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SCHUKO® dupla
Köszönhetően az elektronikai eszközök
fokozatos nagyszámú elterjedésének,
manapság egyre több dugaljra van
szükségünk otthonunkban, hiszen a
rendelkezésre álló aljzatok száma egyre
szűkösebbé válik. A legegyszerűbb és
legbiztonságosabb mód a fali elektromos
csatlakozók számának növelésére a
SCHUKO® dupla aljzatok használata,
melyek egyszerűen a szimpla fali aljjal
megegyező dobozba telepíthetőek. A
SCHUKO® dupla aljzatok telepítésével
elkerülhetjük a SCHUKO® többszörös
elosztóadapterek használatát.

A Siemens megújítja jelenlegi SCHUKO*
dupla aljzat termékpalettáját két új modell
bevezetésével, melyek nem csak megnyerő
designnal, hanem magasabb biztonsági
szabvánnyal is rendelkeznek.

Mindkét modell azonos dugalj szerkezettel rendelkezik, melynek fő
jellemzői a következők:
•

alkalmas körmös vagy csavaros rögzítéshez

•

legfeljebb 2,5 mm2 keresztmetszetű vezetékek
csatlakoztatása rugós csatlakozókkal

•

legfeljebb 2,5 mm2 keresztmetszetű vezetékek
csatlakoztatása csavaros csatlakozókkal

•

Csatlakozók akár 2 vezetékkel

•

Elérhető körmös és köröm nélküli változatban is

•

Gyermekvédelem a fedőlapokon

•

Fém keret

SCHUKO® dupla MONOBLOKK dugalj
• Titán fehér monoblokk polikarbonát előlap (RAL 9010-hez hasonló)
• Gyermekvédelemmel

Delta miro SCHUKO® dupla dugalj

Rendelési szám

Leírás

5UB2211-3

SCHUKO® dupla monoblokk dugalj

5UB2211-3KK

SCHUKO® dupla monoblokk dugalj köröm nélkül

ukerettel
• Polikarbonátból készült előlap és keret (RAL 9010-hez hasonló)
• Gyermekvédelemmel
Rendelési szám

Leírás

5UB2213-3

Delta miro SCHUKO® dupla dugalj kerettel

5UB2213-3KK

Delta miro SCHUKO® dupla dugalj kerettel, köröm
nélkül

Delta miro SCHUKO® dupla dugaljak – Betétek és keretek
Betétek
Rendelési szám

Leírás

5UB2212-3
5UB2212-3KK*

Delta miro test és titán fehér előlap
gyermekvédelemmel

5UB2212-4
5UB2212-4KK*

Delta miro test és alumínium metál előlap
gyermekvédelemmel

5UB2212-5
5UB2212-5KK*

Delta miro test és karbon metál előlap
gyermekvédelemmel

Keretek
Rendelési szám

Leírás

5TG1116-0

Delta miro, dupla dugalj keret, titán fehér

5TG1116-1

Delta miro, dupla dugalj keret, alumínium metál

5TG1116-2

Delta miro, dupla dugalj keret, karbon metál

5TG1206-1

Delta miro, dupla dugalj üveg keret, fehér

5TG1206-2

Delta miro, dupla dugalj üveg keret, fekete

A rendelkezésre álló színek és minták régiónként / országonként változhatnak.
* KK végződés a köröm nélküli betétekre utal
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A változtatás jogát fenntartjuk.
Ebben a kiadványban található információk olyan adatokat
és jellemzőket tartalmaznak, amelyek a tényleges
használat esetén eltérhetnek a leírtaktól, illetve a termékek
továbbfejlesztése miatt megváltozhatnak. A megfelelő
jellemzőkről való tájékoztatási kötelezettség csak akkor áll
fenn, ha azt a szerződésben külön kikötötték.
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Minden jog fenntartva.
Minden termékmegjelölés, márkajelzés vagy terméknév
a Siemens vagy a beszállító cégek tulajdonában van,
amelynek harmadik fél által saját célra történő
felhasználása a tulajdonosok jogait sértheti.
© Siemens AG 2015

