VOOR

NIEUWE OPLOSSINGEN

AANSLUITEN,
(HER)OPLADEN
ORGANISEREN.

INCLUSIEF CATALOGUSPAGINA'S

THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL
AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

NIEUWE
OPLOSSINGEN
VOOR
AANSLUITEN
Meervoudig gebruik, voor meervoudige
voordelen.
Met de meervoudige contactdozen
van Legrand bent u geruster en wint
u aan efficiëntie in al uw activiteiten
en ruimten. Praktisch, ingenieus
en esthetisch: ontdek de perfecte
thuiswerkoplossingen. Steeds een
oplossing binnen handbereik!
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Alles eenvoudig aansluiten met de twee- en drievoudige
contactstoppen en de meervoudige contactdozen

02

(Her)opladen, beveiligen, richten met meervoudige
contactdozen die om hun as draaien
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OPLOSSINGEN VOOR SPECIFIEKE RUIMTEN
Meervoudige hoekcontactdoos
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Meervoudige contactdoos voor de keuken
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Meervoudige contactdoos voor tv-ruimte

14

Clip-on meervoudige contactdoos
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Meervoudige contactdoos met inductielader
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CATALOGUSPAGINA'S
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MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

1

ALLES
EENVOUDIG
AANSLUITEN.

VOOR ALLEDAAGS GEBRUIK

2

TWEEVOUDIGE
FRONTALE
CONTACTSTOP

Met de tweevoudige contactstoppen hebt u steeds een
contactdoos binnen handbereik
om uw apparaten aan te
sluiten.

DRIEVOUDIGE
CONTACTSTOP

ROTERENDE
CONTACTSTOP

Een drievoudige adapter met
zijaansluitingen is ideaal voor
gebruik in kleine ruimtes.

Deze adapter met 2 zijaansluitingen en een USB-A en
USB-C lader is een compacte
oplossing voor smartphones en
tablets.

De oriëntatie van de
contactdozen faciliteert
het aansluiten van de
apparaten.

KENMERKEN

TWEEVOUDIGE
EXTRA VLAKKE
CONTACTSTOP MET
USB-LADER

Omdat de behuizing
draaibaar is, is het goed
te gebruiken als er weinig
ruimte is.

KENMERKEN

2 2P+A contactdozen

3

Wit/Lichtgrijs
Zwart/Donkergrijs

Wit/Donkergrijs
Aluminium/Donkergrijs

2P+E
contactdozen

KENMERKEN

WWW.LEGRAND.NL

Hij is ook voorzien van een
smartphonehouder en een
opbergsysteem voor het
oplaadsnoer.

KENMERKEN

2 2P+A contactdozen

2 contactdozen 2P

USB Type-A
USB Type-C

USB Type-A
USB Type-C

180° Roterende
body

Zie keuzetabel op blz. 20

U beschikt over 2 contactdozen
2P en USB Type A en Type
C voor het herladen van uw
apparaten.

Wit/Donkergrijs

Wit/Donkergrijs
Aluminium/Donkergrijs

MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

3

ALLES
EENVOUDIG
AANSLUITEN.

4

Meervoudige
aansluitmogelijkheden
Efficiënte oplossingen voor al uw
alledaagse aansluitingen binnen.

KENMERKEN

3contactdozen
tot 6
2P+A
Zonder snoer
Snoer van 1,5 m
Snoer van 3 m
Snoer van 5 m
Wit/Lichtgrijs
W it/Blauw
Zwart/Donkergrijs

Een verfijnd en minimalistisch design. De meervoudige
contactdozen van Legrand hebben een afgeronde vormgeving.

De meervoudige contactdoos is verkrijgbaar in drie afwerkingen zodat u ze perfect
kunt integreren in uw werk- of woonomgeving.

Optimaliseer uw aansluitingen dankzij de
georiënteerde meervoudige contactdozen.

Zie keuzetabel op blz. 20

WWW.LEGRAND.NL

MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

5

(HER)OPLADEN
BEVEILIGEN,
ORIËNTEREN.

6

De meervoudige contactdoos
die nog een stap verder gaat...
Een typisch design van Legrand voor nog
meer gebruiksgemak!

180°

Een uniek en ingenieus cilindrisch design voor meer comfort. Dankzij het draaiende blok kunt u de
contactdozen naar wens richting geven.

U kunt de meervoudige contactdoos horizontaal of verticaal naar wens
bevestigen met schroeven of bundelbanden.

