
DET NYA BLOCKERADE VÄGGUTTAGET MED  
BRYTARE OCH SPÄRR I 16A OCH 32A.

DUO Switched &
 Interlocked

NYHET



Vårt väggmonterade uttag DUO: 
Den smarta hjälparen för din bransch

System och maskiner fungerar dag son natt, transportbanden 
går och kranarna lastar tungt material: Det är alltid stor aktivitet 
i containerhamnar och varv, inom tung industri, inom gruvdrift 
och inom livsmedelsindustrin. Överallt måste el flöda säkert 
och tillförlitligt – för ett smidigt och kostnadseffektivt  
arbetsflöde. Det är här som vårt bockerade vägguttag DUO 

med brytare och spärr kommer till sin rätt. Den har använts 
tillförlitligt i en mängd olika branscher i åratal. Vi har nu  
totalreviderat uttagen i 16 och 32 A (3, 4 och 5 poler) åt dig – 
och presenterar dig en produktlösning med nya starka  
funktioner. Övertyga dig själv!
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Stark i varje detalj 
Fördelarna med vårt väggmonterade  
uttag DUO:

Bekväm och tidsbesparande installation 
(sidorna 4 - 5)

Robust och hållbart material
(sidan 10)

Säker och enkel användning 
(sidorna 6 - 8)

Tillbehör till vårt väggmonterade uttag DUO
(sidan 9)
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Bekväm och tidsbesparande 
installation

Installationen av en produktlösning måste vara enkel,  
tidsbesparande, kostnadseffektiv och på samma gång säker – 
speciellt när det är många beställningar som ska bearbetas.  

Vi har därför utrustat vårt väggmonterade uttag DUO med  
brytare och spärr med många användbara nya detaljer:

Höljets underdel med starka funktioner
Höljets underdel kan vridas i 180 grader. Detta gör att du  
flexibelt kan använda M32-kabelingången för att mata in  
kabeln uppifrån eller underifrån. Det finns fyra stängda  
kabelingångsöppningarna med förberedda gängor (3 x M25 
och 1 x M32-kabel) på den nedre delen av höljet, som enkelt 
kan stickas igenom med ett verktyg. Det enda du behöver 
göra är att bara bryta upp de nödvändiga kabelingångarna. 
Du kan även köpa stabila kabelförskruvningar för M32 och 
M25 kablar från oss som tillbehör.
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Smarta kombiskruvar
Vårt väggmonterade uttag DUO med brytare och spärr
har fyra kombihuvudskruvar som inte kan tas bort – med  
snabbskruvad dubbelgänga och invändig slitsdrivning. På så 
sätt kan du snabbt och flexibelt stänga och öppna höljet med 
en insex- eller spårskruvmejsel. Kombihuvudskruvarna är  
tillverkade av plast och är mycket hållbarare än metallskruvar. 

Praktisk monteringsplatta
Kabelinstallationen är enkel med den avtagbara  
monteringsplattan. Uttag och lastfrånskiljare sitter på  
monteringsplattan och levereras redan förkopplade till dig.  
På så sätt kan du snabbt montera ihop alla komponenter på  
väggen, men du kan också bekvämt ta bort uttaget och  
brytaren som en enhet när som helst med hjälp av  
monteringsplattan – för att utföra underhållsarbeten på  
exempelvis strömbrytare eller uttag på en säker förvaringsyta.
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Säker och enkel användning

Oavsett om du är specialist på att installera, underhålla eller 
använda ett uttag det i ditt dagliga arbete: den säkra och  
enkla hanteringen är det allra viktigaste. 

Vårt DUO väggmonterade uttag ger dig säkerhet och  
bekvämlighet i ett dubbelpaket:

DUO-lås 1
Vårt DUO väggmonterade uttag är utrustat med en  
lastfrånskiljare med en praktisk vridknapp. Så länge det inte 
finns någon kontakt i uttaget är strömbrytaren inställd på „off“. 
Uttaget är säkrat och ingen ström flyter genom det. Det är 
endast i detta „Off“-läge som du kan sätta i eller ta bort en 
kontakt ur uttaget – för din säkerhet. 

