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• För två arbetsplatser
• Endast 65 mm i diameter
• Uttagsstav av aluminium
• Brett sortiment av bestyckningar
• Finns även för en arbetsplats, se separat produktblad
• Uttag/nätverk är uppmärkta på stav och kablage för enkel instal lation

Måttskiss

Flex65 WallTWO är en uttagsstav som erbjuder hög flexibil itet. Vi använder oss av
45 mm frontöppning vilket ger oss ti l lgång ti l l ett brett sortiment av bestyckningar.

Uttagsstaven har en diskret design och en diameter på endast 65 mm,
anslutningen mot taket är en 40 mm flexibel slang. De små dimensionerna gör att
uttagsstaven smälter in i rummet. Staven är ti l lverkad i aluminium och levereras
som standard i pulverlackerad vit (RAL 901 6).

Flex65 WallTWO har som standard mellanvägg för att skil ja kraft och
kommunikationskablar åt, för att minimera risken för störningar.

Samtliga uttagsstavar sluttestas i enlighet med gällande EU-direktiv för
CE-märkning.

Bestyckningar uttagsstav

• Längd: Standard 3,0 m*
• Slang: 1 ,5 m (eller direktanslutning utan slang)

• Allmänkraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
• Datakraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
• RQQ 3G1 ,5, längd: 1 0,0 m från uttag
• Halogenfri

• Cat6 och Cat6A
• Skärmat eller oskärmat
• Kabellängd: 1 0,0 m från uttag
• Halogenfri

Starkström

45 mm

Ø65 mm

Nätverk

* Övrig längd på förfrågan (max 5,0m)
550 mm
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Takgenomföring för
direkanslutning.

Golvfäste i antracitgrå (RAL701 6).

Finns även som stubbe och
fristående stav.

Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA

1 -vägsuttag 1 -vägsuttag med lock 2xUSB (för laddning, 2,4A)

1 -polig brytare

Exempel detaljer

HDMI

Datauttag (2xRJ45 Keystone)

Exempel bestyckningar

Uttag/nätverk är uppmärkta på
stav och kablage för enkel
instal lation.

Väggfäste.

Slang med rund takgenomföring. Slang med trekantig
takgenomföring, för hörn.
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