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tehalit.DEP 648

tehalit.DSK áttekintő 650

tehalit.DSK 652

Asztali design dugaljak 653

Ezt a fejezetet azoknak ajánljuk, akik szeretik az esztétikus 
megjelenést: legyen szó irodáról vagy általános otthoni 
használatról. Az energiaoszlopok könnyű és rugalmas 
megoldást nyújtanak a villamosenergia-és adatátvitelhez.  
Az egy- vagy kétoldalas tehalit.DAP energiaoszlop 
könnyen szerelhető. Akik a még exkluzívabb megjelenést 
szeretik, egyértelmű a választás: tehalit.DEP. A készüléket 
előreszerelve: 5 db SCHUCKO dugaszoló aljzattal és 4 db 
Cat6 STP csatlakozóval szállítjuk. A falon elhelyezett TV 
kábelének elrejtésére a tehalit.DSK javasolt, ami akár az iroda 
díszének is tekinthető. Az általános asztal alatt elhelyezett 
fehér dugaszoló aljzatok helyett javasoljuk az asztali design 
dugaszoló aljzatokat.

Irodai design
tehalit.DAP|DEP
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Irodai design
tehalit.DA|DE áttekintő

Irodai design
tehalit.DAP|DEP áttekintő

1

2

tehalit.DAP | DEP 

1	tehalit.DAP 
2	tehalit.DEP

1 2 3 4 5

tehalit.DA | DE 

1	tehalit.DAS  
2	tehalit.DAF 
3	tehalit.DAK 
4	tehalit.DES 
5	tehalit.DEF
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3 változat 
Energiaoszlop, mennyezetig érő
 - feszített szereléstechnikával (S)
 - szorító szereléstechnikával (K)
 - flex szereléstechnikával (F)
 - egyszerű és gyors egyszemélyes szerelés
 - mennyezeti energiaoszlop, 1 kamrás

 
Beépíthető készülékek 
Elülső beépíthetőség WAGO-WINSTA dugaszolható rendszerrel és takaróelemekkel 
vagy hagyományos eszközbeépítéssel.
 
 -  ELN változatnál véglapokkal és mennyezeti csatlakozóval, RAL 9011,  
grafitfekete 

 - RAL 9010 változatnál véglapokkal és mennyezeti csatlakozóval, RAL 9010,  
tisztafehér

 - különleges szín kérésre
 
Anyag
 - talpazat: alumínium
 - véglapok: polyamid/alumínium
 - feszítőmechanizmus: acél

 
Általános információ 
Kábelbefogadó képesség: 6 x ø 12 mm és 4 x ø 8 mm 
 
Megjegyzés
Minden DA 200 oszlop esetén lámpatestek integrálása lehetséges.

DA 200, 1 kamrás, feszített szereléstechnikával

DAS8025009010
Kivitel Rögzítési magasság Felület Szín Cikkszám

egyoldalú 2500/2800 mm lakkozott tisztafehér DAS8025009010

egyoldalú 2500/2800 mm eloxált alumínium DAS802500ELN

egyoldalú 2800/3100 mm lakkozott tisztafehér DAS8028009010

egyoldalú 2800/3100 mm eloxált alumínium DAS802800ELN

egyoldalú 3100/3400 mm lakkozott tisztafehér DAS8031009010

egyoldalú 3100/3400 mm eloxált alumínium DAS803100ELN

egyoldalú 3400/3700 mm lakkozott tisztafehér DAS8034009010

egyoldalú 3400/3700 mm eloxált alumínium DAS803400ELN

DA 200, 1 kamrás, szorító szereléstechnikával

DAK8028009010

Kivitel Rögzítési magasság Felület Szín Cikkszám

egyoldalú 2800 mm lakkozott tisztafehér DAK8028009010

egyoldalú 2800 mm eloxált alumínium DAK802800ELN

egyoldalú 3400 mm lakkozott tisztafehér DAK8034009010

egyoldalú 3400 mm eloxált alumínium DAK803400ELN

DA 200, 1 kamrás, flex szereléstechnikával

DAF8020009010
Kivitel Rögzítési magasság Felület Szín Cikkszám

egyoldalú 2000 mm lakkozott tisztafehér DAF8020009010

egyoldalú 2000 mm eloxált alumínium DAF802000ELN

Irodai design
tehalit.DA

Irodai design
tehalit.DA

Enyhén ívelt profil, beleértve a válaszfalat, mennyezeti csatlakozót és a talpazatot is.

