Calitate germană garantată

Adaptoare, fişe, cuple
Prelungitoare şi adaptoare la supratensiune

Prize şi prize multiprize

ADAPTOARE, FIŞE, CUPLE
1. Adaptor Euro 2 posturi (EURO-DUPLEX)
Face dintr-o priză cu contact de protecţie 2 prize pentru Euro - fişe
(fişe plate).

COD 279

2. Adaptor Euro 3 posturi (EURO-TRIPLEX)
Face dintr-o priză cu contact de protecţie 3 prize pentru Euro-fişe
(fise plate).
Cu ajutorul celor 2 fişe laterale oblice adaptoarele pot fi apucate
uşor, putând astfel fi trase uşor din priză.

3. Adaptor cu 3 posturi (EURO-TRIPLEX)
cu contact de protecţie (pământare)

COD 482

COD 455

Produsul este din raşină ureică, rezistentă la şoc şi temperatură,
nedemontabilă

4. Adaptor cu 2 posturi, contact protecţie (pământare)
fără protecţie la supratensiune

COD 281
Recomandat pentru: instalaţii Hi-Fi, video-recordere, consumatori
de curent cu componente electronice (281 Ü).
Acest produs poate să aibă şi protecţie la supratensiune.

5. Priză cu contact de protecţie şi întrerupător USTECK 16 / 250 V
putere de cuplare 128 A, nedemontabilă
Se comportă ca un întrerupător (întrerupe atât faza cât şi nulul),
acest produs este important pentru persoanele care scot des fişele
din priză.
Prin simpla acţionare a pârghiei „l” USTECK se ajunge la acelaşi
rezultat, ca şi la scoaterea sau introducerea fişei din priză.
Recomandat pentru: veioze, lămpi, aparate de ras, televizoare, etc.
Produsul este livrat introdus în cartelă de afişaj colorată,
cu descrierea funcţionării.

COD 290

PRIZE ŞI PRIZE MULTIPLE
1. Priză dublă cu contact de protecţie
pe tencuială, din răsină ureică

2. Priză dublă cu contact de protecţie
sub tencuială, din răsină ureică

COD 397 A

COD 397 U

Soclul se potriveşte la doze de 55 mm (doze normale),
pentru fixare cu gheare speciale şi cu şuruburi.

3. Priză cu 3 posturi şi contact de protecţie
pe tencuială, din răsină ureică,
formă lungă
COD 393A

4. Priză mobilă multiplă cu 3 posturi şi
contact de protecţie la 45°
Din polipropilenă, rezistentă la şoc, demontabilă,
oferă posibilitatea utilizatorului de a monta şi altă
lungime a cablului de conectare, alta decât lungimile
standard utilizate.

5. Priză mobilă multiplă cu 6 posturi şi
contact de protectie, executie la 45°
din polipropilenă, rezistentă la soc,
demontabilă

COD 392 ToZ

COD 678 IoZ

Contacţii principali ai prizei 678 sunt astfel proiectaţi încât şi la
o încălzire mai puternică, determinată de un consum ridicat de
curent, să asigure un contact bun cu fişa introdusă, capacul
având doar rol de suport.

6. Priză mobilă multiplă cu 4 posturi şi
contact de protecţie (pămantare)
Rezistentă la şoc şi temperatură, formă pătrată demontabilă.
Oferă posibilitatea utilizatorului de a monta şi altă lungime
a cablului de conectare, alta decât lungimile standard utilizate.

COD 396 ToZ

7. Priză mobilă multiplă cu 4 posturi şi
contact de protecţie (pămantare)
Din poliamidă, rezistentă la şoc şi temperatură, formă lungă,
demontabilă.Oferă posibilitatea utilizatorului de a monta şi
altă lungime a cablului de conectare, alta decât lungimile
standard utilizate.

COD 478 TOZ

8. Priză mobilă multiplă cu 6 posturi şi
contact de protecţie (pămantare), cu comutator
şi lampă de control, execuţie la
45°
COD 678 LOZ
Realizată din polipropilenă, rezistentă la şoc, demontabilă.
Contacţii principali ai prizei 678 sunt astfel proiectaţi încât şi la o
încălzire mai puternică, determinată de un consum ridicat de curent,
să asigure un contact bun cu fişa introdusă, capacul având doar rol de suport.

PRELUNGITOARE ŞI ADAPTOARE
LA SUPRATENSIUNE
1. Prelungitor cu 3 posturi şi protecţie la
supratensiune din polipropilenă, nedemontabilă

COD 392 U
Produsul este ambalat individual, cu elemente de reclamă şi
descrierea funcţionării. La culoarea albă datorită transparenţei
carcasei, prelungitorul are efect de lampă de veghe pe timp de noapte.

2. Prelungitor cu 6 posturi cu comutator şi protecţie la
supratensiune din polipropilenă, nedemontabilă
Produsul este ambalat individual în folie termocontractabilă,
cu elemente de reclamă şi descrierea funcţionării.
La culoarea alba datorită transparenţei carcasei, prelungitorul are
efect de lampă de veghe pe timp de noapte.

COD 678 IU

3. Prelungitor cu 3 posturi şi contact de protecţie
la 45°, din polipropilenă,
COD 392 T
rezistentă la soc, nedemontabilă

4. Prelungitor cu 4 posturi şi contact de protecţie
cu cablu de alimentare
H 05 V V - F 3 G 1 mm² şi fişă, 10 - 16 / 250, din poliamidă,
rezistenţă la şoc, formă lungă, demontabilă.
Model de comandă pentru prelungitorul 478 T cu lungimea
cablului de 3 m şi diametrul de 1,5 mm² este 478 Tw 3 x 1,5.
La comandă se poate livra şi cu alte lungimi de cablu.

COD 478 T