PATENT
LEGRAND

De roterende meervoudige contactdozen zijn uitgerust met
georiënteerde stopcontacten voor een optimale aansluiting
van uw apparaten en beschikken over voldoende ruimte om
een transformator aan te sluiten.

Met de vlakke contactdoos van Legrand beschikt u over een beveiligde en
esthetische contactdoos die de ophoping van stof tegengaat. De stekkergaten
schuiven enkel naar achter wanneer een stekker wordt ingebracht.

Zie keuzetabel op blz. 21
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MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

7

(HER)OPLADEN
BEVEILIGEN,
ORIËNTEREN.

8

... met functies
die voldoen

aan al uw behoeften

Naast het cilindrische design en
de vlakke contactdozen kunt u ook
uw mobiele apparaten opladen via
de USB Type A of Type C.
De overspanningsbeveiliging,
belastingsindicator en
geïntegreerde beveiligingsschakelaar geven u gemoedsrust,
waar u de contactdozen ook voor
gebruikt.

Met de roterende meervoudige contactdoos kunt u al uw apparaten aansluiten. Geïntegreerde USB-laders Type A en Type C voor
al uw mobiele apparaten terwijl de contactdozen gebruikt worden.

KENMERKEN

3contactdozen
tot 6 Vlakke
2P+A
ON / OFF
verlicht

180° Draaiend blok
Zonder snoer
Snoer van 1,5 m
Snoer van 3 m
Snoer van 5 m
De roterende meervoudige
contactdoos is verkrijgbaar
in een versie met
overspanningsbeveiliging;
incl. indicator lampje, om uw
apparaten te beschermen
tegen overspanning.

Beveiligingsschakelaar ter bescherming tegen oververhitting. De overbelastingsindicator
geeft aan wanneer het maximale vermogen van de contactdoos quasi bereikt is. Het blok
wordt uitgeschakeld als het maximale vermogen wordt overschreden. Het kan worden
heringeschakeld na afkoppeling van één of meerdere apparaten.

Wit/Donkergrijs
Zwart/Donkergrijs

OPTIONEEL
Overspanningsbeveiliging
met indicator lampje
USB Type A
USB Type C

Zie keuzetabel op blz. 21

WWW.LEGRAND.NL

Belastingsindicator
Geïntegreerde
heractiveerbare
beveiligingsschakelaar
MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

9

HET KLEINSTE
HOEKJE
BENUTTEN.

10

59 mm

DETAILS DIE HET VERSCHIL MAKEN

59 mm

295 mm

SLAAPKAMER

SALON

BUREAU

KEUKEN

De meervoudige
hoekcontactdoos

U kunt hem naar wens installeren en u schept
voldoening uit een ordelijk werkblad.

De meervoudige hoekcontactdoos is verkrijgbaar in
twee afwerkingen: Wit/Aluminium en Wit.

Het design van de meervoudige hoekcontactdoos is perfect aangepast voor een werkblad of een bureau.
Uw werkruimte wordt steeds geoptimaliseerd.

KENMERKEN
VERSIE WIT/ALU

3

Vlakke
contactdozen 2P+A

USB Type A
USB Type C
Snoer van 1 m
of zonder snoer

VERSIE WIT
Dankzij de horizontale
of verticale bevestiging
wordt uw werkblad volledig
vrijgehouden.

WWW.LEGRAND.NL

De meervoudige hoekcontactdoos kan worden bevestigd met
schroeven of dubbelzijdige tape. Dankzij de kabeldoorvoer
aan de achterzijde kunt u de kabel naar wens links of rechts
laten doorlopen.

4

Vlakke
contactdozen 2P+A

Te bekabelen
Snoer van 1 m

MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

11

MEER GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
AAN BEIDE ZIJDEN

86 mm

EEN INGENIEUS DESIGN IDEAAL VOOR
UW KEUKEN

12

192 mm

109 mm

SLAAPKAMER

WOONKAMER

BUREAU

KEUKEN

Een uitbreiding met
meerdere uitgangen
voor in uw keuken
KENMERKEN

3

contactdozen
2P+A

USB Type A
snelladen USB
Type A
Verlichte
ON/OFF
Geïntegreerde
heractiveerbare
beveiliging
Wit/Lichtgrijs
Zwart
Gevlochten
snoer van 1,5 m

Houd u van koken
en gebruikt u uw tablet
om een recept te volgen,
naar muziek te
luisteren, enz.?
Dankzij de uitbreiding
met meerdere uitgangen
en houder kunt u al
uw elektrische en
mobiele apparatuur
aansluiten en tegelijk
gebruikmaken van een
ergonomische
houder voor uw tablet en
smartphone.