Megjegyzés
A megadott rögzítési magasság megfelel a mennyezet magasságtartományának. A megfelelő maximális álmennyezeti  
magasság a legalacsonyabb magasság -50 mm.

Anyag: Alumínium

Enyhén ívelt profil, beleértve a szorítóbilincset, válaszfalat, mennyezeti csatlakozót és a talpazatot is.

Megjegyzés
A megadott rögzítési magasság megfelel az oszlop profilhosszának.

Anyag: Alumínium

Enyhén ívelt profil, beleértve a vázat (hossz: 2000 mm, átmérő 40 mm), a válaszfalat és mennyezeti csatlakozót.  
Talapzat nélkül.

Megjegyzés
A megadott rögzítési magasság megfelel az oszlop profilhosszának.

Anyag: Alumínium

Anyag
 - horganyzott acéllemez rögzítő

 - polyamid mennyezeti rögzítő
 - öntöttvas állvány

Rögzítő DA 200, 1 kamrás, horganyzott acéllemez

L5310

Megnevezés Cikkszám

Acél rögzítő, DA 200, egyoldalas L5310

Mennyezeti takaró DA 200, 1 kamrás, polyamid

DAC809011

Megnevezés Szín Cikkszám

Rosette halogénmentes DA200, lakozott, alumínium alumínium DAC80LAN

Rosette halogénmentes DA200, grafitfekete fekete DAC809011

Rosette halogénmentes DA200, tisztafehér tisztafehér DAC809010

Rosette halogénmentes DA200, világosszürke világosszürke DAC807035

Lábazat DA 200-hoz, flex szereléstechnikával, 1 kamrás

DAFF20009011Megnevezés Szín Cikkszám

Öntöttvas lábazat DAF-hoz, fekete grafitfekete DAFF20009011

Öntöttvas lábazat DAF-hoz, világosszürke világosszürke DAFF20007035

EPH szett DA 200-hoz

L5805

talpazat, váz és fedél egyenpotenciálra hozásához használatos

Megnevezés Cikkszám

EPH szett DA 200-hoz L5805

Anyag: acél

Anyag: acél

Anyag: Öntöttvas
Tömeg: 15 kg
Méretek: 300x300x26 mm

http://www.hager.de/?artnr=DAS8025009010
http://www.hager.de/?artnr=DAS802500ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAS8028009010
http://www.hager.de/?artnr=DAS802800ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAS8031009010
http://www.hager.de/?artnr=DAS803100ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAS8034009010
http://www.hager.de/?artnr=DAS803400ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAK8028009010
http://www.hager.de/?artnr=DAK802800ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAK8034009010
http://www.hager.de/?artnr=DAK803400ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAF8020009010
http://www.hager.de/?artnr=DAF802000ELN
http://www.hager.de/?artnr=L5310
http://www.hager.de/?artnr=DAC80LAN
http://www.hager.de/?artnr=DAC809011
http://www.hager.de/?artnr=DAC809010
http://www.hager.de/?artnr=DAC807035
http://www.hager.de/?artnr=DAFF20009011
http://www.hager.de/?artnr=DAFF20007035
http://www.hager.de/?artnr=L5805
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3 változat 
Energiaoszlop, mennyezetig érő
 - feszített szereléstechnikával (S)
 - szorító szereléstechnikával (K)
 - flex szereléstechnikával (F)
 - egyszerű és gyors egyszemélyes szerelés
 - mennyezeti energiaoszlop, 2 kamrás

 
Beépíthető készülékek 
Elülső beépíthetőség WAGO-WINSTA dugaszolható rendszerrel és takaróelemekkel 
vagy hagyományos eszközbeépítéssel.
 
