Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
05-362

05-363

Specifikationer tekst
The wireless Easywave three-channel transmitter is suitable for flush mounting and may only be used to control wireless
Easywave receivers. By using this wireless Easywave three-channel transmitter, you can expand the switching functions
of existing switches or push buttons via a receiver. The three-channel transmitter checks whether a switch/push button
is live and transmits the corresponding Easywave code (A, B, C or D) to the wireless Easywave receiver, which in turn
switches the consumer. The product is part of the Easywave radio frequency system, a wireless installation technique
between the push buttons (control points) and the consumers to be operated. The Easywave system is a modular system
with transmitters and receivers. A wall transmitter has the form of a push button with two, four or eight action buttons
and can be mounted on a wall. A hand-held transmitter looks like a traditional remote control unit. One transmitter can
operate an unlimited number of receivers simultaneously, while one receiver can be controlled by a maximum of 32
transmitters. The remote control or wireless control operates on the basis of signal transmission via radio waves at a
frequency of 868.3 MHz. This frequency only allows products that emit signals no more than 1% per hour or 36 seconds,
which reduces the risk of interrupted signals to an absolute minimum. Therefore, the wireless Easywave system is
excellently suited to specific applications, such as renovations of listed interiors, extensions of existing electrical
installations (where drilling or channelling is not possible), for use in offices with moveable partitions or walls or in
installations where complicated wiring must be avoided.
Det trådløse Easywave vindues- eller dør-kontakten (sender) bruges til at betjene trådløse Easywave-modtagere. Den
trådløse Easywave vindues- og dør-kontakt (sender) er en magnetisk kontakt, der udsender status via trådløse signaler til
en trådløs Easywave-modtager.
Hvis vinduet eller døren åbnes eller lukkes, sendes en Easywave-kode, og den forbundne, trådløse Easywave-modtager
registrer ændringen.
Inklusiv et batteri, monteringsbeslag med magnet og et monteringssæt. Produktet er en del af Easywave-RF systemet, en
trådløs installationsteknik mellem betjeningstryk og modtagere. Easywave-systemet er et modulært system med sendere
og modtagere. Et vægtryk er en sender udformet som et betjeningstryk med to, fire eller otte programmerbare taster, og
kan monteres på en væg. En håndholdt sender ser ud som en traditionel fjernbetjening. En sender kan styre et
ubegrænset antal modtagere på én gang, mens en modtager kan styres af maksimalt 32 sendere.

05-535
100-00015

100-00016

Fjernbetjeningen eller den trådløse betjening fungerer på basis af signaltransmission via radiobølger ved en frekvens på
868.3 MHz. Denne frekvens tillader kun produkter, der ikke udsender signaler mere end 1 % pr. time eller 36 sekunder,
hvilket reducerer risikoen for signalforstyrrelser til et absolut minimum. Det gør det trådløse Easywave-system ekstremt
velegnet til specifikke formål, som fx renovering, udvidelser af eksisterende elektriske installationer (hvor boring eller
kabelføring ikke er mulig), til brug i kontorer med bevægelige skillevægge eller vægge eller i installationer, hvor kompleks
ledningsføring skal undgås
NA
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, cream. Tangent til en Nikobus-trykknap eller en RFvægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'I' and '0' symbols for wireless switch or push button with 8 control buttons. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Afbrydermateriale og udtag
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Typenummer
100-00018

100-40000

100-40100

100-40200

Specifikationer tekst
4-fold key with 'up' and 'down' arrows for wireless switch or push button with 8 control buttons, cream. Tangent til en
Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, cream. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, cream. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på
den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget
til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i midten og består af to
dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder færdiggørelsespladen og etiketten.
Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm). For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
100-40300

100-60001

100-60100

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, cream. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af
to dele: en synlig del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, cream. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
100-65114

Specifikationer tekst
2 RJ11 connections UTP, flat model, base and finishing set cream.
2 RJ11-connections UTP, flat model, incl. flush-mounting frame with gribermontering.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
NA
Tangent data 2x RJ, cream. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
100-65152

Specifikationer tekst
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, Indsats og Tangent cream.
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med gribermontering.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
Tangent data 2x RJ, cream. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
100-65167

Specifikationer tekst
2 RJ45 stik STP cat. 6, flad model, Indsats og Tangent cream.
2 RJ45-stik STP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med gribermontering.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
NA
Tangent data 2x RJ, cream. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
100-65178

Specifikationer tekst
2 RJ45 stik STP cat. 6A, flad model, Indsats 60×71 griber og Tangent cream.
• Godkendelse: CE
Kombinationens-coax med RJ45-forbindelse, UTP cat. 5E, flad model, med med skruefastgørelse. Forbindelse &lt; 1 dB,
passer til stik med en diameter på Ø 9,5. Telenet Interkabel og VOO-godkendt og optimeret til PVC6- og PE6-kabler
foreskrevet af Telenet. Afbryderne er dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens
bagside. To pile og ledningsbanens længde er angivet som en hjælp ved montering. Koaksialkablet skrues fast med en
skrue med kombinatinosskruehoved (kærvspalte 1 mm). Kabelklemmen skrues fast med en permanent skrue med
kombinationsskruehoved (kærvspalte 1 mm). Det uafskærmede RJ45-stik bruges til at forbinde enheder til tale-, data- og
billedapplikationer. Ydeevnen er kat. 5E for båndbredder op til 100 MHz. Øverst og nederst er adapteren udstyret med
karabinhager for at holde centralpladen på plads. I hvert af de 4 hjørner er adapterne derudover udstyret med
sikringsringe, der sikrer, at centralpladen er perfekt placeret i forhold til adapterne. Telenet Interkabel og VOO er præget
permanent på tv-adapteren.
• Godkendelse: CE
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
Tangent data 2x RJ, cream. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.

100-65200

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 2x RJ, cream. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
100-65252

Specifikationer tekst
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, Indsats og Tangent cream.
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
Tangent data 2x RJ, cream. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
100-65267

Specifikationer tekst
2 RJ45 stik STP cat. 6, flad model, Indsats og Tangent cream.
2 RJ45-stik STP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
NA
Tangent data 2x RJ, cream. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)

9

Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
100-65278

Specifikationer tekst
2 RJ45 stik STP cat. 6A, flad model, Indsats 60×71 skrue og Tangent cream.
• Godkendelse: CE
Kombinationens-coax med RJ45-forbindelse, UTP cat. 6, flad model, med med skruefastgørelse. Forbindelse &lt; 1 dB,
passer til stik med en diameter på Ø 9,5. Telenet Interkabel og VOO-godkendt og optimeret til PVC6- og PE6-kabler
foreskrevet af Telenet. Afbryderne er dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens
bagside. To pile og ledningsbanens længde er angivet som en hjælp ved montering. Koaksialkablet skrues fast med en
skrue med kombinationsskruehoved (kærvspalte 1 mm). Kabelklemmen skrues fast med en permanent skrue med
kombinationsskruehoved (kærvspalte 1 mm). Det uafskærmede RJ45-stik bruges til at forbinde enheder til tale-, data- og
billedapplikationer. Ydeevnen er kat. 6 til båndbredder op til 250 MHz. Øverst og nederst er adapteren udstyret med
karabinhager for at holde centralpladen på plads. I hvert af de 4 hjørner er adapterne derudover udstyret med
sikringsringe, der sikrer, at centralpladen er perfekt placeret i forhold til adapterne. Telenet Interkabel og VOO er præget
permanent på tv-adapteren.
• Godkendelse: CE
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
NA
Tangent data 2x RJ, cream. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
100-66908

100-67835

Specifikationer tekst
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Den dobbelte ramme til planforsænket montering skrues på stikkontakten. På bagsiden af centralpladen er monteret en
sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis
kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Stikkontakterne er udstyret med plug-in-klemmer til
fastgørelse af ledningerne. Stikkontakten har side-jord i messing af høj kvalitet. 2 x 2,5 mm² pr. tilslutningsklemme
Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Rammen til forsænket montering er fremstillet af
1 mm tykt metal og galvaniseret på alle sider. På den horisontale akse har den forsænkede ramme riller til montering i
gulvbokse med skruer. Centralpladen er fremstillet af slagfast, støvtæt og fast polycarbonat. Monteringsunderlagets
materiale er gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Type jordforbindelse: side-jord
• Strøm: 16 A/250 Vac
• Alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Kaplingsklasse: IP21 (designet til brug i miljøer med ikke-kondenserende luftfugtighed)
• Certificationsmærker: KEMA, SEMKO
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
100-67940

Specifikationer tekst
Double, horizontal socket outlet with side earthing, safety shutter, plug-in terminals and screw fixing; complete device
incl. flush surround plate and pre-assembled finishing set cream.
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA, VDE, SEMKO
Base for double socket outlet with side earthing and safety shutter, flush-mounting depth 28.5mm, plug-in-terminaler.
Begge stikkontakters monteringsunderlag er udstyret med kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal hvile på
monteringsunderlaget for at blive fastgjort. De to monteringsunderlag er svejset sammen ved hjælp af en metalplade.
Stikkontakterne er udstyret med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne. Alle forbindelsesklemmer er placeret
øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (14 mm) er præget
permanent bag på monteringsunderlaget. På den horisontale akse har hver rille to skruehuller på 7 mm, således at
stikkontakten nemt kan monteres i en dåse til forsænket montering. I denne konfiguration sidder skruerne på den
horisontale akse eller i de kanalsystemer, med hvilke den dobbelte, fortrådede stikkontakt skal fastgøres til
monteringsbeslagene. Ved hjælp af skruehullerne placeres rammen til forsænket montering over skruehovederne på
skruerne i dåsen til forsænket montering eller holderen, hvorefter de flyttes til den ønskede position og strammes. For
fastgørelse til dåser til forsænket montering, hvor skruerne er placeret på den vertikale akse, er rillerne på den vertikale
akse hver udstyret med ét skruehul. Takket være skruehullerne på 7 mm placeres rammen til forsænket montering over
skruehovederne på skruerne i dåsen til forsænket montering, hvorefter de flyttes til venstre for at blive fastgjort i den
korrekte position. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter
afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller
til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er
rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm.
Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider
udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71
x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. De 4 rektangulære
åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede
boks stikker ud fra pudsarbejdet. I tilfælde af en sådan margen kan den forsænkede surroundplade stadig støde perfekt
op til væggen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 28,5 mm
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA, VDE
• Godkendelse: CE
Tangent til stikkontakt med sidejord og sikkerhedsafbryder, cream. Centralpladen er fastgjort til en stikkontakt med
forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På bagsiden af
centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig.
Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en
flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt
til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke
flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin;
hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen
på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den
forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade,
Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot
skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original cream. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Fremstillet af
dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
100-68001

100-69416

100-69417

Specifikationer tekst
Tangent til USB-oplader, cream. Tangenttet klikkes på USB-opladerens monteringsunderlag med to karabinhager.
Tangenttet har to symmetriske åbninger for tilslutning af et USB-kabel til USB-opladeren. For at afmontere skal du blot
trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, cream. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg for
tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, cream. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg eller i
et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet udstyret
med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med
enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
100-69500

Specifikationer tekst
2 × enkelt Coax-tilslutning for TV og FM, Indsats og Tangent cream.
• Godkendelse: CE
Base til 2× enkelt koaksialtilslutninger til TV og FM. EDU, forbindelse tv &lt; 1 dB (5-75 Mhz og 125-860 Mhz), forbindelse
FM &lt; 3 dB (88-108 Mhz). I overensstemmelse med DIN45325 og IEC 60169-2, passer til stik med en diameter på 9,5
mm. Afbryderne er dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile og
ledningsbanens længde er angivet bag på monteringsunderlaget som en hjælp ved montering. Den pil, der peger nedad,
angiver, hvor koaksialkablet skal indsættes. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm).
Kabelklemmen spændes ved hjælp af en permanent skrue med kombinationsskruehoved (krydskærv 1 mm). Ved
montering i dåse til planforsænket montering med gribeoverflader bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med
et kærvskruehoved (slot 0,8 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes. Den
forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de
afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med
skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til
forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af
rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at
montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede
ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De
ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer
yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem
glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på
71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en
længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og
nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet
af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med
rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 29,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 73 x 71 x 43 mm
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
100-69550

Specifikationer tekst
2 × enkelt Coax-tilslutning for TV, FM og satellit, Indsats og Tangent cream.
• Godkendelse: CE
Indsats til 2× enkelt Coax-tilslutninger til TV og FM samt en satellitforbindelse. Forbindelse tv &lt;1 dB (5-75 Mhz); 1,5 dB
+/- 1 dB (125-860 MHz), forbindelse FM &lt; 3 dB (88-108 Mhz), i overensstemmelse med DIN45325 og IEC 60169-2,
passer til stik med en diameter på 9,5. Satellitforbindelse 2,5 dB +/-1 dB (950-2150 Mhz). 1 A,18 V DC. Afbryderne er
dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile og ledningsbanens
længde er angivet bag på monteringsunderlaget som en hjælp ved montering. Den pil, der peger nedad, angiver, hvor
koaksialkablet skal indsættes. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm). Koaksialkablet
skrues fast med en permanent skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm). Ved montering i dåse til planforsænket
montering med gribeoverflader bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med et kærvskruehoved (slot 0,8 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes. Den forsænkede ramme er fremstillet
af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og
vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller
har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller
(indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret
(kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan
udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket
muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene
kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads.
Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to
forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den
nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering
udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til
forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver
indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære
åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er
udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 29,5 mm
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.

100-69551

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
100-69702

100-75252

Specifikationer tekst
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, Indsats og Tangent cream.
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale,
hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere
monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
Tangent data 2x RJ, cream. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.

100-76005

100-76100

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original cream. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Original cream. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
100-76300

100-76400

100-76700

100-76800

100-76900

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Original cream. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original cream. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 298 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original cream. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 227 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original cream. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Fremstillet af
dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Blændplade, Indsats og Tangent cream.
• Godkendelse: CE
Blændplade, cream. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte ind i 45
x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom MiniPatch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.

100-76901

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Blændplade, cream. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte ind i 45
x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom MiniPatch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
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Typenummer
101-00001

101-00007

101-00015

101-00016

101-00018

101-01010
101-01210
101-01610
101-02610
101-07010
101-07210
101-07610

Specifikationer tekst
Enkelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningstangenter, white. Tangent til en Nikobus-trykknap eller en
RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 1 kontrolknap
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.3 x 44.3 x 8.6 mm
Dobbelttryk til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningstangenter, white. Tangent til en Nikobus-trykknap eller en RFvægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 2 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.3 x 22.2 x 8.6 mm
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, white. Tangent til en Nikobus-trykknap eller en RFvægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'I' and '0' symbols for wireless switch or push button with 8 control buttons. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'up' and 'down' arrows for wireless switch or push button with 8 control buttons, white. Tangent til en
Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Typenummer
101-09010
101-09210
101-09610
101-40000

101-40100

101-40200

101-40300

Specifikationer tekst
NA
NA
NA
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, white. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, white. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på
den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget
til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i midten og består af to
dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder færdiggørelsespladen og etiketten.
Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm). For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, white. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
101-60001

101-60100

101-65100

Specifikationer tekst
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, white. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 1x RJ, white. Centralpladen klikkes på en enkelt adapter 1, 2, 5 eller 6 eller på adapter 4.1; den integreres i
en 45 x 45 mm forsænket ramme eller et kabelkanalsystem med 45 mm dækselhøjde. På Mini-Patch-fordelingstavlen kan
den klikkes på adapter 4.1. Derudover er centralpladen udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et
hængslet, ikke-transparent vindue med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot
trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.8 mm
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Typenummer
101-65114

Specifikationer tekst
2 RJ11 connections UTP, flat model, base and finishing set white.
2 RJ11-connections UTP, flat model, incl. flush-mounting frame with gribermontering.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
NA
Tangent data 2x RJ, white. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2 eller
4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.5 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
101-65152

Specifikationer tekst
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, Indsats og Tangent white.
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med gribermontering.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
Tangent data 2x RJ, white. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2 eller
4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.5 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
101-65167

Specifikationer tekst
2 RJ45 stik STP cat. 6, flad model, Indsats og Tangent white.
2 RJ45-stik STP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med gribermontering.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
NA
Tangent data 2x RJ, white. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2 eller
4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.5 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
101-65178

Specifikationer tekst
2 RJ45 stik STP cat. 6A, flad model, Indsats 60×71 griber og Tangent white.
• Godkendelse: CE
Kombinationens-coax med RJ45-forbindelse, UTP cat. 5E, flad model, med med skruefastgørelse. Forbindelse &lt; 1 dB,
passer til stik med en diameter på Ø 9,5. Telenet Interkabel og VOO-godkendt og optimeret til PVC6- og PE6-kabler
foreskrevet af Telenet. Afbryderne er dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens
bagside. To pile og ledningsbanens længde er angivet som en hjælp ved montering. Koaksialkablet skrues fast med en
skrue med kombinatinosskruehoved (kærvspalte 1 mm). Kabelklemmen skrues fast med en permanent skrue med
kombinationsskruehoved (kærvspalte 1 mm). Det uafskærmede RJ45-stik bruges til at forbinde enheder til tale-, data- og
billedapplikationer. Ydeevnen er kat. 5E for båndbredder op til 100 MHz. Øverst og nederst er adapteren udstyret med
karabinhager for at holde centralpladen på plads. I hvert af de 4 hjørner er adapterne derudover udstyret med
sikringsringe, der sikrer, at centralpladen er perfekt placeret i forhold til adapterne. Telenet Interkabel og VOO er præget
permanent på tv-adapteren.
• Godkendelse: CE
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
Tangent data 2x RJ, white. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2 eller
4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.

101-65200

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.5 mm
Tangent data 2x RJ, white. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2 eller
4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.5 mm
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Afbrydermateriale og udtag
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Typenummer
101-65250
101-65252

Specifikationer tekst
NA
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, Indsats og Tangent white.
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
Tangent data 2x RJ, white. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2 eller
4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.5 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
101-65267

Specifikationer tekst
2 RJ45 stik STP cat. 6, flad model, Indsats og Tangent white.
2 RJ45-stik STP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
NA
Tangent data 2x RJ, white. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2 eller
4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.5 mm
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Typenummer
101-65278

Specifikationer tekst
2 RJ45 stik STP cat. 6A, flad model, Indsats 60×71 skrue og Tangent white.
• Godkendelse: CE
Kombinationens-coax med RJ45-forbindelse, UTP cat. 6, flad model, med med skruefastgørelse. Forbindelse &lt; 1 dB,
passer til stik med en diameter på Ø 9,5. Telenet Interkabel og VOO-godkendt og optimeret til PVC6- og PE6-kabler
foreskrevet af Telenet. Afbryderne er dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens
bagside. To pile og ledningsbanens længde er angivet som en hjælp ved montering. Koaksialkablet skrues fast med en
skrue med kombinationsskruehoved (kærvspalte 1 mm). Kabelklemmen skrues fast med en permanent skrue med
kombinationsskruehoved (kærvspalte 1 mm). Det uafskærmede RJ45-stik bruges til at forbinde enheder til tale-, data- og
billedapplikationer. Ydeevnen er kat. 6 til båndbredder op til 250 MHz. Øverst og nederst er adapteren udstyret med
karabinhager for at holde centralpladen på plads. I hvert af de 4 hjørner er adapterne derudover udstyret med
sikringsringe, der sikrer, at centralpladen er perfekt placeret i forhold til adapterne. Telenet Interkabel og VOO er præget
permanent på tv-adapteren.
• Godkendelse: CE
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
NA
Tangent data 2x RJ, white. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2 eller
4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.