De uitbreiding met meerdere uitgangen en geïntegreerde tablethouder is de ideale metgezel om tot drie
contactdozen 2P+A en twee USB Type A te gebruiken terwijl u heerlijke gerechten klaarmaakt met behulp van
uw tablet of smartphone.

De handige ingebouwde
houder heeft een
antislipoppervlak. Uw
tablet zit stevig op zijn
plaats tijdens het opladen
of terwijl u een recept op
het scherm volgt.

De contactdoos heeft een AAN/UIT-hoofdschakelaar
met beveiligingsschakelaar van 16 A ter beveiliging van
uw apparaten wanneer het maximale vermogen wordt
overschreden.

WWW.LEGRAND.NL
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13

OPRUIMEN,
ORGANISEREN,
BEVEILIGEN.

14

55,2 mm

210 mm

EXCLUSIEF DESIGN VOOR EEN
PERFECTE INTEGRATIE IN DE TV-RUIMTE

232 mm

SLAAPKAMER

SALON

BUREAU

KEUKEN

De meervoudige contactdoos
voor de multimediaruimte
die niet in zijn kaarten laat kijken

Dankzij zijn verfijnde afwerking en aluminium kap past deze meervoudige contactdoos perfect bij het meubilair
en de multimedia-apparatuur (tv, soundbar, gameconsole, internetbox, DVD-/Bluray-speler...).

Met de meervoudige
contactdoos voor de
tv-ruimte kunt u tot 8
apparaten
aansluiten en van
stroom voorzien en de
kabels organiseren. Uw
multimediaruimte is nog
nooit zo ordelijk geweest.
Met de meervoudige
contactdoos
kunt u, dankzij
de geïntegreerde
overspanningsbeveiliging,
vanaf één punt ook al uw
multimediaapparatuur beveiligen.

KENMERKEN

4
4

contactdozen
2P+A
contactdozen
2P

ON / OFF
verlichte
schakelaar
Overspanningsbeveiliging
Snoer van 2 m

PATENT
LEGRAND

De meervoudige contactdoos is voorzien van een verlichte
hoofdschakelaar en een overspanningsbeveiliging.

WWW.LEGRAND.NL

De vlakke contactdoos is een exclusief design van Legrand:
het stekkergat wordt alleen ingedrukt wanneer een stekker
wordt ingebracht. U beschikt over een beveiligde en
esthetische contactdoos die de ophoping van stof tegengaat.

De meervoudige contactdoos
voor de tv-ruimte biedt
u, dankzij zijn aluminium
kap, de mogelijkheid om in
alle discretie de kabels te
organiseren.

MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

15

VASTKLEMMEN,
VRIJMAKEN,
VOEDEN.

130 mm

EEN ELEGANT DESIGN
DAT NIET TE VEEL OPVALT

16

77 mm

145 mm

SLAAPKAMER

SALON

BUREAU

KEUKEN

Uw apparaten van stroom voorzien
en uw werkruimte vrijmaken
Met de clip-on
meervoudige
contactdoos kunt u
apparaten permanent
aansluiten en mobiele
apparaten opladen
zonder ruimte prijs te
geven.

KENMERKEN

4contactdozen
2P+A
2 USB Type A
ON / OFF
verlichte
schakelaar

Snoer van 1,5 m

Deze contactdoos heeft een discreet en esthetisch design en biedt de mogelijkheid om tot 4 toestellen 2P+A en 2 mobiele
apparaten via USB Type-A aan te sluiten.

Opdat deze clip-on
meervoudige contactdoos
zou passen bij alle
configuraties, is ze
uitgerust met een tot 90°
roterend snoer.

Dankzij het clip-on systeem kan de meervoudige contactdoos
gebruikt worden op werkbladen met een dikte tot 63 mm.

WWW.LEGRAND.NL

MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

17

COMPACT,
PRAKTISCH,
BINNEN HANDBEREIK.

112 mm

EEN DESIGN VOOR WIE VAN
TECHNOLOGIE HOUDT

18

154 mm

89 mm

SLAAPKAMER

SALON

BUREAU

Herlaad uw smartphone
op een efficiënte manier zonder
een kabel aan te sluiten met het
draadloze laadstation of via
USB Type A en Type C.