 - ELN változatnál véglapokkal és mennyezeti csatlakozóval, RAL 9011,  
grafitfekete 

 - RAL 9010 változatnál véglapokkal és mennyezeti csatlakozóval, RAL 9010,  
tisztafehér

 - különleges szín kérésre
 
Anyag
 - talpazat: alumínium
 - véglapok: polyamid/alumínium
 - feszítőmechanizmus: acél

 
Általános információ 
Kábelbefogadó képesség: 12 x ø 12 mm és 8 x ø 8 mm 
 
Megjegyzés
Minden DA 200 oszlop esetén lámpatestek integrálása lehetséges.

Irodai design
tehalit.DA

Irodai design
tehalit.DA

DA 200, 2 kamrás, feszített szereléstechnikával

DAS28025009010
Kivitel Rögzítési magasság Felület Szín Cikkszám

kétoldalú 2500/2800 mm lakkozott tisztafehér DAS28025009010

kétoldalú 2500/2800 mm eloxált alumínium DAS2802500ELN

kétoldalú 2800/3100 mm lakkozott tisztafehér DAS28028009010

kétoldalú 2800/3100 mm eloxált alumínium DAS2802800ELN

kétoldalú 3100/3400 mm lakkozott tisztafehér DAS28031009010

kétoldalú 3100/3400 mm eloxált alumínium DAS2803100ELN

kétoldalú 3400/3700 mm lakkozott tisztafehér DAS28034009010

kétoldalú 3400/3700 mm eloxált alumínium DAS2803400ELN

Kivitel Rögzítési magasság Felület Szín Cikkszám

kétoldalú 2800 mm lakkozott tisztafehér DAK28028009010

kétoldalú 2800 mm eloxált alumínium DAK2802800ELN

kétoldalú 3400 mm lakkozott tisztafehér DAK28034009010

kétoldalú 3400 mm eloxált alumínium DAK2803400ELN

DA 200, 2 kamrás, szorító szereléstechnikával

DAK28028009010

DA 200, 2 kamrás, flex szereléstechnikával

DAF28020009010
Kivitel Rögzítési magasság Felület Szín Cikkszám

kétoldalú 2000 mm lakkozott tisztafehér DAF28020009010

kétoldalú 2000 mm eloxált alumínium DAF2802000ELN

Anyag
 - horganyzott acéllemez rögzítő

 - polyamid mennyezeti rögzítő
 - öntöttvas állvány

Rögzítő DA 200, 2 kamrás, horganyzott acéllemez

L5320

Megnevezés Cikkszám

Acél rögzítő, DA 200, kétoldalas L5320

Mennyezeti takaró DA 200, 2 kamrás, polyamid

DAC2809011

Megnevezés Szín Cikkszám

Rosette halogénmentes DA200, 2 kamrás, lakozott alumínium DAC280LAN

Rosette halogénmentes DA200, 2 kamrás fekete DAC2809011

Rosette halogénmentes DA200, 2 kamrás tisztafehér DAC2809010

Rosette halogénmentes DA200, 2 kamrás világosszürke DAC2807035

Lábazat DA 200-hoz, flex szereléstechnikával, 2 kamrás

DAFF220009011Megnevezés Szín Cikkszám

Bodenplatte Gusseisen zu DAF 2-seitig gs graphitfekete DAFF220009011

Bodenplatte Gusseisen zu DAF 2-seitig lg lichtgrau DAFF220007035

EPH szett DA 200-hoz

L5805

talpazat, váz és fedél egyenpotenciálra hozásához használatos

Megnevezés Cikkszám

EPH szett DA 200-hoz L5805

Enyhén ívelt profil, beleértve a válaszfalat, mennyezeti csatlakozót és a talpazatot is.

Megjegyzés
A megadott rögzítési magasság megfelel a mennyezet magasságtartományának. A megfelelő maximális álmennyezeti  
magasság a legalacsonyabb magasság -50 mm.

