
USB-lösningar för alla miljöer

se.com/se

Smarta och effektiva i hemmet, på kontoret, 
på hotellrummet eller på flygplatsen
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Smart
 
Håll dina enheter 
laddade, anslutna 
och organiserade 
med våra smarta
USB-lösningar.

Laddningsnytt!
Med de växande kraven i vår digitala vardag blir det mer och mer en utmaning att hålla enheter 
laddade och anslutna. Nu behöver du inte bära med dig olika laddare för alla dina USB och 
trådlöst laddade enheter.

Vårt nya specialsortiment består av de senaste integrerade USB- och trådlösa Qi-standarderna 

och erbjuder kvalitetsprodukter som är säkra och kompatibla med de Android-, Apple- och 

Windows-enheter som finns tillgängliga idag och i framtiden.

Total bekvämlighet

En mobil enhet bryr sig inte var du är när batteriet laddas ur. Våra integrerade USB-laddare är 

designade för att placeras på lämpliga platser i hem, kontor, kaféer & restauranger, köpcentrum, 

flygplatslounger och hotell, för att nämna några exempel.

Flexibla alternativ

Från 1- och 2-vägsuttag med inbyggda USB-uttag till laddningsstationer med dubbla USB-uttag 

typ A och C. Produkterna ger mer flexibla och bekväma laddmöjligheter.

Energieffektiva lösningar

Våra integrerade alternativ för USB-laddning erbjuder energibesparingar i bästa klass. 

De förbrukar mycket låg energi när de inte används (15 mW) och erbjuder mycket bättre 

energieffektivitet (> 90%) än en mobilladdare.

Trådlös laddning

Tack vare den förbättrade induktiva laddningstekniken behöver du inte kablar och extra laddare 

längre. Lägg bara enheten ovanpå den nya trådlösa Unica System+ laddaren och låt den ladda.
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Laddningstid i minuter kontra energiåtgång
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Räddaren 
i nöden
 
Föreställ dig att hitta 
en USB-laddare och 
kunna ladda din mobil 
när du är på språng.

Mer energi till alla!
USB-lösningar för offentliga platser och kommersiella utrymmen

Du känner säkert igen känslan: du har precis anlänt till flygplatsens avgångslounge och din 
telefon varnar dig om att batteriet nästan är tomt. Eller så är du mellan två möten och det viktiga 
textmeddelandet går inte att skicka förrän du kan hitta någonstans att ladda enheten. 

Dedikerad laddning

I dagens digitala värld är det viktigt att ha tillgång till el när du vistas i olika miljöer. 

Föreställ dig att hitta dedikerade USB-uttag för laddning på flygplatser, i föreläsningssalar, 

kontorsmottagningar, restauranger, kaféer, köpcentrum och på tågstationer. Skulle inte det 

vara en välkommen överraskning?

Bekväm tillgång

Våra toppmoderna USB-lösningar är designade för offentliga platser och kommersiella 

utrymmen som ett snyggt och robust sätt att ge tillgång till USB-uttag. Oavsett om det är 

väggmonterat eller skrivbordsmonterat är bekvämligheten med USB-laddning nu tillgänglig 

för alla.

Mindre att bära med sig

Våra dubbla USB-uttag med typ A- och C-kombinationer gör det möjligt att ladda två enheter 

samtidigt med en enda universalladdare. Nu behöver du inte ha flera laddare - allt du 

behöver är en kabel.

Fördelar

• Bekvämt och enkelt med åtkomst till USB-uttag när du är på språng
• Du kan ladda dina enheter på platser du ofta besöker
• USB-uttag finns i många kommersiella utrymmen
• Kompatibelt med alla befintliga och framtida enheter



Bordsmonterade uttag

Väggmonterade uttag

Unica System+ bordsenhet XS 
1-vägsuttag med ett USB-uttag typ A

Unica System+ bordsenhet XS 
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Exxact
2-vägs USB-uttag typ A

Exxact
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Unica System+ bordsenhet XS 
för trådlös laddning

Renova
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Robust
2-vägs USB-uttag typ A & typ C
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Direkt
 
Nu kan du ansluta din 
enhet med bara en 
kabel.