KEUKEN

Meervoudige contactdoos,
compact en praktisch,
met inductielader
KENMERKEN

2

Vlakke contactdozen 2P+A

USB Type A
USB Type C
10,0 W
inductieladen

Een ideale oplossing voor op kantoor of thuis.

Plaats uw smartphone op de antisliphouder en houd uw berichten in de gaten terwijl uw
smartphone draadloos en veilig oplaadt.

Laadverklikker
voor draadloos
opladen
ON / OFF
verlichte
schakelaar
Snoer van 2 m

3 laadtypes om zoveel
mogelijk apparaten
tegelijk aan te sluiten
en op te laden.

WIT/DONKERGRIJS

TAUPE/DONKERGRIJS

Het laadstation is verkrijgbaar in twee afwerkingen
zodat u het perfect kunt integreren in uw werk- of
woonomgeving.

WWW.LEGRAND.NL
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Multifunctionele meervoudige contactdozen

MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN VOOR SPECIFIEKE RUIMTES

Product

Aantal
contactdozen
2P

2P+A

-

2

-

-

Snoer

OSB(1)

Thermische
beveiliging

Draadloze
lader

Wit

Zwart

Wit/
Wit/
Taupe/
Donkergrijs Donkergrijs Alu finish

Type-A
+
Type-C

-

-

Ja

-

-

694500

694506

-

-

Type-A
+
Type-C

-

-

-

-

-

-

-

694504

1 m 3G
1.5 mm²

Type-A
+
Type-C

-

-

-

-

-

-

-

694502

-

-

-

-

-

694503

-

-

-

-

1 m 3G
1.5 mm²

-

-

-

-

694501

-

-

-

-

-

3

1.5 m 3G
1.5 mm²

2 Type-A

-

Ja

-

694810

694811

-

-

-

4
(2.5 A)

4

2 m 3G
1.5 mm²

-

Ja

-

-

-

694515

-

-

-

-

4

1.5 m 3G
1.5 mm²
(roterend)

2 Type-A

-

-

-

-

694812

-

-

-

1: Overspanningsbeveiliging

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

20

Kleur

2 m 3G
1.5 mm²

3

4

USB

Multifunctionele meervoudige contactdozen

vervolg

MULTIFUNCTIONELE MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN
Product

Aantal
contactdozen 2P+A

Snoer

USB

OSB(1)

Thermische
beveiliging

Zonder snoer

-

-

-

Zwart/
Donkergrijs

-

694543

-

-

-

694527

694528

Type-A
+
Type-C

Ja

-

694508

694509

3 m 3G 1.5 mm²

-

-

-

694535

-

5 m 3G 1.5 mm²

-

-

-

694541

-

Zonder snoer

-

-

-

694544

694545

-

-

-

694529

694530

-

Ja

-

694507

694511

-

-

Ja

694525

-

3 m 3G 1.5 mm²

-

-

-

694536

694537

Zonder snoer

-

-

-

694546

-

-

-

-

694531

694532

Type-A
+
Type-C

Ja

-

694510

694514

3 m 3G 1.5 mm²

-

-

-

694538

-

5 m 3G 1.5 mm²

-

-

-

694542

-

Zonder snoer

-

-

-

694547

694548

-

-

-

694533

694534

-

Ja

-

694509

694513

-

-

Ja

694526

-

3 m 3G 1.5 mm²

-

-

-

694539

694540

2 m 3G 1.5 mm²

-

Ja

-

694505

-

1.5 m 3G 1.5 mm²
3

4

1.5 m 3G 1.5 mm²

1.5 m 3G 1.5 mm²
5

6

4

Kleur
Wit/
Donkergrijs

1.5 m 3G 1.5 mm²

1: Overspanningsbeveiliging met LED indicator

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten
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Meervoudige contactdozen

