIBUTIESYSTEMEN

Zware gegoten verbindingen 
zorgen ervoor dat deze geschikt 
zijn voor het zwaarste industriële 
gebruik. Sterk intern omhulsel 
omhult de kabels alvorens ze om 
te gieten, waardoor verbindingen 
met dubbele sterkte ontstaan. 
Power T drop type voor 
stroomverdeling.

Variabele lengtes 2,5 mm² tot 100 
m met druppels verkrijgbaar 
volgens uw wensen.

Elke tussenruimte kan worden 
voorzien van een mix van 
verlichting en stroom. Voor 
gebruik met verlichting en klein 
elektrisch gereedschap. Ook 
verkrijgbaar in 4mm².

Telephone +44 (0)1260 272 132    www.clarkecable.co.uk    www.clarkecable.de

– Drievoudig geïsoleerd voor
maximale veiligheid

– Binnenste nylon
veiligheidskooi voor sterkte
en veerkracht

– IP67 of IP44 bescherming
– Verschillende Ceeform-

stekkers en -aansluitingen
kunnen worden gemonteerd
met de juiste
koppelinstellingen

KWALITEIT EN STERKTE
Gebouwd volgens de hoogste 
standaard van veerkracht en 
productduurzaamheid om zware 
tour-omgevingen aan te kunnen.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT
Lage minimum 
bestelhoeveelheid en snelle 
doorlooptijden.

Stroom
distributiesystem

en
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32 AMP EN 16 AMP HEAVY DUTY "Y" 
EN TRI SPLITTERS

MERKIDENTITEIT
Kleurencoördinatie en 
brandingopties beschikbaar 
voor circuitidentificatie ter 
plaatse.

AANVULLENDE OPTIES
– Kan worden afgesloten met

IP67 stekkers en
koppelingen of Neutrik
Powercon stekkers of
connectoren

– Alle zijn gemonteerd met
de juiste koppelinstelling

– Kan worden gebruikt om
Video Walls van stroom te
voorzien samen met Clarke
Cable Waterproofed
Socapex Spider



MENNEKES 

KOPPELINGEN & VERBINDINGSSTUKKEN

Koppelingen &
 Verbindingsstukken

16

PCE 

Koppelingen &
 Verbindingsstukken

17

MIDNIGHT BLACK MENNEKES

Ook verkrijgbaar in 
‘Middernacht Zwart’, speciaal 
gebouwd voor de evenementen 
industrie

A
CURRENT

V
VOLTAGE

HZ
FREQUENCY

16
IP67

32
IP67

125
IP67

110

240

415

110

240

415

110

240

415

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

Telephone +44 (0)1260 272 132    www.clarkecable.co.uk    www.clarkecable.de
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Stroom
- en Gegevensdistributie

Clarke Cable blinkt uit en is 
gespecialiseerd in stroom- en 
signaaldistributie. Het bedrijf 
heeft slimme en unieke 
systemen ontwikkeld om 
zowel stroom als gegevens via 
één kabel te leveren.

Dit kunnen 2 circuits zijn of 
zoveel als nodig. Inclusief 
glasvezel- of datakabel met 
meerdere onderbrekingen op 
variabele plaatsen over de 
lengte.

STROOM- EN GEGEVENSDISTRIBUTIE

Elke combinatie of mix van 
bekabeling kan worden 
opgenomen in een centraal 
omhulsel, dat uiterst robuust 
is en gemakkelijk in goede 
staat te houden.
Een veelzijdig product voor 
vele gebieden, waaronder 
tournees, concerten en 
tentoonstellingen.

Alle producten kunnen 
worden gebrandmerkt met uw 
naam en onderdeel nummer 
om identificatie te 
vergemakkelijken en verlies 
van apparatuur ter plaatse te 
voorkomen.
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Stroom
- en Gegevensdistributie

– Drievoudig geïsoleerd voor 
maximale veiligheid

– Binnenste nylon kooi voor 
sterkte en veerkracht

– IP44-bescherming voor 
binnen of IP67-bescherming 
voor buiten

– 18 aders van 2,5mm2 (14AWG) 
stroom

– 1 paar DMX512-kabel, extra 
robuust, dubbel afgeschermd, 
lage capaciteit Proplex-merk

TIJDSBESPARING

66% besparing op de 
voorbereidingstijd.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT
Lichtgewicht en flexibele 
constructie met drievoudig 
geïsoleerde stroomonderbrekers. 
Zit permanent in uw truss in 8' of 
10' standaard lengtes.

SOCAPEX EN 
GEGEVENSVERSPREIDINGSKOORDEN

AANVULLENDE OPTIES
– 3 of 5 Pin Neutrik XLR
– Keuze van connectoren
– IP44 of IP67 bescherming
– 8’ of 10’ standaard lengtes
– Aangepaste lengtes 

beschikbaar

Telephone +44 (0)1260 272 132    www.clarkecable.co.uk    www.clarkecable.de
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Spiraalsnoeren voor Netspanning

SPIRAALSNOEREN VOOR NETSPANNING

Bij Clarke Cable begrijpen we hoe 
belangrijk het is dat een kritische 
verbinding nooit uitvalt, vooral 
voor medische toepassingen. 

