KA
NOVIN

stolové káblové priechodky
inštalácia do všetkých typov kancelárskeho nábytku

0 540 50

0 540 56

0 540 66

0 540 67

Technické charakteristiky (vedľa)
Vhodné najmä pri montáži silovej zásuvky, nabíjačky na mobilný telefón a dátového pripojenia do stolu.
V súlade s normou STN IEC 60884-1
Bal.

1
1
1

1
1
1

1

Obj. č.

0 540 50
0 540 51
0 540 52

0 540 55
0 540 56
0 540 57

0 540 58

Stolové káblové priechodky osadené
Jednoduchá montáž do existujúcich otvorov
s priemerom 60 - 80 mm v bežných kancelárskych
stoloch a v ostatných typoch nábytku (náhrada
plastovej káblovej priechodky).
Kryt sa otvára v rozsahu 180°.
3 680 W pri 230 VA.
16 A - 250 V.
Dodávané s rámikom.
1 silová zásuvka
Priechodky sú vybavené:
- 1 x zásuvkou 2P+T s pripojeným 2 m káblom
s vidlicou 2P+T.
Biely rámik RAL 9003 a biely kryt + zásuvka
Čierny rámik RAL 9017 a čierny kryt + zásuvka
Nerezový rámik (imitácia) a čierny kryt + zásuvka
1 silová zásuvka + USB nabíjačka na mobilné
telefóny
Priechodky sú vybavené:
- 1 x zásuvkou 2P+T s pripojeným 2 m káblom
s vidlicou 2P+T,
- 1 x USB nabíjačkou na mobilný telefón - výstup
5 V= 750 mA.
Biely rámik RAL 9003 a biely kryt + zásuvka
Čierny rámik RAL 9017 a čierny kryt + zásuvka
Nerezový rámik (imitácia) a čierny kryt + zásuvka
1 silová zásuvka + USB nabíjačka na mobilný
telefón + samonavíjací patch kábel RJ 45
Priechodky sú vybavené:
- 1 x zásuvkou 2P+T s pripojeným 2 m káblom
s vidlicou 2P+T,
- 1 x USB nabíjačkou na mobilný telefón - výstup
5 V= 750 mA,
- 1 x RJ 45, kat. 6 FTP samonavíjací patch kábel (dĺžka
kábla 1,35 m).
Biely rámik RAL 9003 a biely kryt + zásuvka

Bal.

1

1

1

Obj. č.

Moduly so samonavíjacími káblami

Moduly sa montujú na upevňovaciu sponu káblovej
priechodky (pod stolom).
Sú vybavené systémom automatického navinutia kábla.
Kat. 6 FTP
0 540 65 Modul je vybavený:
- 1,35 m samonavíjacím patch káblom s konektorom
RJ 45, kat. 6 FTP,
- 1 x zásuvkou RJ 45 na pripojenie do siete (LAN).
Prepojovací (patch) kábel na pripojenie modulu do
siete (LAN) je nutné objednať samostatne (str. 287).
Kat. 6 UTP
0 540 66 Modul je vybavený:
- 1,35 m samonavíjacím patch káblom s konektorom
RJ 45, kat. 6 UTP,
- 1 x zásuvkou RJ 45 na pripojenie do siete (LAN).
Prepojovací (patch) kábel na pripojenie modulu do
siete (LAN) je nutné objednať samostatne (str. 287).
USB/micro-USB
0 540 67 Modul je vybavený:
- 1,35 m samonavíjacím káblom s micro-USB
konektorom,
- 0,50 m káblom na pripojenie do nabíjačky
integrovanej v káblovej priechodke.

Vykružovacia píla
1

0 540 75 Na vyrezanie otvoru  80 mm

Objednávacie čísla červené: nové výrobky
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Velky katalog 2011.indb 250

7/4/12 11:47 AM

stolové káblové priechodky
technické charakteristiky

Q Klasiﬁkácia stolových káblových priechodiek
Klasifikácia stolových káblových priechodiek podľa STN IEC 60884-1
Norma STN IEC 60884-1

Úroveň

ochrany krytom pred prístupom k nebezpečným častiam a pred škodlivým
7.1.1 Stupeň
prienikom pevných cudzích predmetov

IP2X

7.1.2 Stupeň ochrany krytom pred škodlivým vniknutím vody

IPX0

7.1.3 Uzemnenie

Prístroje s ochranným kontaktom

7.1.4 Spôsob pripojenia kábla

Rozoberateľné prístroje

7.1.5 Typ svoriek

Prístroje so skrutkovými svorkami
Prístroje s bezskrutkovými svorkami pre pevné a ohybné vodiče

7.2.1 Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

Zásuvky so zvýšenou ochranou

7.2.2 Prítomnosť cloniek

Zásuvky s clonkami

7.2.3 Spôsob použitia/montáže zásuvky

Zapustené zásuvky
Pohyblivé zásuvky
Stolové zásuvky

7.2.4 Spôsob inštalácie

Pevné zásuvky, ktorých kryt alebo viečko nemôže byť odstránené
bez posunutia vodiča (konštrukcia B)

7.2.5 Účel použitia

Zásuvky pre obvody, kde jeden ochranný obvod zabezpečuje ochranné
uzemnenie pre pripojené zariadenie a prípadné neživé časti zásuvky

Q Inštalácia

Q Rozmery

Môžu byť inštalované priamo do rohov stola
Hrúbka stolovej dosky: min. 10 mm
max. 34 mm

90

20

Ø 100

180
Ø 80 mm

150 mm

250

150 mm

80

min: 10 mm
max: 34 mm
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