MEERVOUDIGE CONTACTSTOPPEN
Product

Aantal
contactdozen
2P

2P+A

Oriëntatie
van de
contactdozen

2
-

2

Frontaal

2
-

Lateraal

USB
Wit/Lichtgrijs

Wit/
Donkergrijs

Zwart/
Donkergrijs

Alu finish/
Donkergrijs

694591

-

-

-

Type-A
+
Type-C

-

-

694590

-

-

-

-

-

694516

-

694517

-

Ja

Type-A
+
Type-C

-

694522

-

694524

-

-

-

694520

-

694523

Ja

-

-

694521

-

-

Lateraal

4

-

Kleur
Roterend

3

MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK
Product

Aantal
contactdozen 2P+A

Snoer

Kleur
Wit/Lichtgrijs

Zwart/Donkergrijs

Wit/Zacht blauw

Zonder snoer

694573

694574

-

1.5 m 3G 1.5 mm²

694549

694550

694551

3 m 3G 1.5 mm²

694559

694560

-

5 m 3G 1.5 mm²

694567

694568

-

Zonder snoer

694575

694576

-

1.5 m 3G 1.5 mm²

694552

694553

694554

3 m 3G 1.5 mm²

694561

694562

-

5 m 3G 1.5 mm²

694569

694570

-

Zonder snoer

694577

694578

-

1.5 m 3G 1.5 mm²

694555

694556

-

3 m 3G 1.5 mm²

694563

694564

-

5 m 3G 1.5 mm²

694571

-

-

Zonder snoer

694579

694580

-

1.5 m 3G 1.5 mm²

694557

694558

-

3 m 3G 1.5 mm²

694565

694566

-

5 m 3G 1.5 mm²

-

694572

-

3

4

5

6

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten
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Multifunctionele meervoudige
contactdozen

OPLOSSINGEN VOOR
MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

PLUG IN

694544

WANNEER EN
WAAR JE WIL!

694527

Of u nu apparaten wilt opladen of
van spanning wilt voorzien, onze
innovatieve contactdozen zullen aan
uw behoeften voldoen, thuis of op
het werk!

694532

Alleen voor binnengebruik
16 A - 230 V - 3680 W MAX
Ref.

694543
694544
694545
694546
694547
694548

Meervoudige contactdozen – met schakelaar
zonder snoer
Uitgerust met:
- vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één,
onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten
zonder een andere contactdoos te blokkeren)
- een verlichte On/Off-schakelaar
- een draaiend blok
Te bekabelen met een kabel 3G 1,5 mm²
Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of
bundelbanden (niet meegeleverd)
3 x 2P+A
Wit/Donkergrijs
4 x 2P+A
Wit/Donkergrijs
Zwart/Donkergrijs
5 x 2P+A
Wit/Donkergrijs
6 x 2P+A
Wit/Donkergrijs
Zwart/Donkergrijs

Meervoudige contactdozen met snoer en
schakelaar

694527
694528
694535
694541
694529
694530
694536
694537
694531
694532
694538
694542

Uitgerust met:
- vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één,
onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten
zonder een andere contactdoos te blokkeren)
- een verlichte On/Off-schakelaar
- een draaiend blok
Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of
bundelbanden (niet meegeleverd)
3 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
3 x 2P+A - 3 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
3 x 2P+A - 5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
4 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
4 x 2P+A - 3 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
5 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
5 x 2P+A - 3 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
5 x 2P+A - 5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²

Meervoudige contactdoos
voor de tv-ruimte
Ref. 694515

Meervoudige
hoekcontactdoos met
USB ingangen
Ref. 694501

Draadloze laadstation
met USB ingangen
Ref. 694506

Clip-on
meervoudige contactdoos
Ref. 694812

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten
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Multifunctionele meervoudige contactdozen

vervolg

694533

694525

694507

694513

694508

694514

Alleen voor binnengebruik
16 A - 230 V - 3680 W MAX
Ref.

694533
694534
694539
694540

Meervoudige contactdozen met snoer en
schakelaar (vervolg)

Ref.

6 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
6 x 2P+A - 3 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²

Meervoudige contactdozen met snoer en
overspanningsbeveiliging

694507
694511
694509
694513

Uitgerust met:
- vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één,
onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten
zonder een andere contactdoos te blokkeren)
- een verlichte On/Off-schakelaar
- een draaiend blok
Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of
bundelbanden (niet meegeleverd)
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt
de elektronische apparaten tegen overspanning
Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging:
- LED groen: de meervoudige contactdoos is
beveiligd
- LED uit: de meervoudige contactdoos is niet
beveiligd, maar blijft werken
4 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
6 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²

Meervoudige contactdozen met
snoer, beveiligingsschakelaar en
laadindicatorlampje

694525
694526
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Uitgerust met:
- vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één,
onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten
zonder een andere contactdoos te blokkeren)
- een verlichte On/Off-schakelaar
- een draaiend blok
Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of
bundelbanden (niet meegeleverd)
Heractiveerbare beveiligingsschakelaar(16A) met
LED-indicator:
- LED groen: normaal verbruik
- LED rood: maximale belasting bijna bereikt
- LED uit: voeding onderbroken door overbelasting.
Om te heractiveren, ontkoppelt u het apparaat en
drukt u op de Reset-knop aan de zijkant van de
meervoudige contactdoos
4 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
6 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²

