
 

Diskret kanal i avrundad design för 45mm uttag 

V60 är en diskret aluminiumkanal som passar lika bra som fönsterbänkskanal, 
nedföringskanal, uttagslist, lab panel, väggstav eller som bordsbox 

V60 kan installeras horisontellt eller vertikalt på vägg eller på möbler med hjälp av 
olika fästgavlar 

Ett stort urval av moduler och tillbehör passar i kanalen 

• 230V uttag i olika färger eller märkning för data- allmän- och UPS-kraft  
• Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade samt fiberuttag 
• Multimediauttag som HDMI, VGA, USB mm 
• Ljud som 3,5mm, RCA, XLR mm 
• Fiber 
• Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimrar 
• Gavlar och ändstycken med eller utan fäste, med eller utan genomföringshål i 

olika dimensioner 
 

Kanalen är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit RAL 9003 eller 
natureloxerad men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör. Längd upp till 6,2m 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
Kundspecifika kanaler tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet, är elsäkerhets 
provade och CE-märkta 

FLEXELL SYS 
 

 
 

Installationskanal V60 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E nr b Benämning 
11 717 00 V60 Profil 60x50  3m, vit RAL 9003 
11 724 13 V60 Profil 60x50  3m, natureloxerad 
11 717 20 Frontlock, L=3,0m, vit 
11 717 21 Frontlock, L=3,0m, natureloxerad 
11 725 41 Gavel slät vit 
11 725 42 Gavel slät grafitgrå 
11 725 43 Gavel med Ø29mm hål vit 
11 725 44 Gavel med Ø29mm hål grafitgrå 
11 725 45 Gavelfäste slät vit 
11 725 46 Gavelfäste slät grafitgrå 
11 725 47 Gavelfäste med Ø29mm hål vit 
11 725 48 Gavelfäste med Ø29mm hål grafitgrå 
TEMS www.uttagsstavar.se Tfn 
För passande 45mm uttag och moduler se vårt häfte Moduler och Uttag8- 
 
Med V60 profilen kan vi enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt tillverka  
Uttagslister, lab paneler, uttagsboxar, väggkanaler, möbelboxar  mm i en 
mängd olika utföranden och färger 
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