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För mer information 
välkommen in på vår hemsida

Bordsmoduler Tehalit

Med bordsmoduler Tehalit har du möjligheten att fälla in kraftuttag i t ex köksbänken,
köksskåpet, skrivbordet eller i konferensbordet. När du behöver en elanslutning drar du
fram modulen och ansluter din apparat. Om du inte går hela vägen och integrerar dina
uttag i möbler eller bänkar kan du applicera en bordsmodul på skrivbordskanten. 

Bordsmoduler för montering på möbler och för integration i möbler finns i tre standard-
varianter. Datauttagen som sitter i modulerna är av typen Patch/patch, vilket innebär att
man inte behöver kontaktera datauttagen utan ansluter uttagen direkt med färdig -
kontakterade datakablar (patchkablar). Behöver man någonting utöver de sex standard-
produkter vi erbjuder är vi tacksamma för er förfrågan och återkommer med ett prisför-
slag och färdig lösning.
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Bordsmodul Pop Up installerad i
överskåpet i ett kök

Bordsmodul monterad på skriv-
bordet.

Bordsmodul Pop Up infälld i
skrivbordet

Bordsmodul i nedfällt läge med
utgående kablar till datorn



2Rätt till tekniska förändringar förbehålles

• Färdigmonterade bords -
moduler med anslutningskabel.

• För anslutning av datauttagen i
modulerna används färdig -
kontakterade patchkablar.
Finns på lager hos din 
elgrossist.

Färg: 
Natureloxerad aluminium och
svart

Material: Aluminium

Kundanpassade produkter
erbjuds vid förfrågan.

Bordsmoduler för kontorsinstallation

G7068

G7045

G7045

Benämning Beskrivning Förp. E.nr Ref.nr

Bordsmodul 3 uttag, 1 bordsfäste, 
3m anslutningskabel 

1 strömbrytare, 
4 kaftuttag via

strömbrytare, 
1 kraftuttag utanför 

strömbrytaren, 
2 bordsfästen, 
3m anslutningskabel.

1 strömbrytare, 
4 kraftuttag via 

strömbrytaren, 
1 kraftuttag utanför 

strömbrytaren, 
1 st 2xRJ45 Kat.5

(Patch/Patch) 
2 bordsfästen, 
3m anslutniingskabel.

1

1

1

1157480

1157481

1157482

G7067-ALU

G7068-ALU

G7069-ALU

Bordsmodul
Pop-Up

3m anslutningskabel.

2 kraftuttag, 
1st 2xRJ45 Kat.5
(Patch/Patch).
3m anslutningskabel

3 kraftuttag, 
1st 2xRJ45 Kat.5
(Patch/Patch)
3m anslutningskabel.

1

1

1

1157485

1157486

1157487

G7043-ALU

G7044-ALU

G7045-ALU

Hålsåg Hålsåg 102 mm 
i diametern, 
för bordsmodul Pop-Up

1 1605400 G7059

NYHET



07SE0169

Hager Elektro AB
Box 9040
SE-400 91 Göteborg
Telefon 031- 706 39 00
Fax 031- 706 39 50

Besöks-/ Leveransadress:
Hulda Mellgrens gata 2
S-42132 Västra Frölunda

Hemsida:
www.hager.se

www.hager.se