694508
694509
694510
694514

Meervoudige contactdozen met snoer,
overspanningsbeveiliging en USB-ingangen
Uitgerust met:
- vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één,
onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten
zonder een andere contactdoos te blokkeren)
- een verlichte On/Off-schakelaar
- 2 USB-ingangen Type A + Type C: Max. 3,0 A - 5,0 V
- 15 W voor het opladen van smartphones, tablets en
andere elektronische apparaten
- een draaiend blok
Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of
bundelbanden (niet meegeleverd)
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt
de elektronische apparaten tegen overspanning
Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging:
- LED groen: de meervoudige contactdoos is
beveiligd
- LED uit: de meervoudige contactdoos is niet
beveiligd, maar blijft werken
3 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
5 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²

Multifunctionele meervoudige
contactdozen

OPLOSSINGEN VOOR
MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

vervolg

INNOVATIE,

VEILIG & GEMAKKELIJK,

ALTIJD EN OVERAL
HERONTWORPEN
CONTACTDOZEN
LEGRAND
PATENT
694505

Alleen voor binnengebruik
16 A - 230 V - 3680 W MAX
Ref.

694505

Meervoudige zuilcontactdoos met snoer,
schakelaar en overspanningsbeveiliging
Kan op de vloer worden geplaatst om een apparaat
aan te sluiten en te beveiligen
Uitgerust met:
- 4 Vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve
één, onder 90° om een grote lader te kunnen
aansluiten zonder een andere contactdoos te
blokkeren)
- een verlichte On/Off-schakelaar
- een snoer 3G 1,5 mm² (lengte 2 m)
- een draaiend blok
- een kabelbeugel (bovenzijde van het blok)
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt
de elektronische apparaten tegen overspanning
Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging:
- LED groen: de contactdoos is beveiligd
- LED uit: de contactdoos is niet beveiligd, maar blijft
werken
Bevestiging met schroeven mogelijk (niet
meegeleverd)
Wit/Donkergrijs

Met de vlakke contactdoos
van Legrand beschikt u over
een beveiligde en esthetische
contactdoos die de ophoping
van stof tegengaat.
De stekkergaten schuiven
enkel naar achter wanneer
een stekker wordt ingebracht.

BESCHERMING
WAAROP U KAN VERTROUWEN
Met een overspanningsbeveiliging (OSB) en een
overstroombeveiliging,
beveiligt u uw apparaten en
installatie tegen schade.

MEERVOUDIGE
LAADOPLOSSINGEN
USB Type-A, Type-C of
draadloos. Met de oplossingen
van Legrand kunt u kiezen
uit de verschillende flexibele
oplaadmethoden.
Het voordeel van draadloos
laden? Niet elke keer het
snoer aansluiten en u houdt
zicht op het scherm.

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten
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Multifunctionele meervoudige
contactdozen

Multifunctionele meervoudige
contactdozen

(vervolg)

Draadloos opladen

694500

694506

Het antislipoppervlak van het laadstation houdt de smartphone op
zijn plaats
• Producten voldoen aan de standaard Qi-WPC* Emissiearme
technologie die compatibel is met de ICNIRPspecificaties voor de
bescherming van personen tegen elektromagnetische velden
Deze draadloze technologie maakt snoeren en connectoren
overbodig
• Wereldwijde standaard
Aangenomen door de auto-industrie en de horeca
Compatibel met alle inductiesmartphones
Gemiddelde oplaadtijd < 2 u

694515

Voornaamste compatibele smartphones

694502

Volledige lijst op www.wirelesspowerconsortium.com
Alleen voor binnengebruik
Ref.