Anyag: Alumínium

Enyhén ívelt profil, beleértve a szorítóbilincset, válaszfalat, mennyezeti csatlakozót és a talpazatot is.

Megjegyzés
A megadott rögzítési magasság megfelel az oszlop profilhosszának.

Anyag: Alumínium

Enyhén ívelt profil, beleértve a vázat (hossz: 2000 mm, átmérő 40 mm), a válaszfalat és mennyezeti csatlakozót.  
Talapzat nélkül.

Megjegyzés
A megadott rögzítési magasság megfelel az oszlop profilhosszának.

Anyag: Alumínium

Anyag: Alumínium

Anyag: Alumínium

Anyag: Öntöttvas
Tömeg: 15 kg
Méretek: 300x340x26 mm

http://www.hager.de/?artnr=DAS28025009010
http://www.hager.de/?artnr=DAS2802500ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAS28028009010
http://www.hager.de/?artnr=DAS2802800ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAS28031009010
http://www.hager.de/?artnr=DAS2803100ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAS28034009010
http://www.hager.de/?artnr=DAS2803400ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAK28028009010
http://www.hager.de/?artnr=DAK2802800ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAK28034009010
http://www.hager.de/?artnr=DAK2803400ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAF28020009010
http://www.hager.de/?artnr=DAF2802000ELN
http://www.hager.de/?artnr=L5320
http://www.hager.de/?artnr=DAC280LAN
http://www.hager.de/?artnr=DAC2809011
http://www.hager.de/?artnr=DAC2809010
http://www.hager.de/?artnr=DAC2807035
http://www.hager.de/?artnr=DAFF220009011
http://www.hager.de/?artnr=DAFF220007035
http://www.hager.de/?artnr=L5805
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Irodai design
tehalit.DAP

 - design energiaoszlop DA 200 profil, energia-és adatkapcsolat szétosztásához
 - alsó lemez rögzítése a padlóra
 - betáplálás alulról
 - 650 mm magasság

 
Beépíthető készülékek 
Elülső beépíthetőség WAGO-WINSTA dugaszolható rendszerrel és takaróelemekkel 
vagy hagyományos eszközbeépítéssel
 
Szállítás
 - felső-és alsórész
 - alaplemez

 - fejrész
 - EPH szett
 - ELN változat: padló és felső lemez, RAL 9011, grafitfekete
 - RAL 9010 változat: padló és felső lemez, RAL 9010, tisztafehér

 
Anyag
 - alaptest alumínium
 - fejrész polyamid
 - alaplemez acél

Különleges megoldások és hosszúságok külön kérésre.

Energiaoszlop, 1 kamrás

DAP806509010

Megnevezés Szín Cikkszám

Energiaoszlop, DAP, 1 kamrás alumínium DAP80650ELN

Energiaoszlop, DAP, 1 kamrás tisztafehér DAP806509010

Energiaoszlop, 2 kamrás

DAP2806509010

Megnevezés Szín Cikkszám

Energiaoszlop, DAP, 1 kamrás alumínium DAP280650ELN

Energiaoszlop, DAP, 1 kamrás tisztafehér DAP2806509010

Elülső beépíthetőségű alumínium energiaoszlop, enyhén ívelt profillal (68x98 mm) és alaplemezzel (168x138 mm)

Anyag: Alumínium
Hossz: 650 mm

Elülső beépíthetőségű alumínium energiaoszlop, enyhén ívelt profillal (130x98 mm) és alaplemezzel (168x200 mm)

Anyag: Alumínium
Hossz: 650 mm

Design oszlop
 - feszített szereléstechnikával (S)
 - flex szereléstechnikával (F)
 - vonzó, elliptikus profil kétoldalas szereléshez, előszerelt eszközmodullal:  
5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP csatlakozóval

Színválaszték
 - alapzat: alumínium, fekete, eloxált
 - eszközmodul: RAL 9011, fekete
 - az eszközmodul formatervezése és felső csatlakozása titánnal lakozott

