
DEN NYE MEKANISK FASTLÅSTE VÆGMONTERED STIK  
KONTAKT I 16 OG 32 A.

DUO Switched &
 Interlocked

NYHED



Vores vægmontered stik kontakt DUO: 
Den smarte hjælper til din branche

Anlæg og maskiner arbejder dag og nat, transportbånd kører, 
og kraner læsser tonstunge materialer: I containerhavne og 
værfter, i den tunge industri, i minedrift samt i
fødevareindustrien er der altid gang i den. Overalt skal strøm 
flyde sikkert og pålideligt – af hensyn til ubesværede,
omkostningseffektive arbejdsprocesser. 

Her kommer vores mekanisk fastlåste vægmontered stik  
kontakt DUO ind i billedet. I årevis er den blevet brugt  
pålideligt i vidt forskellige brancher. Stikdåserne i 16 og 32 
A (3-, 4- og 5-polet) har vi nu gennemarbejdet komplet for 
dig – og vi kan nu præsentere dig for en produktløsning med 
stærke nye features. Prøv dem selv, og lad dig overbevise!
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Stærk i alle detaljer 
Fordelene ved vores vægmontered stik 
kontakt DUO:

Komfortabel og tidsbesparende installation
(side 4-5)

Robust, langtidsholdbart materiale
(side 10)

Sikker og enkel betjening
(side 6-8)

Tilbehør til vores vægmontered stik kontakt DUO
(side 9)
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Komfortabel og tidsbesparede
installation

Installationen af en produktløsning skal fungere enkelt,
tidsbesparende, billigt og samtidig sikkert – især når man står 
over for mange opgaver, der skal afvikles. Vores mekanisk 

fastlåste vægmontered stik kontakt DUO har vi derfor udstyret 
med mange nye, nyttige detaljer til dig: 

Kabinettets underdel har stærke features
Kabinettets underdel kan drejes 180 grader. Således kan du 
benytte M32-kabelindføringen fleksibelt til en indføring af  
kablet ovenfra eller nedefra. På kabinettets underdel er der 
fire lukkede kabelindføringsåbninger med forberedt gevind 
(3 x M25- og 1 x M32-kabel), der let kan perforeres med et 
værktøj. Således skal du kun bryde de påkrævede  
kabelindføringer op og sparer dermed propper – og den  
vægmontered stik kontakt forbliver maksimalt tæt og  
beskyttet. Stabile kabelforskruninger til M32- og M25-kabler 
kan du også købe som tilbehør hos os.
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Smarte kombiskruer
Vores mekanisk fastlåste vægmontered stik kontakt DUO har 
fire kombiskruer, der ikke kan gå tabt – med hurtigskrue- 
dobbeltgevind og indvendig kærvdrev. Dermed kan du lukke 
og åbne kabinettet tidsbesparende og fleksibelt med  
Inbus- eller kærvskruetrækker. Kombi-kabinetskruerne er 
lavet af plast og langt mere robuste end metalskruer. 

Praktisk monteringsplade
Den udtagelige monteringsplade gør kabelinstallationen
bekvem. Stikdåse og belastningsafbryder sidder på
monteringspladen og leveres allerede kablet. Dermed kan 
du hurtigt montere alle komponenter sammen på væggen, 
men stikdåse og afbryder kan også afmonteres når som helst 
som enhed via monteringspladen – så du kan udføre f.eks. 
vedligeholdelse på afbrydere eller stikdåser på en sikker 
aflægningsflade.
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Sikker og enkel betjening

Uanset om du som specialist installerer eller vedligeholder  
en stikdåse eller betjener den ved det daglige arbejde: 
Den sikre og simple håndtering er alfa og omega.

Vores vægmontered stik kontakt DUO giver dig sikkerhed og 
komfort i en dobbeltpakke:

DUO-låsning 1
Vores vægmontered stik kontakt DUO er udstyret med en  
belastningsafbryder med skridsikker drejeknop. Så længe der 
ikke er stukket noget stik ind i stikdåsen, står afbryderen på 
„off“. Stikdåsen er sikret, og ingen strøm løber igennem den. 
Det er udelukkende i denne „Off“-stilling, at du kan sætte et 
stik i stikdåsen eller trække det ud – af hensyn til din  
sikkerhed. 