101-65500
101-65600
101-65702

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.5 mm
NA
NA
Tangent til enkeltkoaksial forbindelse og netværksforbindelse TV + RJ45, Telenet Interkabel, white. For at afmontere skal
du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 7.3 mm
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Typenummer
101-66901

101-66908

101-67835

Specifikationer tekst
Tangent til stikkontakt med sidejord og sikkerhedsafbryder, white. Centralpladen er fastgjort til en stikkontakt med
forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På bagsiden af
centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig.
Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en
flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt
til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke
flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin;
hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen
på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den
forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade,
Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot
skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 28.6 mm
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Den dobbelte ramme til planforsænket montering skrues på stikkontakten. På bagsiden af centralpladen er monteret en
sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis
kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Stikkontakterne er udstyret med plug-in-klemmer til
fastgørelse af ledningerne. Stikkontakten har side-jord i messing af høj kvalitet. 2 x 2,5 mm² pr. tilslutningsklemme
Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Rammen til forsænket montering er fremstillet af
1 mm tykt metal og galvaniseret på alle sider. På den horisontale akse har den forsænkede ramme riller til montering i
gulvbokse med skruer. Centralpladen er fremstillet af slagfast, støvtæt og fast polycarbonat. Monteringsunderlagets
materiale er gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Type jordforbindelse: side-jord
• Strøm: 16 A/250 Vac
• Alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Kaplingsklasse: IP21 (designet til brug i miljøer med ikke-kondenserende luftfugtighed)
• Certificationsmærker: KEMA, SEMKO
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Typenummer
101-67940

Specifikationer tekst
Double, horizontal socket outlet with side earthing, safety shutter, plug-in terminals and screw fixing; complete device
incl. flush surround plate and pre-assembled finishing set white.
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA, VDE, SEMKO
Base for double socket outlet with side earthing and safety shutter, flush-mounting depth 28.5mm, plug-in-terminaler.
Begge stikkontakters monteringsunderlag er udstyret med kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal hvile på
monteringsunderlaget for at blive fastgjort. De to monteringsunderlag er svejset sammen ved hjælp af en metalplade.
Stikkontakterne er udstyret med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne. Alle forbindelsesklemmer er placeret
øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (14 mm) er præget
permanent bag på monteringsunderlaget. På den horisontale akse har hver rille to skruehuller på 7 mm, således at
stikkontakten nemt kan monteres i en dåse til forsænket montering. I denne konfiguration sidder skruerne på den
horisontale akse eller i de kanalsystemer, med hvilke den dobbelte, fortrådede stikkontakt skal fastgøres til
monteringsbeslagene. Ved hjælp af skruehullerne placeres rammen til forsænket montering over skruehovederne på
skruerne i dåsen til forsænket montering eller holderen, hvorefter de flyttes til den ønskede position og strammes. For
fastgørelse til dåser til forsænket montering, hvor skruerne er placeret på den vertikale akse, er rillerne på den vertikale
akse hver udstyret med ét skruehul. Takket være skruehullerne på 7 mm placeres rammen til forsænket montering over
skruehovederne på skruerne i dåsen til forsænket montering, hvorefter de flyttes til venstre for at blive fastgjort i den
korrekte position. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter
afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller
til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er
rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm.
Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider
udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71
x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. De 4 rektangulære
åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede
boks stikker ud fra pudsarbejdet. I tilfælde af en sådan margen kan den forsænkede surroundplade stadig støde perfekt
op til væggen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 28,5 mm
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA, VDE
• Godkendelse: CE
Tangent til stikkontakt med sidejord og sikkerhedsafbryder, white. Centralpladen er fastgjort til en stikkontakt med
forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På bagsiden af
centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig.
Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en
flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt
til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke
flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin;
hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen
på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den
forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade,
Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot
skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 28.6 mm
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original white. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Fremstillet af
dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 82.8 x 153.7 x 10.4 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
101-68001

101-69002
101-69032
101-69092
101-69121
101-69416

101-69417

Specifikationer tekst
Tangent til USB-oplader, white. Tangenttet klikkes på USB-opladerens monteringsunderlag med to karabinhager.
Tangenttet har to symmetriske åbninger for tilslutning af et USB-kabel til USB-opladeren. For at afmontere skal du blot
trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.1 mm
• Godkendelse: CE
NA
NA
NA
NA
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, white. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg for
tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, white. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg eller i
et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet udstyret
med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med
enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
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Typenummer
101-69500

Specifikationer tekst
2 × enkelt Coax-tilslutning for TV og FM, Indsats og Tangent white.
• Godkendelse: CE
Base til 2× enkelt koaksialtilslutninger til TV og FM. EDU, forbindelse tv &lt; 1 dB (5-75 Mhz og 125-860 Mhz), forbindelse
FM &lt; 3 dB (88-108 Mhz). I overensstemmelse med DIN45325 og IEC 60169-2, passer til stik med en diameter på 9,5
mm. Afbryderne er dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile og
ledningsbanens længde er angivet bag på monteringsunderlaget som en hjælp ved montering. Den pil, der peger nedad,
angiver, hvor koaksialkablet skal indsættes. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm).
Kabelklemmen spændes ved hjælp af en permanent skrue med kombinationsskruehoved (krydskærv 1 mm). Ved
montering i dåse til planforsænket montering med gribeoverflader bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med
et kærvskruehoved (slot 0,8 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes. Den
forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de
afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med
skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til
forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af
rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at
montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede
ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De
ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer
yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem
glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på
71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en
længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og
nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet
af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med
rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 29,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 73 x 71 x 43 mm
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.

101-69501
101-69551

101-69552
101-69601

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 7 mm
• Godkendelse: CE
NA
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
NA
NA
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Typenummer
101-69702

101-75252

Specifikationer tekst
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 7 mm
• Godkendelse: CE
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, Indsats og Tangent white.
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale,
hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere
monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
Tangent data 2x RJ, white. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2 eller
4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.

101-76005

101-76100

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.5 mm
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original white. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 82.6 x 366.7 x 8.1 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Original white. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
101-76300

101-76400

101-76700

101-76800

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Original white. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original white. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 296.2 x 10.4 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original white. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 10.4 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original white. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Fremstillet af
dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 82.8 x 153.7 x 10.4 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
101-76900

Specifikationer tekst
Blændplade, Indsats og Tangent white.
• Godkendelse: CE
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
Blændplade, white. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte ind i 45 x
45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom MiniPatch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.

101-76901

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Blændplade, white. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte ind i 45 x
45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom MiniPatch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE

34

Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
102-00015

102-00016

102-00018

102-40000

102-40100

Specifikationer tekst
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, light grey. Tangent til en Nikobus-trykknap eller en
RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'I' and '0' symbols for wireless switch or push button with 8 control buttons. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'up' and 'down' arrows for wireless switch or push button with 8 control buttons, light grey. Tangent til en
Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, light grey. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
102-40200

102-40300

102-60001

102-60100

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, light grey. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes
på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, light grey. De to taster (1 pr. 2
trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, light grey. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
102-65200

102-66908

102-69416

102-69417

102-69551

Specifikationer tekst
Tangent data 2x RJ, light grey. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, light grey. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg for
tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, light grey. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg
eller i et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet
udstyret med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt
monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
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Typenummer
102-69702

102-76005

102-76100

102-76300

102-76400

102-76700

102-76800

Specifikationer tekst
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original light grey. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Original light grey. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Påbygningshøjde: maks. 9,2 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Original light grey. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original light grey. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 298 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original light grey. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 227 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original light grey. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Fremstillet af
dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
102-76901

104-00015

104-00016

104-00018

104-40000

Specifikationer tekst
Blændplade, light grey. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte ind i
45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom MiniPatch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
• Farve: light grey (gennemfarvet)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, greige. Tangent til en Nikobus-trykknap eller en RFvægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'I' and '0' symbols for wireless switch or push button with 8 control buttons. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'up' and 'down' arrows for wireless switch or push button with 8 control buttons, greige. Tangent til en
Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, greige. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
104-40100

104-40200

104-40300

104-60001

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, greige. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på
den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget
til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i midten og består af to
dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder færdiggørelsespladen og etiketten.
Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm). For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, greige. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, greige. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
104-60100

104-65200

104-66908

104-68001

104-69416

Specifikationer tekst
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 2x RJ, greige. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Tangent til USB-oplader, greige. Tangenttet klikkes på USB-opladerens monteringsunderlag med to karabinhager.
Tangenttet har to symmetriske åbninger for tilslutning af et USB-kabel til USB-opladeren. For at afmontere skal du blot
trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, greige. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg for
tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
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Typenummer
104-69417

104-69551

104-69702

104-76005

104-76100

104-76300

104-76400

Specifikationer tekst
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, greige. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg eller i
et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet udstyret
med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med
enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original greige. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa. Den øverste ramme er emaljeret greige (omtrent NCS S5005-Y50R).
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Original greige. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa. Den
øverste ramme er emaljeret greige (omtrent NCS S5005-Y50R).
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Original greige. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa. Den øverste ramme er emaljeret greige (omtrent NCS S5005Y50R).
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original greige. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa. Den øverste ramme er emaljeret greige (omtrent NCS S5005-Y50R).
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 298 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
104-76700

104-76800

104-76901

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original greige. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Fremstillet af dimensionelt stabilt pc+asa. Den øverste ramme er emaljeret greige (omtrent NCS S5005-Y50R).
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 227 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original greige. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Fremstillet af
dimensionelt stabilt pc+asa. Den øverste ramme er emaljeret greige (omtrent NCS S5005-Y50R).
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Blændplade, greige. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte ind i 45
x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom MiniPatch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: greige (gennemfarvet, omtrent NCS S5005-Y50R).
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
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Typenummer
111-67940

Specifikationer tekst
Double, horizontal socket outlet with side earthing, safety shutter, plug-in terminals and screw fixing; complete device
incl. flush surround plate and pre-assembled finishing set bright white.
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA, VDE, SEMKO
• Godkendelse: CE
Base for double socket outlet with side earthing and safety shutter, flush-mounting depth 28.5mm, plug-in-terminaler.
Begge stikkontakters monteringsunderlag er udstyret med kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal hvile på
monteringsunderlaget for at blive fastgjort. De to monteringsunderlag er svejset sammen ved hjælp af en metalplade.
Stikkontakterne er udstyret med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne. Alle forbindelsesklemmer er placeret
øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (14 mm) er præget
permanent bag på monteringsunderlaget. På den horisontale akse har hver rille to skruehuller på 7 mm, således at
stikkontakten nemt kan monteres i en dåse til forsænket montering. I denne konfiguration sidder skruerne på den
horisontale akse eller i de kanalsystemer, med hvilke den dobbelte, fortrådede stikkontakt skal fastgøres til
monteringsbeslagene. Ved hjælp af skruehullerne placeres rammen til forsænket montering over skruehovederne på
skruerne i dåsen til forsænket montering eller holderen, hvorefter de flyttes til den ønskede position og strammes. For
fastgørelse til dåser til forsænket montering, hvor skruerne er placeret på den vertikale akse, er rillerne på den vertikale
akse hver udstyret med ét skruehul. Takket være skruehullerne på 7 mm placeres rammen til forsænket montering over
skruehovederne på skruerne i dåsen til forsænket montering, hvorefter de flyttes til venstre for at blive fastgjort i den
korrekte position. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter
afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller
til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er
rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm.
Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider
udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71
x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. De 4 rektangulære
åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede
boks stikker ud fra pudsarbejdet. I tilfælde af en sådan margen kan den forsænkede surroundplade stadig støde perfekt
op til væggen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 28,5 mm
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA, VDE
• Godkendelse: CE
Tangent til stikkontakt med sidejord og sikkerhedsafbryder, bright white. Centralpladen er fastgjort til en stikkontakt med
forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På bagsiden af
centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig.
Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en
flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt
til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke
flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin;
hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen
på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den
forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade,
Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot
skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
• Farve: white high gloss (gennemfarvet, omtrent RAL 9003)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Original bright white. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme
til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Fremstillet af
dimensionelt stabilt pc+asa.
• Farve: white high gloss (gennemfarvet, omtrent RAL 9003)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
111-69702

111-76901

120-76005

120-76100

120-76300

120-76400

120-76700

Specifikationer tekst
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
• Farve: white high gloss (gennemfarvet, omtrent RAL 9003)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Blændplade, bright white. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte
ind i 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom
Mini-Patch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
• Farve: white high gloss (gennemfarvet, omtrent RAL 9003)
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense white. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Understellet er fremstillet i
hvid PC + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 369.2 x 7.9 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Intense white. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA.
• Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 84.8 x 84.8 x 9.3 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Intense white. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Understellet er
fremstillet i hvid PC + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 205 x 85 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense white. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Understellet er fremstillet i
hvid PC + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 298 x 9.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense white. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Understellet er fremstillet i
hvid PC + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 226.8 x 9.2 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
120-76800

121-00015

121-00016

121-00018

121-40000

Specifikationer tekst
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense white. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 156 x 9.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, sterling. Tangent til en Nikobus-trykknap eller en RFvægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'I' and '0' symbols for wireless switch or push button with 8 control buttons. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'up' and 'down' arrows for wireless switch or push button with 8 control buttons, sterling. Tangent til en
Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, sterling. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
121-40100

121-40200

121-40300

121-60001

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, sterling. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes
på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, sterling. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, sterling. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
121-60100

121-65200

121-66908

121-68001

121-69416

Specifikationer tekst
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 2x RJ, sterling. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Tangent til USB-oplader, sterling. Tangenttet klikkes på USB-opladerens monteringsunderlag med to karabinhager.
Tangenttet har to symmetriske åbninger for tilslutning af et USB-kabel til USB-opladeren. For at afmontere skal du blot
trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, sterling. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg for
tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
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Typenummer
121-69417

121-69551

121-69702

121-76005

Specifikationer tekst
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, sterling. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg eller i
et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet udstyret
med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med
enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense sterling. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er emaljeret sterlingsølv. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

121-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 84.9 x 368.7 x 7.8 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Intense sterling. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den
øverste ramme er emaljeret sterlingsølv. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

121-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 85 x 8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Intense sterling. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er emaljeret sterlingsølv. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

121-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 205 x 85 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense sterling. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er emaljeret sterlingsølv. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85.2 x 298 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
121-76700

121-76800

121-76901

122-00001

122-00007

122-00015

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense sterling. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er emaljeret sterlingsølv. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 227 x 9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense sterling. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt
polycarbonat. Den øverste ramme er emaljeret sterlingsølv. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85.2 x 156 x 9.5 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Blændplade, sterling. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte ind i
45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom MiniPatch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled sterling
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Enkelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 2 betjeningstangenter, anthracite. Tangent til en Nikobus-trykknap eller
en RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 1 kontrolknap
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.4 x 44.4 x 8.3 mm
Dobbelttryk til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningstangenter, anthracite. Tangent til en Nikobus-trykknap eller en
RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 2 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 22.2 x 44.4 x 8.3 mm
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, anthracite. Tangent til en Nikobus-trykknap eller en
RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)

50

Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
122-00016

122-00018

122-40000

122-40100

122-40200

Specifikationer tekst
4-fold key with 'I' and '0' symbols for wireless switch or push button with 8 control buttons. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'up' and 'down' arrows for wireless switch or push button with 8 control buttons, anthracite. Tangent til
en Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget
permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, anthracite. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, anthracite. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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122-40300

122-60001

122-60100

122-65100

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, anthracite. De to taster (1 pr. 2
trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, anthracite. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 1x RJ, anthracite. Centralpladen klikkes på en enkelt adapter 1, 2, 5 eller 6 eller på adapter 4.1; den
integreres i en 45 x 45 mm forsænket ramme eller et kabelkanalsystem med 45 mm dækselhøjde. På Mini-Patchfordelingstavlen kan den klikkes på adapter 4.1. Derudover er centralpladen udstyret med et støvdæksel. Øverst på
centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.8 x 44.8 x 8.7 mm
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122-65200

122-65702

122-66901

122-66908

Specifikationer tekst
Tangent data 2x RJ, anthracite. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.8 x 44.8 x 8.4 mm
Tangent til enkeltkoaksial forbindelse og netværksforbindelse TV + RJ45, Telenet Interkabel, anthracite. For at afmontere
skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 7.2 mm
Tangent til stikkontakt med sidejord og sikkerhedsafbryder, anthracite. Centralpladen er fastgjort til en stikkontakt med
forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På bagsiden af
centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig.
Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en
flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt
til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke
flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin;
hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen
på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den
forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade,
Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot
skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 55.7 x 55.7 x 28.7 mm
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
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Typenummer
122-68001

122-69416

122-69417

122-69551

122-69702

122-76005

Specifikationer tekst
Tangent til USB-oplader, anthracite. Tangenttet klikkes på USB-opladerens monteringsunderlag med to karabinhager.
Tangenttet har to symmetriske åbninger for tilslutning af et USB-kabel til USB-opladeren. For at afmontere skal du blot
trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 8.2 mm
• Godkendelse: CE
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, anthracite. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg for
tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, anthracite. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg
eller i et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet
udstyret med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt
monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 7 mm
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense anthracite. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den nederste
ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 368.8 x 8 mm
• Godkendelse: CE
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Typenummer
122-76100

Specifikationer tekst
Enkelt ramme Intense anthracite. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den
øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

122-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 85 x 7.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Intense anthracite. 3-fold forsænket surroundplade til
tre afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650
°C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme
er fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den
nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

122-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 205 x 85 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense anthracite. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den nederste
ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

122-76700

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85.1 x 298 x 9.4 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense anthracite. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den nederste
ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

122-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 227 x 9.5 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense anthracite. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt
polycarbonat. Den øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc +
ASA.

122-76901

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85.3 x 156 x 9.4 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Blændplade, anthracite. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte ind i
45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom MiniPatch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled anthracite
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
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Typenummer
123-00015

123-00016

123-00018

123-40000

123-40100

Specifikationer tekst
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, bronze. Tangent til en Nikobus-trykknap eller en RFvægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'I' and '0' symbols for wireless switch or push button with 8 control buttons. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'up' and 'down' arrows for wireless switch or push button with 8 control buttons, bronze. Tangent til en
Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, bronze. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
123-40200

123-40300

123-60001

123-60100

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, bronze. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes
på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, bronze. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, bronze. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
123-65200

123-66908

123-68001

123-69416

123-69417

Specifikationer tekst
Tangent data 2x RJ, bronze. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter 3.2
eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Tangent til USB-oplader, bronze. Tangenttet klikkes på USB-opladerens monteringsunderlag med to karabinhager.
Tangenttet har to symmetriske åbninger for tilslutning af et USB-kabel til USB-opladeren. For at afmontere skal du blot
trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, bronze. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg for
tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, bronze. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg eller i
et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet udstyret
med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med
enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
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Typenummer
123-69551

123-69702

123-76005

Specifikationer tekst
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense bronze. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den nederste
ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

123-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 84.9 x 368.7 x 8.4 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Intense bronze. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den
øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

123-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 85 x 7.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Intense bronze. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den nederste
ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

123-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 205 x 85 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense bronze. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den nederste
ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 297.7 x 8.1 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
123-76700

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense bronze. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den nederste
ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

123-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85.2 x 227 x 8.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense bronze. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt
polycarbonat. Den øverste ramme er fremstillet af emaljeret bronze. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc +
ASA.

123-76901

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 156.2 x 8.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Blændplade, bronze. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte ind i 45
x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom MiniPatch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.

124-00015

124-00016

124-00018

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled bronze
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, dark brown. Tangent til en Nikobus-trykknap eller en
RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'I' and '0' symbols for wireless switch or push button with 8 control buttons. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'up' and 'down' arrows for wireless switch or push button with 8 control buttons, dark brown. Tangent til
en Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget
permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
124-40000

124-40100

124-40200

124-40300

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, dark brown. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, dark brown. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, dark brown. De to taster (1 pr. 2
trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
124-60001

124-60100

124-65200

124-66908

Specifikationer tekst
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, dark brown. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 2x RJ, dark brown. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter
3.2 eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
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Typenummer
124-68001

124-69416

124-69417

124-69551

124-69702

124-76005

Specifikationer tekst
Tangent til USB-oplader, dark brown. Tangenttet klikkes på USB-opladerens monteringsunderlag med to karabinhager.
Tangenttet har to symmetriske åbninger for tilslutning af et USB-kabel til USB-opladeren. For at afmontere skal du blot
trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, dark brown. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg
for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, dark brown. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg
eller i et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet
udstyret med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt
monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense dark brown. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er emaljeret mørkebrun. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 84.9 x 368.7 x 7.7 mm
• Godkendelse: CE
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Typenummer
124-76100

Specifikationer tekst
Enkelt ramme Intense dark brown. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den
øverste ramme er emaljeret mørkebrun. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

124-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 85 x 8.3 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Intense dark brown. 3-fold forsænket surroundplade til
tre afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650
°C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme
er fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er emaljeret mørkebrun. Den nederste ramme
er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

124-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 205 x 85 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense dark brown. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er emaljeret mørkebrun. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

124-76700

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85.1 x 298.2 x 8.1 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense dark brown. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat. Den øverste ramme er emaljeret mørkebrun. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA.

124-76800

124-76901

150-76005

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85.1 x 227 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Intense dark brown. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme
til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt
polycarbonat. Den øverste ramme er emaljeret mørkebrun. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 85 x 156 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Blændplade, dark brown. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte ind
i 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom MiniPatch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled dark brown
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure stainless steel on anthracite. 5-fold forsænket surroundplade til fem
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af børstet, rustfrit stål. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm
tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 366.3 x 8.8 mm
• Godkendelse: CE
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Typenummer
150-76100

Specifikationer tekst
Enkelt ramme Pure stainless steel on anthracite. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket
montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og
en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af børstet, rustfrit stål. Den nederste
ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

150-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 83.2 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure stainless steel on anthracite. 3-fold forsænket
surroundplade til tre afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en
glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
Den øverste ramme er fremstillet af børstet, rustfrit stål. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den
øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

150-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure stainless steel on anthracite. 4-dobbelt forsænket surroundplade til
fire afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650
°C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme
er fremstillet af børstet, rustfrit stål. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2
mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

150-76700

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 296 x 8.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure stainless steel on anthracite. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af børstet, rustfrit stål. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm
tyk, og den underste ramme er 6 mm.

150-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 225.6 x 9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure stainless steel on anthracite. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af børstet, rustfrit stål. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm
tyk, og den underste ramme er 6 mm.

152-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 154.2 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure natural red. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri.
Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af
marmoleum. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste
ramme er 6 mm. Det er bedst ikke at placere denne surroundplade i værelser, der konstant er fugtige (f.eks. pools,
saunaer).