Renovera & förnya
Lägg till USB-uttag i din renoveringsplan!

Skapa ditt drömhem med dedikerade USB-uttag på väl valda platser. Att enkelt kunna ansluta 
två enheter parallellt med ett 2-vägs USB-uttag gör tillvaron bekvämare i alla moderna hem.

Snygg design

Vårt urval av lösningar för USB-laddning inkluderar 1- och 2-vägs uttag med integrerade USB-

laddare. De väggmonterade uttagen matchar med designen för Exxact, Renova och Robust.

Hemmakontor och studier

En 60 mm hålsåg är det enda som behövs för att installera ett bordsmonterat 1-vägsuttag 

kombinerat med ett USB-uttag eller ett 2-vägs USB-uttag direkt i skrivbordet i ditt rum eller 

hemmakontor.

Slipp alla fula laddare

De flesta hem har nu för tiden cirka två anslutna enheter för varje familjemedlem. Det är många 

skrymmande laddare som tar plats. Nu kan du installera dedikerade USB-uttag i väggar och 

skrivbord; eller i kombination med 1- och 2-vägsuttag.

Fördelar

• Systemets enkelhet och praktiska utförande
• Uppgradera enkla uttag till dubbel användning med USB-uttag
• Passar till 1- och 2-vägs standarduttag
• Ladda upp till tre eller fyra enheter på en fast plats

Ladda helt trådlöst

Många tillverkare som t ex Apple, Samsung, Google, Huawei, Sony, LG och Nokia erbjuder Qi-

certifierad trådlös laddningskompatibilitet i sina smarta mobiler. För andra mobiler kan du använda 

en Qi-certifierad mottagare inbäddad i ett skyddsfodral eller sätta i en extern Qi-certifierad 

mottagare i mobilens USB-port. Föreställ dig att ha trådlösa Unica System+ laddare installerade 

i sängbordet eller skrivbordet. Inga röriga kablar. Lägg bara dina enheter på de dedikerade 

laddarna. Enkelt!



Exxact
2-vägsuttag med USB-uttag typ 
A & typ C

Exxact
1-vägsuttag med två USB-
uttag typ A & typ C

Väggmonterade uttag

Renova
2-vägs USB-uttag typ A

Robust
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Bordsmonterade uttag

Unica System+ bordsenhet XS 
1-vägsuttag med ett USB-uttag typ A

Unica System+ bordsenhet XS 
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Unica System+ bordsenhet XS 
för trådlös laddning
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Enkel 
anslutning
 
Anslutning av 1- 
och 2-vägsuttag är 
densamma som för 
ett standarduttag.

Rätt första gången
Inkludera laddningsstationer med USB-uttag i planeringen

Att planera en nybyggnation är en tid då det finns många beslut att fatta. Tänk på vilken betydelse 
digitala enheter har för alla medlemmar i familjer och hur viktigt det är att dessa alltid är laddade. 
Integrering av USB-uttag i planeringen för kabel-dragningen kan vara ett av de bästa besluten du tar.

Enkelhet och bekvämlighet

Med några USB-uttag på väl utvalda platser i hemmet är det enkelt att hålla allas enheter 

laddade. Tänk nattduksbord, hemmakontor, skrivbord, familjerum och kök.

Matchande design

Våra lösningar för USB-laddning matchar apparatserierna Exxact, Renova och Robust.  

Med inbyggda USB-uttag behöver man inte ansluta något förutom laddningskabeln för att få 

överlägsen funktion.

Nya möjligheter

USB-lösningarnas funktioner skapar nya produkter = fler användningsmöjligheter. Nu kan du 

kombinera 1- och 2-vägsuttag med USB-laddningsuttag.

