INTEGRÁLT KÁBELVEZETÉSI
MEGOLDÁSOK

ESZTÉTIKUS MEGJELENÉS

TÍPUS

PADLÓDOBOZ RENDSZEREK
ENERGIAOSZLOP RENDSZEREK

A padlódoboz típusától függően (standard, perem nélküli, kerek), 3 féle fedél
választható (műanyag, rozsdamentes acél, sárgaréz) annak érdekében, hogy
tökéletesen beilleszkedjen az adott környezetbe.

Standard

Kerek

Perem nélküli

FEDÉL

A PADLÓDOBOZ BIZTOSÍTJA
AZ ERŐS- ÉS GYENGEÁRAMÚ
CSATLAKOZÓALJZATOKAT A
FELHASZNÁLÁS HELYÉN.

Műanyag

Rozsdamentes acél

Sárgaréz

STANDARD PADLÓDOBOZ
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1) RÖGZÍTÉS

2) SZERELVÉNYEZÉS

3) ELEKTROMOS SZIGETELÉS

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ BETONDOBOZOK

EGYSZERŰ ÉS GYORS

SZERELÉS

Padlódobozainkat úgy terveztük, hogy gyorsan és egyszerűen
beépíthetőek legyenek, lecsökkentve ezáltal a szerelési időt.
Álpadlóban a megfelelő méret kivágása után csak bepattintani
szükséges. Mindegyik padlódoboz beépíthető álpadlóba vagy
betonpadlóba egyaránt, minimális szerszám használata mellett.
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Bővebb információk és katalógus számok a nagykatalógus 778. oldalától

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ
BETONDOBOZ
Állítható betondoboz 60-90 mm-es
betonvastagság esetén.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ,
UNIVERZÁLIS BETONDOBOZ
Az univerzális betondoboz
magassága szélesebb
tartományban is állítható,
55 mm-től egészen 150 mm-ig.
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Bepattintható rendszer

Program Mosaic szerelvényekkel kompatibilis

ENERGIAOSZLOP RENDSZEREK

| Kapacitás
1 rekeszes
2 rekeszes
4 rekeszes

A választás
szabadsága

| Mini-oszlop
Rögzített és
hordozható kivitel
0,3-tól 0,68 m-ig

| Energiaoszlop
Rögzített és
hordozható kivitel
2,70-től 3,90 m-ig

| További kiegészítők :
« Ovaline » energiaoszlop szettek - megtáplálás
mennyezeti kiállással.

Megoldásaink számos felhasználási területre:

Univerzális rendszer

rögzítőkeret használatával különböző szerelvényekkel is kompatibilis:
(Valena, Valena Life, Céliane, Cariva, Niloé, Program Mosaic)

| Irodai környezet:
⋅ "open office" irodákba
⋅ tárgyalókba, egyetemi
előadó termekbe
⋅ hotelekbe,
konferenciatermekbe
⋅ bevásárlóközpontokba,
kereskedelmi egységekbe
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| Infrastruktúra :
⋅ repülőterek
várótermeibe, általános
közösségi helyiségekbe

| Ipari környezet:
⋅ laboratóriumokba

Bővebb információk és katalógus számok a nagykatalógus 770. oldalától

| Kapacitás

| Mini-oszlop

| Energiaoszlop

1 rekeszes
2 rekeszes

Rögzített és
hordozható kivitel
0,3-tól 0,68 m-ig

Rögzített kivitel
2,70-től 3,90 m-ig

Kiegészítők használatával az energiaoszlopok és
mini-oszlopok saját igényekre szabva, szabadon
alakíthatóak.
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KÁBELCSATORNA RENDSZEREK
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Mini kábelcsatornák

Szerelvényezhető
kábelcsatornák

Bepattintható
kábelcsatornák

Speciális kábelcsatornák

A DLP ECO mini kábelcsatornák széles, de mégis lapos méretüknek köszönhetően észrevétlenül illeszkednek a fal síkjába, kedvező áruknak
köszönhetően rendkívül népszerűek.
A DLPlus mini kábelcsatornák hasonló méretválasztékkal rendelkeznek,
valamint tetszőlegesen szerelvényezhetők rögzítőkeret segítségével, melyet magasabb minőséget megkövetelő munkákhoz ajánlunk.

A szerelvényezhető kábelcsatornák
széles méretválasztéka miatt számos felhasználási területen alkalmazható. Rögzítőkeret segítségével
többféle típusú és számtalan funkciójú szerelvénnyel felszerelhetők. A
2 illetve 3 rekeszes kábelcsatornákban lehetőség van az erős- és gyengeáram elszeparálására.

A bepattintható kábelcsatornák
esetén nincs szükség rögzítőkeret
használatára, a 45 mm-es fedél
méretbe a Program Mosaic szerelvények könnyedén bepattinthatók.
Elérhető fehér, szürke és fekete színben, hajlékony vagy merev
fedéllel és számtalan kiegészítő
elemmel.

A Legrand kínálatában megtalálhatók speciális igényeket kielégítő
kábelcsatornák is, mint az alumínium, antimikrobiális, vagy fekete
színű kábelcsatornák.