152-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.4 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure natural red. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme,
der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af marmoleum. Den nederste ramme er fremstillet af
mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm. Det er bedst ikke at placere
denne surroundplade i værelser, der konstant er fugtige (f.eks. pools, saunaer).
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
152-76700

152-76800

154-00015

154-00016

154-00018

154-40000

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure natural red. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk
forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af marmoleum. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA.
Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm. Det er bedst ikke at placere denne surroundplade i
værelser, der konstant er fugtige (f.eks. pools, saunaer).
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 225.1 x 8.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure natural red. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette forsænkede
surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste
ramme er fremstillet af marmoleum. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2
mm tyk, og den underste ramme er 6 mm. Det er bedst ikke at placere denne surroundplade i værelser, der konstant er
fugtige (f.eks. pools, saunaer).
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.1 x 154.1 x 8.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, white coated. Tangent til en Nikobus-trykknap eller
en RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'I' and '0' symbols for wireless switch or push button with 8 control buttons. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'up' and 'down' arrows for wireless switch or push button with 8 control buttons, white coated. Tangent
til en Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget
permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, white coated. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
154-40100

154-40200

154-40300

154-60001

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, white coated. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, white coated. De to taster (1 pr. 2
trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, white coated. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
154-60100

154-65200

154-66908

154-69416

154-69417

Specifikationer tekst
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 2x RJ, white coated. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter
3.2 eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, white coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg
for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, white coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg
eller i et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet
udstyret med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt
monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
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Typenummer
154-69551

154-69702

154-76005

154-76100

Specifikationer tekst
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure white steel. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret hvid. Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er
emaljeret hvid. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 367.3 x 8.7 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure white steel. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret hvid. Den
underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret hvid. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste
ramme er 6 mm.

154-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 83.3 x 8.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure white steel. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret hvid. Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er
emaljeret hvid. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

154-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure white steel. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret hvid. Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er
emaljeret hvid. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.4 x 296.2 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
154-76700

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure white steel. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret hvid. Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er
emaljeret hvid. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

154-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.4 x 225.3 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure white steel. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stål. Den øverste
ramme er emaljeret hvid. Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret hvid. Den øverste ramme
er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

154-76901

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Blændplade, white coated. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte
ind i 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom
Mini-Patch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.

155-76005

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled white
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu grey. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af aluminium. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og
den underste ramme 2 mm tyk.

155-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.1 x 367.1 x 8.5 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure alu grey. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af aluminium. Den nederste ramme er fremstillet
af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.

155-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.4 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure alu grey. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af aluminium. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og
den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
155-76400

Specifikationer tekst
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu grey. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af aluminium. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og
den underste ramme 2 mm tyk.

155-76700

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 296 x 8.3 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu grey. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af aluminium. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og
den underste ramme 2 mm tyk.

155-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.5 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu grey. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af aluminium. Den
nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm
tyk.

156-76005

156-76100

156-76300

156-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.3 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure bamboo. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk
forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste
ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 367.3 x 8.5 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure bamboo. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den
består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af
mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 83.3 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure bamboo. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme,
der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk,
og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure bamboo. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere. Den
komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk
forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste
ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.1 x 296.1 x 8.3 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
156-76700

156-76800

157-00015

157-00016

157-00018

157-40000

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure bamboo. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk
forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste
ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 225.2 x 8.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure bamboo. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette forsænkede
surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den
nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm
tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.1 x 154.1 x 8.5 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, champagne coated. Tangent til en Nikobus-trykknap
eller en RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'I' and '0' symbols for wireless switch or push button with 8 control buttons. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'up' and 'down' arrows for wireless switch or push button with 8 control buttons, champagne coated.
Tangent til en Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned"
præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, champagne coated. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på
den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget
til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
157-40100

157-40200

157-40300

157-60001

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, champagne coated. De to taster (1 pr. 2
trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, champagne coated. De to taster (1 pr. 2
trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, champagne coated. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på
den seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
157-60100

157-65200

157-65702

157-66908

157-69416

Specifikationer tekst
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 2x RJ, champagne coated. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt
adapter 3.2 eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med
45 mm dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5
× 42,4 mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent
vindue med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til enkeltkoaksial forbindelse og netværksforbindelse TV + RJ45, Telenet Interkabel, champagne coated. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, champagne coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en
væg for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
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Typenummer
157-69417

157-69551

157-69702

157-76005

157-76100

157-76300

Specifikationer tekst
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, champagne coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i
en væg eller i et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er
Tangenttet udstyret med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt
monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure champagne steel. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret champagnefarvet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc
+ ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 367.9 x 8.8 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure champagne steel. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering
er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret
champagnefarvet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den
underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 83.2 x 8.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure champagne steel. 3-fold forsænket surroundplade
til tre afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på
650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste
ramme er fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret champagnefarvet. Den nederste ramme er fremstillet af
mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
157-76400

Specifikationer tekst
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure champagne steel. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret champagnefarvet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc
+ ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

157-76700

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.4 x 296.2 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure champagne steel. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret champagnefarvet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc
+ ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

157-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.4 x 225.2 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure champagne steel. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette
ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den
består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stål. Den
øverste ramme er emaljeret champagnefarvet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste
ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

157-76901

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.4 x 154.3 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Blændplade, champagne coated. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes
direkte ind i 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i
en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med
den ”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen
af mekanismen.

158-76005

158-76100

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled champagne
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu black. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af elokseret aluminium (aluminiumsort). Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret
hvid. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 367.3 x 8.3 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure alu black. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af elokseret aluminium (aluminiumsort). Den
underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret hvid. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste
ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.3 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
158-76300

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure alu black. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af elokseret aluminium (aluminiumsort). Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret
hvid. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.

158-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu black. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af elokseret aluminium (aluminiumsort). Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret
hvid. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.

158-76700

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 296 x 8.2 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu black. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af elokseret aluminium (aluminiumsort). Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret
hvid. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.

158-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu black. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af elokseret aluminium
(aluminiumsort). Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret hvid. Den øverste ramme er 6 mm
tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.

159-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.4 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure natural soft grey. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette forsænkede surroundplade er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af marmoleum. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og
den underste ramme er 6 mm. Det er bedst ikke at placere denne surroundplade i værelser, der konstant er fugtige
(f.eks. pools, saunaer).

159-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.5 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure natural soft grey. 3-fold forsænket surroundplade
til tre afbrydere. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af marmoleum. Den nederste ramme er fremstillet
af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm. Det er bedst ikke at placere
denne surroundplade i værelser, der konstant er fugtige (f.eks. pools, saunaer).

159-76700

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure natural soft grey. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere.
Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er
mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af marmoleum. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå
pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm. Det er bedst ikke at placere denne
surroundplade i værelser, der konstant er fugtige (f.eks. pools, saunaer).
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 225.3 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
159-76800

161-00015

161-00016

161-00018

161-40000

Specifikationer tekst
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure natural soft grey. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette
forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
Den øverste ramme er fremstillet af marmoleum. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste
ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm. Det er bedst ikke at placere denne surroundplade i værelser, der
konstant er fugtige (f.eks. pools, saunaer).
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 154.1 x 8.5 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, black coated. Tangent til en Nikobus-trykknap eller
en RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'I' and '0' symbols for wireless switch or push button with 8 control buttons. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "0"" præget permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
4-fold key with 'up' and 'down' arrows for wireless switch or push button with 8 control buttons, black coated. Tangent til
en Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. På hver tast på centralpladen er symbolerne "op" og "ned" præget
permanent.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, black coated. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
161-40100

161-40200

161-40300

161-60001

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, black coated. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, black coated. De to taster (1 pr. 2
trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, black coated. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
161-60100

161-65200

161-66901

Specifikationer tekst
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 2x RJ, black coated. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt adapter
3.2 eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med 45 mm
dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4
mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent vindue
med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til stikkontakt med sidejord og sikkerhedsafbryder, black coated. Centralpladen er fastgjort til en stikkontakt
med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På bagsiden af
centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig.
Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en
flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt
til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke
flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin;
hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen
på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den
forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade,
Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot
skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
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Typenummer
161-66908

161-68001

161-69416

161-69417

161-69551

Specifikationer tekst
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Tangent til USB-oplader, black coated. Tangenttet klikkes på USB-opladerens monteringsunderlag med to karabinhager.
Tangenttet har to symmetriske åbninger for tilslutning af et USB-kabel til USB-opladeren. For at afmontere skal du blot
trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, black coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg
for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, black coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en væg
eller i et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet
udstyret med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt
monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE

81

Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
161-69702

161-76005

Specifikationer tekst
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure black steel. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret sort. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den
øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

161-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 367.5 x 8.7 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure black steel. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret sort. Den
nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

161-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 83.3 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure black steel. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret sort. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den
øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

161-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure black steel. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret sort. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den
øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

161-76700

161-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.4 x 296.2 x 8.8 mm
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure black steel. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af stål. Den øverste ramme er emaljeret sort. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den
øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.4 x 225.3 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure black steel. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af stål. Den øverste
ramme er emaljeret sort. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og
den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.4 x 154.4 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
161-76901

162-76100

Specifikationer tekst
Blændplade, black coated. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes direkte
ind i 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i en tom
Mini-Patch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med den
”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: enamelled black
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure bronze. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af messing. Understellet er fremstillet i hvid PC +
ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

162-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure bronze. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af messing. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste
ramme er 6 mm.

162-76700

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure bronze. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af messing. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste
ramme er 6 mm.

162-76800

163-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure bronze. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af messing. Understellet
er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure concrete. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af epoxybehandlet beton. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk. På grund af
materialets sammensætning anbefaler vi, at den forsænkede surroundplade ikke udsættes for direkte sollys.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
163-76300

163-76700

163-76800

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure concrete. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af epoxybehandlet beton. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6
mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk. På grund af materialets sammensætning anbefaler vi, at den forsænkede
surroundplade ikke udsættes for direkte sollys.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure concrete. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af epoxybehandlet beton. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6
mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk. På grund af materialets sammensætning anbefaler vi, at den forsænkede
surroundplade ikke udsættes for direkte sollys.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure concrete. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af epoxybehandlet beton.
Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2
mm tyk. På grund af materialets sammensætning anbefaler vi, at den forsænkede surroundplade ikke udsættes for
direkte sollys.

164-76005

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure weathered steel. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af rustfarvet stål. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk,
og den underste ramme er 6 mm.

164-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure weathered steel. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering
er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af rustfarvet stål. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

164-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure weathered steel. 3-fold forsænket surroundplade til
tre afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650
°C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme
er fremstillet af rustfarvet stål. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm
tyk, og den underste ramme er 6 mm.

164-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure weathered steel. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af rustfarvet stål. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk,
og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 296 x 8.9 mm
• Godkendelse: CE
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Typenummer
164-76700

164-76800

170-09500

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure weathered steel. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af rustfarvet stål. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk,
og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure weathered steel. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme
til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af rustfarvet stål. Den
nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Base til 2× enkelt koaksialtilslutninger til TV og FM. EDU, forbindelse tv &lt; 1 dB (5-75 Mhz og 125-860 Mhz), forbindelse
FM &lt; 3 dB (88-108 Mhz). I overensstemmelse med DIN45325 og IEC 60169-2, passer til stik med en diameter på 9,5
mm. Afbryderne er dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile og
ledningsbanens længde er angivet bag på monteringsunderlaget som en hjælp ved montering. Den pil, der peger nedad,
angiver, hvor koaksialkablet skal indsættes. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm).
Kabelklemmen spændes ved hjælp af en permanent skrue med kombinationsskruehoved (krydskærv 1 mm). Ved
montering i dåse til planforsænket montering med gribeoverflader bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med
et kærvskruehoved (slot 0,8 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes. Den
forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de
afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med
skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til
forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af
rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at
montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede
ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De
ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer
yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem
glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på
71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en
længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og
nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet
af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med
rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 29,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 73 x 71 x 43 mm
• Godkendelse: CE
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Typenummer
170-09501

170-09550

Specifikationer tekst
Base til 2× enkelt koaksialtilslutninger til TV og FM. EDU, forbindelse tv &lt; 1 dB (5-75 Mhz og 125-860 Mhz), forbindelse
FM &lt; 3 dB (88-108 Mhz). I overensstemmelse med DIN45325 og IEC 60169-2, passer til stik med en diameter på 9,5
mm. Afbryderne er dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile og
ledningsbanens længde er angivet bag på monteringsunderlaget som en hjælp ved montering. Den pil, der peger nedad,
angiver, hvor koaksialkablet skal indsættes. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm).
Kabelklemmen spændes ved hjælp af en permanent skrue med kombinationsskruehoved (krydskærv 1 mm). Skruerne
skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 29,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 71.2 x 73.2 x 39 mm
• Godkendelse: CE
Indsats til 2× enkelt Coax-tilslutninger til TV og FM samt en satellitforbindelse. Forbindelse tv &lt;1 dB (5-75 Mhz); 1,5 dB
+/- 1 dB (125-860 MHz), forbindelse FM &lt; 3 dB (88-108 Mhz), i overensstemmelse med DIN45325 og IEC 60169-2,
passer til stik med en diameter på 9,5. Satellitforbindelse 2,5 dB +/-1 dB (950-2150 Mhz). 1 A,18 V DC. Afbryderne er
dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile og ledningsbanens
længde er angivet bag på monteringsunderlaget som en hjælp ved montering. Den pil, der peger nedad, angiver, hvor
koaksialkablet skal indsættes. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm). Koaksialkablet
skrues fast med en permanent skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm). Ved montering i dåse til planforsænket
montering med gribeoverflader bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med et kærvskruehoved (slot 0,8 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes. Den forsænkede ramme er fremstillet
af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og
vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller
har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller
(indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret
(kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan
udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket
muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene
kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads.
Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to
forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den
nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering
udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til
forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver
indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære
åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er
udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 29,5 mm
• Godkendelse: CE
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Typenummer
170-09551

170-34200

Specifikationer tekst
Indsats til 2× enkelt Coax-tilslutninger til TV og FM samt en satellitforbindelse. Forbindelse tv &lt;1 dB (5-75 Mhz); 1,5 dB
+/- 1 dB (125-860 MHz), forbindelse FM &lt; 3 dB (88-108 Mhz), i overensstemmelse med DIN45325 og IEC 60169-2,
passer til stik med en diameter på 9,5. Satellitforbindelse 2,5 dB +/-1 dB (950-2150 Mhz). 1 A,18 V DC. Afbryderne er
dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile og ledningsbanens
længde er angivet bag på monteringsunderlaget som en hjælp ved montering. Den pil, der peger nedad, angiver, hvor
koaksialkablet skal indsættes. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm). Koaksialkablet
skrues fast med en permanent skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm). Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks
til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter
afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller
til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er
rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm.
Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den
planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere
omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den
indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71
mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med
en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse
kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres.
Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne
grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er
udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger.
Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres
fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til
forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen
på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne
kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af
den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 29,5 mm
• Godkendelse: CE
Stikkontakt med sidejording, installationsdybde 28,5 mm, 16 A/250 Vac, skrueterminaler. Stikkontakten er udstyret med
to kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort.
Stikkene monteres med samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 6
mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet.
Stikkontakten har side-jord i messing af høj kvalitet. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og
kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen udjævner op til til 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens
længde (14 mm) er præget permanent bag på monteringsunderlaget. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til
forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter
afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller
til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er
rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm.
Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider
udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71
x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. De 4 rektangulære
åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede
boks stikker ud fra pudsarbejdet. I tilfælde af en sådan margen kan den forsænkede surroundplade stadig støde perfekt
op til væggen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 28,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 73.2 x 73 x 37.2 mm
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA, VDE
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Typenummer
170-34400

170-37012

170-37023

170-37024

170-37095

170-37100

170-37923

Specifikationer tekst
Stikkontakt med sidejording, installationsdybde 28,5 mm, 16 A/250 Vac, plug-in-terminaler. Stikkontakten er udstyret
med to kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive
fastgjort. Stikkontakterne er udstyret med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne. Stikkontakten har side-jord i
messing af høj kvalitet. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5
mm² ledninger. Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på monteringsunderlaget. Skruerne skal
bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der
er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt.
Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal
og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De
ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer
yderligere robusthed. De 4 rektangulære åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen
på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede boks stikker ud fra pudsarbejdet. I tilfælde af en sådan margen kan den forsænkede
surroundplade stadig støde perfekt op til væggen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 28,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 73.2 x 73 x 37 mm
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA, VDE, SEMKO
The LED lighting unit is clicked into the lower-back of the base. Depending on the choice of switch, one lighting unit must
be clicked into the left recess or two lighting units must be provided in the left and right recesses. The connection wires
are PVC insulated. The white light is produced by an LED with very limited power consumption (20 mW). It is shockproof
and does not radiate any heat. The LED has a life span of min. 50,000 burning hours. The LED lighting unit can also be
connected to a DC power supply. The polarity is as follows: the black wire is the - terminal and the white wire is the +
terminal. In the case of a DC power supply, the LED will shine with more intensity than with AC power. Diameter of the
connection wires: 0.5 mm². The connection wires are equipped with two cable sockets for the connection of the lighting
unit. CE marking.
Set fra forsiden af stikkontakten, klikkes LED-belysningsenheden ind i basens bagside, med LED'en i nederste venstre
hjørne. Belysningsenheden klikkes på bundens bagside og er dermed umiddelbart tilsluttet. Følgende kredsløb er belyste
med den: enkeltpolet, trykknap normalt åben, trykknap normal lukket eller normal åben og mellemliggende. Hvis
belysningsenheden klikkes på en topolet omskifter, resulterer dette i en kontrolfunktion. Den automatiske LEDbelysningsenhed har et polyamidhus. Det whitee lys produceres af en LED med meget begrænset strømforbrug (0,1 W).
Den er stødsikker og udstråler ingen varme. LED’en har en levetid på mindst 50.000 brændetimer. Den automatiske
belysningsenhed må ikke kombineres med en belysningsenhed med ledninger. Det kan med andre ord må den ikke
anvendes i dobbelte omskiftere. CE-godkendelse.
LED-belysningsenheden klikkes ind i bundens nederste del. Afhængigt af valg af omskifter skal en belysningsenhed klikkes
ind i venstre udskæring, eller to belysningsenheder skal placeres i venstre og højre udskæring. Forbindelsesledningerne
er PVC-isoleret. Det whitee lys produceres af en LED med meget begrænset strømforbrug (20 mW). Den er stødsikker og
udstråler ingen varme. LED’en har en levetid på mindst 50.000 brændetimer. LED-belysningsenheden kan også sluttes til
en DC-strømforsyning. Polariteten er som følger: Den blacke ledning er -terminalen og den whitee ledning er
+terminalen. Hvis der anvendes en DC-strømforsyning lyser LED'en med mere intensitet end ved vekselstrøm.
Tilslutningsledningernes diameter: 0,5 mm². Tilslutningskablerne er udstyret med to kabelstik til tilslutning af
belysningsenheden. CE-godkendelse.
Seen from the front of the socket outlet, the overvoltage module is clicked into the back of the base, with the LED in the
bottom-left corner. After the overvoltage module has been clicked into the back of the base, it must still be connected
using 3 wires. If the red LED is illuminated, then overvoltage protection is no longer operational (the protected appliance
remains live), and the overvoltage module with red LED must be replaced. The red light is produced by an LED with very
limited power consumption (0.055 W when the LED is not illuminated). It is shockproof and does not radiate any heat.
The connection wires of the overvoltage module are made of flexible tinned copper, are 5cm long and are insulated with
PVC. Wire diameter of the connection wires: 1 mm. The rear of the overvoltage module is equipped with a Tampoprint
indicating the overvoltage specifications. Uc: 250 V, Uoc: 4 kV, Up: 1.5 kV, f: 50 Hz, modes: L-L / L-PE. Short-circuit
current: Icc= 1.5 kA. CE marking and CEBEC approved.
Set fra forsiden af stikkontakten, klikkes spændingsindikeringsmodulet ind i basens bagside, med LED'en i nederste
venstre hjørne. Spændingsindikeringsmodulet klikkes på bundens bagside og er dermed umiddelbart tilsluttet.
Spændingsindikeringsmodulet med white LED har et polyamidhus. Det whitee lys produceres af en LED med meget
begrænset strømforbrug (0,1 W). Den er stødsikker og udstråler ingen varme. LED’en har en levetid på mindst 50.000
brændetimer. CE-godkendelse.
LED-belysningsenheden klikkes ind i bundens nederste del. Afhængigt af valg af omskifter skal en belysningsenhed klikkes
ind i venstre udskæring, eller to belysningsenheder skal placeres i venstre og højre udskæring. Forbindelsesledningerne
er PVC-isoleret. Det whitee lys produceres af en LED med meget begrænset strømforbrug (0,1 W). Den er stødsikker og
udstråler ingen varme. LED’en har en levetid på mindst 50.000 brændetimer. Tilslutningsledningernes diameter: 0,5
mm². Tilslutningskablerne er udstyret med to kabelstik til tilslutning af belysningsenheden. CE-godkendelse.
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Typenummer
170-40000

Specifikationer tekst
Socket for 4-fold, potential-free push button, 24V N.O. Det potentialfrie tryk bruges til styring af fjernafbrydere
(kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran udstyret med
karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer.
Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer,
at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret med en konnektorblok for tilslutning
af den potentialfri trykknap. Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm.
Monteringsunderlaget for de 4 potentialfri trykknapper er fremstillet i polycarbonat. Udover de 4 trykknapper (øverst til
venstre og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster
og færdiggørelsespladen (med eller uden tekstfelt) på plads. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket
montering med gribeoverflader skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et
kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes
tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den
forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de
afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med
skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til
forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af
rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at
montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede
ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De
ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer
yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem
glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på
71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en
længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og
nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet
af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med
rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
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Typenummer
170-40100

