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  Modulární  montážní  desky  se 
separátním    spínačem    nabídnou     mechanicky     zajištěné 
vestavné CEE zásuvky od  16 A 3 p  až po  32 A 5 p.  Zásuvky 
jsou k dispozici v různých stupních ochrany  krytem  a  skvěle 
zapadnou do designu celého systému.

I díky  těmto  možnostem  rozšíření  jsou  pouzdra  VARIABOX 
skutečně  univerzálním  rozvaděčovým  systémem  pro  zásuv- 
kové    kombinace   s   vysokou    přidanou    hodnotou.    Mezi 
nástěnnými  nebo   mobilními   pouzdry   s   madlem   velikosti 
S, M, L, XL a XXL najde každý  uživatel  vhodné  řešení  -  vždy 
flexibilní    a    individuálně    konfigurovatelné.    Rozhodujícím 
plusem v případě našich kombinací NG ENERGY VARIABOX je 
rovněž  fakt,  že  všechny  vestavné   zásuvky   jsou   vybaveny 
technikou bezšroubových  svorek  Quick-Connect  s  ochranou 
proti nechtěnému dotyku. Stejně jedinečné jsou pak i výklopné 
kryty přístrojů s uzavírací mechanikou OTC (One Touch Close).

Řada zásuvkových kombinací NG ENERGY VARIABOX je nyní 
ještě flexibilnější. Osvědčený  a  populární  modulární  systém 
rozváděčových  pouzder  Bals  je  možné   rozšiřovat   rovněž 
o moduly se zásuvkami pro datové a multimediální  sítě  nebo 
moduly s odpínatelnými zajištěnými CEE zásuvkami. Nově lze 
vybrat ze široké škály příslušenství pro datové rozvody  RJ45, 
HDMI video nebo porty  USB.

 
 

 
 
 

 

Rozšiřovací moduly VARIABOX s odpínatelnými 
uzamykatelnými zásuvkami CEE

Rozšiřovací moduly VARIABOX 
s datovými a multimediálními zásuvkami

- snadná integrace do stávajícího rozváděčového systému 
- uživatelsky přívětivé uspořádání i v případě instalace více  
  zásuvek 
- dvojité mechanické zajištění 
- uzamykatelné v poloze 0 
- poniklované kontakty 
- tělo zásuvky s vysokou teplotní odolností 
- vhodné i pro náročná prostředí 
- k dispozici všechny dostupné hodinové úhly od 16 A 3 p 
  až po 32 A 5 p 
- stupně ochrany krytem IP 44, IP 54 a IP 67 

- snadná integrace do stávajícího rozváděčového  
- uživatelsky přívětivé uspořádání i v případě instalace více  
  zásuvek 
- k dispozici moduly s RJ45, HDMI nebo USB zásuvkami 
- volitelná výbava pro datové sítě všech dostupných standardů 
- průhledné výklopné kryty zásuvek s technologií OTC 
  (One Touch Close), uzavíratelné a volitelně i uzamykatelné 
  i při zapojených vývodech 
- moduly s popisovými poli a s kabelovým managementem 
- stupeň ochrany krytem IP54 
- možnost kombinace datových modulů a zásuvek 230 V 

Detail modulární desky pro odpínatelné zásuvky Desky pro datové a multimediální zásuvky v různých formátech

      Nová rozšíření pro zásuvkové kombinace VARIABOX 