Fördelar

• Installera uttag med integrerade USB-anslutningar till framtidssäkra uttag
• Idealiska kombinationer av uttag och USB-uttag
• 2-vägsuttag erbjuder fyra anslutningar - två uttag och två USB-uttag



Exxact
2-vägsuttag med USB-
uttag typ A & typ C

Exxact
1-vägsuttag med två USB-
uttag typ A

Unica System+ bordsenhet XS 
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Bordsmonterade uttag

Unica System+ bordsenhet XS 
1-vägsuttag med ett USB-
uttag typ A 

Väggmonterade uttag

Exxact
2-vägs USB-uttag typ A

Exxact
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Renova
2-vägs USB-uttag typ A

Robust
2-vägs USB-uttag typ A & typ C
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Smart
 
Designad för att 
integreras med 
de mest populära 
strömbrytarna.

Arbetsmiljön
Smarta USB-innovationer som får ditt kontor att fungera

Har du någonsin kämpat med att hitta ett reservuttag för att ansluta din mobil-laddare? Lägg inte till fler 
uttag. Få dem att arbeta mer genom att uppgradera till uttag med integrerade USB-laddare. Nu kan du 
kombinera upp till två uttag och två USB-laddare.

Håll det snyggt och enkelt

Borta är dagarna då vi använder en laddare för den här enheten och en annan för den där. Nu kan  

du ladda alla dina enheter bara genom att ansluta direkt till våra dubbla USB-uttag. Det finns till  

och med ett framtidssäkert alternativ med både USB typ A- och typ C-anslutningar. USB-uttagen 

matchar apparatserierna Exxact, Renova, Robust och CYB.

Frigör fler uttag

Det finns ingen anledning till att låta mobilladdare ockupera alla uttag vid skrivbordet. Telefoner, 

surfplattor och till och med USB-anslutna fläktar kan anslutas direkt till USB-uttagen. Det gör att  

dina övriga uttag frigörs för t ex datorer, bärbara datorer och extraskärmar.

Ha dina enheter inom räckhåll

Med dedikerade dubbla USB-laddare monterade i väggen, i Thorsman F80 kanaler eller Unica 

System+ bordsenhet XS uttag med integrerade USB-uttag monterade på skrivbordet, är din mobil 

och surfplatta alltid inom räckhåll. Även när de laddar.

Fördelar

• Två enheter kan laddas via en laddare samtidigt
• Den kompakta designen och dubbla laddningsalternativ sparar utrymme
• Unica System+ bordsenhet XS ytmonterade alternativ ger enkel åtkomst till uttag och USB-laddare
• Unica System+ bordsenhet XS trådlös laddare tar bort behovet av kablar i kompatibla enheter



Exxact
2-vägs USB-uttag
typ A

Exxact
2-vägs USB-uttag 
typ A & typ C

Renova
2-vägs USB-uttag 
typ A & typ C

CYB
2-vägs USB-uttag
typ A

CYB
2-vägs USB-uttag 
typ A & typ C

(USB-uttag för installation i Thorsman F80 kanaler)

Bordsmonterade uttag

Unica System+ bordsenhet XS 
1-vägsuttag med ett USB-uttag typ A

Unica System+ bordsenhet XS 
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Unica System+ bordsenhet XS 
för trådlös laddning

Väggmonterade uttag
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Service
 
Att lägga till flera USB-
uttag i en hotellobby 
är riktigt god service!

Känn dig välkommen!
Förenkla USB-tillgängligheten för hotellbranschen

Föreställ dig att du sitter i en hotellobby. Du måste ringa ett viktigt samtal, men mobilens batteri är 
nästan tomt. Sedan tittar du på lampbordet bredvid dig och inser att någon har tänkt på dig. Det 
finns ett USB-uttag just där och just för dig. Du behöver inte ta med en strömadapter för varje land 
– anslut bara en USB-laddningskabel. Enkelt!

Tillgängligheten

Med ett urval av vägg- och bordsmonterade alternativ inklusive dedikerade USB-uttag 

har våra laddningslösningar aldrig varit mer tillgängliga.

Fler laddningspunkter

Eftersom mobila enheter är alltmer vanligt förekommande hos de flesta resenärer är det 

inte perfekt att förvänta sig att gästerna ska använda sina egna laddare i varje uttag. 

Våra dedikerade USB-uttag frigör övriga uttag åt andra enheter som t ex bärbara datorer 

och kameror.