Specifikationer tekst
Base for 4-fold, potential-free push button, 24V N.O. with amber LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret
med konnektorblokke: én til tilslutning af den firdobbelte, potentialfri trykknap og én til tilslutning af LED’er.
Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LEDledninger i de 4-fold, potentialfri trykknapper er fremstillet af polycarbonat. Udover de 4 trykknapper (øverst til venstre
og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster og
færdiggørelsespladen (med eller uden tekstfelt) på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når
LED’erne er tilsluttet, lyser de 2 øverste og de 2 nederste sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller
feedback. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere,
der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en
bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt
fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider
efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4
riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler
er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3
mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den
planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere
omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den
indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71
mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med
en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse
kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres.
Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne
grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er
udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger.
Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres
fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til
forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen
på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne
kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af
den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
170-40110

Specifikationer tekst
Socket for 4-fold, potential-free push button, 24V N.O. with blue LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret
med konnektorblokke: én til tilslutning af den firdobbelte, potentialfri trykknap og én til tilslutning af LED’er.
Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LEDledninger i de 4-fold, potentialfri trykknapper er fremstillet af polycarbonat. Udover de 4 trykknapper (øverst til venstre
og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster og
færdiggørelsespladen (med eller uden tekstfelt) på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når
LED’erne er tilsluttet, lyser de 2 øverste og de 2 nederste sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller
feedback. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere,
der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en
bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt
fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider
efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4
riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler
er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3
mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den
planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere
omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den
indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71
mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med
en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse
kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres.
Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne
grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er
udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger.
Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres
fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til
forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen
på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne
kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af
den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
170-40111

170-47000

Specifikationer tekst
Socket for 4-fold, potential-free push button, 24V N.O. with blue LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret
med konnektorblokke: én til tilslutning af den firdobbelte, potentialfri trykknap og én til tilslutning af LED’er.
Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LEDledninger i de 4-fold, potentialfri trykknapper er fremstillet af polycarbonat. Udover de 4 trykknapper (øverst til venstre
og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster og
færdiggørelsespladen (med eller uden tekstfelt) på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når
LED’erne er tilsluttet, lyser de 2 øverste og de 2 nederste sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller
feedback. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet
af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og
vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller
har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller
(indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret
(kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan
udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket
muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene
kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads.
Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to
forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den
nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering
udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til
forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver
indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære
åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er
udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
Socket for 4-fold, potential-free push button, 24V N.O. Det potentialfrie tryk bruges til styring af fjernafbrydere
(kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran udstyret med
karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer.
Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer,
at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret med en konnektorblok for tilslutning
af den potentialfri trykknap. Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm.
Monteringsunderlaget for de 4 potentialfri trykknapper er fremstillet i polycarbonat. Udover de 4 trykknapper (øverst til
venstre og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster
og færdiggørelsespladen (med eller uden tekstfelt) på plads. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket
montering med gribeoverflader skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et
kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes
tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den
forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de
afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med
skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til
forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af
rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at
montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med
en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på
flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
170-47001

170-47100

Specifikationer tekst
Socket for 4-fold, potential-free push button, 24V N.O. Det potentialfrie tryk bruges til styring af fjernafbrydere
(kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran udstyret med
karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer.
Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer,
at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret med en konnektorblok for tilslutning
af den potentialfri trykknap. Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm.
Monteringsunderlaget for de 4 potentialfri trykknapper er fremstillet i polycarbonat. Udover de 4 trykknapper (øverst til
venstre og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster
og færdiggørelsespladen (med eller uden tekstfelt) på plads. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket
montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring,
selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til
montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er
rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm.
Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider
udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71
x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
Base for 4-fold, potential-free push button, 24V N.O. with amber LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret
med konnektorblokke: én til tilslutning af den firdobbelte, potentialfri trykknap og én til tilslutning af LED’er.
Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LEDledninger i de 4-fold, potentialfri trykknapper er fremstillet af polycarbonat. Udover de 4 trykknapper (øverst til venstre
og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster og
færdiggørelsespladen (med eller uden tekstfelt) på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når
LED’erne er tilsluttet, lyser de 2 øverste og de 2 nederste sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller
feedback. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere,
der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en
bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt
fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider
efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4
riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler
er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3
mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider
udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71
x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
170-47101

170-47110

Specifikationer tekst
Base for 4-fold, potential-free push button, 24V N.O. with amber LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret
med konnektorblokke: én til tilslutning af den firdobbelte, potentialfri trykknap og én til tilslutning af LED’er.
Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LEDledninger i de 4-fold, potentialfri trykknapper er fremstillet af polycarbonat. Udover de 4 trykknapper (øverst til venstre
og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster og
færdiggørelsespladen (med eller uden tekstfelt) på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når
LED’erne er tilsluttet, lyser de 2 øverste og de 2 nederste sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller
feedback. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet
af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og
vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller
har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller
(indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret
(kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan
udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver
mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan
udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse
til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret
med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket
montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder
en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
Socket for 4-fold, potential-free push button, 24V N.O. with blue LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret
med konnektorblokke: én til tilslutning af den firdobbelte, potentialfri trykknap og én til tilslutning af LED’er.
Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LEDledninger i de 4-fold, potentialfri trykknapper er fremstillet af polycarbonat. Udover de 4 trykknapper (øverst til venstre
og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster og
færdiggørelsespladen (med eller uden tekstfelt) på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når
LED’erne er tilsluttet, lyser de 2 øverste og de 2 nederste sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller
feedback. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere,
der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en
bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt
fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider
efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4
riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler
er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3
mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider
udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71
x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
170-47111

170-60000

Specifikationer tekst
Socket for 4-fold, potential-free push button, 24V N.O. with blue LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret
med konnektorblokke: én til tilslutning af den firdobbelte, potentialfri trykknap og én til tilslutning af LED’er.
Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LEDledninger i de 4-fold, potentialfri trykknapper er fremstillet af polycarbonat. Udover de 4 trykknapper (øverst til venstre
og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster og
færdiggørelsespladen (med eller uden tekstfelt) på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når
LED’erne er tilsluttet, lyser de 2 øverste og de 2 nederste sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller
feedback. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet
af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og
vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller
har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller
(indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret
(kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan
udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver
mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan
udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse
til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret
med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket
montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder
en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
Socket for 6-fold, potential-free push button, 24V N.O. Det potentialfrie tryk bruges til styring af fjernafbrydere
(kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran udstyret med
karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer.
Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer,
at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret med en konnektorblok for tilslutning
af den potentialfri trykknap. Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm.
Monteringsunderlaget og de to LED-ledninger på den potentialfri trykknap er fremstillet af polycarbonat. Udover de 6
trykknapper er mekanismen midt foran udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. Ved montering af
stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje
med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan
manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en
skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring,
selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til
montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er
rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm.
Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den
planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere
omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den
indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71
mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med
en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse
kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres.
Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne
grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er
udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger.
Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres
fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til
forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen
på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne
kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af
den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
170-60100

Specifikationer tekst
Base for 6-fold, potential-free push button, 24V N.O. with amber LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Forbindelsesklemmerne har en
klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LED-ledninger på den potentialfri
trykknap er fremstillet af polycarbonat. Udover de 6 trykknapper er mekanismen midt foran udstyret med karabinhager,
der holder tasterne på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når LED’erne er tilsluttet, lyser
de 6 opretstående sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller feedback. Ved montering af stikkontakten i
en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med
et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes
tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den
forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de
afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med
skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til
forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af
rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at
montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede
ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De
ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer
yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem
glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på
71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en
længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og
nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet
af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med
rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
170-60110

170-60111

Specifikationer tekst
Socket for 6-fold, potential-free push button, 24V N.O. with blue LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Forbindelsesklemmerne har en
klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LED-ledninger på den potentialfri
trykknap er fremstillet af polycarbonat. Udover de 6 trykknapper er mekanismen midt foran udstyret med karabinhager,
der holder tasterne på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når LED’erne er tilsluttet, lyser
de 6 opretstående sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller feedback. Ved montering af stikkontakten i
en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med
et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes
tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den
forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de
afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med
skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til
forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af
rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at
montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede
ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De
ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer
yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem
glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på
71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en
længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og
nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet
af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med
rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
Socket for 6-fold, potential-free push button, 24V N.O. with blue LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Forbindelsesklemmerne har en
klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LED-ledninger på den potentialfri
trykknap er fremstillet af polycarbonat. Udover de 6 trykknapper er mekanismen midt foran udstyret med karabinhager,
der holder tasterne på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når LED’erne er tilsluttet, lyser
de 6 opretstående sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller feedback. Skruerne skal bruges ved
fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er
galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen
til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7
mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
170-65114

Specifikationer tekst
2 RJ11-connections UTP, flat model, incl. flush-mounting frame with gribermontering.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm

170-65152

NA
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med gribermontering.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
170-65162

Specifikationer tekst
2 RJ45-stik UTP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med gribermontering.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm

170-65167

NA
2 RJ45-stik STP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med gribermontering.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
NA
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
170-65172

Specifikationer tekst
2 RJ45-stik UTP cat. 6A, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med gribermontering.
• Godkendelse: CE
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.

170-65179

• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
2 RJ45-stik STP cat. 6A, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med gribermontering.
• Godkendelse: CE
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
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Typenummer
170-65214

Specifikationer tekst
2 RJ11-connections UTP, flat model, incl. flush-mounting frame with med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm

170-65252

NA
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
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Specifikationer tekst
Kombinationens-coax med RJ45-forbindelse, UTP cat. 6, flad model, med gribermontering. Forbindelse &lt; 1 dB, passer
til stik med en diameter på Ø 9,5. Telenet Interkabel og VOO-godkendt og optimeret til PVC6- og PE6-kabler foreskrevet
af Telenet. Afbryderne er dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile
og ledningsbanens længde er angivet som en hjælp ved montering. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med
kombinationsskruehoved (kærvspalte 1 mm). Kabelklemmen skrues fast med en permanent skrue med
kombinationsskruehoved (kærvspalte 1 mm). Det uafskærmede RJ45-stik bruges til at forbinde enheder til tale-, data- og
billedapplikationer. Ydeevnen er kat. 6 til båndbredder op til 250 MHz. Øverst og nederst er adapteren udstyret med
karabinhager for at holde centralpladen på plads. I hvert af de 4 hjørner er adapterne derudover udstyret med
sikringsringe, der sikrer, at centralpladen er perfekt placeret i forhold til adapterne. Telenet Interkabel og VOO er præget
permanent på tv-adapteren.
• Dimensioner (HxBxD): 71 x 73.2 x 41.7 mm
• Godkendelse: CE
Universel Indsats 45 × 45 mm. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader
skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er
skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm

170-65262

NA
2 RJ45-stik UTP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
NA
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Specifikationer tekst
2 RJ45-stik STP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
• Dimensioner (HxBxD): 71 x 73.2 x 36.9 mm
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm

170-65272

NA
2 RJ45-stik UTP cat. 6A, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
• Godkendelse: CE
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
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Specifikationer tekst
2 RJ45-stik STP cat. 6A, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
• Godkendelse: CE
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede
svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den
udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed.
Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De
låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er
monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på
1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.

170-67000

• Dimensioner (HxBxD): 45 x 45 mm
Socket for 6-fold, potential-free push button, 24V N.O. Det potentialfrie tryk bruges til styring af fjernafbrydere
(kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran udstyret med
karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer.
Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer,
at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret med en konnektorblok for tilslutning
af den potentialfri trykknap. Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm.
Monteringsunderlaget og de to LED-ledninger på den potentialfri trykknap er fremstillet af polycarbonat. Udover de 6
trykknapper er mekanismen midt foran udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. Ved montering af
stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje
med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan
manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en
skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring,
selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til
montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er
rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm.
Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider
udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71
x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm

104

Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
170-67001

170-67100

Specifikationer tekst
Socket for 6-fold, potential-free push button, 24V N.O. Det potentialfrie tryk bruges til styring af fjernafbrydere
(kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran udstyret med
karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer.
Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer,
at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. På bagsiden er mekanismen udstyret med en konnektorblok for tilslutning
af den potentialfri trykknap. Forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm.
Monteringsunderlaget og de to LED-ledninger på den potentialfri trykknap er fremstillet af polycarbonat. Udover de 6
trykknapper er mekanismen midt foran udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. Skruerne skal bruges
ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er
galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen
til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7
mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt.
Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal
og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De
ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer
yderligere robusthed. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse
i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to
slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i
flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid
kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis
dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en
margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan
karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer
korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
Base for 6-fold, potential-free push button, 24V N.O. with amber LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Forbindelsesklemmerne har en
klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LED-ledninger på den potentialfri
trykknap er fremstillet af polycarbonat. Udover de 6 trykknapper er mekanismen midt foran udstyret med karabinhager,
der holder tasterne på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når LED’erne er tilsluttet, lyser
de 6 opretstående sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller feedback. Ved montering af stikkontakten i
en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med
et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes
tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den
forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de
afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med
skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til
forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af
rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at
montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med
en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på
flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
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Typenummer
170-67101

170-67110

Specifikationer tekst
Base for 6-fold, potential-free push button, 24V N.O. with amber LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Forbindelsesklemmerne har en
klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LED-ledninger på den potentialfri
trykknap er fremstillet af polycarbonat. Udover de 6 trykknapper er mekanismen midt foran udstyret med karabinhager,
der holder tasterne på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når LED’erne er tilsluttet, lyser
de 6 opretstående sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller feedback. Skruerne skal bruges ved
fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er
galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen
til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7
mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt.
Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal
og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De
ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer
yderligere robusthed. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse
i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to
slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i
flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid
kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis
dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en
margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan
karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer
korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
Socket for 6-fold, potential-free push button, 24V N.O. with blue LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Forbindelsesklemmerne har en
klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LED-ledninger på den potentialfri
trykknap er fremstillet af polycarbonat. Udover de 6 trykknapper er mekanismen midt foran udstyret med karabinhager,
der holder tasterne på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når LED’erne er tilsluttet, lyser
de 6 opretstående sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller feedback. Ved montering af stikkontakten i
en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med
et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes
tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt fjernes med en skruetrækker. Den
forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de
afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med
skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til
forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af
rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at
montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med
en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på
flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
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Typenummer
170-67111

170-68900

Specifikationer tekst
Socket for 6-fold, potential-free push button, 24V N.O. with blue LED. Det potentialfrie tryk bruges til styring af
fjernafbrydere (kiprelæer) og automatiseringssystemer i hjemmet. Udover trykknapperne er mekanismen midt foran
udstyret med karabinhager, der holder tasterne på plads. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med
permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 0,6 x 3,5 mm). Derudover har alle skruer en
skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Forbindelsesklemmerne har en
klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm. Monteringsunderlaget og de to LED-ledninger på den potentialfri
trykknap er fremstillet af polycarbonat. Udover de 6 trykknapper er mekanismen midt foran udstyret med karabinhager,
der holder tasterne på plads. Derudover er mekanismen udstyret med to LED-ledninger. Når LED’erne er tilsluttet, lyser
de 6 opretstående sikringsringe. LED’erne kan tilsluttes som indikatorer eller feedback. Skruerne skal bruges ved
fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er
galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen
til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7
mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt.
Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal
og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De
ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer
yderligere robusthed. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse
i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to
slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i
flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid
kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis
dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en
margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan
karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer
korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 18 mm
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale,
hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere
monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
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Specifikationer tekst
2 RJ11-connections UTP, flat model, incl. flush-mounting frame with med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale,
hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere
monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.

170-75252

NA
2 RJ45-stik UTP cat. 5E, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.

170-75261

Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale,
hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere
monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
1 RJ45-stik UTP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
• Dimensioner (HxBxD): 73.1 x 73.1 x 33.2 mm
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale,
hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere
monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
NA
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Typenummer
170-75262

Specifikationer tekst
2 RJ45-stik UTP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale,
hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere
monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.

170-75267

NA
2 RJ45-stik STP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale,
hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere
monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.

170-75272

NA
2 RJ45-stik UTP cat. 6A, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
• Godkendelse: CE
Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale,
hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere
monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
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Typenummer
170-75278

Specifikationer tekst
2 RJ45-stik STP cat. 6A, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med med skruefastgørelse.
• Godkendelse: CE

170-77023

170-79500

Universel Indsats 45 × 45 mm. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede
ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter.
På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede
gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering
udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket
montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere
mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale,
hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere
monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
Set fra forsiden af basen, klikkes LED-belysningsenheden ind i basens bagside, med LED'en i nederste venstre hjørne.
Belysningsenheden klikkes på bundens bagside og er dermed umiddelbart tilsluttet. Følgende kredsløb er belyst med
den: enkeltpolet, trykknap normalt åben, trykknap normal lukket eller normal åben og mellemliggende. Hvis
belysningsenheden klikkes på en topolet omskifter, resulterer dette i en kontrolfunktion.
Base til 2× enkelt koaksialtilslutninger til TV og FM. EDU, forbindelse tv &lt; 1 dB (5-75 Mhz og 125-860 Mhz), forbindelse
FM &lt; 3 dB (88-108 Mhz). I overensstemmelse med DIN45325 og IEC 60169-2, passer til stik med en diameter på 9,5
mm. Afbryderne er dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile og
ledningsbanens længde er angivet bag på monteringsunderlaget som en hjælp ved montering. Den pil, der peger nedad,
angiver, hvor koaksialkablet skal indsættes. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm).
Kabelklemmen spændes ved hjælp af en permanent skrue med kombinationsskruehoved (krydskærv 1 mm). Ved
montering i dåse til planforsænket montering med gribeoverflader bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med
et kærvskruehoved (slot 0,8 x 5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes. Den
forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de
afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med
skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til
forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af
rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at
montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med
en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på
flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 29,5 mm
• Godkendelse: CE
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Specifikationer tekst
Base til 2× enkelt koaksialtilslutninger til TV og FM. EDU, forbindelse tv &lt; 1 dB (5-75 Mhz og 125-860 Mhz), forbindelse
FM &lt; 3 dB (88-108 Mhz). I overensstemmelse med DIN45325 og IEC 60169-2, passer til stik med en diameter på 9,5
mm. Afbryderne er dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile og
ledningsbanens længde er angivet bag på monteringsunderlaget som en hjælp ved montering. Den pil, der peger nedad,
angiver, hvor koaksialkablet skal indsættes. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm).
Kabelklemmen spændes ved hjælp af en permanent skrue med kombinationsskruehoved (krydskærv 1 mm). Skruerne
skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt.
Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal
og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De
ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer
yderligere robusthed. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse
i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to
slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i
flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid
kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis
dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en
margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan
karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer
korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 29,5 mm
• Godkendelse: CE
Indsats til 2× enkelt Coax-tilslutninger til TV og FM samt en satellitforbindelse. Forbindelse tv &lt;1 dB (5-75 Mhz); 1,5 dB
+/- 1 dB (125-860 MHz), forbindelse FM &lt; 3 dB (88-108 Mhz), i overensstemmelse med DIN45325 og IEC 60169-2,
passer til stik med en diameter på 9,5. Satellitforbindelse 2,5 dB +/-1 dB (950-2150 Mhz). 1 A,18 V DC. Afbryderne er
dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile og ledningsbanens
længde er angivet bag på monteringsunderlaget som en hjælp ved montering. Den pil, der peger nedad, angiver, hvor
koaksialkablet skal indsættes. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm). Koaksialkablet
skrues fast med en permanent skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm). Ved montering i dåse til planforsænket
montering med gribeoverflader bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med et kærvskruehoved (slot 0,8 x 5
mm). Griberne, der har en bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes. Den forsænkede ramme er fremstillet
af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og
vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller
har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller
(indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret
(kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan
udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver
mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan
udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse
til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret
med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket
montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder
en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 29,5 mm
• Godkendelse: CE
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Typenummer
170-79551

196-65250
197-65250
200-00015

200-40000

Specifikationer tekst
Indsats til 2× enkelt Coax-tilslutninger til TV og FM samt en satellitforbindelse. Forbindelse tv &lt;1 dB (5-75 Mhz); 1,5 dB
+/- 1 dB (125-860 MHz), forbindelse FM &lt; 3 dB (88-108 Mhz), i overensstemmelse med DIN45325 og IEC 60169-2,
passer til stik med en diameter på 9,5. Satellitforbindelse 2,5 dB +/-1 dB (950-2150 Mhz). 1 A,18 V DC. Afbryderne er
dækket af et permanent metaldæksel. Koaksialkablet tilsluttes på mekanismens bagside. To pile og ledningsbanens
længde er angivet bag på monteringsunderlaget som en hjælp ved montering. Den pil, der peger nedad, angiver, hvor
koaksialkablet skal indsættes. Koaksialkablet skrues fast med en skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm). Koaksialkablet
skrues fast med en permanent skrue med krydskærv (kærvspalte 1 mm). Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks
til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter
afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller
til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er
rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm.
Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider
udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71
x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er
rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA
og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære
åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være
karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen,
selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering
ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm
margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en
margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede
surroundplade i forhold til centralpladen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 29,5 mm
• Godkendelse: CE
NA
NA
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, Bakelite® piano black coated. Tangent til en
Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, Bakelite® piano black coated. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af
to dele: en synlig del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
200-40100