De medische industrie is in 
toenemende mate afhankelijk 
van connectiviteit voor de 
diagnose en behandeling van 
ziekten en letsels. 

Wij ontwerpen en vervaardigen 
een brede waaier van 
betrouwbare, duurzame en 
hoogwaardige assemblages voor 
gezondheidszorgomgevingen en 
andere steriele omgevingen.

Onze krulkabel is slechts één 
voorbeeld van onze ontwerpen 
die momenteel worden gebruikt 
in palliatieve en intensieve 
zorgafdelingen. Gebouwd voor 
de NHS, zijn ze getest op zwaar 
gebruik op crash carts van de 
Spoedeisende Hulp.

VOLLEDIG ANTIMICROBIËLE 
ASSEMBLAGES 

Antimicrobiële kabels 
verminderen het risico van 
infectieverspreiding in 
gezondheidszorgomgevingen door 
micro-organismen te doden die 
met de kabel in contact komen, 
waaronder bacteriën (zoals MRSA, 
VRE, ESBL en Staphylococcus 
aureus), virussen en schimmels. 

Onze volledig antimicrobiële 
kabelassemblages bieden 
ingebouwde infectiebestrijding, 
zonder dat extra antimicrobiële 
kabelkanalen nodig zijn.

De antimicrobiële formule maakt 
integraal deel uit van de kunststof 
die in onze producten wordt 
gebruikt. Dus in tegenstelling tot 
andere kabelassemblages waar 
antimicrobiële middelen als 
oppervlaktecoating worden 
aangebracht, blijven de actieve 
stoffen in onze assemblages 
werkzaam, zelfs als de kabel 
bekrast of licht beschadigd is. 
- Duurzaam, hoogwaardig gietwerk 

om connectoren en stekkers te 
beschermen

- Slijtvaste, goed zichtbare en zeer 
verlengbare & elastische kabels 
die bestand zijn tegen intensief 
gebruik op draagbare apparaten, 
en om slepende kabels te 
voorkomen

21

Spiraalsnoeren voor Netspanning

H05BQ-F 300/500V

– 3 x 0.75mm sq
– Orange, black
– 3 x 1.00mm sq
– Orange, black, grey

H07BQ-F 450/750V
– 3 x 1.5mm sq
– 3 x 2.5mm2

– Orange, black, blue, yellow

KENMERKEN
– Isolatie:

Rubber 3GI3 volgens VDE 0207 
deel 20

– Mantel:
Polyurethaan 11YM1 volgens 
VDE 0250 deel 818

– Hydrofoob bestand tegen 
oliën en zuren

– UV-bestendig, slijtvast, hoge 
stralingsbestendigheid

– Halogeenvrij, antimicrobieel
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Stekkers &
 Connectoren

STEKKERS

Ons assortiment stekkers en 
connectoren betekent dat u 
voor een groot aantal landen 
een enkele leverancier kunt 
kiezen. Deze kunnen van een 
groot aantal tags worden 
voorzien. Wij hebben meer dan 
200 verschillende markerings 
aanbrengers om een zo groot 
mogelijk aantal opties te 
kunnen bieden.

Clarke Cable giet al 50 jaar 
elektrische stekkers in elkaar 
en deze zijn volledig 
goedgekeurd en voldoen aan 
de hoogste eisen. Wij bieden 
een assortiment aan van 
gegoten en losse stekkers en 
connectoren voor een groot 
aantal kabels, zoals PVC, 
rubber, arctic, LS0H en 
polyurethaan.

WORLDWIDE ‘PLUGS’:
South Africa

Australia

Denmark

New Zealand

UK 

Italy

Israel

Europe

Switzerland 

North America

IMQ CEI 23-5
3 Pole 10A
Italian Plug
Clarke Code: C36

REWIREABLE 

SI32 3 Pole 10A  
Israel Plug
Clarke Code: C20

SEV-1011/IEC 60884
3 Pole 10A  
Swiss Plug
Clarke Code: C27

Euro/Schuko 
Quality German
manufactured

23

Stekkers &
 Connectoren

NON-REWIREABLE 

IEC 60884-1
3 Pole 15A  
Moulded Plug  
South African 
Clarke Code: C10

CEE-7XV1 2 Pole
2.5A  
Moulded Euro Plug 
Clarke Code: C12

IEC 60884-1 3 Pole 
10A  
Moulded Danish Plug 
Clarke Code: C13

CEE-7XV11
2 Pole 16A  
Moulded Euro Plug 
Clarke Code: C9

CEE-7V11 Schuko 
German Waterproof
3 Pole 10/16A  
Moulded Euro Plug IP44 
Clarke Code: C15