DUO-låsning 2
Når et stik er sat ind i stikdåsen, kan du betjene afbryderen 
og sætte den på „on“. Dermed låses stikdåsen mekanisk – og 
stikket kan under strømbelastning ikke trækkes ud. Dermed 
løber strømmen sikkert og uden forstyrrelse til forsyningen af 
dine anlæg og maskiner.
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Sikkerhed med klaplåg med nubret gummi
(kapslingsklasse IP67)
Ved vores vægmontered stik kontakt DUO, der opfylder  
kapslingsklassen IP67, er klaplåget udstyret med nubret 
gummi. Dermed er det selv ved fugt og våde forhold yderst 
skridsikkert – og kan åbnes og lukkes ekstra sikkert. 

Handy klaplåg-åbning
Af hensyn til en komfortabel håndtering og en drift uden
forstyrrelse: Stikdåsens robuste klaplåg åbnes let. Åbningen 
sker opad, ikke i retning mod væggen. En kollision med
kablerne, der er ført ind forneden, og kabelforskruningen 
undgås dermed.
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Sikker og enkel betjening 

Ekstra beskyttelse takket være lockout-tagout-hængelås
Du vil være på den absolut sikre side? På afbryderens
drejeknop på vores vægmontered stik kontakt DUO kan du 
hænge din egen lockout-tagout-hængelås gennem en åbning. 
Dermed kan afbryderen sikres yderligere mod uønsket  
gentilkobling i frakoblet tilstand – og den kan end ikke  
tilkobles, når stikket er sat i. Dermed er du perfekt beskyttet 
ved f.eks. vedligeholdelsesarbejde; maskiner eller anlæg 
forsynes ikke utilsigtet med strøm, og uheld undgås. 

Isætning og udtagning, der sparer kræfter med
X-CONTACT®
Den vægmontered stik kontakt DUO er udstyret med vores  
kontaktmuffeteknologi X-CONTACT®. Her er mufferne slidset 
i X-form og består af fjedrende, elastisk materiale. Dermed 
trykkes stikdåsens kontaktmuffe-åbning ganske enkelt op, når 
stikkets ben sættes i. Stik og stikdåse forbindes dermed  
sikkert. Og: Du kan meget let sætte stikket i stikdåsen og 
trække det ud – du skal bruge op til 50 procent færre kræfter! 
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Tilbehør til vores vægmontered stik  
kontakt DUO

Kabelforskruninger
Kabelforskruninger i forskellige klemmer/tætningsområder 
anvendes til at beskytte den vægmontered stik kontakt DUO 
stikkontakt DUO‘s kabelindføringer mod ydre påvirkninger 
som f.eks. støv og fugt.

Som tilbehør fås egnede kabelforskruninger i forskellige 
spænde-/tætningsområder:
M25: spænde-/forseglingsområde 9-17 mm
M32: spænde-/forseglingsområde 13-21 mm 

Lockout-tagout-sæt
Multipunktslåsen gør det muligt at montere op til seks låse på 
samme tid. På den måde er den vægmonterede stik kontakt 
beskyttet imod uautoriseret brug.

Sættet indeholder 1 multiplikator, 4 låse og 1 taske, 1 pakke 
med lockout tagout tags. Den fås med ens nøgle eller med 
forskellige låse med samme nøgle.
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Robust, langtidsholdbart materiale
Til alle situationer og årelang brug
Kabinetterne til vores vægmontered stik kontakt DUO  
fremstilles af højkvalitetsplast. Du får enten produktløsningen 
med et kabinet af teknisk termoplast eller med et kabinet af et
kemikaliebestandigt kunststof. De anvendte kunststoffer er 
brudsikre og slagfaste, elektrisk godt isolerende,
varmebestandige og kuldebestandige. Specialplasten
beskytter desuden mod aggressive stoffer som kemikalier, 
olier, fedtstoffer, baser og saltholdigt havvand.  

Afhængigt af varianten opfylder den vægmontered stik 
kontakt DUO enten kapslingsklasse IP44 eller IP67, og den 
råder over opskummede tætninger – dermed er den optimalt 
beskyttet mod små fremmedlegemer og sprøjtevand fra alle 
sider eller mod støv og indtrængende vand. 

Således får du en produktløsning i hænderne, der er yderst 
robust og vejrbestandig – af hensyn til en årelang, sikker brug.

Udskift ganske enkelt den hidtidige DUO med den nye DUO
Kabinettets underdel på vores vægmontered stik kontakt fås i
standardiserede mål, og det har samme mål som kabinettets 
underdel på den hidtidige vægmontered stik kontakt DUO. 
Således kan du let udskifte en ældre DUO-vægmontered stik 
kontakt med en ny.
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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.dk
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Læs mere om den 
vægmontered stik kontakt DUO