 
Anyag
 - alumínium alaptest
 - készülékmodul, mennyezeti burkolat, fejrész műanyagból

Design oszlop feszített szereléstechnikával

DES2700D Kivitel Rögzítési magasság Felület Szín Cikkszám

egyoldalú 2700/3000 mm Eloxált antracit fekete DES2700D

egyoldalú 3000/3300 mm Eloxált antracit fekete DES3000D

egyoldalú 3300/3600 mm Eloxált antracit fekete DES3300D

Design oszlop flex szereléstechnikával

DEF2000D Kivitel Rögzítési magasság Felület Szín Cikkszám

egyoldalú 2000 mm Eloxált antracit fekete DEF2000D

Lábazat design oszlophoz, flex szereléstechnikával

DEFF
Megnevezés Szín Cikkszám

Öntöttvas lábazat DE design oszlopokhoz graphitfekete DEFF

Készülékmodul DES/DEF design oszlopokhoz

DEMD

 - a kétoldalas szereléshez a design oszlopokhoz
 - előszerelt: 5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP
 - előrevágott kábelhossz: 6,5 m
 - előreszerelt kábelek WAGO-WINSTA és RJ45 plug-in technológiával

Megnevezés Szín Cikkszám

Készülékmodul, 4xCat6/5xSCHUCKO, 6,5 m, DEF/DES fekete DEMD

Irodai design
tehalit.DE

 - elliptikus profil, beleértve: feszített mechanizmussal, szintezővel, mennyezeti burkolat és talapzattal
 - előszerelt eszközmodullal: 5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP csatlakozóval, kábelhossz 6,5 m

Megjegyzés
A megadott rögzítési magasság megfelel a mennyezet magasságtartományának. A megfelelő maximális álmennyezeti  
magasság a legalacsonyabb magasság -60 mm.

Anyag: Alumínium

 - talpazat nélkül
 - elliptikus profil, beleértve: szintezővel, mennyezeti burkolat és talapzattal
 - előszerelt eszközmodullal: 5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP csatlakozóval, kábelhossz 6,5 m

Megjegyzés
A megadott rögzítési magasság megfelel az oszlop profilhosszának.

Anyag: Alumínium

Anyag: Öntöttvas
Tömeg: 15 kg
Külső átmérő: 445 mm

http://www.hager.de/?artnr=DAP80650ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAP806509010
http://www.hager.de/?artnr=DAP280650ELN
http://www.hager.de/?artnr=DAP2806509010
http://www.hager.de/?artnr=DES2700D
http://www.hager.de/?artnr=DES3000D
http://www.hager.de/?artnr=DES3300D
http://www.hager.de/?artnr=DEF2000D
http://www.hager.de/?artnr=DEFF
http://www.hager.de/?artnr=DEMD
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Irodai design
tehalit.DEP

Irodai design

 - csodálatos, elliptikus forma kétoldalas szereléshez, előszerelt modullal, ami tartal-
maz 5 db dugaszoló aljzatot és 4 db CAT.6 adatcsatlakozót

 - magasság: 650 mm
 - rögzítés: padlóhoz és álpadlóhoz csavarozható
 - 2 db L5805 földelő-és szerelőkészlettel szállítva

Verziók
 - fekete eloxált alumínium alapprofil 
 - RAL 9011, grafit fekete beépítőmodul
 - lakkozott titán beépítőmodul design elemek 

 
Anyag
 - alumínium alapprofil
 - műanyag beépítőmodulok
 - acél fedél és alsó rész

Design energiaoszlop

DEP650D

Megnevezés Szín Cikkszám

Design energiaoszlop, Alu, eloxált, L=0,65 m fekete DEP650D

Készülékmodul DEP design energiaoszlophoz

DEPMD

Megnevezés Szín Cikkszám

Készülékmodul, 4xCat6/5xSCHUCKO, 3,5 m, DEP fekete DEPMD

 - elliptikus profil
 - előszerelt eszközmodullal: 5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP csatlakozóval, kábelhossz 3,5 m