Bővebb információk és katalógus számok a nagykatalógus 702. oldalától
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KÉNYELEM ÉS EGYSZERŰSÉG
Mobiltelefonjának
töltése
még
sosem volt ilyen egyszerű. Helyezze
okostelefonját a vezeték nélküli töltőre,
és a töltés autómatikusan megkezdődik.
A beépített USB-A csatlakozónak
köszönhetően, egy másik eszközt is
tölthet párhuzamosan, USB kábel
segítségével. Szerelje fel a nappaliba,
hálószobába vagy irodájába, hogy
mindig csak egy karnyújtásnyira legyen.

VEZETÉK NÉLKÜLI MEGOLDÁSOK

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ,
SÜLLYESZTETT KIVITELBEN
Nem kell többé aggódnia a lemerült
okostelefonok és az elkallódott
töltők miatt, a Legrand vezeték
nélküli töltői modern és innovatív
megoldásokat nyújtanak. IK08 és IP66os védettségi szinteknek köszönhetően
ellenáll a környezeti és mechanikai
behatásoknak, ezáltal ideális közösségi
terekbe, vendéglátó egységekbe, stb.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ,
BÚTORLAPBA SÜLLYESZTHETŐ

ELOSZTÓTORONY WI-FI ÉS HOTSPOT FUNKCIÓVAL
A WI-FI és Hotspot funkcióval ellátott elosztótorony multifunkciós feladatot lát el
irodájában. A megfelelő biztonság érdekében túlfeszültség-védelemmel ellátott.
4 x 2P+F dugaljjal, 2 x USB-A, 1 x micro-USB, valamint 2 x RJ45 csatlakozóaljzattal
rendelkezik. Helyezze az íróasztalra, és párhuzamosan tölthet laptopot,
okostelefont, tabletet, power bank-ot, stb, valamint kibővítheti irodai / otthoni
vezeték nélküli hálózatát.
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Bővebb információk és katalógus számok a nagykatalógus 649. oldalától

A vezeték nélküli indukciós töltő
tökéletesen illeszkedik a bútorlapba,
akár otthonában, irodájában vagy
vendéglátó egységben.
IK08 - IP44

Bővebb információk és katalógus számok a nagykatalógus 800. oldalától
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ASZTALI ELOSZTÓSOROK

Ismerje meg a Legrand különböző
típusú csatlakozódugóit!

Kihúzófüles
csatlakozódugó

Kiemelőkaros
csatlakozódugó

CSATLAKOZÓDUGÓK,
USB TÖLTŐK

360°-ban elforgatható, rögzíthető kábel

Földelt, kihúzófüles
csatlakozódugó

POP-UP DOBOZOK
• beton-és álpadlóba valamint bútorlapba is süllyeszthető
• üres és előszerelt változatban is
• könnyű és biztonságos felnyitás, „soft” gomb
ASZTALI KÁBELRENDEZŐK
• hatékony megoldás mobiltelefonok töltésére és
adatkapcsolat létesítésére
• előszerelt és tetszőlegesen kialakítható kivitelben

2P - 6 A
csatlakozódugók
Kat. számok:
0 501 62 - Fehér
0 501 63 - Fekete

2P - 6 A
csatlakozóaljzat
Kat. szám:
0 501 66 - Fehér

2P+F - 16 A csatlakozódugó
Kat. számok:
0 501 75 - Fehér
0 501 76 - Fekete

2P+F - 16 A csatlakozódugó
Kat. számok:
0 501 72 - Fehér
0 501 73 - Fekete

2P+F - 16 A
csatlakozódugó
Kat. szám:
0 503 24 - szürke
(elérhető fekete és
fehér színben is)

2P+F - 16 A
csatlakozóaljzat
Kat. szám:
0 503 25 - szürke
(elérhető fekete és
fehér színben is)

ASZTALI ELOSZTÓSOROK
• alumínium kivitel
• speciális asztali rögzítőelem az egyszerű
rögzítéshez
• kábelvezető hernyó a kábelek diszkrét
elhelyezéséhez
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IRODAI ELOSZTÓ ÁLLOMÁS
• nagy terhelhetőség, 8 x 2P+F
csatlakozóaljzat
• hálózati switch (6 port)
• 5 m hosszú kábellel
• max. 3680 W teljesítmény

Bővebb információk és katalógus számok a nagykatalógus 796. oldalától

3 AZ 1-BEN USB
KÁBEL
Lightning (Apple) kábel, micro-USB vagy
USB-C csatlakoztatása USB-A eszközzel

USB-A / USB-C ADAPTER
Csatlakozás USB-A és USB-C
típusú eszközök között

USB-C HUB ADAPTER
Egy USB-C és 3 x USB-A
eszköz csatlakoztatása egy
USB-C típusú eszközzel.

Bővebb információk és katalógus számok a nagykatalógus 642. oldalától
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Keresse további prospektusainkat!

KÖVESSEN
MINKET
www.legrand.hu
www.youtube.com/legrandhungary
www.facebook.com/Legrand
twitter.com/legrand

Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510
Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200
Műszaki szaktanácsadás
zöldszám: 06-80/204-186
www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu
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pinterest.com/legrandgroup

