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Uttagsstavar, uttagspelare och bordsmoduler i exklusiv design

tehalit.DE | DEP | DED
Uttagsstavar, uttagspelare
och bordsmoduler för
moderna och flexibla miljöer
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Kontorsinstallation
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Kontoren tenderar att bli mer och mer flexibla när företagen vill
ha möjlighet att förändra arbetsplatserna och ytan man har till sitt
förfogande. Bord behöver flyttas ihop, tillfälliga arbetsplaster ordnas,
nya konferensrum fixas m.m. Det är inte bara området utefter väggarna som behöver utnyttjas utan även ytan mitt i lokalerna.

Våra uttagsstavar och pelare är ett produktsystem med en snygg och
behaglig design för en kvalitativ installation. Systemet erbjuder förmonterade produkter som på ett smidigt sätt kan kompletteras för fler
möjligheter. Som kund kan du på ett enkelt sätt överblicka sortiment,
beställa, installera och lagerhålla produkterna.

Oavsett var skrivbordet står eller var man har sin arbetsplats måste
det finnas el- och nätverksuttag. Det är på den här typen av arbetsplatser som lösningen med uttagsstavar och pelare med sin relativt
enkla och snabba installation och stora flexibilitet passar så bra.

Specialanpassade produkter hanteras vid förfrågan.

Produkterna är i regel förmonterade vilket innebär att man som
installatör spänner fast eller ställer dit staven, ansluter kablarna
och därmed är el- och nätverksuttagen klara.

3

Uttagsstavar design
Sortimentet innefattar uttagsstavar som man spänner mellan golv och tak
samt fristående stavar på
tung fot med flexibel anslutning.
Staven med spänninfästning
finns från 2,7 m upp till 3,6 m
fördelat på tre olika varianter
där ställbarheten på varje
stav är 30 cm.
Den fristående staven är 2 m
med en flexibel anslutning på
2 m.
Stavarna levereras förmonterade med kraft och datauttag
anpassade för en kontorsarbetsplats.
Standardlängd på anslutningskablarna är 6,5 m vilket
innebär 3,5 - 4,5 m utanför
staven.
På grund av vikten och formen levereras foten till den
fristående staven separat.
För att utöka antalet kraftoch datauttag i staven
beställs färdiga arbetsplatsmoduler. Där är kraft och
datauttag ihopsatta i en
färdig modul som monteras
direkt i staven. Färdiga
moduler gör det enklare att
beställa, lagerhålla och
montera.
RS design levereras i
mattsvart kulör.
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Uttagsstavar och uttagspelare
Vi ger dig en överblick.
Uttagspelare design
Uttagspelare för anslutning
mot golv.
Pelaren är 650 mm hög, har
en hålad bottenplatta och är
förmonterad med kraft och
datauttag anpassade för en
kontorsarbetsplats.
Standardlängd på anslutningskablarna är 3,5 m.
För att utöka antalet kraft och
datauttag i pelaren beställs
färdiga arbetsplatsmoduler.
Där är kraft och datauttag
ihopsatta i en färdig modul
som monteras direkt i pelaren. Färdiga moduler gör det
enkelt att beställa, lagerhålla
och montera.
Uttagspelaren levereras i
mattsvart kulör.
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Uttagsstav design
Stavarna finns i två varianter;
med spänninfästning eller fristående på tung fot med flexibel
anslutning.
- Staven med spänninfästning
finns från 2,7 m upp till 3,6 m
fördelat på tre olika varianter,
där ställbarheten på varje stav
är 30 cm.
- Den fristående staven har en
längd av 2 m med en flexibel anslutning på 2 m. Standardlängd
på anslutningskablar är 6,5 m vilket innebär 4,5 m kabel utanför
anslutningen. Staven levereras

komplett med anslutningskablar,
takgenomföring, data- och kraftuttag. På grund av vikten och
formen levereras foten separat.
Kundanpassade stavar vid förfrågan.
Bestyckning
4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft samt 2 x Cat6 UTP. Alternativt 6 uttag allmänkraft och 2 x
Cat6 UTP.

- Arbetsplatsmodul med 4 uttag
allmänkraft, 2 uttag datakraft
samt 2 x Cat6 UTP.
- Arbetsplatsmodul med 6 uttag
allmänkraft och 2 x Cat6 UTP
Material och färg
Stavarna leveraras i aluminium
med kraft- och datauttag i ABS
plast. Tung fot i gjutjärn. Färg
RAL 9011 mattsvart.

Arbetsplastmodul
För att komplettera staven med
fler uttag beställer man arbetsplatsmoduler.