200-40200

200-40300

200-60001

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, Bakelite® piano black coated. De to taster (1 pr. 2
trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Slagfasthed: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, Bakelite® piano black coated. De to taster
(1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af
karabinhagerne på monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben,
der trykker på trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i
midten og består af to dele: en synlig del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en
rektangulær, transparent linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Slagfasthed: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, Bakelite® piano black coated. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
200-60100

200-65200

200-66908

200-69416

Specifikationer tekst
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 2x RJ, Bakelite® piano black coated. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en
dobbelt adapter 3.2 eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et
kabelkanalsystem med 45 mm dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) •
Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4 mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et
hængslet, ikke-transparent vindue med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot
trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, Bakelite® piano black coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være
skjult i en væg for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres
Tangenttet med en skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så
kablet kan trækkes gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller
griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
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Typenummer
200-69417

200-69551

200-69702

200-76100

200-76300

200-76700

Specifikationer tekst
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, Bakelite® piano black coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal
være skjult i en væg eller i et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På
bagsiden er Tangenttet udstyret med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med
universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure Bakelite® piano black. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket
montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og
en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af Bakelite®, der er gennemfarvet i sort.
Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc +
ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 83.2 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure Bakelite® piano black. 3-fold forsænket
surroundplade til tre afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en
glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
Den øverste ramme er fremstillet af Bakelite®, der er gennemfarvet i sort. Bakelite® er et registreret varemærke
tilhørende Hexion GmbH. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og
den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure Bakelite® piano black. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af Bakelite®, der er gennemfarvet i sort. Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH. Den
nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm
tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 225.5 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
200-76800

200-76901

201-00015

201-40000

201-40100

Specifikationer tekst
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure Bakelite® piano black. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette
ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den
består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af Bakelite®,
der er gennemfarvet i sort. Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 154.3 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Blændplade, Bakelite® piano black coated. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan
klikkes direkte ind i 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm,
eller i en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres
med den ”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent RAL9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, Bakelite® chocolate coated. Tangent til en Nikobustrykknap eller en RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, Bakelite® chocolate coated. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af
to dele: en synlig del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
201-60001

201-60100

201-65200

201-66908

Specifikationer tekst
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, Bakelite® chocolate coated. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 2x RJ, Bakelite® chocolate coated. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en
dobbelt adapter 3.2 eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et
kabelkanalsystem med 45 mm dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) •
Etiketdimensioner: 9,5 × 42,4 mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et
hængslet, ikke-transparent vindue med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot
trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
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Typenummer
201-69416

201-69417

201-69551

201-69702

201-76100

201-76300

Specifikationer tekst
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, Bakelite® chocolate coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være
skjult i en væg for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres
Tangenttet med en skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så
kablet kan trækkes gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller
griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, Bakelite® chocolate coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være
skjult i en væg eller i et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er
Tangenttet udstyret med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt
monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure Bakelite® chocolate. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket
montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og
en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet i Bakelite® og er emaljeret
chokoladefarvet. Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH. Den nederste ramme er fremstillet af
mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 9,2 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure Bakelite® chocolate. 3-fold forsænket
surroundplade til tre afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en
glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
Den øverste ramme er fremstillet i Bakelite® og er emaljeret chokoladefarvet. Bakelite® er et registreret varemærke
tilhørende Hexion GmbH. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og
den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 9,2 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
201-76700

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure Bakelite® chocolate. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet i Bakelite® og er emaljeret chokoladefarvet. Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH.
Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2
mm tyk.

201-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure Bakelite® chocolate. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette
ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den
består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet i Bakelite®
og er emaljeret chokoladefarvet. Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH. Den nederste ramme
er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.

201-76901

• Påbygningshøjde: maks. 9,2 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Blændplade, Bakelite® chocolate coated. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan
klikkes direkte ind i 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm,
eller i en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres
med den ”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække
centralpladen af mekanismen.

210-76100

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: Bakelite®-look chocolate coated (omtrent RAL8019). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion
GmbH.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure skin sensation cinnamon. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket
montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og
en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af en polycarbonatplade med PU på et
tekstillag. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

210-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure skin sensation cinnamon. 3-fold forsænket
surroundplade til tre afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en
glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
Den øverste ramme er fremstillet af en polycarbonatplade med PU på et tekstillag. Understellet er fremstillet i hvid PC +
ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

210-76700

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure skin sensation cinnamon. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af en polycarbonatplade med PU på et tekstillag. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste
ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
210-76800

220-00015

220-40000

220-40100

220-40200

Specifikationer tekst
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure skin sensation cinnamon. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af en polycarbonatplade med PU på et tekstillag. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste
ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, alu grey coated. Tangent til en Nikobus-trykknap
eller en RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, alu grey coated. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, alu grey coated. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 3 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Slagfasthed: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
220-40300

220-60001

220-60100

220-65200

Specifikationer tekst
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with LED and text field, alu grey coated. De to taster (1 pr. 2
trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af
to dele: en synlig del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Slagfasthed: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, alu grey coated. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 2x RJ, alu grey coated. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt
adapter 3.2 eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med
45 mm dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5
× 42,4 mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent
vindue med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
220-66908

220-69416

220-69417

220-69551

220-69702

Specifikationer tekst
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, alu grey coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en
væg for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, alu grey coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en
væg eller i et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet
udstyret med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt
monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
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Typenummer
220-76005

220-76100

Specifikationer tekst
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu steel grey. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet i elokseret aluminium (aluminiumgrå). Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste
ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Farve: alu-look steel grey
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 367.1 x 8.7 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure alu steel grey. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet i elokseret aluminium (aluminiumgrå). Den
nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

220-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 83.2 x 8.5 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure alu steel grey. 3-fold forsænket surroundplade til
tre afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650
°C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme
er fremstillet i elokseret aluminium (aluminiumgrå). Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den
øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

220-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu steel grey. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere.
Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet i elokseret aluminium (aluminiumgrå). Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste
ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

220-76700

• Farve: alu-look steel grey
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 296.2 x 8.8 mm
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu steel grey. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet i elokseret aluminium (aluminiumgrå). Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste
ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

220-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 225.3 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu steel grey. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet i elokseret aluminium
(aluminiumgrå). Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den
underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 154.3 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
220-76901

221-00015

221-40000

221-40100

221-40200

Specifikationer tekst
Blændplade, alu grey coated. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes
direkte ind i 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i
en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med
den ”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen
af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look steel grey
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
• Godkendelse: CE
4-fold key for wireless switch or push button with 8 control buttons, alu gold coated. Tangent til en Nikobus-trykknap
eller en RF-vægsender. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free push button 24 V, alu gold coated. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig
del og en fastgøringsdel. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent linse. For at
afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 4-fold potential-free 24 V push button with text field, alu gold coated. De to taster (1 pr. 2 trykknapper)
klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på
monteringsunderlaget til den potentialfri trykknap. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på
trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Færdiggørelsespladen med tekstfeltet er placeret i
midten og består af to dele. Den øverste del fungerer som en transparent linse, den nederste del holder
færdiggørelsespladen og etiketten. Med hvert Tangent følger to etiketter. Dimensioner på etiketten (41 mm x 12 mm).
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 4 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Slagfasthed: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
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Typenummer
221-60001

221-60100

221-65200

221-66908

Specifikationer tekst
Finishing set for 6-fold potential-free push button 24 V, alu gold coated. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Finishing set for 6-fold, potential-free push button, 24V, with LEDs. De tre taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den
seksdobbelte, potentialfri trykknap nederst og øverst, og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til
den potentialfri trykknap. Bagsiden af hver tast er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på
monteringsunderlag, når der trykkes på tasten. Hver knap på centralpladen er udstyret med en rektangulær, transparent
linse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Antal betjeningstryk: 6 kontrolknapper
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent data 2x RJ, alu gold coated. Centralpladen klikkes på to enkelte adaptere 1, 2, 5 eller 6 eller på en dobbelt
adapter 3.2 eller 4.2. (Adaptere kan klikkes på en 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med
45 mm dækselhøjde eller på en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en åbning på 45 x 45 mm.) • Etiketdimensioner: 9,5
× 42,4 mm Centralpladen er udstyret med et støvdæksel. Øverst på centralpladen findes et hængslet, ikke-transparent
vindue med etiket. Etikettens dimensioner: 9,5 × 42,4 mm For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til stikkontakt med sidejording, børnesikring og modul til indikation af spænding. Centralpladen er fastgjort til en
stikkontakt med forsænket montering ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). På
bagsiden af centralpladen er monteret en sikkerhedsafbryder. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af
stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig. Nederst til
venstre på centralpladen findes en opretstående, rektangulær, transparent linse (1 x 5 mm) til en stikkontakt til
forsænket montering med et modul til spændingsindikation. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er
udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning
sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde.
Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede
karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i
pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surrondplade i forhold til centralpladen. Når
alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade
kant ingen synlige metaldele. For at afmontere skal du blot skrue centralpladen af.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x
45 mm (HxW)
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Typenummer
221-69416

221-69417

221-69551

221-69702

221-76005

221-76100

221-76300

Specifikationer tekst
Tangent med HDMI-til-skruetilslutning, alu gold coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en
væg for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden monteres Tangenttet med en
skrueforbindelse, til hvilken der kan tilsluttes et HDMI-kabel, hvis stik er afskåret på den ene side, så kablet kan trækkes
gennem en kanal. Til brug i kombination med universelt monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent med HDMI-til-HDMI-tilslutning, alu gold coated. Dette produkt bruges, når et HDMI-kabel skal være skjult i en
væg eller i et møbel for tilslutning af et tv til en set-topboks eller en computer til en projektor. På bagsiden er Tangenttet
udstyret med et HDMI-stik, hvortil et HDMI-kabel kan tilsluttes. Til brug i kombination med universelt
monteringsunderlag med enten skrue- eller griberfastgørelse. For at afmontere skal du blot trække centralpladen af
monteringsunderlaget.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV og FM samt en satellitforbindelse. Centralpladen klikkes på en tv-/FMudgang med en enkelt koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Tangent til 2 enkelte Coax-forbindelser til TV eller FM. Centralpladen klikkes på en tv-/FM-udgang med en enkelt
koaksialforbindelse. ”TV” og ”FM” er indgraveret på centralpladen.
For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu gold. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af elokseret aluminium (aluminiumguld). Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2
mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Farve: alu-look gold
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 367.3 x 8.7 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure alu gold. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af elokseret aluminium (aluminiumguld).
Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 83.2 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure alu gold. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af elokseret aluminium (aluminiumguld). Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2
mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
221-76400

Specifikationer tekst
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu gold. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af elokseret aluminium (aluminiumguld). Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2
mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

221-76700

• Farve: alu-look gold
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 296.2 x 8.6 mm
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu gold. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af elokseret aluminium (aluminiumguld). Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2
mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

221-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 225.2 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure alu gold. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette ramme til
planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af elokseret aluminium
(aluminiumguld). Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er
6 mm.

221-76901

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 154.2 x 8.6 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Blændplade, alu gold coated. Denne flade blændsurroundplade anvendes til standby-ledningsføring og kan klikkes
direkte ind i 45 x 45 mm ramme til forsænket montering, et kabelkanalsystem med et dæksel, højde 45 x 45 mm, eller i
en tom Mini-Patch-fordelingstavle med en 45 x 45 mm åbning. Den forsænkede surroundplade skal altid monteres med
den ”ØVERSTE pil” (præget permanent bag på pladen) pegende opad. For at afmontere skal du blot trække centralpladen
af mekanismen.

230-76005

• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
• Farve: alu-look gold
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
• Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure fluent champagne. 5-fold forsænket surroundplade til fem
afbrydere. Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den
består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet
PMMA. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste
ramme er 6 mm.

230-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure fluent champagne. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette plade til forsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er
mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå
pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

230-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure fluent champagne. 3-fold forsænket surroundplade
til tre afbrydere. Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C).
Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af
hærdet PMMA. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den
underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
230-76400

230-76700

230-76800

231-76005

Specifikationer tekst
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure fluent champagne. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire
afbrydere. Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den
består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet
PMMA. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste
ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 296 x 8.9 mm
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure fluent champagne. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere.
Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af
en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA. Den
nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure fluent champagne. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette
plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af en øvre ramme
og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA. Den nederste
ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure fluent anthracite. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere.
Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af
en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA. Den
nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

231-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure fluent anthracite. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette plade til forsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er
mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå
pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

231-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure fluent anthracite. 3-fold forsænket surroundplade
til tre afbrydere. Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C).
Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af
hærdet PMMA. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den
underste ramme er 6 mm.

231-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure fluent anthracite. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire
afbrydere. Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den
består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet
PMMA. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste
ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 296 x 8.9 mm
• Godkendelse: CE
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Typenummer
231-76700

231-76800

240-76005

240-76100

240-76300

240-76400

240-76700

240-76800

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure fluent anthracite. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere.
Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af
en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA. Den
nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure fluent anthracite. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette plade
til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af en øvre ramme og en
nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure liquid jade. 5-fold forsænket surroundplade til fem afbrydere. Den
komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA.
Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure liquid jade. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette plade til forsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er
mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den
øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure liquid jade. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den
består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet
PMMA. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure liquid jade. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire afbrydere.
Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af
en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA.
Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 296 x 8.9 mm
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure liquid jade. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere. Den
komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af en
øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA.
Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure liquid jade. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette plade til
forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af en øvre ramme og en
nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA. Understellet er fremstillet
i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
241-76005

Specifikationer tekst
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure liquid snow white. 5-fold forsænket surroundplade til fem
afbrydere. Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den
består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet
PMMA. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

241-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.4 x 367.4 x 8.9 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure liquid snow white. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette plade til forsænket montering er
selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er
mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den
øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

241-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 83.3 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure liquid snow white. 3-fold forsænket surroundplade
til tre afbrydere. Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C).
Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af
hærdet PMMA. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6
mm.

241-76400

241-76700

241-76800

250-76005

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure liquid snow white. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire
afbrydere. Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den
består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet
PMMA. Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 296.4 x 8.7 mm
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure liquid snow white. 3-fold forsænket surroundplade til tre afbrydere.
Den komplette plade til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af
en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA.
Understellet er fremstillet i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.4 x 225.5 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure liquid snow white. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette plade
til forsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C). Den består af en øvre ramme og en
nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af hærdet PMMA. Understellet er fremstillet
i hvid PC + ASA. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.5 x 154.5 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure stainless steel on white. 5-fold forsænket surroundplade til fem
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af børstet, rustfrit stål. Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret hvid. Den øverste
ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 367 x 8.8 mm
• Godkendelse: CE
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Typenummer
250-76100

Specifikationer tekst
Enkelt ramme Pure stainless steel on white. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette ramme til planforsænket
montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og
en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af børstet, rustfrit stål. Den underste
ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret hvid. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er
6 mm.

250-76300

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 83.2 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure stainless steel on white. 3-fold forsænket
surroundplade til tre afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en
glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
Den øverste ramme er fremstillet af børstet, rustfrit stål. Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er
emaljeret hvid. Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

250-76400

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure stainless steel on white. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af børstet, rustfrit stål. Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret hvid. Den øverste
ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

250-76700

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 296 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure stainless steel on white. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
og er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er
fremstillet af børstet, rustfrit stål. Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret hvid. Den øverste
ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.

250-76800

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.2 x 225.6 x 8.7 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure stainless steel on white. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette
ramme til planforsænket montering er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri. Den
består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den øverste ramme er fremstillet af børstet,
rustfrit stål. Den underste ramme er fremstillet af hvid PC + ASA og er emaljeret hvid. Den øverste ramme er 2 mm tyk,
og den underste ramme er 6 mm.

256-76005

256-76100

• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83.3 x 154.2 x 8.8 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure dark bamboo on anthracite. 5-fold forsænket surroundplade til fem
afbrydere. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme,
der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk,
og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure dark bamboo on anthracite. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette forsænkede surroundplade
er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
256-76300

256-76400

256-76700

256-76800

257-76005

257-76100

257-76300

257-76400

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure dark bamboo on anthracite. 3-fold forsænket
surroundplade til tre afbrydere. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme
og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste
ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure dark bamboo on anthracite. 4-dobbelt forsænket surroundplade til
fire afbrydere. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre
ramme, der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6
mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 296 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure dark bamboo on anthracite. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme,
der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk,
og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure dark bamboo on anthracite. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den
komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk
forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste
ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Femdobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure dark bamboo on gold. 5-fold forsænket surroundplade til fem
afbrydere. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme,
der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk,
og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
• Godkendelse: CE
Enkelt ramme Pure dark bamboo on gold. Simpel ramme til én afbryder. Den komplette forsænkede surroundplade er
halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er
fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Tredobbelt ramme med en 60 mm centrum-til-centrum afstand Pure dark bamboo on gold. 3-fold forsænket
surroundplade til tre afbrydere. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme
og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste
ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, NF
• Godkendelse: CE
Firedobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure dark bamboo on gold. 4-dobbelt forsænket surroundplade til fire
afbrydere. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme,
der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk,
og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 296 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
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Typenummer
257-76700

257-76800

410-00001

410-00002

410-00003

Specifikationer tekst
Tredobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure dark bamboo on gold. 3-fold forsænket surroundplade til tre
afbrydere. Den komplette forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme,
der er mekanisk forbundet. Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk,
og den underste ramme 2 mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Dobbelt ramme med 71 mm centerafstand Pure dark bamboo on gold. Dobbelt ramme til to afbrydere. Den komplette
forsænkede surroundplade er halogenfri. Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
Den nederste ramme er fremstillet af mørkegrå pc + ASA. Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2
mm tyk.
• Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8.9 mm
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Godkendelse: CE
Base for trådløs afbryder med 2 tangenter,. Vægmonteret sender med 2 forbindelser med RF-teknologi til trådløs
fjernbetjening af Niko RF-modtagere på frekvensen 868,3MHz. Hver sender kan betjene et ubegrænset antal modtagere.
Hver modtager kan betjenes af maksimalt 32 sendere. Den minimale senderækkevidde i en bygning: 30m; i frit felt:
100m. Modulationstype: FSK. Leveres komplet med batteri og forprogrammeret senderadresse. Tryk og forsænket
ramme skal bestilles separat. Batteritype: Renata 3V/270mAh CR2430; Saft 3V/270mAh LM2430; Varta 3V/260mAh
CR2430; Panasonic 3V/250mAh CR2330. Kan enten limes eller skrues til væggen eller en indbygningsdåse. I
overensstemmelse med belgisk og europæisk lovgivning: CE-mærke på enheden. I overensstemmelse med EN60669-2-1standarden, EF-lovgivningen og opfylder de væsentlige krav i R&TTE-direktivet 1999/5/EF. Kan bruges i alle europæiske
medlemsstater. Brugsanvisning medfølger.
• Dimensioner (HxBxD): 71 x 10.3 mm
• Godkendelse: CE
Base for trådløs afbryder med 4 tangenter,. Vægmonteret sender med 4 forbindelser med RF-teknologi til trådløs
fjernbetjening af Niko RF-modtagere på frekvensen 868,3MHz. Hver sender kan betjene et ubegrænset antal modtagere.
Hver modtager kan betjenes af maksimalt 32 sendere. Den minimale senderækkevidde i en bygning: 30m; i frit felt:
100m. Modulationstype: FSK. Leveres komplet med batteri og forprogrammeret senderadresse. Tryk og forsænket
ramme skal bestilles separat. Batteritype: Renata 3V/270mAh CR2430; Saft 3V/270mAh LM2430; Varta 3V/260mAh
CR2430; Panasonic 3V/250mAh CR2330. Kan enten limes eller skrues til væggen eller monteres med indbygningsdåse. I
overensstemmelse med belgisk og europæisk lovgivning: CE-mærke på enheden. I overensstemmelse med EN60669-2-1standarden, EF-lovgivningen og opfylder de væsentlige krav i R&TTE-direktivet 1999/5/EF. Kan bruges i alle europæiske
medlemsstater. Brugermanualen er inkluderet med registreringen.
• Dimensioner (HxBxD): 71 x 10.3 mm
• Godkendelse: CE
Base for wireless switch with 8 control buttons.,. Wall-mounted transmitter with 8 connections with RF technology for
wireless remote control of Niko RF receivers on the frequency 868.3MHz. Each transmitter can control an unlimited
number of receivers. Each receiver can be controlled by a maximum of 32 transmitters. Control via small round buttons.
Minimum transmission range in a building: 30m; in open spaces: 100m. Modulation type: FSK. Supplied complete with
battery and pre-programmed transmitter address. Buttons and flush surround plates are to be ordered separately.
Battery type: Renata 3V/270mAh CR2430; Saft 3V/270mAh LM2430; Varta 3V/260mAh CR2430; Panasonic 3V/250mAh
CR2330. Can be either stuck or screwed to the wall or flush-mounting box. In compliance with Belgian and European
legislation: CE marking on the device. Complies with the EN60669-2-1 standard, the EC legislation and meets the
essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. Can be used in all European Member States. Dutch user
manual is included.
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
420-00500