BS 1363/A Pt 1 1995 
3 Pole  
UK Plug
Clarke Code: C18M

BS 1363/A Pt 1 1995 
3 Pole  
UK Plug (Orange)
Clarke Code: C18M

AS/NZ53112  
3 Pole 10A 250V  
Australian &  
New Zealand Plug
Clarke Code: C3

NEMA 1-15P
2 Pole 15A  
North American Plug 
Clarke Code: C6

AS/N25 3112 2 Pole 
10A 250V  
Australian & New
Zealand Plug 
Clarke Code: C4

5-15 3 Pole 15A  
North American Plug 
Clarke Code: C5

Schuko CEE-7V11 3 
Pole 16A 250V 
Moulded Euro Plug 
Clarke Code: C7

Schuko CEE-7V11
3 Pole 16A 250V 
Moulded EuroPlug 
Clarke Code: C8 Printing facilities available, for company logos, “hospital property” markings, or 

any customised markings on most assemblies.
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Stekkers &
 Connectoren

CONNECTOREN

Koude en warme conditie 10A, 
2-polig en 3-polig, recht en 
onder een hoek tot 16A, voor 
een grote verscheidenheid 
aan toepassingen.

3 Pole 10A  
Hot Condition  
Connector
Clarke Code: C1  
Int’l Code: C15

3 Pole 10A  
Non Rewireable
Cold Condition Connector 
Clarke Code: C11  
Int’l Code: C13

3 Pole 10A  
Non Rewireable Straight 
Connector
Clarke Code: C16  
Int’l Code: C13

2 Pole 10A  
Non Rewireable  
Straight Connector
Clarke Code: C17  
Int’l Code: C17

3 Pole 16A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C19  
Int’l Code: C19

3 Pole 10A  
Cold Condition  
Connector
Clarke Code: C2  
Int’l Code: C13

3 Pole 10A  
Cold Condition  
Connector (Orange)
Clarke Code: C2

3 Pole 10A  
Non Rewireable Straight 
Male Connector 
Clarke Code: C21  
Int’l Code: C14

3 Pole 10A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C22  
Int’l Code: C15

Wij hebben ook 50 jaar ervaring 
in het gieten van elektrische 
connectoren. Ze zijn volledig 
goedgekeurd door diverse 
instanties om aan de hoogste 
specificaties te voldoen. Ons 
assortiment van gegoten en 
losse stekkers heeft 
goedkeuringen om te passen op 
een groot aantal kabels, zoals 
PVC, rubber, artic, LS0H en 
polyurethaan.

NON-REWIREABLE
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Stekkers &
 Connectoren

3 Pole 10A  
Non Rewireable Angled 
Male Connector 
Clarke Code: C23  
Int’l Code: C14

3 Pole 16A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C24  
Int’l Code: C19

2 Pole 10A  
Non Rewireable Angled 
Female Connector 
Clarke Code: C25  
Int’l Code: C17

3 Pole 10A  
Non Rewireable  
Straight Connector
Clarke Code: C26  
Int’l Code: C13

3 Pole 16A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C28  
Int’l Code: C19 

3 Pole 16A  
Non Rewireable Angled 
Female Connector 
Clarke Code: C29  
Int’l Code: C19

2 Pole 2.5A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C30  
Int’l Code: C7

3 Pole 2.5A  
Non Rewireable Straight 
Female Connector 
Clarke Code: C31  
Int’l Code: C5

2 Pole 16A  
Right Angled
Clarke Code: C32  
Int’l Code: C19

3 Pole 110V 
American Non 
Rewireable Connector
Clarke Code: C33  
UL817 & 498

3 Pole 10A  
Straight Cold Condition
Connector with attached 
earth wire
Clarke Code: C34  
Int’l Code: C13

3 Pole 10A  
Angled Cold Condition
Connector with attached 
earth wire 
Clarke Code: C35  
Int’l Code: C13

2 Pole 10A
Non Rewireable Angled 
Male Connector 
Clarke Code: C37  
Int’l Code: C18

Clarke Code: C39  
Y Connector

3 Pole 16A  
Non Rewireable Straight 
Male Connector 
Clarke Code: C40  
Int’l Code: C20

2 Pole 10A  
Non Rewireable Straight 
Male Connector 
Clarke Code: C41 
Int’l Code: C18
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Evenem
ent Industrie Leads

Clarke Cable kan een breed 
scala van gespecialiseerde 
kabels leveren, specifiek voor 
de AV- en evenementen 
industrie.

EVENEMENT INDUSTRIE LEADS

125A 3P 
Plug to Powerlock 
Adaptor

15A Cable Splitter 
Moulded Plug / C60 Y 
Splitter / Permaplug 
Sockets P/N EC0006

16A 
Tri Splitter

16A 1PH 
Extension Cable  
with Midnight Black 
Plug and Couplers

16A Multi Splitter  
to Splitter - 
design your own 
configuration

16A Extension
Leads with Clarkes 
Grommet (Grommet 
optional)

16A Two Way
Splitter with  
Midnight Black Plug 
and Couplers

20A PowerCON
True1 Splitter P/N 
EC0005

5pin DMX Lighting 
Control Cable Lead

63A 3 Phase Plug
to 125A 3 Phase 
Socket

American Extension 
Splitter Cords Twist 
Locking

Female Socapex 
Spider 1mt Leads 
with 15A Plugs
(Fan-In) P/N EC 0002

Break Out's, Break In's, Fan 
Out's, Fan In's, Motor Fan Out's, 
Motor Fan In's, Splitters, 
Spiders en zelfs Rubber 
Chickens - wij kunnen ze 
allemaal leveren!