Säkerheten kommer först

Våra 1- och 2-vägsuttag med integrerade USB-uttag innehåller säkerhetsfunktioner för 

att skydda framförallt barn och förhindra införande av främmande föremål.

Fördelar

• Säkerhet eftersom våra USB-uttag bara använder lågspänning (5V)
• Enkel åtkomst till USB-strömförsörjning för mobiler och surfplattor
• Man behöver inte ta med olika enhetsladdare - en USB-laddningskabel räcker



Exxact
2-vägs USB-uttag typ A

Exxact
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Renova
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Bordsmonterade uttag

Unica System+ bordsenhet XS 
1-vägsuttag med ett USB-uttag typ A

Unica System+ bordsenhet XS 
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Unica System+ bordsenhet XS 
för trådlös laddning

Väggmonterade uttag

Exxact
2-vägsuttag med USB-uttag typ 
A & typ C
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Exxact 
2-vägs USB-uttag typ A

Exxact 
2-vägsuttag med USB-uttag typ A & typ C 

Exxact 
1-vägsuttag med två USB-uttag typ A

Exxact 
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Renova 
2-vägs USB-uttag typ A

Renova 
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

• 2,1A maxström med balanserad 
effektdelning mellan båda uttagen

• Energförbrukning i stand-by läge 
< 0.1W

• Hög säkerhetsnivå

• 32 mm inbyggnadsdjup

• Ett USB-uttag typ A

• Ett USB-uttag typ C – den nya 
standarden för USB-kablar och 
kontakter

• 2,4A maxström med balanserad 
effektdelning mellan båda uttagen

• Hög säkerhetsnivå

• 32 mm inbyggnadsdjup

Exxact 
1-vägsuttag med två USB-uttag typ A & typ C

• Jordat uttag 16A med petskydd

• Ett USB-uttag typ A, max 2,4A

• Ett USB-uttag typ C, max 3A 
 – den nya standarden för USB-
kablar och kontakter

• 32 mm inbyggnadsdjup
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• 2,1A maxström med balanserad 
effektdelning mellan båda uttagen

• Energiförbrukning i stand-by läge 
< 0.1W

• Hög säkerhetsnivå

• 32 mm inbyggnadsdjup

• En elektrisk anslutning – två uttag 
och två USB-uttag

• Enkel att ansluta och använda

• Ett USB-uttag typ A, max 2,4A

• Ett USB-uttag typ C, max 3A 
 – den nya standarden för USB-
kablar och kontakter

• Samma insats som Exxact 
2-vägsuttag

• Orange lysdiod indikerar när 
mobilen/enheten laddas.

• Jordat uttag 16A med petskydd

• 2,4A maxström med balanserad 
effektdelning mellan båda uttagen

• 32 mm inbyggnadsdjup

• Ett USB-uttag typ A

• Ett USB-uttag typ C – den nya 
standarden för USB-kablar och 
kontakter

• 2,4A maxström med balanserad 
effektdelning mellan båda uttagen

• Hög säkerhetsnivå

• 32 mm inbyggnadsdjup

Produktinformation



USB-uttag för installation i 
Thorsman F80 kanaler.

USB-uttag för installation i 
Thorsman F80 kanaler.

• Ett USB-uttag typ A

• Ett USB-uttag typ C – den nya 
standarden för USB-kablar och 
kontakter

• 2,4A maxström med balanserad 
effektdelning mellan båda uttagen

• Hög säkerhetsnivå

Robust 
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

CYB 
2-vägs USB-uttag typ A

CYB 
2-vägs USB-uttag typ A & typ C
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Energiåtgång Kapacitet Laddningstid*

5W (1A) Tillräckligt för att ladda de flesta mobiler 100 % laddad inom 2-3 timmar 

12W (2.4A max) Snabbladdning för mobila enheter upp till 12,9” iPad 75 % laddad inom 75 minuter 

15W (3A) Integrerat i typ C (för Samsung mobiler inklusive S9, iPhone XS) 75 % laddad inom 45 minuter

* Använd den laddningskabel som levererades med den mobila enheten eller en kvalitetsgodkänd kabel med optimal prestanda för snabb laddning.