694500
694506

694515

694502

694504

694501
694503

Merk

Gamma

Smartphonemodel

Apple

iPhone

12 / 11 / X / 8 / 8+

Samsung

Galaxy

S20 / S10 / S9 / S8 / S7 / S6 (Edge)

LG

G

V40 / V30 / G8 / G7 / G6 / G5 / G4 / G3

Sony

Xperia

Z4v / Z3v / XZ3 / XZ2 / DG 6703

Multifunctionele meervoudige contactdozen
voor specifieke ruimtes
Meervoudige contactdoos met laadstation,
draadloze lader en USB-ingangen
10 A - 230 V - 2300 W max.
Meervoudige contactdoos met compact laadstation
met 5 ingangen, uitgerust met:
- 2 vlakke contactdozen 2P+A
- een draadloze inductielader voor smartphones,
Qi-gecertificeerd, 10,0 W (met antislipoppervlak
en laadindicatorlampje), directe weergave op het
scherm tijdens het laden
USB-ingangen Type A + Type C: 3,0 A - 5,0 V
15 W max.
- een zwart snoer 3G 1,5 mm² (lengte 2 m)
Taupe/Donkergrijs
Wit/Donkergrijs
Meervoudige contactdoos voor tv-ruimte met
snoer, schakelaar en overspanningsbeveiliging
16 A - 230 V - 3680 W max.
Specifiek design voor optimale integratie en
kabelopberging in de tv-ruimte
Uitgerust met:
- 4 contactdozen 2P+A (16 A) en 4 contactdozen 2P
(2,5 A)
- een verlichte On/Off-schakelaar
- een snoer 3G 1,5 mm² (lengte 2 m)
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt
de elektronische apparaten tegen overspanning
Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging:
- LED groen: is beveiligd
- LED uit: is niet beveiligd, maar blijft werken
Kap in aluminium (metaal) voor uit het zicht houden van
de snoeren
Zwart
Meervoudige hoekcontactdozen
16 A - 230 V - 3680 W max.
Optimale integratie in de keuken of het bureau
Uitgerust met:
- vlakke contactdozen 2P+A onder 45°
- een uitneembaar gedeelte achteraan voor het
doorvoeren en opbergen van de kabels
3 x 2P+A - Wit/Alu finish
Met 1 m wit snoer 3G 1.5 mm²
Uitgerust met 2 USB Type-A en USB Type-C ports:
3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX
3 x 2P+A - Wit/Alu finish
Zonder snoer
Uitgerust met 2 USB Type-A en USB Type-C ports:
3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX
4 x 2P+A - Wit
Met 1 m wit snoer 3G 1.5 mm²
4 x 2P+A - Wit
Zonder snoer

Standaardisatie USB Type C
USB Type C: nieuwe geminiaturiseerde en omkeerbare versie van de
traditionele USB-connector (Type A)

Type-A

Type-C

De Europese Commissie en de belangrijkste smartphonefabrikanten
hebben een M.O.U. (memorandum of understanding) ondertekend
om de uitrusting en het gebruik van connectoren van Type C te
veralgemenen.
7 toonaangevende fabrikanten hebben een overeenkomst
ondertekend die garandeert dat hun smartphones compatibel worden
met USB-laders van Type C : Apple, Samsung, Google, LG, Sony,
Lenovo, Motorola
Standaardisatie:
- vergemakkelijkt de aansluiting voor de gebruiker
- optimaliseert het laadproces en maakt het compatibel
De nieuwe meervoudige contactdozen van Legrand zijn voorzien van
USB-ingangen Type A en Type C zodat ze, afhankelijk van het aan te
sluiten apparaat, in alle situaties kunnen worden gebruikt

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten
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Multifunctionele meervoudige
contactdozen

Multifunctionele meervoudige
contactdozen

(vervolg)

Clip-on meervoudige contactdoos ref. 694812
Gebruiksvoorbeeld

694810

694812

Alleen voor binnengebruik
16 A - 230 V - 3680 W MAX

694812

Afmetingen (in mm)
77

15
31

47

Meervoudige contactdozen met tablethouder
Uitgerust met:
- 3 contactdozen 2P+A
- 2 USB-ingangen Type A (3,9 A in totaal waarvan
1 Quickcharge Qualcomm-ingang 2,4 A)
- een antisliptablethouder
- een On/Off-schakelaar voorzien van een
heractiveerbare beveiliging (16 A)
- een snoer 3G 1,5 mm² (lengte 1,5 m) en gevlochten
kabel
Wit
Zwart
Clip-on meervoudige contactdoos
16 A - 230 V - 3680 W max.
Uitgerust met:
- 4 contactdozen 2P+A
- 2 USB-ingangen Type A (3,4 A in totaal)
- een verlichte On/Off-schakelaar
- een snoer 3G 1,5 mm² (lengte 1,5 m) roterend tot 90°
Kan gemakkelijk op tafel of bureau worden
vastgeklemd (max. dikte: 63 mm)
Contactdozen kunnen onder een bureau verborgen
worden, terwijl de USB-laadmodules toegankelijk
blijven
Zwart

145

Meervoudige contactdoos voor tv-ruimte met snoer,
schakelaar en overspanningsbeveiliging ref. 694515
Gebruiksvoorbeeld

Afmetingen (in mm)
55,2

210

232

694810
694811

Multifunctionele meervoudige contactdozen
voor specifieke ruimtes (vervolg)

130

Ref.