27

Evenem
ent Industrie Leads

Female Socapex 
Spider 1mt Leads 
with 16A Plugs
(Fan-In) P/N 0001

Male Socapex Spider 
1mt Leads with 15A 
Sockets (Fan-Out) 
P/N EC 0003

Male Socapex Spider 
1mt Leads with 16A 
Black Sockets (Fan-Out)
P/N EC 0004

PowerCON 
True1 Tri Splitter

Socapex to True 1 
Spider Fan Out

Socopex Extension’s Tri Splitter Free End 
P/N C61

Y Splitter Free End  
P/N C60 (16A splitter)

Miscellaneous 
Floorcare products 
available in variable 
lengths

Miscellaneous 
Floorcare products 
available in variable 
lengths

Miscellaneous 
Floorcare products 
available in variable 
lengths

Miscellaneous 
Floorcare products 
available in variable 
lengths

Miscellaneous 
Floorcare products 
available in variable 
lengths

Miscellaneous 
Grommets
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KABELBOMEN

Clarke Cable heeft meer dan 30 jaar ervaring op dit zeer 
gespecialiseerde gebied en een fantastische reputatie in 
het produceren van kabelbomen van hoge kwaliteit voor 
een breed scala van toepassingen en industrieën, 
waaronder:
– Elektrische en hybride 

voertuigen

– Voertuigen voor openbare 
diensten

– Commerciële Voertuigen

– Militairen

– Verwarming, Ventilatie en 
Airconditioning

– Professionele audio

– Medisch en 
Gezondheidszorg

– Waterbehandeling

– Live-evenementen en 
theater

– Productie

– Bedradingsbomen

– Kabelbomen

– Bedieningspanelen

– Verdeelkasten

– Voedings- en 
accukabeloplossingen

– Gespecialiseerde 
kabelassemblage

– Diagnostiek

– Platte lintkabel

– Splitsen, solderen en vertinnen

– Sleeving en afscherming

– Bundelen en beveiligen

– Automatisch en handmatig 
krimpen

– Molex, JST, en op maat 
gemaakte componenten
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KABELBOMEN

Clarke Cable vervaardigt kabelboom assemblages op maat met 
oneindig veel verschillende configuraties en vereisten. Wij hebben 
enkele van de meest geavanceerde productiefaciliteiten en 
uitgebreide ervaring in het leveren van hoge tolerantie en 
consistente kwaliteit, elke keer weer.

OVER GIETEN
Dankzij onze eigen 
spuitgietmachines kunnen wij 
waterdichte kabelassemblages 
produceren, waardoor ze 
geschikt zijn voor veeleisende 
omgevingen. Onze vormstukken 
zijn bestand tegen schokken, 
voortdurende buigingen en 
trillingen, zonder dat de 
assemblage zelf wordt 
beschadigd.

AUTOMATISCH KNIPPEN, 
STRIPPEN EN KRIMPEN
Door gebruik te maken van onze 
uitgebreide reeks volledig 
gekalibreerde snij-, strip- en 
krimpmachines kunnen 
kabelassemblages worden 
geleverd met eindverbindingen 
en in elke lengte, kleur en 
penconfiguratie - wij kunnen 
zowel afgeschermde als niet-
afgeschermde versies leveren.

ISO:9001 EN BSI 
GEACCREDITEERD
Wij produceren al onze kabels en 
assemblages in het Verenigd 
Koninkrijk, volgens een zeer hoge 
standaard met behulp van 
hoogwaardige componenten die 
door onze gespecialiseerde 
teams worden geassembleerd. 
Onze flexibiliteit en ons 
aanpassingsvermogen als bedrijf 
betekenen dat wij vaak kortere 
productieruns en zelfs kortere 
doorlooptijden aankunnen.

KWALITEIT/TESTEN
Onze eigen kwaliteits- en 
testafdeling zorgt ervoor dat 
alleen producten van de hoogste 
kwaliteit onze fabriek verlaten. 
Alle assemblages worden getest 
en gecontroleerd, zowel visueel 
als elektronisch, op continuïteit 
en conformiteit.
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Wij hebben ons eigen ontwerp van 
waterdichte Socapex ontwikkeld en leveren 
alle soorten Neutrik en andere connectoren 
om het volledige gamma kabel voor 
verlichtingssystemen aan te bieden.
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Evenem
ent Industrie Leads

Wij verkorten de installatietijd met 
meer dan 66% door gebruik te 
maken van onze lichtlijnen op 
voorgeladen trussen, waardoor een 
snelle plug-and-play installatie 
mogelijk is, met 
onderdeelnummerlabels inclusief 
logobranding.

Ze worden gebruikt op vele festivals 
en concerttournees en hebben een 
bewezen staat van dienst op het 
gebied van betrouwbaarheid en 
efficiëntie tijdens installatie en 
afbraak. Evenementen omvatten 
onder meer een snelle opstelling 
van de lichtbekabeling voor het 
wereldberoemde Pyramidepodium 
van Glastonbury. 