Uttagsstav med spännteknik
Staven levereras komplett med spännfäste, anslutningskablar, takgenomföring, data- och kraftuttag.
Bestyckning
S1: 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP.
S2: 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP

DES2700S1

Beskrivning

Förp. Ref.nr.

Uttagsstav design S1 2700-3000 mm med spänninfästning, Förmonterad
Uttagsstav design S2 2700-3000 mm med spänninfästning, Förmonterad.
Uttagsstav design S1 3000-3300 mm med spänninfästning, Förmonterad.
Uttagsstav design S2 3000-3300 mm med spänninfästning, Förmonterad.
Uttagsstav design S1 3300-3600 mm med spänninfästning, Förmonterad.
Uttagsstav design S2 3300-3600 mm med spänninfästning, Förmonterad.
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DES2700S1
DES2700S2
DES3000S1
DES3000S2
DES3300S1
DES3300S2

E.nr

1156552
1156553
1156554
1156555
1156556
1156557

Uttagsstav med flexibel anslutning
Staven levereras komplett med anslutningskablar, takgenomföring,
data- och kraftuttag. Foten beställs separat och levereras i egen förpackning.
Bestyckning
S1: 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP.
S2: 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP

DEF2000S1

Beskrivning

Förp. Ref.nr.

Flexibel uttagsstav design S1, förmonterad
Flexibel uttagsstav design S2, förmonterad

1
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DEF2000S1
DEF2000S2

E.nr

1156550
1156551

Fot för flexibel uttagsstav
- Gjutjärn
- Diameter: 445 mm
- Vikt: 15 kg
- Färg: RAL 9011, mattsvart
DEFF

Beskrivning

Förp. Ref.nr.

Fot till flexibel stav, design

1

DEFF

E.nr

1156569

Arbetsplatsmodul för uttagsstavar
Förmonterade arbetsplatsmoduler inklusive anslutningskablar för bestyckning av uttagsstavar och uttagspelare. Arbetsplatsmodulerna
finns i två varienter S1 och S2 inklusive kablage på 6,5 m.
S1: 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP
S2: 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP

DEMS1
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Beskrivning

Förp. Ref.nr.

Arbetsplatsmodul uttagsstavar, med 4 uttag allmänkraft,
2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP
Arbetsplatsmodul uttagsstavar, med 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP

1

DEMS1

1156566

1

DEMS2

1156567

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

E.nr
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Uttagspelare design
Förmonterade uttagspelare med
hålad bottenplatta för infästning i
golv samt 2 jordningsset.
Höjden på pelaren är 650 mm
och anslutningskablarna 3,5 m.

Material och färg
Pelarna leveraras i aluminium
med kraft och datauttag i ABS
plast.
Färg: RAL 9011 mattsvart

Bestyckning
4 uttag allmänkraft, 2 uttag
datakraft samt 2 x Cat6 UTP.
Alternativt 6 uttag allmänkraft
och 2 x Cat6 UTP

Uttagspelare design
Pelaren levereras komplett med anslutningskablar, data- och kraftuttag i två varianter S1 och S2
S1: 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP
S2: 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP
Beskrivning

Förp. Ref.nr.

Uttagspelare design S1, förmonterad
Uttagspelare design S2, förmonterad

1
1

DEP650S1
DEP650S2

E.nr

1156560
1156561

DEP650S1
Arbetsplatsmodul för uttagspelare
Förmonterade arbetsplatsmoduler inklusive anslutningskablar för bestyckning av uttagspelare. Arbetsplatsmodulerna finns i två varianter
S1 och S2 inklusive kablage på 3,5m.
S1: 4 uttag allmänkraft, 2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP
S2: 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP

DEPMS1

Beskrivning

Förp. Ref.nr.

Arbetsplatsmodul uttagspelare, med 4 uttag allmänkraft,
2 uttag datakraft och 2 x Cat6 UTP
Arbetsplatsmodul uttagspelare, med 6 kraftuttag och 2 x Cat6 UTP

1

DEPMS1

1156563

E.nr

1

DEPMS2

1156564

Bordsmodul
Förmonterade bordsmoduler inklusive anslutningskablar 2 m, för kraft
och data.

DED001

Beskrivning

Förp. Ref.nr.

Bordsmodul med 6 kraftuttag och ett datauttag Cat6 STP
Bordsmodul med 6 kraftuttag och ett datauttag Cat6 UTP

1
1

Rätt till tekniska förändringar förbehålles.

DED001
DED002

E.nr

1156570
1156571
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