• 2,1A maxström med balanserad 
effektdelning mellan båda uttagen

• Energförbrukning i stand-by läge 
< 0.1W

• Hög säkerhetsnivå

• Ett USB-uttag typ A

• Ett USB-uttag typ C – den nya 
standarden för USB-kablar och 
kontakter

• 2,4A maxström med balanserad 
effektdelning mellan båda uttagen

• Hög säkerhetsnivå

• 32 mm inbyggnadsdjup



Unica System+ bordsenhet XS  
2-vägs USB-uttag typ A & typ C

Unica System+ bordsenhet XS  
1-vägsuttag med ett USB-uttag typ A

Unica System+ bordsenhet XS  
för trådlös laddning

• Kan förses med ett lock som 
skyddar mot smuts och spill

• Skyddsklass IP42, tål våttorkning 

• Enkel installation, montera och 
sätt i kontakten i eluttaget

• Inga extra verktyg behövs, en 
hålsåg räcker för montering av 
samtliga bordsenhet XS

• Liten monteringsdiameter

• 2.4A maxström med balanserad 
effektdelning mellan båda uttagen

• Kan förses med ett lock som 
skyddar mot smuts och spill

• Skyddsklass IP42, tål våttorkning

• Enkel installation, montera och sätt i 
kontakten i eluttaget

• Inga extra verktyg behövs, en 
hålsåg räcker för montering av 
samtliga bordsenhet XS

• Liten monteringsdiameter

• USB utgång 5V DC, 2.4A max

• Inga kablar behövs – lägg bara 
den kompatibla mobilen på 
laddningsenheten

• Enkel installation, montera och anslut 
USB-kontakten till USB 3.0-uttag 
eller USB laddare

• Skyddsklass IP44, är sköljsäker

• Inga extra verktyg behövs, en hålsåg 
räcker för montering av samtliga 
bordsenhet XS

• Liten monteringsdiameter

• Ingång USB DC 5V/2A  
(via USB A laddare)

Enkel installation

Installationen görs enkelt och snabbt i tre enkla steg: 

1. Borra ett 60 mm hål

2. Montera Unica System+ bordsenhet XS

3. Dra åt den gängade låsringen och anslut kontakten

Praktisk

Tack vare hålsågen behöver du bara

ett verktyg för att borra hålen för alla

skrivbordsenheter, den trådlösa laddaren

och genomföringar med 60 mm diameter.

2m

10
m

m
 –

 4
5m

m

63
m

m

69mm

60mm

INS44030 (Ø60mm)  
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2-vägs USB-uttag
Beskrivning Färg Antal/fp Art. Nr E-nr
2-vägs USB-uttag typ A 5V

Exxact USB laddningsstation typ A, 2,0 5V. Uttaget har två utgångar vilket möjliggör laddning av två enheter samtidigt. Max 
2x1,05A eller 1x2,1A. Skruvanslutning, för infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm, för utanpåliggande montage används hög 
dosa. Kompletteras med valfri Exxact-ram.. 

USB typ A laddningsstation Vit 
Antracit
Metallic

1
1
1

WDE002926
WDE002927
WDE002928

52 001 38
52 001 39
52 001 41

2-vägs USB-uttag typ A+C 5V

 

Exxact USB laddningsstation typ A+C. Uttaget har två utgångar vilket möjliggör laddning av två enheter samtidigt. Max 2x1,2A 
eller 1x2,4A. Skruvanslutning, för infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm, för utanpåliggande montage används hög dosa. 
Kompletteras med valfri Exxact-ram.