LICHT

KWALITEIT EN STERKTE
Gebouwd volgens de hoogste 
standaard van veerkracht en 
productduurzaamheid om zware 
tour-omgevingen aan te kunnen.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT
Lage minimum 
bestelhoeveelheid (op 
aanvraag) en snelle 
doorlooptijden met 
gegarandeerde kwaliteit.
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Evenem
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Clarke Cable werd ook gekozen om kabelbundels te 
leveren voor de voeding van 840 LED 
stroboscoophouders voor gebruik tijdens de 
Beyoncé Formation World Tour tijdens 49 optredens.

WATERDICHT  SOCAPEX SPIDER

– Verwijdert het binnendringen 
van water aan de achterkant van 
de connector

– Elimineert de "waterput" 
geassocieerd met traditionele 
Socapex

– Individuele waterafdichting op 
elke poot van de Spider

– Kabel heeft zijn eigen 
trekontlasting voor maximale 
ondersteuning

– Verhoogt de IP-waarde van de 
volledige assemblage

– Kan "Fan In" of "Fan Out" 
georiënteerd zijn

– Oorspronkelijk ontworpen voor 
XL Video

AANVULLENDE OPTIES
– Kan worden afgesloten met IP67 

stekkers en koppelingen of 
Neutrik Powercon stekkers of 
connectoren

– Alle zijn gemonteerd met de 
juiste koppelinstelling

Kan worden gebruikt om Video 
Walls van stroom te voorzien samen. 
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Licht

MET RUBBER BEKLEED
De met rubber beklede versie 
van de vergrendelring is nu ook 
beschikbaar op de SSX 19-polige 
en 16-polige connectorseries. 
Voor een snelle identificatie van 
uw kabels door middel van 
kleurcodering zijn er vier 
verschillende kleuren 
beschikbaar: zwart (standaard), 
rood, blauw, geel. Voor andere 
kleuropties kunt u altijd contact 
opnemen met onze 
verkoopafdeling. 

Onder de rubberlaag hebben we 
de kenmerken behouden van 
onze eigen heavy-duty metalen 
ring, die alom wordt 
gewaardeerd en in de industrie 
een nieuwe standaard heeft 
gesteld wat betreft sterkte en 
duurzaamheid.  

SYNTAX VOOR GEKLEURDE 
SLUITRINGEN VAN KWALITEIT

Het doordachte ontwerp van de 
vergrendelring zorgt voor een 
optimale grip over de hele omtrek 
en een gemakkelijke koppeling. 
De dikwandige metalen 
binnenring biedt namelijk een 
ongeëvenaarde weerstand tegen 
alle mogelijke vormen van 
misbruik.

Het is een evolutie van de met 
rubber beklede ringen die 
gewoonlijk op de markt worden 
aangetroffen en lost het 
probleem op dat zij mechanisch 
zwakker zijn in vergelijking met 
ringen met een volledig metalen 
constructie.

GEKLEURDE GEANODISEERDE 
SLUITRINGEN
Beschikbare kleuren op aanvraag: 
Blauw - Rood - Goud - Groen - Purper 
- Zilver
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Licht
PANEEL- EN INLINE-VERSIES

De SYNTAX SSX-serie, ontworpen 
voor professionele 
verlichtingstoepassingen en 
volledig compatibel met de 
standaard Socapex 419-serie, is 
uiterst robuust en gemaakt van 
een dikwandige machinaal 
bewerkte aluminiumlegering, 
met een slijtvaste zwartgelakte 
of geanodiseerde afwerking.

De thermoplastische isolerende 
inlage maakt het gebruik van 
verwijderbare contacten 
mogelijk, zowel crimp- als 
soldeercontacten.

De unit is volledig IP67 
waterdicht als hij is gekoppeld.

Elektrische veiligheid en 
conformiteit worden 
gegarandeerd door de interne 
isolatie van de schalen,

verkregen door een 
veiligheidsisolerende huls die 
elektrische schokken voorkomt, 
en door "first make last break" 
aardcontacten. Aardingsringen 
maken bussing van de 
aardingscontacten mogelijk. 
Vergrendelringen en 
achterschalen zijn ontworpen 
voor eenvoudige hantering.
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Video Visueel

Clarke Cable werkt samen met 
enkele van de grootste namen 
in de evenementen- en media-
industrie om visuele producties 
van de hoogste kwaliteit te 
leveren. Onze innovatieve 
ontwerpen worden gebruikt 
voor concerten, muziektours en 
festivals, bedrijfsevenementen 
en conferenties, evenals 
theater-, film- en TV-producties 
wereldwijd

VIDEO VISUEEL

Onze video-oplossingen maken 
het mogelijk playback content of 
live beelden weer te geven zonder 
verlies van signaalkwaliteit, terwijl 
onze elegante en efficiënte 
ontwerpen de op- en afbouwtijd 
verkorten. Onze expertise op het 
gebied van 
kabelsplitsingstechnologie en 
onze filosofie van voortdurende 
ontwikkeling en verbetering 
maken Clarke Cable tot de ideale 
partner op dit zeer 
gespecialiseerde gebied
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Video Visueel

Wij leverden de complexe 
videobekabeling voor het 
toernee van de bekende band 
Muse met de vliegende 
videopiramidemuur voor 124 
shows. Hoewel de bekabeling 
zeer complex is, werd deze 
geleverd in een eenvoudig plug-
and-play formaat, zodat het 
opzetten en afbreken een zeer 
eenvoudig proces was. 