Specifikationer tekst
USB charger for flush-mounting. USB-opladeren omfatter et modul på 45 x 45 x 42 mm (HxWxD), der klikkes på en
metalramme til forsænket montering med en åbning på 45 x 45 mm ved hjælp af to karabinhager. Modulet er udstyret
med to scream-klemmer. Bag på modulet findes to huller til at skrue klemmerne fast på stikket. Modulet kan forsynes
med 100 - 240 V AC ± 10 % med en netfrekvens på 50-60 Hz. På forsiden af modulet findes to USB-stik, hvortil der kan
tilsluttes en ledning med et type A-stik. Opladningen overholder standarden IEC62694. Der er mulighed for at oplade to
mobilenheder samtidig. Den maksimale udgangsstrøm er 1500 mA fordelt over to USB-stik ved en omgivelsestemperatur
på 35 °C. Når der ikke er tilsluttet enheder til modulet, har modulet et forbrug på maksimalt 0,3 W i standby. Der kan
monteres et Tangent på modulet med to karabinhager. Modulets kabinet består af to dele, der klikkes sammen fem
steder. USB-opladeren overholder overspændingskategori III og standarderne EN60980-1, EN55022, EN301489-34 og
EN55024. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer. Skruerne har skruehoved med
kærv (kærv 1 x 4,5 mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af
skruehovedet. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm²
ledninger. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet
af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og
vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller
har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller
(indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret
(kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan
udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket
muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene
kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads.
Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to
forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den
nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering
udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til
forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver
indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære
åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er
udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 34 mm
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
420-00501

Specifikationer tekst
USB charger for flush-mounting. USB-opladeren omfatter et modul på 45 x 45 x 42 mm (HxWxD), der klikkes på en
metalramme til forsænket montering med en åbning på 45 x 45 mm ved hjælp af to karabinhager. Modulet er udstyret
med to scream-klemmer. Bag på modulet findes to huller til at skrue klemmerne fast på stikket. Modulet kan forsynes
med 100 - 240 V AC ± 10 % med en netfrekvens på 50-60 Hz. På forsiden af modulet findes to USB-stik, hvortil der kan
tilsluttes en ledning med et type A-stik. Opladningen overholder standarden IEC62694. Der er mulighed for at oplade to
mobilenheder samtidig. Den maksimale udgangsstrøm er 1500 mA fordelt over to USB-stik ved en omgivelsestemperatur
på 35 °C. Når der ikke er tilsluttet enheder til modulet, har modulet et forbrug på maksimalt 0,3 W i standby. Der kan
monteres et Tangent på modulet med to karabinhager. Modulets kabinet består af to dele, der klikkes sammen fem
steder. USB-opladeren overholder overspændingskategori III og standarderne EN60980-1, EN55022, EN301489-34 og
EN55024. hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer. Skruerne har skruehoved med
kærv (kærv 1 x 4,5 mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af
skruehovedet. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm²
ledninger. Ved montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere,
der kan åbnes ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz1 eller kærv 1 x 5 mm). Griberne, der har en
bæreflade på 31 mm, kan manuelt skubbes tilbage i deres oprindelige position, når de er skruet løs. Griberne kan nemt
fjernes med en skruetrækker. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider
efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4
riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler
er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3
mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den
planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere
omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den
indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71
mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med
en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse
kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres.
Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne
grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er
udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger.
Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres
fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til
forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen
på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne
kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af
den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Indmuringsdybde: 34 mm
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
420-00510

Specifikationer tekst
Smart USB-A oplader. Den smarte USB-oplader omfatter et modul på 45 x 45 x 42 mm (HxWxD), der klikkes på den
indbyggede metalramme ved hjælp af to karabinhager. Modulet er udstyret med to skrueterminaler (2 x 2,5 mm²). Bag
på modulet findes to huller til at skrue klemmerne fast på stikket. Modulet kan forsynes med 100 - 240 V AC ± 10 % med
en netfrekvens på 50-60 Hz. På forsiden af modulet findes to USB-stik, hvortil der kan tilsluttes en ledning med et type Astik. Opladningen overholder standarden IEC62694. Der er mulighed for at oplade to mobilenheder samtidig. Den
maksimale udgangsstrøm er 3500 mA fordelt over to USB-stik ved en omgivelsestemperatur på 35 °C. Når der ikke er
sluttet enheder til modulet, har modulet et forbrug på maksimalt 0,1 W i standby. Der kan monteres et Tangent på
modulet med to karabinhager. Modulets kabinet består af to dele, der klikkes sammen fem steder. USB-opladeren
overholder overspændingskategori III og standarderne EN60950-1 og EN301489-34. hver konnektorblok er udstyret med
samlemuffer med permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 1 x 4,5 mm). Derudover har alle skruer
en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle forbindelsesklemmer er placeret
øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ved montering af stikkontakten i en dåse til
forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere, der kan åbnes ved at dreje med skruer med et
kombinationsskruehoved (Pz2 eller kærv 1 x 5,5 mm). Griberne, der har en bæreflade på 23,5 mm, drejes helt tilbage,
når de løsnes. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring,
selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til
montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er
rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm.
Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den
planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere
omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den
indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71
mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med
en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse
kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres.
Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne
grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er
udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger.
Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres
fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til
forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen
på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne
kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af
den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
420-00511

Specifikationer tekst
Smart USB-A oplader. Den smarte USB-oplader omfatter et modul på 45 x 45 x 42 mm (HxWxD), der klikkes på den
indbyggede metalramme ved hjælp af to karabinhager. Modulet er udstyret med to skrueterminaler (2 x 2,5 mm²). Bag
på modulet findes to huller til at skrue klemmerne fast på stikket. Modulet kan forsynes med 100 - 240 V AC ± 10 % med
en netfrekvens på 50-60 Hz. På forsiden af modulet findes to USB-stik, hvortil der kan tilsluttes en ledning med et type Astik. Opladningen overholder standarden IEC62694. Der er mulighed for at oplade to mobilenheder samtidig. Den
maksimale udgangsstrøm er 3500 mA fordelt over to USB-stik ved en omgivelsestemperatur på 35 °C. Når der ikke er
sluttet enheder til modulet, har modulet et forbrug på maksimalt 0,1 W i standby. Der kan monteres et Tangent på
modulet med to karabinhager. Modulets kabinet består af to dele, der klikkes sammen fem steder. USB-opladeren
overholder overspændingskategori III og standarderne EN60950-1 og EN301489-34. hver konnektorblok er udstyret med
samlemuffer med permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 1 x 4,5 mm). Derudover har alle skruer
en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle forbindelsesklemmer er placeret
øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks
til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter
afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller
til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er
rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm.
Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre side er den
planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere
omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den
indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71
mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af monteringsunderlag med
en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse
kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres.
Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne
grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er
udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger.
Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres
fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til
forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen
på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne
kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af
den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Dimensioner (HxBxD): 71 x 39.8 mm
• Godkendelse: CE

137

Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
420-00512

Specifikationer tekst
Dual smart USB-A and USB-C charger, base 60x71, gribermontering. Den smarte USB-oplader omfatter et modul på 45 x
45 x 42 mm (HxWxD), der klikkes på den indbyggede metalramme ved hjælp af to karabinhager. Modulet er udstyret
med to skrueterminaler (2 x 2,5 mm²). Bag på modulet findes to huller til at skrue klemmerne fast på stikket. Modulet
kan forsynes med 100 - 240 V AC ± 10 % med en netfrekvens på 50-60 Hz. På forsiden af modulet findes to USB-stik,
hvortil der kan tilsluttes en ledning med et type A-stik. Opladningen overholder standarden IEC62694. Der er mulighed
for at oplade to mobilenheder samtidig. Den maksimale udgangsstrøm er 3500 mA fordelt over to USB-stik ved en
omgivelsestemperatur på 35 °C. Når der ikke er sluttet enheder til modulet, har modulet et forbrug på maksimalt 0,1 W i
standby. Der kan monteres et Tangent på modulet med to karabinhager. Modulets kabinet består af to dele, der klikkes
sammen fem steder. USB-opladeren overholder overspændingskategori III og standarderne EN60950-1 og EN301489-34.
hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer. Skruerne har skruehoved med kærv (kærv 1 x
4,5 mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet.
Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ved
montering af stikkontakten i en dåse til forsænket montering med gribeoverflader skal der bruges gribere, der kan åbnes
ved at dreje med skruer med et kombinationsskruehoved (Pz2 eller kærv 1 x 5,5 mm). Griberne, der har en bæreflade på
23,5 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret
på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket
montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til
montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol)
med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale
og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I venstre og højre
side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt horisontal
kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse
til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en akseafstand på
60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
420-00513

450-00067
550-00610

Specifikationer tekst
Dual smart USB-A and USB-C charger, base 60x71, skruefastgørelse. Den smarte USB-oplader omfatter et modul på 45 x
45 x 42 mm (HxWxD), der klikkes på den indbyggede metalramme ved hjælp af to karabinhager. Modulet er udstyret
med to skrueterminaler (2 x 2,5 mm²). Bag på modulet findes to huller til at skrue klemmerne fast på stikket. Modulet
kan forsynes med 100 - 240 V AC ± 10 % med en netfrekvens på 50-60 Hz. På forsiden af modulet findes to USB-stik,
hvortil der kan tilsluttes en ledning med et type A-stik. Opladningen overholder standarden IEC62694. Der er mulighed
for at oplade to mobilenheder samtidig. Den maksimale udgangsstrøm er 3500 mA fordelt over to USB-stik ved en
omgivelsestemperatur på 35 °C. Når der ikke er sluttet enheder til modulet, har modulet et forbrug på maksimalt 0,1 W i
standby. Der kan monteres et Tangent på modulet med to karabinhager. Modulets kabinet består af to dele, der klikkes
sammen fem steder. USB-opladeren overholder overspændingskategori III og standarderne EN60950-1 og EN301489-34.
Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Skruerne
skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal,
der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har
rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning
på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et
skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i
både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. I
venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket muliggør hurtig og perfekt
horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres
videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene kan kobles vertikalt med en
akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads. Til horisontal kobling af
monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to forudformede kanter i
bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den nedenunder, og en
akseafstand på 71 mm garanteres. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en
mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering.
Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en
karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den
forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført
ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den
flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering
sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har
derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
• Alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C) og er halogenfri.
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad
på IP41.
• Godkendelse: CE
NA
RF-interface Easywave til Niko Home Control. RF-grænsefladen Easywave med Easywave-protokol giver dig mulighed for
at bruge Niko-trådløse Easywave-kontroller i Niko Home Control-installationen. Modulet modtager Easywaveradiosignaler, hvilket giver mulighed for brug af kontroller: • hvor dette normalt ikke er muligt, f.eks. på glas- eller
betonoverflader. • til renovering af kulturarvsbygninger. • til udvidelse af eksisterende installation, hvor boring eller
kanalisering ikke er tilladt. • i kontorområder med flytbare skillevægge. • hvor kompleks kabelføring skal undgås. Den
modulære modtager gør det muligt at etablere forbindelse mellem Niko-trådløse Easywave-kontroller og Niko Home
Control-installationen. Overførslen finder sted via radiobølger på det licensfrie ISM-frekvensbånd 868,3 MHz i henhold til
den europæiske standard. Denne frekvens tillader kun produkter, der ikke udsender signaler mere end 1 % pr. time,
hvilket reducerer risikoen for afbrudte signaler til et absolut minimum. Systemet består af en modulær opsætning,
inklusive sendere og én modtager. Vægsenderne er formet som afbrydere og monteres på væggen. De håndholdte
sendere er formet som traditionelle fjernbetjeninger. Disse produkter fremstilles i overensstemmelse med EU-regulativer
og opfylder alle kravene i R&amp;TTE-direktiv 1999/5/EF. Signaler fra enheder, til hvilke der bruges en fjernbetjening,
såsom tv’er, videoer og lyd, afbrydes ikke af Easywave-sendere. Det er ikke påkrævet, at Easywave-sendere placeres, så
de peger mod modtageren. Rækkevidden indendørs er ± 30 m og 100 m i åbent område. Senderækkevidden afhænger af
de materialer, der anvendes i beboelsen: • mursten, beton: tab på 20 til 40 % • træ, gipsvægge: tab på 5 til 20 % •
armeret beton: tab på 40 til 90 % • lukket metalrum: tab på 90 til 100 %. En diagnoseenhed (05-370) kan anvendes til at
fastslå RF-signalstyrken i et bestemt område. Enheden genkender alle 868,3 MHz-signaler. De ni LED’er på enheden
indikerer kvaliteten af de signaler, der modtages, eller styrken på eventuelt forstyrrende signaler. Dette gør det muligt
for dig at fastslå, om signalrækkevidden på RF-senderen opfylder dine behov. De følgende trådløse Easywave-afbrydere/kontroller er kompatible til brug med RF-grænsefladen Easywave: • afbryder til to kontrolknapper (410-00001) •
afbryder med fire kontrolknapper (410-00002) • afbryder med otte kontrolknapper (410-00003) • mini RF-håndholdt
sender med én kanal, én kontrolknap (05-311) • fjernbetjening med fem kanaler, tre kontrolknapper (05-313) • mini RFhåndholdt sender med én kanal, fire kontrolknapper (05-314) • grænseflade til minisender med batteri (05-315). Slut den
eksterne antenne (medfølger i dåsen) til modulet. Den eksterne antenne inkluderer et forbindelseskabel på 2 m. Placer
antennen udenfor elskabet for maksimal signalrækkevidde. Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i
TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED’en for at indikere fejlkoden for fejlen med den højeste prioritet.
• Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen
• Minimumsomgivelsestemperatur: 0 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
• DIN dimensioner: DIN 2TE
• Dimensioner (HxBxD): 92 mm
• Godkendelse: CE
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Typenummer
550-13050

Specifikationer tekst
Termostat Niko Home Control. Ved hjælp af termostatfunktionen kan du vælge varme- eller køleindstillinger for flere
forskellige zoner eller værelser. Termostaten arbejder sammen med et opvarmnings- eller afkølingsmodul. Hver
termostat kan programmeres separat. Der er tre ugentlige programmer at vælge mellem: to til opvarmningsfunktionen
og en til afkølingsfunktionen. Derudover er der fem faste temperaturindstillinger (DAG, NAT, ECO, AFKØLING og OFF). Du
kan bruge de forprogrammerede indstillinger eller indtaste dine personlige indstillinger. Ved hjælp af
termostatfunktionen kan du • vælge én af de forprogrammerede ugentlige programmer eller temperaturindstillinger. •
redigere forprogrammerede indstillinger. • redigere faste temperaturindstillinger. • redigere ugentlige programmer. •
indstille dato og klokkeslæt. • kalibrere urtermostaten. En termostat kan monteres i alle værelser med gulvvarme,
radiator, varmeenhed eller køleenhed. Den styrer opvarmning eller afkøling i det værelse, hvor den er monteret.
Termostaten virker kun korrekt, når temperaturen i værelset kan måles nøjagtigt. Prøv at eliminere så mange faktorer
som muligt, som kan hæmme termostatens evne til at kontrollere rumtemperaturen nøjagtigt. Monter IKKE en
termostat: • i direkte sollys. • på en udvendig væg. • i umiddelbar nærhed af en varmegenererende kilde (varmeapparat,
radiator osv.) eller elektrisk udstyr, der kan udstråle varme (tv, computer, osv.). • bag et gardin. Lad ikke luft cirkulere bag
termostaten. Hvis det er nødvendigt, skal du udfylde huller i dåsen til forsænket montering eller buskabelkanalen med
PU-skum. Trykknapper med display er integreret i en bro. Termostaten overholder IEC60730-2-9, EN 50491-5-2, EN
50491-2 og EN 50090-2-3 Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider
efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4
riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler
er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3
mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Både øverst og nederst er rammen til
forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er
smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9
x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4
rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af
pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med
pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til
forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm.
Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold
til centralpladen. I venstre og højre side er den planforsænkede ramme udstyret med bukkede svalehaler, hvilket
muliggør hurtig og perfekt horisontal kobling og flere omkoblere. De ombukkede hjørner på den udvendige side af
monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Monteringsunderlagene
kan kobles vertikalt med en akseafstand på 60 x 71 mm ved at lad dem glide ind i hinanden. De låser automatisk på plads.
Til horisontal kobling af monteringsunderlag med en akseafstand på 71 mm er monteringsunderlaget udstyret med to
forudformede kanter i bunden. Ved at folde disse kanter ned over en længde på 1 mm hviler denne perfekt på den
nedenunder, og en akseafstand på 71 mm garanteres. Ved montering i dåse til forsænket montering med gribeoverflader
bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med et kærvskruehoved (slot 0,8 x 5 mm). Griberne, der har en
bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes.
• Indmuringsdybde: 20 mm
• Skærmtype: belyst farvedisplay med dimensionerne 45 x 45 x 32 (HxWxD)
• Minimumsomgivelsestemperatur: +5 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +40 °C
• Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
• Godkendelse: CE
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Typenummer
550-13051

Specifikationer tekst
Termostat Niko Home Control. Ved hjælp af termostatfunktionen kan du vælge varme- eller køleindstillinger for flere
forskellige zoner eller værelser. Termostaten arbejder sammen med et opvarmnings- eller afkølingsmodul. Hver
termostat kan programmeres separat. Der er tre ugentlige programmer at vælge mellem: to til opvarmningsfunktionen
og en til afkølingsfunktionen. Derudover er der fem faste temperaturindstillinger (DAG, NAT, ECO, AFKØLING og OFF). Du
kan bruge de forprogrammerede indstillinger eller indtaste dine personlige indstillinger. Ved hjælp af
termostatfunktionen kan du • vælge én af de forprogrammerede ugentlige programmer eller temperaturindstillinger. •
redigere forprogrammerede indstillinger. • redigere faste temperaturindstillinger. • redigere ugentlige programmer. •
indstille dato og klokkeslæt. • kalibrere urtermostaten. En termostat kan monteres i alle værelser med gulvvarme,
radiator, varmeenhed eller køleenhed. Den styrer opvarmning eller afkøling i det værelse, hvor den er monteret.
Termostaten virker kun korrekt, når temperaturen i værelset kan måles nøjagtigt. Prøv at eliminere så mange faktorer
som muligt, som kan hæmme termostatens evne til at kontrollere rumtemperaturen nøjagtigt. Monter IKKE en
termostat: • i direkte sollys. • på en udvendig væg. • i umiddelbar nærhed af en varmegenererende kilde (varmeapparat,
radiator osv.) eller elektrisk udstyr, der kan udstråle varme (tv, computer, osv.). • bag et gardin. Lad ikke luft cirkulere bag
termostaten. Hvis det er nødvendigt, skal du udfylde huller i dåsen til forsænket montering eller buskabelkanalen med
PU-skum. Trykknapper med display er integreret i en bro. Termostaten overholder IEC60730-2-9, EN 50491-5-2, EN
50491-2 og EN 50090-2-3 Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider
efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4
riller til montering med skruer i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler
er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3
mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger,
således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Både øverst og nederst er rammen til
forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er
smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9
x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4
rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af
pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med
pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til
forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm.
Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold
til centralpladen. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for,
at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og
perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige
side sikrer yderligere robusthed. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering.
Ved hjælp af termostatfunktionen kan du vælge varme- eller køleindstillinger for flere forskellige zoner eller rum.
Termostaten arbejder sammen med et opvarmnings- eller afkølingsmodul.
Hver termostat kan programmeres uafhængigt. Der er tre ugentlige programmer at vælge mellem: to til
opvarmningsfunktionen og en til afkølingsfunktionen. Derudover er der fem faste temperaturindstillinger (DAG, NAT,
ECO, AFKØLING og OFF). Du kan bruge de forprogrammerede indstillinger eller indtaste dine personlige indstillinger.
Ved hjælp af termostatfunktionen kan du:
• Vælge et af de forprogrammerede ugentlige programmer eller temperaturindstillinger
• Ændre forprogrammerede indstillinger
• Ændre faste temperaturindstillinger
• Ændre ugentlige programmer
• Indstille dato og tid
• Kalibrere urtermostaten
Termostaten kan monteres i ethvert rum udstyret med gulvvarme, radiator, varmeenhed eller køleenhed. Den styrer
opvarmning eller afkøling i det rum, hvor den er monteret. Termostaten virker kun korrekt, når temperaturen i rummet
kan måles nøjagtigt. Prøv at eliminere så mange faktorer som muligt, som kan hæmme termostatens evne til at
kontrollere rumtemperaturen nøjagtigt. Monter IKKE termostaten:
• I direkte sollys
• På en ydervæg
• Inden for umiddelbar nærhed af en varmegenererende kilde (varmeapparat, radiator osv.) eller elektrisk udstyr, der
kan udstråle varme (TV, computer osv.).
• Bag ved et gardin
Lad ikke luft cirkulere bag termostaten. Hvis det er nødvendigt, skal du udfylde huller i den forsænkede monteringsdåse
eller buskabelkanalen ved hjælp af PU-skum.
Trykknapper med display er integreret i en bro. Broen er monteret på en standard, forsænket monteringsdåse med
skruer.
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Typenummer
551-18000