USB typ A+C laddningsstation Vit 
Antracit
Metallic

1
1
1

WDE002980
WDE002981
WDE002982

52 003 47
52 003 48
52 003 49

1-vägsuttag med USB-uttag
1-vägsuttag med USB typ A

Exxact 1-vägsuttag 16A med 2xUSB-uttag Typ A, max 2,4A. Uttaget har två utgångar vilket möjliggör laddning av två enheter 
samtidigt. Jordat, snabbanslutning, inklusive klor, petskyddat, för infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande 
montage används hög dosa. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

1-vägsuttag med USB typ A laddningsstation Vit 
Antracit
Metallic

1
1
1

WDE002179
WDE003179
WDE004179

18 202 27
18 202 29
18 202 31

1-vägsuttag med USB typ A+C

Exxact 1-vägsuttag med 2xUSB-uttag Typ A+C. Max 2,4A för Typ A och max 3A för typ C. Uttaget har två utgångar vilket 
möjliggör laddning av två enheter samtidigt. Jordat, snabbanslutning, inklusive klor, petskyddat, för infällt montage i 
apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används hög dosa. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

1-vägsuttag med USB typ A+C laddningsstation Vit 
Antracit
Metallic

1
1
1

WDE002174
WDE003174
WDE004174

18 203 64
18 203 65
18 203 66

2-vägsuttag med USB-uttag
2-vägsuttag med USB typ A+C

Exxact 2-vägsuttag, jordat, 16A med USB-uttag typ A+C. Max 2,4A för Typ A och max 3A för typ C. Orange lysdiod indikerar när 
mobilen/enheten laddas. Petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. Med två neutrala överkopplingsklämmor. 
Snabbanslutning.

2-vägsuttag med USB typ A+C laddningsstation Vit 
Antracit
Metallic

1
1
1

WDE002195
WDE003395
WDE004395

18 203 86
18 203 87
18 203 88

Primo ramar
1-facks

Primo ram för infällt eller utvändigt montage. 1-facksramen har en utbytbar front, kan uppgraderas till IP44, för infällt  montage 
används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. För fler exempel, se Exxact-katalogen.

Ram Primo 1-fack Vit 
Antracit
Metallic

10
10
10

WDE002101
WDE003101
WDE004101

18 221 41
18 221 51
18 221 61

Exxact
Väggmonterade uttag
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2-vägs USB-uttag
Beskrivning Färg Antal/fp Art. Nr E-nr
2-vägs USB-uttag typ A 5V

 

USB laddningsstation typ A, 2,0 5V. Uttaget har två utgångar vilket möjliggör laddning av två enheter samtidigt. Max 2x1,05A 
eller 1x2,1A. Skruvanslutning, för infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm, för utanpåliggande montage används dosa 35 mm. 
Kompletteras med valfri Renova-ram. 

USB typ A laddningsstation Vit 
Svart

1
1

WDE011760
WDE011761

52 001 46
52 001 57

2-vägs USB-uttag typ A+C 5V

 

Renova USB laddningsstation typ A+C. Uttaget har två utgångar vilket möjliggör laddning av två enheter samtidigt. Max 2x1,2A 
eller 1x2,4A. Skruvanslutning, för infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm, för utanpåliggande montage används dosa 35 mm. 
Kompletteras med valfri Renova-ram.

USB typ A+C laddningsstation Vit 
Svart

1
1

WDE011762
WDE011763

52 003 57
52 003 58

Ramar
1-fack

1-facksramar för infällda Renova-apparater eller till utanpåliggande montage med Renova 1-facks förhöjningsramar. 
Samtliga ramar är utförda i högkvalitativt plastmaterial med eller utan ytbeläggning.

Vit
Svart
Rostfri
Brons
Koppar
Titan
Valnöt
Vit marmor
Svart marmor

5
5
1
1
1
1
1
1
1

WDE011400
WDE011420
WDE011440
WDE011444
WDE011448
WDE011452
WDE011456
WDE011460
WDE011464

18 311 50
18 311 51
18 311 52
18 312 50
18 312 51
18 312 52
18 312 53
18 312 54
18 312 55

Renova
Väggmonterade uttag

2-vägs USB-uttag
Beskrivning Färg Antal/fp Art. Nr E-nr
2-vägs USB-uttag typ A+C

   

   Robust USB Laddningsstation typ A+C. Uttaget har två utgångar vilket möjliggör laddning av två enheter samtidigt. Max 2x1,2A 
eller 1x2,4A. Skruvanslutning, för infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm, för utanpåliggande montage används dosa 35 mm. 
Kompletteras med valfri Robust-ram. Polarvit (RAL9010).