De bekabeling doorstond met 
gemak de ontberingen van de 
tour met uitstekende feedback. 
Een soortgelijke behoefte werd 
geleverd voor de BMW stand op 
de Frankfurt Motor Show waar 
BMW hun nieuwe i3 en i5 
elektrische auto's presenteerde. 
De uiterst dynamische 
presentatie vereiste de 
allerbeste 
videobeveiligingsbekabeling.
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Video Visueel
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“Genius solution”

VEZEL MET MEERDERE VERMOGENS/
MULTI-MODE 4 KERNEN
– 2 netvoedingscircuits

afgesloten met keuze uit 
IEC /Ceeform /Neutrik 
voedingsconnectoren

–

–

Multi-mode robuuste 
vezelkernen
Vezel afgesloten met Neutrik 
of Lemo connectoren

MEERVOUDIGE VOEDING/
CAT 5/6/7 VOOR LED MUREN

– 2,5 mm2 voor stroomcircuits 
met volledige 16 
ampèrebelasting

– Robuuste Cat 5/6/7 voor 
gegevensbeheer

– PUR omhulsel voor 
duurzaamheid

VOEDING/CO-AXIAAL/CAT 5 
VOOR PROJECTIESYSTEMEN
– Stroom/Signaal/Controle 

in 1 kabel met gekozen 
aansluitingen

– Tot 32-amp stroom met 
keuze van 
stroomconnector 

– Robuuste buitenmantel 
voor maximale 
bescherming 

TIJDSBESPARING
Onze oplossingen met één 
kabel verkorten de 
installatie- en afbraaktijden.

BRANDING

Gemerkt met uw naam/
onderdeelnummer voor 
betere identificatie.

AANVULLENDE OPTIES

– Gemaakt en geëindigd als 
opgerolde vaten of flight 
cased

– Volledige reparatie- en 
back-upservice beschikbaar

Oorspronkelijk ontworpen voor 
AtoV.

Video Visueel
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Audio

Wij leveren al decennia aan de 
audio-industrie en werken met 
uiterst kostbare verzilverde 
kabel voor de fijnste hi-fidelity 
klanken.

Erkende leveranciers van 
Pinewood Studios en PRG, die 
vaste theatersystemen 
aandrijven en hardwerkende 
toersystemen voor concerten en 
festivals.

Wij zijn er trots op te hebben 
samengewerkt met Martin Audio 
bij de ontwikkeling van zeer 
gespecialiseerde bekabeling om 
hun satellietluidsprekers van 
stroom te voorzien, waarvoor 8 
audiokanalen nodig waren - 
waarvoor 16 kernen nodig 
waren.

AUDIO

Zij staan in de sector bekend 
om hun uitstekende 
professionele geluidssystemen.

Jarenlange ervaring met multi-
kabel eisen en multi-
uitbreekpunten betekent dat 
wij een ideale partner zijn voor 
dit type fabricage. Clarke Cable 
is een one-stop leverancier van 
bekabelingsoplossingen 
wereldwijd.

Alle producten kunnen worden 
gebrandmerkt met uw naam en 
onderdeelnummer om 
identificatie te 
vergemakkelijken en verlies 
van apparatuur ter plaatse te 
voorkomen.
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Audio
IP67 LUIDSPREKERKABEL  BREAKOUT 

– Verdeelt 8 kernen in twee 4-
kernen

– Kabels met PUR-mantel voor 
maximale UV- en 
waterbescherming

– Kan worden afgesloten met 
een verscheidenheid aan 
luidsprekerconnectoren met 
trekontlasting

– Elke kabel heeft zijn eigen 
trekontlasting voor maximale 
ondersteuning

– Kleur circuit identificatie
– Klittenband voor gemakkelijke 

bevestiging tijdens het vervoer
– Oorspronkelijk ontworpen 

voor Martin Audio

ONVERSLAANBARE 
DUURZAAMHEID
De robuuste en stevige 
constructie van de kabels maakt 
ze geschikt voor het meest 
frequente gebruik in uw 'on the 
road'-omgeving.

BESPAART GELD
Voorzien van uw naam en 
onderdeelnummer om 
identificatie te vergemakkelijken 
en verlies van apparatuur ter 
plaatse te voorkomen.

