Zabezpieczenie
przepięciowe

Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa
Premium-Line Technik 30.000 A

Przedłużacze listwowe
& Adaptery, sterowniki

Zabezpieczenie przepięciowe

•

•

•
•
•

Ochrona urządzeń przed zakłóceniami w sieci elektrycznej przepięciami,
pośrednimi uderzeniami pioruna lub szumami w przewodach; maksymalna suma
prądów upływowych o wartości do 30 000 A.
Gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym umieszczone pod kątem 45°,
także dla wtyczek kątowych.
Inteligentny, wymienny system modułowy.
Podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy.
Zabezpieczenie przed dziećmi.

Ubezpieczenie do

5 milionów EUR

30.000 A

Nr artykułu

Kod kreskowy

Jedn.
opak.

Długość kabla

Oznaczenie kabla

Długość ok.

Gniazda

Kolor

Dodatkowe wyposażenie

1 15605 4 866

4007123185993

1

3m

H05VV-F 3G1,5

64 cm

6

Czarny/Jasnoszary

Specjalnie rozmieszczone gniazda wtykowe do
podłączenia urządzeń sieciowych.

1 25655 4 828

4007123100637

1

3m

H05VV-F 3G1,5

38 cm

8 DUO

Jasnoszary

-

Lampy solarne

Oświetlenie i Latarki

Rozdział prądu

za szkody osobowe i materialne
w ramach naszego
ubezpieczenia wyrobów

Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa
Primera-Tec Comfort Switch Plus 15.000 A

Technika domowa
i warsztatowa

Listwa o nowoczesnym design z tworzywa sztucznego o wysokim połysku i zewnętrznym
wyłącznikiem do obsługi stopą lub dłonią.
•

Urządzenia do warsztatu,
domu i ogrodu

•
•
•
•
•
•

Kozły

•
•
•

1,5 m przewodu do wyłącznika umożliwia jego komfortowe użytkowanie a
połączenie poprzez gniazdo RJ-11 rownież przedłużenie.
Kontrolka świetlna na wyłączniku informująca o wył.lub włączeniu zasilania 5 gniazd.
Ochrona przed przepięciami oraz prądami błędnymi do 15.000 A.
Kontrolka świetlna informująca o sprawności działania przepięcia.
Bardzo stabilan i odporna na uderzenia listwa z polikarbonatu.
Wyjście kabla możliwe po obu stronach.
Wszystkie gniazda są ustawione pod kątem 90° i wyposażone w zabezpieczenie
przed dziećmi.
Z uchwytami do montażu na ścianie.
Wraz z bezpiecznikiem 16 A.
Opakowanie typu blister.

Ubezpieczenie do

5 milionów EUR

15.000 A

Materiały reklamowe
i ścianki modułowe

za szkody osobowe i materialne
w ramach naszego
ubezpieczenia wyrobów

Nr artykułu

Kod kreskowy

Jedn.
opak.

Długość kabla

Oznaczenie kabla

Długość ok.

Gniazda

Natężenie znamionowe

Kolor

1 15330 4 417

4007123603718

1

2m

H05VV-F 3G1,5

55 cm

2+5

16 A

Czarny
Zgłoszony patent.

12

www.brennenstuhl.com