Openingssysteem

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten
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Meervoudige contactdozen

voor universeel gebruik

694516

694591

694520

694524

694553

694577

694551

694557

Alleen voor binnengebruik
Ref.

694590

Contactstoppen - 2P

Ref.

Op een 2P+A wandcontactdoos aan te sluiten
Wit/Lichtgrijs
10 A - 230 V - 2300 W MAX
4 x 2P 2.5 A laterale contactdozen

Contactstoppen - 2P - met USB laders

694591

Op een 2P+A wandcontactdoos aan te sluiten
USB Type-A en USB Type-C poort: 3.0 A - 5.0 V 15 W MAX
Voor het opladen van smartphones, tablets en andere
elektronische apparaten
Uitgerust met een smartphonehouder
Wit/Donkergrijs
5 A - 230 V - 1150 W MAX
2 x 2P 2.5 A laterale contactdozen

Contactstoppen - 2P+A

694520
694523
694521

694522
694524

2 x 2P+A frontale contactdozen
Wit/Lichtgrijs
Zwart/Donkergrijs
3 x 2P+A laterale contactdozen
Wit/Donkergrijs
Alu finish/Donkergrijs
3 x 2P+A laterale contactdozen - roterend
Wit/Donkergrijs
2 x 2P+A laterale contactdozen - roterend USB poorten
USB Type-A en USB Type-C poort: 3.0 A - 5.0 V - 15
W MAX
Wit/Donkergrijs
Alu finish/Donkergrijs

Meervoudige contactdozen zonder snoer

694573
694574
694575
694576
694577
694578
694579
694580

694559
694560
694567
694568

16 A - 230 V - 3680 W MAX
694516
694517

694549
694550
694551

16 A - 230 V - 3680 W max.
Uitgerust met contactdozen 2P+A onder 45°
(behalve één, onder 90° om een grote lader te
kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te
blokkeren)
Extra plat: kunnen onder een meubel worden
geschoven
Te bekabelen met een kabel 3G 1,5 mm²
3 x 2P+A
Wit/Lichtgrijs
Zwart/Donkergrijs
4 x 2P+A
Wit/Lichtgrijs
Zwart/Donkergrijs
5 x 2P+A
Wit/Lichtgrijs
Zwart/Donkergrijs
6 x 2P+A
Wit/Lichtgrijs
Zwart/Donkergrijs

694552
694553
694554
694561
694562
694569
694570
694555
694556
694563
694564
694571
694557
694558
694565
694566
694572

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten
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Meervoudige contactdozen met snoer
16 A - 230 V - 3680 W max.
Uitgerust met contactdozen 2P+A onder 45°
(behalve één, onder 90° om een grote lader te
kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te
blokkeren)
Extra plat: kunnen onder een meubel worden
geschoven
3 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Lichtgrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Wit/Soft blue - 3G 1.5 mm²
3 x 2P+A - 3 m snoer
Wit/Lichtgrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
3 x 2P+A - 5 m snoer
Wit/Lichtgrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
4 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Lichtgrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
Wit/Soft blue - 3G 1.5 mm²
4 x 2P+A - 3 m snoer
Wit/Lichtgrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
4 x 2P+A - 5 m snoer
Wit/Lichtgrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
5 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Lichtgrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
5 x 2P+A - 3 m snoer
Wit/Lichtgrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
5 x 2P+A - 5 m snoer
Wit/Lichtgrijs - 3G 1.5 mm²
6 x 2P+A - 1.5 m snoer
Wit/Lichtgrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
6 x 2P+A - 3 m snoer
Wit/Lichtgrijs - 3G 1.5 mm²
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²
6 x 2P+A - 5 m snoer
Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm²

FOLLOW US ALSO ON
www.legrandservices.nl
www.twitter.com/legrandnl
www.youtube.com/legrandnederland
www.facebook.com/legrandnl

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
5280 AB Boxtel
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+31 (0)411 65 31 11
+31 (0)411 68 28 95
info@legrand.nl
www.legrand.nl