AANVULLENDE OPTIES
– Vermogen/Cat 6/Audio-

composieten voor powered 
arrays

– Vermogen/
vezelcomposieten voor front 
of house toepassingen

– Luidsprekerkabel multiples 
verkrijgbaar in 2- of 3-
wegsplitsingen

TIJDSBESPARING
Onze oplossingen met één 
enkele kabel zorgen voor 
een drastische 
vereenvoudiging en 
verkorten de tijd voor het 
opzetten en afbreken.
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HET  PROJECT
Om een snelle installatie ter 
plaatse mogelijk te maken, werd 
Clarke Cable geselecteerd om 
een reeks vermogens- en 
besturingskabelsystemen te 
ontwerpen en te vervaardigen. 
Het gehele systeem werd 
vervaardigd met gebruikmaking 
van Polyurethaan als de 
belangrijkste isolator in plaats 
van het traditionele rubber.

In het hart van de oplossing werd 
een aangepaste vorm van 
Clarke's baanbrekende 
gecombineerde Socapex stroom- 
en DMX-oplossing gebruikt. Dit 
enkelvoudige kabelsysteem, dat 
6 stroomcircuits en continue 
DMX-controle combineert, werd 
geïnstalleerd in de 8 meter lange 
poten van de structuur en een 

THE ARCADIA SPECTACULAR

tweede afgeleide werd ook 
gemaakt om rond de onderbuik 
te passen. Deze enkele 
kabelloop verving de 
conventionele Socapex spiders 
en enkele DMX jumper kabels.

Daarnaast een hele reeks Clarke 
Cable stroomverdelers, DMX 
verlengstukken, 
stroomverlengstukken, Socapex 
verlengstukken, Cat5e Ethercon, 
en Powerlock kabels. Elke DMX 
en Ethernet connector, Socapex 
connector en Neutrik true-1 
connector waren voorzien van 
drip boots.

Er werd gekozen voor 
"veegschoon" polyurethaan 
isolatiemateriaal omdat dit de 
beste bescherming biedt tegen 
het risico van hydraulische 
olielekkage van de 3 kranen die

10KM AANGEPASTE KABEL - 800 POWER /DATA CONNECTOREN
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boven de structuur uittorenen. 
Als gevolg van deze potentiële 
gevaren en het feit dat de 
structuur open staat voor de 
elementen van de biobrandstof 
die ontbrandt als onderdeel van 
het zintuigprikkelende spektakel 
dat Arcadia is. Ons ontwerp is 
bestand tegen krachtige 
reiniging om sporen in de lucht 
te verwijderen terwijl de 
structuur over de wereld reist.

Gelanceerd op Glastonbury 2016. 
Het hele proces van de eerste 
ontmoeting tot de volledige 
implementatie duurde 5 weken, 
een ongelooflijke prestatie.

Na het succes van de eerste 
kabelinstallatie koos Arcadia 
opnieuw voor Clarke Cable om 
een extra pakket 
communicatiekabels te leveren. 
Deze oplossing omvatte 
samengestelde kabels 
bestaandebestaande uit 4 
analoge sterviervoudige kabels,

2 robuuste afgeschermde 
ethernetkabels en een enkele 
reeks van 16 ampère 
stroomkabels. Bovendien werd 
een reeks van Clarke's gegoten 
audio-splitters, XLR 
verlengkabels en voedingskabels 
geleverd. Voor deze specifieke 
upgrade bedroeg de 
doorlooptijd van offerte tot 
levering 3 weken.

Een duizelingwekkend totaal van 
10 km kabeloplossingen op maat, 
met meer dan 800 stroom- en 
dataconnectoren, werd 
gecreëerd en op tijd geleverd.

“It’s the most durable cable 
solution I have ever used which 
saves up to 200-man hours 
per install. That also extends to 
lower stress levels and less 
contingencies and allows us to 
deliver a better show” 
Dorian Cameron-Marlow  
the Deputy Tech Manager
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Herbew
erking en HerconfiguratieVernieuwing en vervanging van 

stekkers is een van de meest 
voorkomende bewerkingen van 
elektrische apparaten, of het nu 
gaat om VK drie pin naar Europese 
Schuko of vice versa. Clarke Cable 
biedt opties voor het vervangen 
van stekkers die volledig gegoten 
of opnieuw bedraad kunnen 
worden, inclusief alle vereiste 
relevante tests. 

Als elektrische apparaten moeten 
worden getest of bewerkt voordat 
zij in de detailhandel 
terechtkomen, moet u als bedrijf 
er zeker van kunnen zijn dat de 
tests professioneel en correct 
worden uitgevoerd en volledig 
traceerbaar zijn. De Clarke Cable 
service voor elektrische 
veiligheidstesten biedt de gehele 
toeleveringsketen van fabrikanten,

distributeurs, importeurs en 
detailhandelaren van elektrische 
apparaten een breed scala aan 
hoogwaardige elektrische rework- 
en testopties.

Een defect product kan vele 
vormen aannemen: elektrische 
bedrading, mechanische 
assemblage, defecte onderdelen, 
ontwerpfouten, onnauwkeurige 
koppelinstellingen, onjuiste of 
geen essentiële onderdelen die bij 
het apparaat zijn verpakt, of 
gewoon onjuiste etikettering en 
verpakking.