DUO-lås 2
Om det sitter en kontakt i uttaget kan du manövrera brytaren 
och ställa den på „on“. Detta låser uttaget mekaniskt – och 
kontakten kan inte dras ut under när den är strömförande.  
På så sätt flyter elen säkert och problemfritt för att försörja  
dina system och maskiner.
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Säkerhet med vridbar gummiförsedd kåpa (skyddsklass 
IP67)
Det gångjärnsförsedda locket på vårt DUO väggmonterade  
uttag, som uppfyller skyddsklass IP67, är försett med en 
knottrad gummibeläggning. Den har ett extremt bra grepp 
även i fuktiga och våta förhållanden – och kan framför allt  
öppnas och stängas säkert.

Praktisk gångjärnsöppning
För bekväm hantering och problemfri drift: kan det robusta 
gångjärnslocket på uttaget enkelt öppnas. Den öppnas uppåt, 
inte mot väggen. På så sätt undviks en kollision med kablarna 
som är införda under och kabelåtskruvningen.
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Säker och enkel användning 

Ytterligare skydd med Lockout-Tagout hänglås
Bäst att vara på den säkra sidan? Du kan hänga dit ditt eget 
lockout-hänglås genom en öppning på vridknappen på  
strömbrytaren på vårt DUO väggmonterad uttag. På så sätt 
kan strömbrytaren dessutom säkras mot att slås på igen när 
den är avstängd – och kan inte slås på även när kontakten är  
ansluten. Detta innebär att du är perfekt skyddad, till exempel 
vid underhållsarbete, maskiner eller system försörjs inte  
oavsiktligt med ström och olyckor undviks.

Kraftsparande i- och urkoppling med X-CONTACT®
Väggmonterade uttaget DUO är utrustat med vårt  
kontakthylsteknologi X-CONTACT®. Hylsorna är skårade i 
X-form och tillverkade av fjädrande, elastiskt material. Vid 
inkoppling trycker kontaktens stift helt enkelt upp  
kontakthylsöppningen på kontakten. Det betyder att  
kontakten och uttaget ansluts säkert. Och: du kan enkelt 
koppla in och dra ur kontakten ur uttaget – med upp till  
50 procent mindre ansträngning! 
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Tillbehör till vårt väggmonterade uttag 
DUO

Kabelförskruvningar
Kabelförskruvningar i olika kläm- och tätningsintervall används 
för att skydda väggmonterad uttag DUO kabel-
genomföringarfrån yttre påverkan, t.ex. damm och fukt.

Lämpliga kabelförskruvningar  i olika kläm- och 
tätningsområden finns som tillbehör:
M25: kläm-/tätningsområde 9-17 mm
M32: kläm-/tätningsområde 13-21 mm  

Lockout-Tagout inställd
Flerpunktslåsningen gör det möjligt att montera upp till sex lås 
samtidigt. På detta sätt väggmonterad uttag DUO från att slås 
på igen med upp till obehörig återkoppling.

Setet innehåller 1 multiplikator, 4 lås, 1 påse, 1 paket med 
låsningsmärken. Den finns med likadana eller olika lås med 
samma nyckel.
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Robust och hållbart material
För alla fall och flera års användning
Höljet på vårt DUO väggmonterade uttag är tillverkat av  
högkvalitativ plast. Produktlösningen finns antingen med hölje 
av teknisk termoplast eller med hölje av kemikaliebeständig 
plast. Plasten som används är okrossbar och slagtålig, har bra 
elektrisk isolering, är värme- och köldbeständig. Den speciella 
plasten skyddar även mot aggressiva ämnen som kemikalier, 
oljor, fetter, lut och salthaltigt vatten.  

Beroende på variant uppfyller DUO väggmonterade uttag 
skyddsklass IP44 eller IP67 och har skummade tätningar – 
den är därför optimalt skyddad mot små främmande föremål 
och vattenstänk från alla håll eller mot damm och inträngande 
vatten. 

På så sätt håller du en produktlösning i dina händer som är 
extremt robust och väderbeständig – för flera år säker  
användning.

Byt bara ut den tidigare DUO med den nya DUO
Den nedre höljesdelen av vårt väggmonterade uttag finns i  
standardiserade mått och har samma mått som den nedre  
höljesdelen av det tidigare DUO väggmonterad uttaget. Det  
betyder att du helt enkelt kan byta ut ett äldre DUO  
väggmonterad uttag mot det nya.
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MENNEKES  

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Strasse 1 

57399 KIRCHHUNDEM 

GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1 

Fax: + 49 2723 41-214 

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.se

Läs mer om  
väggmonterade uttag DUO


