Moduły do kaset i paneli
prod. AH- Meyer.
1.Moduły zasilania 230V.
1.1. gniazda Schuko (system niemiecki)

- Schuko -D: gniazdo z przesunięciem styków (45°)
- Schuko K-D: gniazdo z przesłonami (Kinderschutz) i przesunięciem styków
- Schuko K-N: gniazdo j.w., lecz bez przesunięcia styków

1.2. gniazda z bolcem (system francuski, belgijski, polski)

- gniazda BE – D: z przesunięciem styków (45°, po przekątnej)
- gniazda BEK- D: z przesłonami (Kinderschutz) i przesunięciem styków
- gniazda BE –N: gniazda z poziomym układem styków

1.3. gniazda „british standard” typ GB

- gniazda zwykłe oraz z zabezpieczeniem (bezpiecznik 3,15, 5 lub 6,3 A)

1.4. gniazda EURO płaskie

- gniazda zwykłe oraz gniazda z przesłonami styków (Kinderschutz)

1.5. gniazda do zasilania komputerów itd. Standard IEC 320.

Inne standardy gniazd zasilających (specyficzne dla różnych krajów):
na zamówienie.

2. Moduły teleinformatyczne (prod. Nexans).
2.1. moduły gniazd RJ45 kat. 5 (5e).
- pojedyńcze

ekranowane

nieekranowane

- podwójne

ekranowane

nieekranowane

2.2. gniazda RJ45 kat.6
- pojedyńcze

ekranowane

nieekranowane

ekranowane

nieekranowane

- podwójne

2.3. gniazda GG45 kat.7

Gniazda RJ45 innych producentów
(Corning, Avaya/Systimax, Reichle & Massari, Telegaertner,
AMP itd.) – na zamówienie.
3. Inne moduły komunikacyjne.
Dostarczane z kablami o podstawowej dł. = 2.900 mm
( inne długości kabli – na zamówienie).

- moduł USB: pojedyńczy lub podwójny

- moduł USB + RJ45
(z gniazdem RJ45 kat.5 lub kat.6)

- USB + RJ45 + audio 3,5 mm (Klinke)

RJ45 kat.5

RJ 45 kat.6

4. Moduły audio – video – TV
Dostarczane z kablami o podstawowej dł. 2.900 mm.
4.1. moduł VGA (samo gniazdo VGA lub z gniazdem audio 3,5 mm)

4.2. VGA + Cinch (1 x, 2 x lub 3 x Cinch)

4.3. VGA + 2 x audio 3,5 mm (Klinke)

4.4. moduł audio (Klinke) – pojedyńczy lub podwójny

4.5. moduł XLR (mikrofon)

4.6. VGA + audio + Cinch

4.7. moduły Cinch (pojedyńczy, podwójny lub potrójny)

4.8. moduły S- video (+audio, +Cinch + audio)

4.9. moduły: VGA + DVI (monitor + video)

4.10. moduły DVI (pojedyńczy lub podwójny)

4.11. Inne moduły DVI

4.12. moduły: DVI + przycisk (+audio)

4.13. moduły HDMI (pojedyńczy lub podwójny)

4.14.moduły HDMI + USB lub HDMI + VGA

4.15. moduł VGA + USB

4.16 moduły HDMI + RJ45 (ekranowane, kat. 5 lub kat.6)

4.17. moduły HDMI + RJ45 (ekranowane kat.5 lub kat. 6) + audio 3,5 mm

4.18. moduły VGA + audio + przycisk (niepodświetlony lub podświetlony)

4.19. moduły VGA + przycisk (niepodświetlony lub podświetlony)

4.20. inne moduły VGA (+audio + RJ45 kat. 5 lub kat.6)

4.21. moduły TV lub RV (koax. pojed. lub podwójne)

Inne moduły (np. do rozwiazań mulimedialnych) – na zamówienie.

5. Moduły z wyłącznikami.
Wyłączniki montowane poziomo lub pionowo – pojedyńcze lub podwójne.
- 1 – biegunowe 16A/250V, podświetlane( neonówka); typ SN (do kaset: AXIAL/AXIAL Comfort)

2 – biegunowe 16A/250V, podświetlane; typ SB (do kaset: LINE, FOCUS, GLOBAL, ET)

Kombinacje wyłaczników:
- podwojne (2 x SN), potrójne (3 x SN) lub z bezpiecznikami (SB +2Y)

- SN +Y lub 2 SN +2Y lub SN + 3Y

6. Moduły z bezpiecznikami.
Bezpieczniki miniaturowe maks. 6,3 A/250V.
Moduły z 1 lub z 2 lub z 3 bezpiecznikami. Oznaczenie: Y, 2Y lub 3Y.

7. Moduły z gniazdami płaskimi (Wieland)

- gniazdo ST 18/3

- gniazdo GST 18/3

Inne produkty z tej serii (Wieland) – na zamówienie.

8. Inne moduły.
- zaślepka (miejsce przeznaczone do późniejszego montażu modułu)

- moduł/ przepust kablowy

9. Mocowania kaset i paneli.
- zacisk do paneli nabiurkowych GLOBAL + SURF (2 szt. na panel)

- mocowanie Power Strip do produktów: Global. Surf, Fin, Focus i Varia (2 szt. na panel)

- mocowanie śrubowe (wkręty) do produktów: Global. Surf, Fin, Focus i Varia (2 szt. na panel)

- mocowanie w formie statywu do produktów: Global. Surf, Fin, Focus i Varia (2 szt. na panel)

- mocowanie naścienne (panel) do produktów: Global, Focus i Varia (2 szt. na panel)

