Kabel - Dike
Stor; som fästs efter båda långsidorna. Elegant utförande i naturanodiserad aluminium. Förborrade fästhål för lång och kort CONI samt för
två långa CONI i bredd. Även TOP FRAME och Universal uttagslister passar, använd CONI specialfäste eller Universal fästvinkel. Lätthanterad då
alla skruv mutter m.m. för montaget finns bipackat. Gott om plats för uttagsenheter och överskottskabel.
Längd 530-620 mm, inre bredd 120-250 mm, djup 150 mm.
Stor modell

SP-082

Liten; elegant och smidig, i svartanodiserad aluminium. Perfekt för att
lägga i grenuttag och överskottskabel. Förborrade montagehål i botten finns
för enkelt montage av bl a CONI, STEP och UNIVERSAL (922.0111) uttagslister. Skruv för montaget finns bipackat. Svart, från aug-2017.
Längd 360-410 mm, inre bredd 145-210 mm, djup 140 mm.
Liten modell

SP-082-L

Enkel; och prisvärd trådkorg. Enkelt att bunta kabel och grenuttag. Skruv för
montering medföljer. Tillverkad i silverlackerad metalltråd.
Längd 720 mm, inre bredd 85-110 mm, djup 100 mm.
Trådmodell

SP-0815

CONI; / TOP FRAME; har båda integrerade fästsystem, för en lång CONI
eller en lång TOP FRAME uttagslist. Inga fästdetaljer för uttagslisten behövs. Kabel-diket hängs upp i båda långsidorna och uttagslisten hänger genom plåten. Förenklar användning av ”Magic Hole” med tyngder på kablarna. Används även för ROLL IN System (sidan 24-25).
Längd se nedan, inre bredd 145-185 mm, djup 85 mm. Svartanodiserat.
CONI - modell
TOP FRAME - modell

längd 400-430 mm
längd 500-530 mm

SP-082-C
SP-082-TF

Upphängningsbyglar; ersätter i vissa fall ett kabeldike. Möjliggör enkel
upphängning av alla uttagsvarianter, i kombination med fästbeslag, ovanför
ett kabeldike av textilmodell. Perfekt när ”Magic Hole” och ”Kabel-Tyngder”
skall användas. Upphängningsbyglarna skruvas enkelt under bordsskivan.
Kombinera med CONI COVER eller ett befintligt bordslock.
Lätthanterad då alla skruv m.m. för montaget finns bipackat.
Inre bredd 135 mm, djup 120 mm.
Bygel-modell - Säljs parvis

SP-0613

Textilmodell; perfekt som uppsamlare av kablage tillsammans med ”Magic
Hole” och ”Kabel - Tyngder”. Kardborreöppning i ena gaveln. Skruvas eller
hängs upp i krokar. Finns i tre olika storlekar som standard.
Standard och djup modell hängs med bifogade fästskenor medan liten modell hängs direkt genom öljetter i tyget. Skruv och krokar för montaget finns
bipackat. Längd x Bredd x Djup se nedan.
Standard
Djup
Liten

(LxBxD) 450 x 250 x 350 mm
(LxBxD) 450 x 250 x 450 mm
(LxBxD) 250 x 200 x 400 mm

SP-085
SP-085-DP
SP-085-L

Kabel - Tyngder
Kabel - Tyngder; hjälper till att dra tillbaka kablar när de inte används. Avsedda att hänga på en kabel under ett ”Magic hole”. Passar alla kablar.
Tyngderna går att öppna så det går bra att hänga på befintlig installation.
Vid installation tillsammans med ett kabeldike (i textil) skapas en användbar
utdragslängd på nästan dubbla kabeldikets djup.
Svartlackerade för att synas minimalt om kabeln hänger fritt.
Kabeltyngder 2-pack
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