De Clarke Cable elektro-revisie 
afdeling biedt een kosteneffectieve 
professionele service, die in staat 
is om alle recall problemen aan te 
pakken waar uw bedrijf mee te 
maken kan krijgen.

HERBEWERKING EN HERCONFIGURATIE

Herbew
erking en Herconfiguratie

Onze expertise wordt door onze 
klanten zo hoog gewaardeerd dat 
velen van hen zich tot ons wenden 
om problemen met andere 
producten te onderzoeken, via 
onze diagnose- en revisiediensten. 

Wij bieden een uitgebreide service 
voor producten die om welke 
reden dan ook moeten worden 
verbeterd of aangepast, met 
inbegrip van aanpassingen voor 
regionale compatibiliteit, om de 
kwaliteit van stekkers en 
gietstukken te verbeteren, en om 
fabricagefouten te herstellen (om 
kosten en vertragingen te 
vermijden bij het terugsturen van 
voorraden naar landen als China)

Onze afdeling Kwaliteitscontrole 
en Reworking beschikt over ruime 
ervaring en technische kennis, en 
is toegewijd aan het handhaven 
van de hoogste normen die ons 
onderscheiden van andere 
fabrikanten.

Wij kunnen uw producten 
herconfigureren om te voldoen 
aan alle wereldwijde 
stekkerspecificaties, een 
volledige diagnostische dienst 
voor defecte producten uitvoeren, 
of zelfs een volledige interne 
herbedrading uitvoeren om elk 
elektrisch apparaat te herstellen 
dat niet naar behoren werkt, van 
SDA's tot grote witgoedapparaten.

Alle herwerkte producten kunnen als nieuw worden verpakt en opnieuw 
worden verzegeld, en alle herwerkte producten worden volledig getest 
voordat ze naar u worden teruggestuurd.
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KWALITEIT
Het is onze missie om van Clarke 
Cable de gouden standaard te 
maken waarmee andere kabel- en 
connectorproducten worden 
gemeten. 

De hoge kwaliteit en 
betrouwbaarheid van onze 
producten staan voorop in onze 
aanpak, met regelmatige 
kwaliteitscontroles en inspecties 
tijdens elk stadium van de productie. 

Onze reputatie voor ontwerp en 
productie van de hoogste kwaliteit is 
opgebouwd in meer dan 50 jaar, 
waarbij veel van onze huidige 
ingenieurs zelf al meer dan drie 
decennia bij het bedrijf in dienst zijn. 

KLANTENSERVICE
Korte leveringstermijnen, flexibiliteit, 
de beste prijzen en een attente 
dienstverlening na verkoop helpen 
ons om boven de rest uit te steken. 

Wij zien onze klanten als onze 
partners en weten dat alleen het 
allerbeste volstaat. Met op maat 
ontworpen assemblages een 
belangrijk deel van ons aanbod, 
zullen wij zonder omhaal aan al uw 
gespecialiseerde eisen voldoen.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw 
behoeften buiten onze huidige 
mogelijkheden vallen, zullen wij niet 
aarzelen om in onze productielijn te 
investeren om aan uw eisen te 
voldoen. 

Wij zijn gecertificeerd en werken 
volgens de ISO 9001:2015-normen 
voor kwaliteitsbeheer, en wij 
hebben goedkeuringen en 
accreditaties van BSI, UKAS, TUV, 
DEKRA en SAI. Wij kunnen 
goedkeuring verkrijgen volgens alle 
normen die nodig zijn om aan de 
individuele eisen van de klant te 
voldoen
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PRODUCTIE
Wij produceren 100% van onze 
producten in ons speciaal 
gebouwde hoofdkantoor van 
25.000 m² in Congleton, Cheshire. 

De vestiging beschikt over een 
uitgebreide reeks apparatuur en 
een zeer bekwaam en ervaren team 
van ingenieurs en ontwerpers. Deze 
grote capaciteit en deskundige 
kennis maken de productie van 
meerdere complexe assemblage 
projecten tegelijk mogelijk. 

Geen opdracht is te groot of te 
klein, met gespecialiseerde 
producten in kleine hoeveelheden 
naast grootschalige 
productiecapaciteiten. 

LOGISTIEK
Met meer dan 1,5 miljoen producten 
en onderdelen op voorraad kunnen 
wij uw orders in korte tijd 
afhandelen, of u nu 100 of 100.000 
stuks nodig hebt. 

Grote externe ruimte in de buurt van 
ons laadperron is geschikt voor 
vrachtwagens en meerdere 
goederen in en goederen uit 
leveringen op hetzelfde moment. 

Wij beschikken over een team van 
ordermedewerkers om wereldwijd 
op tijd bestellingen te verpakken en 
te verzenden, zodat de 
toeleveringsketens van onze klanten 
zo efficiënt mogelijk kunnen werken. 

Bij Clarke cable gaan we een stap 
verder voor onze klanten, om hun 
behoeften volledig te begrijpen en 
hen de best mogelijke service te 
bieden. 

Wij zijn bijzonder trots op onze 
klantenrelaties - fysieke 
verbindingen zijn voor ons net zo 
belangrijk als elektrische!
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