551-18001

650-16900
650-45013
650-45055
650-45061
650-45066

Specifikationer tekst
Touchswitch tilsluttet justerbar kontrolskærm, 230 V, gribermontering. Ved montering i dåse til forsænket montering
med gribeoverflader bruges gribere, der kan drejes åbne med skruer med et kærvskruehoved (slot 0,8 x 5 mm). Griberne,
der har en bæreflade på 31 mm, drejes helt tilbage, når de løsnes.
• Strømforsyning: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
• Monteringsmetode: forsænket montering, skrue eller griber
• Monteringshøjde: 110 - 160 cm
• Omgivelsestemperatur: 0 – +40 °C
• Dimensioner (HxBxD) (mekanisme): 45,7 x 49,6 x 31,7 mm
• Dimensioner (HxBxD) (skærm): 83 x 83 x 11,5 mm
• Skærmstørrelse: 3,6”
• Skærmopløsning: 1024 x 768 pixels
• Skærmlysstyrke: automatisk
• Nærhedssensor: 0 - 30 cm
• Temperatursensors rækkevidde: 6 - 30 °C
• Justering af indstillinger: Niko Home Control programmeringssoftware
• Konfiguration: Niko config app
• Kommunkation: Wi-Fi 2,4 GHz bgn
• Systemkompatibilitet: Niko Home Control II
• Maksimal frekvens-styrke: 10 dBm
• Nombre maximum de commutateurs tactiles par installation : 10
• Minimumsomgivelsestemperatur: 0 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +40 °C
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 11.3 mm
Touchswitch tilsluttet justerbar kontrolskærm, 230 V, med skruefastgørelse. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en
boks til forsænket montering.
• Strømforsyning: 230 Vac ± 10%, 50 Hz
• Monteringsmetode: forsænket montering, skrue eller griber
• Monteringshøjde: 110 - 160 cm
• Omgivelsestemperatur: 0 – +40 °C
• Dimensioner (HxBxD) (mekanisme): 45,7 x 49,6 x 31,7 mm
• Dimensioner (HxBxD) (skærm): 83 x 83 x 11,5 mm
• Skærmstørrelse: 3,6”
• Skærmopløsning: 1024 x 768 pixels
• Skærmlysstyrke: automatisk
• Nærhedssensor: 0 - 30 cm
• Temperatursensors rækkevidde: 6 - 30 °C
• Justering af indstillinger: Niko Home Control programmeringssoftware
• Konfiguration: Niko config app
• Kommunkation: Wi-Fi 2,4 GHz bgn
• Systemkompatibilitet: Niko Home Control II
• Maksimal frekvens-styrke: 10 dBm
• Nombre maximum de commutateurs tactiles par installation : 10
• Minimumsomgivelsestemperatur: 0 °C
• Maksimal omgivelsestemperatur: +40 °C
• Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 11,3 mm
NA
NA
NA
NA
NA
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Typenummer
700-33000

700-33005

700-35000

Specifikationer tekst
Stænktæt, ikke-belyst trykknap 10 A/250 Vac med 4 tilslutningsterminaler og en N.O.- eller N.C.-kontakt, eksklusive
underlag, light grey med dark grey knapper. Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med
form som et kryds. Mekanismen er udstyret med forbindelsesklemmer med kombinationsskruehoveder (Pz1 kærv 0,85 x
5 mm). Derudover er hver skrue udstyret med en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af
skruehovedet. Mekanismen er derudover udstyret med en fjerde, ekstra forbindelsesklemme til tilslutning af en
lysenhed. Alle forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Ledningsbanens længde (8 mm) og
ledningsdiagrammet er præget permanent på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er
præget permanent på forsiden. Nederst er monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger til
integration af en lysenhed. En lysenhed med ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre
forsænkning (set forfra). Bagpå er monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den
automatiske lysenhed har direkte kontakt med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det
samme. Funktionen er designet til montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Afbryderen er grey RAL 7035 (NCS S1502-B), og kontrolknappen er dark grey (NCS S3502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt, ikke-belyst trykknap 10 A/250 Vac med 4 tilslutningsterminaler og en N.O.- eller N.C.-kontakt, eksklusive
underlag, med plug-in-klemmer, grey. Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form
som et kryds. Kontakterne er udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan
styres fra forsiden med hånden eller en skruetrækker. Mekanismen er derudover udstyret med en fjerde, ekstra
forbindelsesklemme til tilslutning af en lysenhed. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (12 mm) og ledningsdiagrammet er præget permanent
på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er præget permanent på forsiden. Nederst er
monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger til integration af en lysenhed. En lysenhed med
ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre forsænkning (set forfra). Bagpå er
monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den automatiske lysenhed har direkte kontakt
med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det samme. Funktionen er designet til montering
i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den
relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Afbryderen er grey RAL 7035 (NCS S1502-B), og kontrolknappen er dark grey (NCS S3502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt, ikke-belyst dobbelt trykknap 10 A/250 Vac med 2 N.O.- eller N.C.-kontakter, ekskluderet underlag, light grey
med dark grey knapper. Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds.
Mekanismen er udstyret med forbindelsesklemmer med kombinationsskruehoveder (Pz1 kærv 0,85 x 5 mm). Derudover
er hver skrue udstyret med en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle
forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Ledningsbanens længde (8 mm) og ledningsdiagrammet
er præget permanent på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er præget permanent på
forsiden. Nederst på monteringsunderlaget findes to rektangulære forsænkninger til integration af to lysenheder. En
lysenhed med ledninger kan klikkes ind i venstre eller højre forsænkning. Funktionen er designet til montering i en
stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante
dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Afbryderen er grey RAL 7035 (NCS S1502-B), og kontrolknappen er dark grey (NCS S3502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
700-35005

700-36800

700-36870

Specifikationer tekst
Stænktæt, ikke-belyst dobbelt trykknap 10 A/250 Vac med 2 N.O.- eller N.C.-kontakter, ekskluderet underlag, med plugin-klemmer, light grey med dark grey knapper. Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie)
med form som et kryds. Kontakterne er udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne.
Udløserne kan styres fra forsiden med hånden eller en skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på
slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (12 mm) og
ledningsdiagrammet er præget permanent på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er
præget permanent på forsiden. Nederst på monteringsunderlaget findes to rektangulære forsænkninger til integration af
to lysenheder. En lysenhed med ledninger kan klikkes ind i venstre eller højre forsænkning. Funktionen er designet til
montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på
den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Afbryderen er grey RAL 7035 (NCS S1502-B), og kontrolknappen er dark grey (NCS S3502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt overflademonteret stikkontakt 16 A/250 Vac med side-jord, børnesikring og med skrueklemmer, eksklusive
underlag, grey. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad.
Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser med en stor
kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Stikkene monteres med
samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5 mm). Derudover har alle
skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle forbindelsesklemmer er
placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen udjævner op til til 2 x
2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på monteringsunderlaget. Funktionen
er designet til montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er
hermetisk forseglet på den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende,
halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten
har side-jord i messing af høj kvalitet.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Stikkontakten er gennemfarvet, grey RAL 7035 (NCS S1502-B), og beskyttelseshætten er dark grey (NCS S3502B).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
Stænktæt overflademontering af cykelopladningsstation 16 A/250 Vac med side-jord, børnesikring og med
skrueklemmer, eksklusive underlag grey. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel,
der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to
kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort.
Stikkene monteres med samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5
mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle
forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen
udjævner op til til 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på
monteringsunderlaget. Nederst er monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger til integration af en
lysenhed. En lysenhed med ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre forsænkning (set forfra).
Bagpå er monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den automatiske lysenhed har direkte
kontakt med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det samme. Funktionen er designet til
montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på
den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Der er plads til 15,7 mm ledningsføring under mekanismen. Dækslet har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord
i messing af høj kvalitet.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
700-36875

700-37842

Specifikationer tekst
Stænktæt overflademontering af cykelopladningsstation 16 A/250 Vac med side-jord, børnesikring og med plug-inklemmer, eksklusive underlag grey. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der
åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser
med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Kontakterne er
udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres fra forsiden med hånden
eller en skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5
mm² ledninger. Jordklemmen udjævner op til til 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget
permanent bag på monteringsunderlaget. Nederst er monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger
til integration af en lysenhed. En lysenhed med ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre
forsænkning (set forfra). Bagpå er monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den
automatiske lysenhed har direkte kontakt med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det
samme. Funktionen er designet til montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Der er plads til 15,7 mm ledningsføring under mekanismen. Dækslet har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord
i messing af høj kvalitet.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt overflademonteret stikkontakt med 16 A/250 Vac med børnesikring og forkablet - inklusive dåse med
én M20-indgang med kabelforskruning, grey. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner
opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser med en
stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Stikkene monteres med
samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5 mm). Derudover har alle
skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle forbindelsesklemmer er
placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen udjævner op til til 2 x
2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på monteringsunderlaget.
Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme holdes på plads
af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet har en integreret lukning og
er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord i messing af
høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, vertikal, stænktæt, overflademonteret dåse med én M20-indgang til forsænket
montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, vertikale dåse er
placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Stikkontakten er gennemfarvet, grey RAL 7035 (NCS S1502-B), og beskyttelseshætten er dark grey (NCS S3502B).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
700-37845

700-37846

Specifikationer tekst
Splashproof double surface-mounting socket outlet 16 A/250 Vac with safety shutters and pre-wired – includes box with
én M20-indgang med kabelforskruning, plug-in terminals, grey. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet
beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret
med to kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive
fastgjort. Kontakterne er udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres
fra forsiden med hånden eller en skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på
monteringsunderlaget. Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte
mekanisme holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet
har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende,
halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten
har side-jord i messing af høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, vertikal, stænktæt, overflademonteret dåse med én M20-indgang til forsænket
montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, vertikale dåse er
placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Stikkontakten er gennemfarvet, grey RAL 7035 (NCS S1502-B), og beskyttelseshætten er dark grey (NCS S3502B).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
Stænktæt dobbelt overflademonteret stikkontakt med 16 A/250 Vac med børnesikring og forkablet - inklusive dåse med
én M20-indgang med kabelforskruning, grey. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner
opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser med en
stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Kontakterne er udstyret
med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres fra forsiden med hånden eller en
skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm²
ledninger. Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på monteringsunderlaget. Mekanismen holdes på
plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås. Under
mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk
forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen
(UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord i messing af høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, horisontal, stænktæt dåse til påbygget montering med én M20-indgang til
forsænket montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte,
horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse og 71 mm på en horisontal akse. Størrelsen er
præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Stikkontakten er gennemfarvet, grey RAL 7035 (NCS S1502-B), og beskyttelseshætten er dark grey (NCS S3502B).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
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Afbrydermateriale og udtag
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Typenummer
700-37848

700-38800

700-73000

700-74000

700-75000

Specifikationer tekst
Splashproof double surface-mounting wall socket 16 A/250 Vac with safety shutters and pre-wired – including box with
one M20 inlet with cable gland, screw terminals. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der
åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser
med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Stikkene monteres
med samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5 mm). Derudover
har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle
forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen
udjævner op til til 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på
monteringsunderlaget. Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte
mekanisme holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dåsen er
fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er
fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord i messing af høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, horisontal, stænktæt dåse til påbygget montering med én M20-indgang til
forsænket montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte,
horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse og 71 mm på en horisontal akse. Størrelsen er
præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Stikkontakten er gennemfarvet, grey RAL 7035 (NCS S1502-B), og beskyttelseshætten er dark grey (NCS S3502B).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
Splashproof key switch 16 A with screw terminals, excluding surface-mounting box, grey. Alle forbindelsesklemmer kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Maks. belastning: 3680 W
• Halogenfri
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Omgivelsestemperatur: -25 – +70 °C
• Dimensioner (HxBxD): 72.7 x 72.7 x 66.5 mm
• Godkendelse: CE
Forsænket monteringsramme til forsænket montage af en stænktæt overflademonteret funktion, grey. Enkelt forsænket
monteringsramme til forsænket montering af stænktætte, overflademonterede funktioner. Dåsen til påbygget montering
er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Dobbelt lodret forsænket monteringsramme, grey. Dobbelt vertikal forsænket monteringsramme til forsænket
montering af to stænktætte, overflademonterede funktioner
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Dobbelt vandret forsænket monteringsramme, grey. Dobbelt, horisontal forsænket monteringsramme til forsænket
montering af to stænktætte, overflademonterede funktioner
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
700-83101

700-83201

700-84000
700-84001
700-84101

700-84102

Specifikationer tekst
Stænktæt underlag med to enkelte, bøjelige indgange til forsænket montering af én funktion, grey.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med to enkelte, bøjelige indgange til forsænket montering af to funktioner, grey.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Robust blind plug M20 x 1.5 made of light grey polystyrene with pre-mounted O-ring (IP55). This plug is screwed into the
unused inlets M20 of surface-mounting sockets. CE marking.
Robust plastkabelforskruning M20 × 1,5 lavet af lysegrey polyamid i en blindmøtrikkonstruktion til fugt- og støvtæt
indføring af kabler i stænktætte overflademonteringsstik (IP55). Kabelets udvendige diameter er mindst 6 mm og højst
13 mm. CE-godkendelse.
Stænktæt underlag med én M20-indgang til forsænket montering af én funktion, grey. Fastgørelsespunkterne er placeret
med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af én funktion, grey. Fastgørelsespunkterne er
placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
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Typenummer
700-84111

700-84112

700-84151

700-84152

700-84161

Specifikationer tekst
Stænktæt underlag med to enkelte M20-indgange til forsænket montering af én funktion, grey. Fastgørelsespunkterne er
placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én dobbelt M20-indgang og én enkelt M20-indgang til forsænket montering af én funktion,
grey. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én M20-indgang med kabelforskruning til forsænket montering af én funktion, grey.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til forsænket montering af én funktion, grey.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én M20-indgang med kabelforskruning øverst og nederst til forsænket montering af én funktion,
grey. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
700-84162

700-84201

700-84202

700-84211

700-84212

Specifikationer tekst
Stænktæt underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning
til forsænket montering af én funktion, grey. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal
akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring.
Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder
to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri
og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, grey.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, grey.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med to enkelte M20-indgange til forsænket montering af to funktioner, grey.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én dobbelt M20-indgang og én enkelt M20-indgang til forsænket montering af
to funktioner, grey. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er
præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
700-84251

700-84252

700-84261

700-84262

700-84302

Specifikationer tekst
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én M20-indgang med kabelforskruning til forsænket montering af to funktioner,
grey. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent
i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til forsænket montering af to
funktioner, grey. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget
permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning
sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én M20-indgang med kabelforskruning øverst og nederst til forsænket
montering af to funktioner, grey. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse.
Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at
danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to
diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med
kabelforskruning til forsænket montering af to funktioner, grey. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på
120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver
mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af
en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af
slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt tredobbelt vertikal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af tre funktioner. grey.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 195 mm på en vertikal akse. Der er to yderligere
fastgørelsespunkter placeret med en afstand på 50 mm fra de udvendige punkter (også på den vertikale akse). Størrelsen
er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 3
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
700-84352

700-84801

700-84802

700-84851

700-84852

Specifikationer tekst
Lodret underlag med 3 funktioner og 1 × to M20-kabelforskruning, grey. Fastgørelsespunkterne er placeret med en
afstand på 195 mm på en vertikal akse. Der er to yderligere fastgørelsespunkter placeret med en afstand på 50 mm fra
de udvendige punkter (også på den vertikale akse). Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 3
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Slagfasthed: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt horisontal underlag med én M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, grey.
Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse
og 71 mm på den horisontale akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver
mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af
en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af
slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, grey.
Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse
og 71 mm på den horisontale akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver
mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af
en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af
slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt horisontal underlag med én M20-indgang med kabelforskruning til forsænket montering af to
funktioner, grey. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på
den vertikale akse og 71 mm på den horisontale akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til forsænket montering af
to funktioner, grey. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på
den vertikale akse og 71 mm på den horisontale akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
700-84902

700-84952

701-33000

Specifikationer tekst
Stænktæt tredobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af tre funktioner, grey.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse og 144 mm på den horisontale akse.
Takket være det yderligere fastgørelsespunkt i midten af den horisontale akse kan du vælge mellem 3 eller 4 (eller 5)
fastgørelsespunkter. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for
upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning.
Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 3
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt tredobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til forsænket montering
af tre funktioner, grey. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse og 144 mm på
den horisontale akse. Takket være det yderligere fastgørelsespunkt i midten af den horisontale akse kan du vælge
mellem 3 eller 4 (eller 5) fastgørelsespunkter. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, light grey (RAL 7035 eller NCS S1502-B).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt, ikke-belyst trykknap 10 A/250 Vac med 4 tilslutningsterminaler og en N.O.- eller N.C.-kontakt, eksklusive
underlag, white. Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds.
Mekanismen er udstyret med forbindelsesklemmer med kombinationsskruehoveder (Pz1 kærv 0,85 x 5 mm). Derudover
er hver skrue udstyret med en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet.
Mekanismen er derudover udstyret med en fjerde, ekstra forbindelsesklemme til tilslutning af en lysenhed. Alle
forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Ledningsbanens længde (8 mm) og ledningsdiagrammet
er præget permanent på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er præget permanent på
forsiden. Nederst er monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger til integration af en lysenhed. En
lysenhed med ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre forsænkning (set forfra). Bagpå er
monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den automatiske lysenhed har direkte kontakt
med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det samme. Funktionen er designet til montering
i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den
relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
701-33005

701-35000

701-35005

Specifikationer tekst
Stænktæt, ikke-belyst trykknap 10 A/250 Vac med 4 tilslutningsterminaler og en N.O.- eller N.C.-kontakt, eksklusive
underlag, med plug-in-klemmer, white. Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med
form som et kryds. Kontakterne er udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne
kan styres fra forsiden med hånden eller en skruetrækker. Mekanismen er derudover udstyret med en fjerde, ekstra
forbindelsesklemme til tilslutning af en lysenhed. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (12 mm) og ledningsdiagrammet er præget permanent
på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er præget permanent på forsiden. Nederst er
monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger til integration af en lysenhed. En lysenhed med
ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre forsænkning (set forfra). Bagpå er
monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den automatiske lysenhed har direkte kontakt
med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det samme. Funktionen er designet til montering
i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den
relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt, ikke-belyst dobbelt trykknap 10 A/250 Vac med 2 N.O.- eller N.C.-kontakter, ekskluderet underlag, white.
Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds. Mekanismen er
udstyret med forbindelsesklemmer med kombinationsskruehoveder (Pz1 kærv 0,85 x 5 mm). Derudover er hver skrue
udstyret med en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle
forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Ledningsbanens længde (8 mm) og ledningsdiagrammet
er præget permanent på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er præget permanent på
forsiden. Nederst på monteringsunderlaget findes to rektangulære forsænkninger til integration af to lysenheder. En
lysenhed med ledninger kan klikkes ind i venstre eller højre forsænkning. Funktionen er designet til montering i en
stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante
dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt, ikke-belyst dobbelt trykknap 10 A/250 Vac med 2 N.O.- eller N.C.-kontakter, ekskluderet underlag, med plugin-klemmer, white. Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds.
Kontakterne er udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres fra
forsiden med hånden eller en skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (12 mm) og ledningsdiagrammet er præget permanent
på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er præget permanent på forsiden. Nederst på
monteringsunderlaget findes to rektangulære forsænkninger til integration af to lysenheder. En lysenhed med ledninger
kan klikkes ind i venstre eller højre forsænkning. Funktionen er designet til montering i en stænktæt dåse til påbygget
montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
701-36800

701-36805

701-36870

Specifikationer tekst
Stænktæt overflademonteret stikkontakt 16 A/250 Vac med side-jord, børnesikring og med skrueklemmer, eksklusive
underlag, white. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad.
Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser med en stor
kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Stikkene monteres med
samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5 mm). Derudover har alle
skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle forbindelsesklemmer er
placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen udjævner op til til 2 x
2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på monteringsunderlaget. Funktionen
er designet til montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er
hermetisk forseglet på den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende,
halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten
har side-jord i messing af høj kvalitet.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
Stænktæt overflademonteret stikkontakt 16 A/250 Vac med side-jord, sikkerhedsafbryder og med plug-in-klemmer,
eksklusive overflademonteringsdåse, white. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet
beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret
med to kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive
fastgjort. Kontakterne er udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres
fra forsiden med hånden eller en skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på
monteringsunderlaget. Funktionen er designet til montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har
en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende,
halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten
har side-jord i messing af høj kvalitet.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
Stænktæt overflademontering af cykelopladningsstation 16 A/250 Vac med side-jord, børnesikring og med
skrueklemmer, eksklusive underlag white. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel,
der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to
kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort.
Stikkene monteres med samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5
mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle
forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen
udjævner op til til 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på
monteringsunderlaget. Nederst er monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger til integration af en
lysenhed. En lysenhed med ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre forsænkning (set forfra).
Bagpå er monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den automatiske lysenhed har direkte
kontakt med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det samme. Funktionen er designet til
montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på
den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Der er plads til 15,7 mm ledningsføring under mekanismen. Dækslet har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord
i messing af høj kvalitet.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
701-36875

