KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ A VÝSTUP KABELŮ
PRINCIP SYSTÉMU EUBIQ
Princip systému EUBIQ je velmi jednoduchý. V elektrické liště jsou vedeny 2 vodiče, fázový a nulový. Fázový vodič (na
obrázku červený) je veden v horní části lišty. Nulový vodič (na obrázku modrý) je veden ve spodní části lišty. Prostřední
část lišty skládající se z mnoha segmentů je uzemněna.
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POSTUP VLOŽENÍ ZÁSUVKOVÉHO ADAPTÉRU
Zasunutím adaptéru do lišty a otočením o 90° ve směru hodinových ručiček se spojí kontakty adaptéru s fázovým a
nulovým vodičem v elektrické liště. Tím se stane adaptér aktivní a je připraven k použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE
ELEKTRICKÉ:
Jmenovité napětí 250V
Jmenovitý proud 40A max - elektrická lišta
Jmenovitý proud 16A max - adaptér
Frekvence 50 / 60 Hz
Stupeń ochrany IP4X

MATERIÁL:
Elektrická lišta - hliník
Izolace - polykarbonát
PROSTŘEDÍ:
Teplota okolí -5°C až +40°C (v rozmezí 24 hodin nesmí
průměrná teplota přesáhnout 35 °C).
Záruka 3 roky.

PŘEDNOSTI SYSTÉMU
• řeší nedostatek zásuvek na exponovaných místech, jako např. pracovní stůl, kuchyň, dílna, ...
• aktuálně nepotřebné zásuvky se jednoduše vyjmou a neruší vzhled místa
• kdykoliv a kdekoliv po celé délce lišty je možné přidat zásuvku bez použití nástrojů
• vedení a výstup datových vodičů
• exkluzivní design napájecích lišt a zásuvek
• jemné LED podsvícení připojených zásuvek
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NEJMODERNĚJŠÍ ŘEŠENÍ
PRO NAPÁJENÍ A DATA

ELEKTRICKÉ LIŠTY

ADAPTÉRY

SH1 - povrchová montáž

DMS1 - povrchová montáž

SC - povrchová montáž

FL2 COMPACT

FL3 PREMIUM

USB3 PREMIUM

SP3 PREMIUM

možnost osazení kuchyňskými doplňky (závěsné tyče, háčky)
možnost osazení datovými moduly
možnost zhotovení na míru
možnost rohového provedení (vnitřní i vnější roh)

velký prostor pro vedení kabelů
možnost osazení datovými moduly
možnost zhotovení na míru
možnost rohového provedení (vnitřní i vnější roh)

kompaktní rozměry
bez prostoru pro vedení kabelů
možnost zhotovení na míru

Zásuvkový adaptér řady Compact určený
pro ČR

Zásuvkový adaptér řady Premium s modře
podsvětleným prstencem určený pro ČR

USB nabíječka řady Premium s modře
podsvětleným prstencem

Přepěťová ochrana řady Premium s modře
podsvětleným prstencem

SVÍTIDLA

RH1 - zapuštěná montáž

RH2 - zapuštěná montáž

VSF1 MB / MC

velké a oddělené prostory pro vedení el. a datových kabelů
možnost osazení datovými moduly
možnost zhotovení na míru

kompaktní rozměry
bez prostoru pro vedení kabelů
možnost zhotovení na míru

montáž je možná pod úhlem 60° nebo 90°
připojení na elektrické napájení pomocí klasické zástrčky
(délka kabelu 3m)
2 datové moduly součástí lišty
pouze ve standardních rozměrech
VSF1-MB se ke stolu připevňuje šrouby, případně se dá přilepit
VSF1-MC se ke stolu připevňuje pomocí přiložených svorek

TR50-MS

TR50-TS

COBRA LED

Svítidlo s pohybovým čidlem

Svítidlo s páčkovým vypínačem

Svítidlo s LED diodami
- svítidlo se zapíná dotykově
- 5 různých intenzit osvětlení (mění se dotykem)

DATOVÉ PRVKY

KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

KABELY

vinuté připojovací kabely o délce 1,2 m

CCS5 - typ konektoru
Mickey Mouse - C5

CCS7 - typ konektoru
Figure of Eight - C7

CCS13 - typ konektoru
IEC type - C13

DS3

DS4

HÁČKY

ZÁVĚSNÁ TYČ

Datová krytka pro osazení datovým nebo
telefonním konektorem

Datová krytka pro osazení datovým nebo
telefonním konektorem

Háčky pro osazení do elektrických lišt s
drážkou na spodní straně (SH1)

Závěsná tyč pro osazení do elektrických lišt s
drážkou na spodní straně (SH1)