Anyag: Alumínium
Hossz: 650 mm

 - a kétoldalas szereléshez a design oszlopokhoz
 - előszerelt: 5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP
 - előrevágott kábelhossz: 3,5 m
 - előreszerelt kábelek WAGO-WINSTA és RJ45 plug-in technológiával

Hossz: 320 mm

http://www.hager.de/?artnr=DEP650D
http://www.hager.de/?artnr=DEPMD
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Irodai design
tehalit.DSK áttekintő

Irodai design
tehalit.DSK áttekintő

1

2

3
4

5

Csatorna Magasság
mm

Szélesség
mm

Hosszúság 
mm

Belső átmérő
mm²

Kábelbefogadó 
képesség Ø 11 mm

Oldal

DSK50L2 38 222 255 2.800 12 331

DSK50L6 38 222 625 2.800 12 331

DSK50L10 38 222 1.020 2.800 12 331

DSK50L25 38 222 2.500 2.800 12 332

tehalit.DSK 

1	Csatorna hátlap
2	Csatorna fedél
3	Plexi takaró
4	Szorító profil
5	Kábelrögzítő klipsz
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Irodai design
tehalit.DSK

Irodai design
Asztali design dugaljak

Patináns megjelenésű alumínium design kábelcsatorna kétféle kivitelben és  
4 különböző hosszúságban.
 
Alkalmazási példák:
 - TV kábel esztétikus elrejtéséhez
 - látható felszálló vezetékezés eltakarásához
 - vízszintes és függőleges falon kívüli szereléshez
 - LED kiegészítő világítás

 
2 design változat::
 - fényes fekete
 - fényes fehér átlátszó plexiüveg egyedi kialakításhoz: fotó, különböző tapéta vagy 
design elem elhelyezhető) 

Kábelbefogadó képesség:: 
12 x Ø 11 mm; 
pl: 3 x 1,5 mm²
 
Színválaszték 
fényes fehér (átlátszó plexi lemez)
fényes fekete (színes plexi lemez)
 
Anyag 
Alumínium

Szállítás 
alumínium alsó és felső rész, 2 oldalprofil, plexi lemez: hosszúsága=625 mm
1 db 625 mm hosszúságnál
2 db 1020 mm hosszúságnál
3 db 2500 mm hosszúságnál

Design kábelcsatorna, alumínium, L=225 mm

DSK50L2F10

Magasság Szélesség Szín Hossz Cikkszám

38 mm 222 mm fehér 225 mm DSK50L2F10

38 mm 222 mm fekete 225 mm DSK50L2F20

Design kábelcsatorna, alumínium, L=625 mm

DSK50L6F10

Magasság Szélesség Szín Hossz Cikkszám

38 mm 222 mm fehér 625 mm DSK50L6F10

38 mm 222 mm fekete 625 mm DSK50L6F20

Design kábelcsatorna, alumínium, L=1020 mm

DSK50L10F10

Magasság Szélesség Szín Hossz Cikkszám

38 mm 222 mm fehér 1020 mm DSK50L10F10

38 mm 222 mm fekete 1020 mm DSK50L10F20

Felület: fényes

Felület: fényes

Felület: fényes

Design kábelcsatorna, alumínium, L=2500 mm

DSK50L25F10

Magasság Szélesség Szín Hossz Cikkszám

38 mm 222 mm weiß 2500 mm DSK50L25F10

38 mm 222 mm schwarz 2500 mm DSK50L25F20

Felület: fényes

 - asztali csatlakozás energia-és adatkapcsolathoz
 - kiváló átviteli jellemzőkkel rendelkező Patch kábel és RJ45 csatlakozó, MSZ EN 
60603-7 és ISO/IEC 11801 szabvány szerint