701-37842

Specifikationer tekst
Stænktæt overflademontering af cykelopladningsstation 16 A/250 Vac med side-jord, børnesikring og med plug-inklemmer, eksklusive underlag white. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der
åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser
med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Kontakterne er
udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres fra forsiden med hånden
eller en skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5
mm² ledninger. Jordklemmen udjævner op til til 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget
permanent bag på monteringsunderlaget. Nederst er monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger
til integration af en lysenhed. En lysenhed med ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre
forsænkning (set forfra). Bagpå er monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den
automatiske lysenhed har direkte kontakt med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det
samme. Funktionen er designet til montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Der er plads til 15,7 mm ledningsføring under mekanismen. Dækslet har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord
i messing af høj kvalitet.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt overflademonteret stikkontakt med 16 A/250 Vac med børnesikring og forkablet - inklusive dåse med
én M20-indgang med kabelforskruning, white. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner
opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser med en
stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Stikkene monteres med
samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5 mm). Derudover har alle
skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle forbindelsesklemmer er
placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen udjævner op til til 2 x
2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på monteringsunderlaget.
Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme holdes på plads
af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet har en integreret lukning og
er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord i messing af
høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, vertikal, stænktæt, overflademonteret dåse med én M20-indgang til forsænket
montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, vertikale dåse er
placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
701-37845

701-37846

Specifikationer tekst
Splashproof double surface-mounting socket outlet 16 A/250 Vac with safety shutters and pre-wired – includes box with
én M20-indgang med kabelforskruning, plug-in terminals, white. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet
beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret
med to kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive
fastgjort. Kontakterne er udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres
fra forsiden med hånden eller en skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på
monteringsunderlaget. Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte
mekanisme holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet
har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende,
halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten
har side-jord i messing af høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, vertikal, stænktæt, overflademonteret dåse med én M20-indgang til forsænket
montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, vertikale dåse er
placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
Stænktæt dobbelt overflademonteret stikkontakt med 16 A/250 Vac med børnesikring og forkablet - inklusive dåse med
én M20-indgang med kabelforskruning, white. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner
opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser med en
stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Kontakterne er udstyret
med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres fra forsiden med hånden eller en
skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm²
ledninger. Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på monteringsunderlaget. Mekanismen holdes på
plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås. Under
mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk
forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen
(UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord i messing af høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, horisontal, stænktæt dåse til påbygget montering med én M20-indgang til
forsænket montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte,
horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse og 71 mm på en horisontal akse. Størrelsen er
præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
701-37848

701-38800

701-73000

701-74000

701-75000

Specifikationer tekst
Splashproof double surface-mounting wall socket 16 A/250 Vac with safety shutters and pre-wired – including box with
one M20 inlet with cable gland, screw terminals. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der
åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser
med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Stikkene monteres
med samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5 mm). Derudover
har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle
forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen
udjævner op til til 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på
monteringsunderlaget. Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte
mekanisme holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dåsen er
fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er
fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord i messing af høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, horisontal, stænktæt dåse til påbygget montering med én M20-indgang til
forsænket montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte,
horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse og 71 mm på en horisontal akse. Størrelsen er
præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
Splashproof key switch 16 A with screw terminals, excluding surface-mounting box, white. Alle forbindelsesklemmer kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Maks. belastning: 3680 W
• Halogenfri
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Omgivelsestemperatur: -25 – +70 °C
• Dimensioner (HxBxD): 72.7 x 72.7 x 66.5 mm
• Godkendelse: CE
Forsænket monteringsramme til forsænket montage af en stænktæt overflademonteret funktion, white. Enkelt
forsænket monteringsramme til forsænket montering af stænktætte, overflademonterede funktioner. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Godkendelse: CE
Dobbelt lodret forsænket monteringsramme, white. Dobbelt vertikal forsænket monteringsramme til forsænket
montering af to stænktætte, overflademonterede funktioner
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Dobbelt vandret forsænket monteringsramme, white. Dobbelt, horisontal forsænket monteringsramme til forsænket
montering af to stænktætte, overflademonterede funktioner
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
701-83101

701-83201

701-84000
701-84001
701-84101

701-84102

Specifikationer tekst
Stænktæt underlag med to enkelte, bøjelige indgange til forsænket montering af én funktion, white.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med to enkelte, bøjelige indgange til forsænket montering af to funktioner, white.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF
• Godkendelse: CE
Robust blind plug M20 x 1.5 made of white (RAL 9010) polystyrene with pre-mounted O-ring (IP55). This plug is screwed
into the unused inlets M20 of surface-mounting sockets. CE marking.
Robust plastkabelforskruning M20 × 1,5 lavet af white (RAL 9010) polyamid i en blindmøtrikkonstruktion til fugt- og
støvtæt indføring af kabler i stænktætte overflademonteringsstik (IP55). Kabelets udvendige diameter er mindst 6 mm og
højst 13 mm. CE-godkendelse.
Stænktæt underlag med én M20-indgang til forsænket montering af én funktion, white. Fastgørelsespunkterne er
placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af én funktion, white. Fastgørelsespunkterne
er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De
ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
701-84111

701-84112

701-84151

701-84152

701-84201

Specifikationer tekst
Stænktæt underlag med to enkelte M20-indgange til forsænket montering af én funktion, white. Fastgørelsespunkterne
er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De
ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én dobbelt M20-indgang og én enkelt M20-indgang til forsænket montering af én funktion,
white. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent
i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én M20-indgang med kabelforskruning til forsænket montering af én funktion, white.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til forsænket montering af én funktion, white.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, white.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
701-84202

701-84211

701-84212

701-84251

701-84302

Specifikationer tekst
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, white.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med to enkelte M20-indgange til forsænket montering af to funktioner, white.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én dobbelt M20-indgang og én enkelt M20-indgang til forsænket montering af
to funktioner, white. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er
præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én M20-indgang med kabelforskruning til forsænket montering af to funktioner,
white. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget
permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning
sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt tredobbelt vertikal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af tre funktioner. white.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 195 mm på en vertikal akse. Der er to yderligere
fastgørelsespunkter placeret med en afstand på 50 mm fra de udvendige punkter (også på den vertikale akse). Størrelsen
er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 3
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
701-84352

701-84801

701-84802

701-84902

Specifikationer tekst
Lodret underlag med 3 funktioner og 1 × to M20-kabelforskruning, white. Fastgørelsespunkterne er placeret med en
afstand på 195 mm på en vertikal akse. Der er to yderligere fastgørelsespunkter placeret med en afstand på 50 mm fra
de udvendige punkter (også på den vertikale akse). Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 3
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt horisontal underlag med én M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, white.
Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse
og 71 mm på den horisontale akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver
mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af
en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af
slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, white.
Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse
og 71 mm på den horisontale akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver
mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af
en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af
slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt tredobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af tre funktioner, white.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse og 144 mm på den horisontale akse.
Takket være det yderligere fastgørelsespunkt i midten af den horisontale akse kan du vælge mellem 3 eller 4 (eller 5)
fastgørelsespunkter. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for
upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning.
Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 3
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
701-84952

761-33000

761-33005

Specifikationer tekst
Stænktæt tredobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til forsænket montering
af tre funktioner, white. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse og 144 mm
på den horisontale akse. Takket være det yderligere fastgørelsespunkt i midten af den horisontale akse kan du vælge
mellem 3 eller 4 (eller 5) fastgørelsespunkter. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 3
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Slagfasthed: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt, ikke-belyst trykknap 10 A/250 Vac med 4 tilslutningsterminaler og en N.O.- eller N.C.-kontakt, eksklusive
underlag, black. Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds.
Mekanismen er udstyret med forbindelsesklemmer med kombinationsskruehoveder (Pz1 kærv 0,85 x 5 mm). Derudover
er hver skrue udstyret med en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet.
Mekanismen er derudover udstyret med en fjerde, ekstra forbindelsesklemme til tilslutning af en lysenhed. Alle
forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Ledningsbanens længde (8 mm) og ledningsdiagrammet
er præget permanent på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er præget permanent på
forsiden. Nederst er monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger til integration af en lysenhed. En
lysenhed med ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre forsænkning (set forfra). Bagpå er
monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den automatiske lysenhed har direkte kontakt
med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det samme. Funktionen er designet til montering
i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den
relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt, ikke-belyst trykknap 10 A/250 Vac med 4 tilslutningsterminaler og en N.O.- eller N.C.-kontakt, eksklusive
underlag, med plug-in-klemmer, black. Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med
form som et kryds. Kontakterne er udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne
kan styres fra forsiden med hånden eller en skruetrækker. Mekanismen er derudover udstyret med en fjerde, ekstra
forbindelsesklemme til tilslutning af en lysenhed. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (12 mm) og ledningsdiagrammet er præget permanent
på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er præget permanent på forsiden. Nederst er
monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger til integration af en lysenhed. En lysenhed med
ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre forsænkning (set forfra). Bagpå er
monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den automatiske lysenhed har direkte kontakt
med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det samme. Funktionen er designet til montering
i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den
relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
761-35000

761-35005

761-36800

Specifikationer tekst
Stænktæt, ikke-belyst dobbelt trykknap 10 A/250 Vac med 2 N.O.- eller N.C.-kontakter, ekskluderet underlag, black.
Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds. Mekanismen er
udstyret med forbindelsesklemmer med kombinationsskruehoveder (Pz1 kærv 0,85 x 5 mm). Derudover er hver skrue
udstyret med en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle
forbindelsesklemmer kan indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Ledningsbanens længde (8 mm) og ledningsdiagrammet
er præget permanent på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er præget permanent på
forsiden. Nederst på monteringsunderlaget findes to rektangulære forsænkninger til integration af to lysenheder. En
lysenhed med ledninger kan klikkes ind i venstre eller højre forsænkning. Funktionen er designet til montering i en
stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante
dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt, ikke-belyst dobbelt trykknap 10 A/250 Vac med 2 N.O.- eller N.C.-kontakter, ekskluderet underlag, med plugin-klemmer, black. Trykknappen er udstyret med blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds.
Kontakterne er udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres fra
forsiden med hånden eller en skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (12 mm) og ledningsdiagrammet er præget permanent
på bagsiden af monteringsunderlaget. Klemmerne og afbrydersymbolet er præget permanent på forsiden. Nederst på
monteringsunderlaget findes to rektangulære forsænkninger til integration af to lysenheder. En lysenhed med ledninger
kan klikkes ind i venstre eller højre forsænkning. Funktionen er designet til montering i en stænktæt dåse til påbygget
montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 21,9 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Afbryderen/trykknappen er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast ABS.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt overflademonteret stikkontakt 16 A/250 Vac med side-jord, børnesikring og med skrueklemmer, eksklusive
underlag, black. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad.
Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser med en stor
kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Stikkene monteres med
samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5 mm). Derudover har alle
skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle forbindelsesklemmer er
placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen udjævner op til til 2 x
2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på monteringsunderlaget. Funktionen
er designet til montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er
hermetisk forseglet på den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende,
halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten
har side-jord i messing af høj kvalitet.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA

164

Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
761-36870

761-36875

Specifikationer tekst
Stænktæt overflademontering af cykelopladningsstation 16 A/250 Vac med side-jord, børnesikring og med
skrueklemmer, eksklusive underlag black. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel,
der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to
kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort.
Stikkene monteres med samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5
mm). Derudover har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle
forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen
udjævner op til til 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på
monteringsunderlaget. Nederst er monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger til integration af en
lysenhed. En lysenhed med ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre forsænkning (set forfra).
Bagpå er monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den automatiske lysenhed har direkte
kontakt med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det samme. Funktionen er designet til
montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på
den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Der er plads til 15,7 mm ledningsføring under mekanismen. Dækslet har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord
i messing af høj kvalitet.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
• Godkendelse: CE
Stænktæt overflademontering af cykelopladningsstation 16 A/250 Vac med side-jord, børnesikring og med plug-inklemmer, eksklusive underlag black. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der
åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser
med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Kontakterne er
udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres fra forsiden med hånden
eller en skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5
mm² ledninger. Jordklemmen udjævner op til til 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget
permanent bag på monteringsunderlaget. Nederst er monteringsunderlaget udstyret med rektangulære forsænkninger
til integration af en lysenhed. En lysenhed med ledninger eller en automatisk lysenhed kan klikkes på den venstre
forsænkning (set forfra). Bagpå er monteringsunderlaget udstyret med runde forsænkninger, der sikrer, at den
automatiske lysenhed har direkte kontakt med mekanismen, når den klikkes på, og på denne måde tilsluttes med det
samme. Funktionen er designet til montering i en stænktæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse.
Kabelplads: Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme
holdes på plads af en tryklås. Der er plads til 15,7 mm ledningsføring under mekanismen. Dækslet har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord
i messing af høj kvalitet.
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
• Godkendelse: CE
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
761-37842

761-37845

Specifikationer tekst
Stænktæt dobbelt overflademonteret stikkontakt med 16 A/250 Vac med børnesikring og forkablet - inklusive dåse med
én M20-indgang med kabelforskruning, black. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner
opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser med en
stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Stikkene monteres med
samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5 mm). Derudover har alle
skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle forbindelsesklemmer er
placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen udjævner op til til 2 x
2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på monteringsunderlaget.
Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme holdes på plads
af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet har en integreret lukning og
er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord i messing af
høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, vertikal, stænktæt, overflademonteret dåse med én M20-indgang til forsænket
montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, vertikale dåse er
placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
Splashproof double surface-mounting socket outlet 16 A/250 Vac with safety shutters and pre-wired – includes box with
én M20-indgang med kabelforskruning, plug-in terminals, black. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet
beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret
med to kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive
fastgjort. Kontakterne er udstyret med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres
fra forsiden med hånden eller en skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledninger. Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på
monteringsunderlaget. Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte
mekanisme holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet
har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende,
halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten
har side-jord i messing af høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, vertikal, stænktæt, overflademonteret dåse med én M20-indgang til forsænket
montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en integreret
lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, vertikale dåse er
placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
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Afbrydermateriale og udtag
(24/08/2019)
Typenummer
761-37846

761-37848

761-38800

Specifikationer tekst
Stænktæt dobbelt overflademonteret stikkontakt med 16 A/250 Vac med børnesikring og forkablet - inklusive dåse med
én M20-indgang med kabelforskruning, black. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner
opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser med en
stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Kontakterne er udstyret
med plug-in-klemmer med udløser til fastgørelse af ledningerne. Udløserne kan styres fra forsiden med hånden eller en
skruetrækker. Alle forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 2 x 2,5 mm²
ledninger. Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på monteringsunderlaget. Mekanismen holdes på
plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås. Under
mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk
forseglet på den relevante boks. Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen
(UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord i messing af høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, horisontal, stænktæt dåse til påbygget montering med én M20-indgang til
forsænket montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte,
horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse og 71 mm på en horisontal akse. Størrelsen er
præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
Splashproof double surface-mounting wall socket 16 A/250 Vac with safety shutters and pre-wired – including box with
one M20 inlet with cable gland, screw terminals. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der
åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog. Stikkontakten er udstyret med to kontaktbusser
med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at blive fastgjort. Stikkene monteres
med samlemuffer med envejsskruer. Skruerne har kombinationsskruehoveder (Pz2 eller kærv 1 x 5,5 mm). Derudover
har alle skruer en skruetrækkerkærv, der forhindrer, at skruetrækkeren glider ud af skruehovedet. Alle
forbindelsesklemmer er placeret øverst på slutstikkontakten og kan indeholde op til 4 x 2,5 mm² ledninger. Jordklemmen
udjævner op til til 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Ledningsbanens længde (14 mm) er præget permanent bag på
monteringsunderlaget. Mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten. Den kabelførte
mekanisme holdes på plads af en tryklås. Under mekanismen er der plads til yderligere 12,7 mm ledningsføring. Dåsen er
fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er
fremstillet af fast ABS. Stikkontakten har side-jord i messing af høj kvalitet.
Stikkontakterne monteres i en dobbelt, horisontal, stænktæt dåse til påbygget montering med én M20-indgang til
forsænket montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskruning. Hver stikkontakt har en
integreret lukning og er hermetisk forseglet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte,
horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse og 71 mm på en horisontal akse. Størrelsen er
præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
Splashproof key switch 16 A with screw terminals, excluding surface-mounting box, black. Alle forbindelsesklemmer kan
indeholde op til 2 x 2,5 mm² ledning. Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.
• Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Maks. belastning: 3680 W
• Halogenfri
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Omgivelsestemperatur: -25 – +70 °C
• Dimensioner (HxBxD): 72.7 x 72.7 x 66.5 mm
• Godkendelse: CE
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Typenummer
761-73000

761-74000

761-75000

761-83101

761-83201

761-84000
761-84001

Specifikationer tekst
Forsænket monteringsramme til forsænket montage af en stænktæt overflademonteret funktion, black. Enkelt
forsænket monteringsramme til forsænket montering af stænktætte, overflademonterede funktioner. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Godkendelse: CE
Dobbelt lodret forsænket monteringsramme, black. Dobbelt vertikal forsænket monteringsramme til forsænket
montering af to stænktætte, overflademonterede funktioner
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Dobbelt vandret forsænket monteringsramme, black. Dobbelt, horisontal forsænket monteringsramme til forsænket
montering af to stænktætte, overflademonterede funktioner
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Slagfasthed: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med to enkelte, bøjelige indgange til forsænket montering af én funktion, black.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med to enkelte, bøjelige indgange til forsænket montering af to funktioner, black.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF
• Godkendelse: CE
Robust blind plug M20 x 1.5 made of black (RAL 9005) polystyrene with pre-mounted O-ring (IP55). This plug is screwed
into the unused inlets M20 of surface-mounting sockets. CE marking.
Robust plastkabelforskruning M20 × 1,5 lavet af black (RAL 9005) polyamid i en blindmøtrikkonstruktion til fugt- og
støvtæt indføring af kabler i stænktætte overflademonteringsstik (IP55). Kabelets udvendige diameter er mindst 6 mm og
højst 13 mm. CE-godkendelse.
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Typenummer
761-84101

761-84102

761-84111

761-84112

761-84151

Specifikationer tekst
Stænktæt underlag med én M20-indgang til forsænket montering af én funktion, black. Fastgørelsespunkterne er
placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af én funktion, black. Fastgørelsespunkterne
er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De
ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med to enkelte M20-indgange til forsænket montering af én funktion, black. Fastgørelsespunkterne
er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De
ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én dobbelt M20-indgang og én enkelt M20-indgang til forsænket montering af én funktion,
black. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt underlag med én M20-indgang med kabelforskruning til forsænket montering af én funktion, black.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
761-84152

761-84201

761-84202

761-84211

761-84212

Specifikationer tekst
Stænktæt underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til forsænket montering af én funktion, black.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 1
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, black.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, black.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med to enkelte M20-indgange til forsænket montering af to funktioner, black.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent i
bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én dobbelt M20-indgang og én enkelt M20-indgang til forsænket montering af
to funktioner, black. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er
præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder og en dåse til forsænket montering har en beskyttelsesgrad på IP55.
• Slagfasthed: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
761-84251

761-84302

761-84352

761-84801

761-84802

Specifikationer tekst
Stænktæt dobbelt vertikal underlag med én M20-indgang med kabelforskruning til forsænket montering af to funktioner,
black. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 120 mm på en vertikal akse. Størrelsen er præget permanent
i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres
beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare
kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende
polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt tredobbelt vertikal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af tre funktioner. black.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 195 mm på en vertikal akse. Der er to yderligere
fastgørelsespunkter placeret med en afstand på 50 mm fra de udvendige punkter (også på den vertikale akse). Størrelsen
er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en
tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale,
brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og
selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 3
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Lodret underlag med 3 funktioner og 1 × to M20-kabelforskruning, black. Fastgørelsespunkterne er placeret med en
afstand på 195 mm på en vertikal akse. Der er to yderligere fastgørelsespunkter placeret med en afstand på 50 mm fra
de udvendige punkter (også på den vertikale akse). Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 3
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt horisontal underlag med én M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, black.
Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse
og 71 mm på den horisontale akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver
mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af
en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af
slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt dobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af to funktioner, black.
Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse
og 71 mm på den horisontale akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver
mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af
en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af
slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Antal mekanismer: 2
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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Typenummer
761-84902

761-84952

Specifikationer tekst
Stænktæt tredobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang til forsænket montering af tre funktioner, black.
Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse og 144 mm på den horisontale akse.
Takket være det yderligere fastgørelsespunkt i midten af den horisontale akse kan du vælge mellem 3 eller 4 (eller 5)
fastgørelsespunkter. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skrueåbninger giver mulighed for
upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning.
Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast,
støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Slagfasthed: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
Stænktæt tredobbelt horisontal underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskruninger til forsænket montering
af tre funktioner, black. Fastgørelsespunkterne er placeret med en afstand på 50 mm på den vertikale akse og 144 mm
på den horisontale akse. Takket være det yderligere fastgørelsespunkt i midten af den horisontale akse kan du vælge
mellem 3 eller 4 (eller 5) fastgørelsespunkter. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale
skrueåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og
dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller. Dåsen til påbygget
montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
• Kaplingsklasse: Hele enheden består af rammen til forsænket montering, og funktionen til påbygget montering har en
beskyttelsesgrad på IP55.
• Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK07.
• Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
• Certificationsmærker: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
• Godkendelse: CE
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