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Turn, roterende stekkerdoos.
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Korte beschrijving          01

De Turn is een roterende stekkerdoos en
geschikt voor contactdozen 230 volt, data,
telefonie, vele zwakstroomsystemen en
schakelaars.

De Turn wordt geklemd in het blad van een
werkplek.

Samenstelling         02

Elementenopbouw:

• Zijkappen, roterend
• Behuizing
• Contactdoos 230 volt
• Aarddraad [litze]
• Schakelaar [indien gewenst]
• Data-inzetplaatjes [div uitvoeringen]
• Aansluitkabel 0,8 mtr zwart
• Wieland GST18/3 stekker zwart
• 2 x klem d.m.v. bout M5 inbus

Materiaal:

• Zijkappen = kunststof, geschroefd
• Behuizing = aluminium

Vorm, afmeting                                    03

Vorm: zie illustraties

Hoogte   = nvt [inbouw]
Breedte  = 53 mm per module-eenheid
Diepte    = afhankelijk van de inhoud

Uiterlijk          04

Oppervlaktebehandeling:

Blank geanodiseerd aluminium
Kunststof ral 9006

Mechanische eigenschappen          05

Indien goed gemonteerd, normaal te gebruiken
voor het in- en uitnemen van stekkers.

De Turn kan maximaal 240 graden roteren.

Elektriciteit, magnetisme, straling         06

De Turn is geschikt voor 230 volt ~.

De aluminiumbehuizing is geaard via de
aansluitkabel.

Toepasbaarheid, ontwerp          07

Toepasbaarheid:

Daar waar contactdozen binnen handbereik  en
zonder te bukken gewenst zijn; vergadertafels,
directiemeubilair, noteboekgebruikers,
oplaadplaats mobiele telefoon, flexwerkplek en
dergelijke.

Gecertificeerde datanetwerken:

De Turn is geschikt om aan te sluiten op
gecertificeerde datanetwerken; voor alle
connectormerken is een inzetplaatje
beschikbaar.

Ontwerp:

De Turn is ontworpen in 2002.
Een goede toepasbaarheid van alle soorten
datanetwerk-aansluitpunten vormt de basis van
de functionaliteit van de Turn.

Aarding          08

De aluminiumbehuizig is geaard via de
aansluitkabel., d.m.v. een litze.

Verwerkingskenmerken         09

Montage:

De Turn wordt in het blad geklemd dmv een
kunststof U-klem.

De dataconnectoren met aansluitkabel worden
gepréfabriceerd aangebracht in de Turn.

Keuring         10
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Economische, commerciële factoren 11

Prijzen: volgens opgave Connex
Leveringsvoorwaarden: op aanvraag
Levering: franco NL
Levertijd: in overleg
Leveringsgebied: wereldwijd