Szállítás 
alapprofil: natúr eloxált alumínium
dugaszoló aljzatok: antracit

Asztali elosztódugalj

G7067ELN

Megnevezés Cikkszám

Asztali elosztódugalj, 3 db dugalj, Alu G7067ELN

Asztali elosztódugalj

G7068ELN

Megnevezés Cikkszám

Asztali elosztódugalj, 5 db dugalj, Alu G7068ELN

Asztali elosztódugalj

G7069ELN

Megnevezés Cikkszám

Asztali elosztódugalj, 5 db dugalj, 2xCat6, Alu 1 T05 184,00 €/St G7069ELN

3 db SCHUCKO dugaszoló aljzat
1 db rögzítőkapocs
3 m csatlakozókábel

Anyag: Alumínium / PVC

1 db SCHUCKO dugaszoló aljzat, folyamatos
1 kapcsoló
4 db SCHUCKO dugaszoló aljzat, kapcsolható
2 db rögzítőkapocs
3 m csatlakozókábel

Anyag: Alumínium / PVC

1 db SCHUCKO dugaszoló aljzat, folyamatos
1 kapcsoló
4 db SCHUCKO dugaszoló aljzat, kapcsolható
2 db RJ45, Cat6 (Patch/Patch)
2 db rögzítőkapocs
3 m csatlakozókábel

Anyag: Alumínium / PVC

http://www.hager.de/?artnr=DSK50L2F10
http://www.hager.de/?artnr=DSK50L2F20
http://www.hager.de/?artnr=DSK50L6F10
http://www.hager.de/?artnr=DSK50L6F20
http://www.hager.de/?artnr=DSK50L10F10
http://www.hager.de/?artnr=DSK50L10F20
http://www.hager.de/?artnr=DSK50L25F10
http://www.hager.de/?artnr=DSK50L25F20
http://www.hager.de/?artnr=G7067ELN
http://www.hager.de/?artnr=G7068ELN
http://www.hager.de/?artnr=G7069ELN
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Irodai design
Asztali design dugaljak

Irodai design

Asztalba süllyeszthető dugaljak

G7043LAN

Megnevezés Cikkszám

Asztalba süllyeszthető dugaljak, 3 db dugalj, antracit G7043LAN

Asztalba süllyeszthető dugaljak

G7044LAN

Megnevezés Cikkszám

Asztalba süllyeszthető dugaljak, 2 db dugalj, 2xCat6, Alu/PVC G7044LAN

Asztalba süllyeszthető dugaljak

G7045LAN

Megnevezés Cikkszám

Asztalba süllyeszthető dugaljak, 2 db dugalj, 2xCat6, Alu/PVC G7045LAN

Nyílás fúró

G7059

Megnevezés Cikkszám

Nyílás fúró, d=102 mm G7059

Patch kábel, RJ45, S/FTP Cat7 (600 Mhz)

G8317

Típus: Li-2Y(ST)Y, LSZP 4x2x AWG 26/7
Árnyékolás: alumínium fólia belül

Megnevezés Cikkszám

Patch kábel, Cat7, RJ45, halogénmentes, L=0,35 m G8317

Patch kábel, Cat7, RJ45, halogénmentes, L=1,55 m G8310

Patch kábel, Cat7, RJ45, halogénmentes, L=2,5 m G8311

Patch kábel, Cat7, RJ45, halogénmentes, L=5 m G8312

3 db SCHUCKO dugaszoló aljzat
3 m csatlakozókábel

Anyag: Alumínium / PVC

2 db SCHUCKO dugaszoló aljzat
2 db RJ45, Cat6 (Patch/Patch)
3 m csatlakozókábel

Anyag: Alumínium / PVC

3 db SCHUCKO dugaszoló aljzat
2 db RJ45, Cat6 (Patch/Patch)
3 m csatlakozókábel

Anyag: Alumínium / PVC

ø 102 mm, asztalba süllyeszthető készülékekhez

Anyag: acél

http://www.hager.de/?artnr=G7043LAN
http://www.hager.de/?artnr=G7044LAN
http://www.hager.de/?artnr=G7045LAN
http://www.hager.de/?artnr=G7059
http://www.hager.de/?artnr=G8317
http://www.hager.de/?artnr=G8310
http://www.hager.de/?artnr=G8311
http://www.hager.de/?artnr=G8312