USB typ A+C laddningsstation Vit 1 WDE000941 52 003 59

Täckram för Robust

Används vid montering i miljöer där höga krav ställs på elsäkerhet och tålighet (IK09). Ramen monteras med fyra skruvar, 
apparaten sitter där den sitter och kan inte tas bort utan verktyg. Levereras med täckplugg. Polarvit (RAL9010).
Finns även i 2-facksutförande och dosa för utanpåliggande montage.

1-facksram inklusive täckplugg Vit 10 WDE000913 18 326 34

Robust
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Bordsenhet XS
Beskrivning Färg Antal/fp Art. Nr E-nr
1-vägsuttag med ett USB-uttag typ A

Bordsenhet som monteras i ett Ø 60 mm hål i bordsskivan. Finns i olika kombinationer av uttag, USB-uttag eller el- och
USB-uttag. Förterminerad enhet med 2 meter kabel och stickpropp för direktanslutning till eluttag. Levereras med gängad ring 
för säker montering i skrivbord eller bänkskiva. Enkel och praktisk tillgång till el och USB-laddning där du behöver den.

Bordsenhet XS med eluttag och USB 3,1A typ A 
laddningsstation

Vit 
Antracit

1
1

INS44004
INS44005

11 592 02
11 592 03

2-vägs USB-uttag typ A+C
Bordsenhet XS med USB 3,1A typ A+C 
laddningsstation

Vit 
Antracit

1
1

INS44008
INS44009

11 592 04
11 592 05

Skyddslock till bordsenhet XS

Genomskinligt lock som används till alla bordsenheter XS utom den trådlösa laddaren. Skyddar bordsenheterna mot damm 
och smuts. Det frostade locket gör att man trots att det är stängt ändå ser funktionen. Skyddsklass IP42, vilket innebär att den 
tål våttorkning och lättare spill.

Skyddslock till bordsenhet XS Genomskinligt 1 INS44031 11 592 07

Bordsenhet för trådlös laddning

Bordsenhet XS trådlös laddare för montering i ett Ø 60 mm hål i bordsskivan. Levereras med 2 meter kabel och USB typ A för 
direktanslutning till USB 3.0-uttag eller USB laddare. Den trådlösa laddaren är Qi-certifierad  och IP44 klassad, vilket innebär 
att den är sköljsäker. Ingång USB DC 5 V / 2 A. Levereras med gängad ring för snabb och enkel montering i bordsskivan vilket 
gör det möjligt att placera laddningen till mobilen var du vill.

Bordsenhet XS med trådlös laddare för smartmobil Antracit 1 INS44010 11 592 08

Unica System+
Bordsmonterade uttag

2-vägs USB-uttag
Beskrivning Färg Antal/fp Art. Nr E-nr
2-vägs USB-uttag typ A

   

   CYB 2-vägs USB-uttag typ A, kit inklusive apparatdosa med dragavlastning. Märkfönster med etikett. Används för installation i 
Thorsman F80 kanaler. Uttaget har två utgångar vilket möjliggör laddning av två enheter samtidigt. Max 2x1,05A eller 1x2,1A. 
Nominell inspänning: 100-240 V AC. USB spänning: 5 V DC.

CYB USB typ A laddningsstation Vit 
Alu

1
1

INS60520
INS60521

52 002 98
52 002 99

2-vägs USB-uttag typ A+C

CYB 2-vägs USB-uttag typ A+C, kit inklusive apparatdosa med dragavlastning. Märkfönster med etikett. Används för 
installation i Thorsman F80 kanaler. Uttaget har två utgångar vilket möjliggör laddning av två enheter samtidigt. Max 2x1,2A 
eller 1x2,4A. 
Nominell inspänning: 100-240 V AC. USB spänning: 5 V DC.

CYB USB typ A+C laddningsstation Vit 
Alu

1
1

INS60522
INS60523

52 003 67
52 003 68

CYB
Uttag för F80 kanaler
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