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DUE –  FORM OCH FUNKTION 

Lock och uttagsinsats köps separat  
 

Elanslutning sker via en 2 meter lång elkabel och en 
löst levererad jordad stickpropp, alternativt med 0,2 
meter elkabel och en Wieland-propp 

DUE - uttagsenhet 

929.000 
929.010 
929.030 
929.040 
 
 
929.101 
929.102 
929.100 

2 jordade eluttag, 2 m kabel 
2 jordade uttag, 0,2 m kabel  Wieland 
1 jordat uttag, 1 modulplats, 2 m kabel 
1 jordat utg, USB-A ladd, 0,2 m  Wieland 
 
 
Plast, Svart liknande  RAL9005 
Plast, Vit liknande RAL9010 
Plast, liknande rostfritt stål 

 DUE – Uttagsenhet, tillverkad i helt i plast 
för montage i bordsskiva med tjocklek ca 
10-35 mm. 
Infällningsmått: (L x B) 104 x 56 mm 
Yttermått Stängd: (L x B) 140 x 67 mm 
Yttermått Öppen: (L x B) ca 240 x 67 mm 
Infällningsdjup: 45 mm 
USB-laddare: 5 V - 3,1 Amp 

DUE är en ideal uttagsenhet för köksmiljö. DUE passar även 
utmärkt på ett skrivbord. 
 
Grunden är en uttagsenhet med två eluttag, alternativt ett 
eluttag och en dubbel USB-laddare.  

 
Locket till DUE beställs                               
separat och finns i tre fär-
ger. 
 
 

Locken är i plast, det består av två 
halvor som skjuts isär när uttaget 
skall användas. 
 
 

Enheten fästs med integrerade 
klämskruvar, framifrån.  

DUE - lock 

 
 
KM-102-R  
 
 
 
 
 
 
 
SP-090-80 
 
 
 
 

 
 

Borstat rostfritt 
 
 
 
 
 
 
 
Hålsåg till CABLE PORT 
 
 

 

  
 
CABLE PORT – Uttagsenhet, tillverkad 
i metall med fästdetaljer för montage i 
bordsskiva med tjocklek 10 - 50mm. 
Infällningsmått: ø 79-80 mm 
Yttermått: ø 95 mm 
Infällningsdjup: ca 85 mm 
 
 
Diameter 79/80 mm 
 
 
 

CABLE PORT är funktionell och lättin-
stallerad, den passar direkt i ett stan-
dardhål med diameter 80mm. 
 

Ett jordat eluttag är kombinerat med 
Nätverk, HDMI och USB-A i en mycket 
elegant och kompakt enhet.  

 
CABLE PORT –  LÄTTINSTALLERAD & FUNKTIONELL 

 
Den synliga delen är utförd i borstat rostfritt 
stål.  Nätverk, HDMI och USB-A kablar ansluts 
direkt på baksidan, alla är utrustade med hon-
kontakter.  

 
Elanslutning sker med en fast  
installerad 3 meter elkabel och 
stickpropp  

 
Enheten fästs i ett ø80 mm 
hål i bordsskivan, den är 
enkel att montera och lossa.  

 


