Delock Priză de alimentare cu legare de masă a Easy 45 cu un
aranjament 45°, extensibil în 2 direcții 45 x 45 mm 5 bucăți
Descriere scurta
Această priză electrică de la Delock este proiectată pentru
a asigura două conexiuni de alimentare CEE 7/3.
Mecanismul simplu de prindere asigură că modulul este în
poziție fermă și poate fi îndepărtat cu ușurință, dacă este
necesar.
Extensibil individual
Cu ajutorul accesoriilor disponibile în mod opțional, priza
poate fi extinsă prin sloturi suplimentare.

Specification
• Conectori:
2 x soclu CEE 7/3
3 x borne cu șurub pentru PE, N, L
• Curent nominal: 16 A / 250 V~
• Putere nominală: 4000 W
• Socluri cu aranjare la 45°
• Material: plastic ABS / PC
• Potrivit pentru suportul modulului Delock Easy 45
• Potrivit pentru conducta de cablu de 45 mm cu adâncimea minimă de 45 mm
• Dimensiunea modulului: 90 x 45 mm
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 90 x 45 x 40 mm
• Culoare: alb

Nr. 81325
EAN: 4043619813254
Țara de origine: China
Pachet: Box

Cerinte de sistem
• Alimentare cu împământare
• Două porturi modul libere Delock Easy 45 (45 x 45 mm)
Pachetul contine
• 5 x Priză de alimentare cu 2 căi
• Manual de utilizare
Imagini

© 2022 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile
de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

www.delock.de
81325

1/2
20.05.2022

Interface
Conector 1:

2 x 3 Pin Terminalblock Schraubklemme

Conector 2:

2 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung

Physical characteristics
Lungime:

45 mm

Width:

90 mm

Height:

40 mm

Colour:

RAL 9003 Weiß
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