coloane
şi minicoloane
pour exemple
: xxxxxxx
xxxxxxxx

Ref. 307 09
echipată cu proﬁl
de susţinere şi
suporturi pentru
aparataj

Ref. 307 00
echipată cu proﬁl de
susţinere şi suporturi
pentru aparataj

Ref. 307 00 : 2000 mm

Ref. 307 08/03 Max. 3800 mm
Ref. 307 09/07 Max. 5000 mm

Ref. 307 29/42 : 680 mm

Ref. 307 08/03 Max. 2700 mm
Ref. 307 09/07 Max. 3900 mm

Ref. 307 29
echipată cu proﬁl de
susţinere şi suporturi
pentru aparataj

• Permit distribuţia pe verticală a circuitelor de joasă tensiune şi curenţi slabi, în compartimente separate, până la postul de lucru
• Alimentare din plafon şi/sau pardoseală
• Echipabile cu module multipriză (vezi pag. 92)
Amb.

Coloane şi minicoloane

Ref.

Amb.

Coloană mobilă

Ref.

Compuse din:
• 1 corp central din aluminiu
• 1 tijă telescopică pentru reglarea înălţimii
(lungime. 1,10 m)
• 2 piese de ﬁxare cu capace de protecţie
• capace albe din PVC sau capace din
aluminiu

1
1

Aluminiu

Alb

307 08

307 03

307 09

307 07

1

307 35

1

307 36

Coloane 4 compartimente
Lungime 2,70 m
Se pot adapta pentru înălţimi de
planşeu de până la 3,80 m
Lungime 3,90 m
Se pot adapta pentru înălţimi de
planşeu de până la 5 m
Semicoloane 2 compartimente
Lungime 2,70 m
Se pot adapta pentru înălţimi de
planşeu de până la 3,80 m
Lungime 3,90 m
Se pot adapta pentru înălţimi de
planşeu de până la 5 m

307 00

1

Compusă din :
• 1 corp central din aluminiu cu lungimea
de 2 m,
4 compartimente
• Burduf elastic Ø60 mm,
capacitate 4 x Ø20, lungimea 2 m
• Un picior, 12 kg, gabarit : Ø400 mm
• 4 capace albe din PVC
Racordarea pe la partea superioară, din
plafon, cu ajutorul burdufului elastic
Rază de deplasare faţă de punctul de
racordare 1,5m
Fixarea în plafon fals cu înălţimea maximă 3m
Lungime 2,00 m

Minicoloană

1

Aluminiu

Alb

307 29

307 42

Compusă din :
• 1 corp central din aluminiu,
4 compartimente
• 1 piesă de ﬁxare cu capac de protecţie
• 4 capace albe din PVC sau 4 capace din
aluminiu
• 1 capac pentru capătul superior
Mini-coloană echipabilă
Înălţime 68 cm

Profile pentru pardoseală

vezi pag. 84
Coduri de catalog în roşu: produse noi

90

NOU

module multipriză

module
pour
exemple
multipriză
: xxxxxxx
pentru
xxxxxxxx
coloane şi minicoloane

pentru coloane, semicoloane, şi minicoloane

MODUL
XXXXXXMULTIPRIZĂ PENTRU COLOANE
ALB SAU DIN ALUMINIU

ALEGEREA STRUCTURII
307 78

Lungimea cablului

310 65

Secţiunea cablului
- 1,5 mm2
- 2,5 mm2

Prize multiple pentru diferite suporturi

10

Pentru instalarea în doze îngropate, doze
aparente, doze de pardoseală, module
pentru coloane, blocuri multipriză de birou
şi module pentru birou
Standard
Albe
Roşii
Conexiune cu borne automate
772 52
772 72
2 x 2P+T

10

772 90

772 91

2 x 2P+T cu indicator

10

772 53

772 73

3 x 2P+T

5

772 54

772 74

4 x 2P+T

Racordare:
- fără cablu
- cu cablu
- cu cablu cu conectori

Tipuri de cabluri
- H 05 VVF
- H 07 RNF
(doar negru)

Modul multipriză
pentru coloane:
- 68 cm
- 2,7 m
- 3,9 m

Modul multipriză
- alb pentru coloană standard
(cu capac alb din PVC)
- aluminiu pentru coloane cu
capace din aluminiu
(fără şuruburi, gata de
instalat)

Aluminiu

10
10

792 82

2 x 2P+T

792 83

3 x 2P+T

ALEGEREA FUNCŢIUNILOR

Cu protecţie împotriva
manevrelor greşite

10

772 81
772 92

2 x 2P+T
2 x 2P+T cu indicator

10

772 82

3 x 2P+T

5

772 83

4 x 2P+T

10

Prize de curenţi slabi

Module multipriză echipabile
Aluminiu

Alb

1

307 78

310 65

1

307 79

310 66

8 module - Lungime 325 mm

1

307 80

310 67

12 module - Lungime 415 mm
Suport Lexic Legrand
Se ﬁxează pe modulele neechipate pentru
coloane
• Se livrează cu capac de protecţie pentru a
evita declanşările nedorite
• Se recomandă asocierea cu 2 elemente
distanţiere pentru trecere cablu 0,5 module
ref. 044 40. Pentru montajul unui aparat de
protecţie modulară, dimensiune 1 modul

310 69

Obturator
Prize de curenţi tari

Pentru coloane
Se echipează cu prize Mosaic
4 module - Lungime 215 mm

5

Aparate de protecţie

Punct de acces
Wi-Fi

Prize de curenţi tari cu
protecţie împotriva
manevrelor greşite
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