
PRODUKTY 
CARAVANINGOWE

Urządzenia caravaningowe PCE przeznaczone są do 
stosowania na kempingach i przystaniach.

16A, 3-biegunowe, 6h, 230V

Stopień szczelności - IP44

Styki:  mosiężne lub pokryte niklem

Solidna konstrukcja

Dostępne różne wersje
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Urządzenia caravaningowe

wtyczki i gniazda przenośne
gniazda tablicowe zamykane
gniazda stałe
wtyczki i gniazda przenośne kątowe
adaptery
rozdzielnice
rozdzielnice kolumnowe

Caravaningowa wtyczka 
przenośna

• 16A 3P 230V
•  styki: mosiężne 
  - aby zamówić styki pokryte 
niklem  
  należy dodać „v“ np. 013-6v

IP44  bryzgoszczelna

013-6

213-6
9432003
9432002

94371258213-6

413-6h 9134194

513-6d 9433100

413-6f66

10 szt.

10 szt.
5 szt.

1 szt.10 szt.

10 szt. 1 szt.

10 szt. 10 szt.

10 szt.

Gniazdo tablicowe skośne 
zamykane na kłódkę

• 16A 3p 230V
• kołnierz 62 x 68 - 
• rozstaw otworów 47 x 47 mm
• zamykane na kłódkę

IP44  bryzgoszczelne

Adapter caravaningowy 
• z gniazdem jednofazowym 
• styki pokryte niklem 
• dostępne w wersji z bolcem,  
 schuko lub brytyjskiej
 
IP44 bryzgoszczelny

Caravaningowa wtyczka 
odbiornikowa z klapką

• 16A 3P 230V
•  styki: mosiężne 
  - aby zamówić styki pokryte niklem  
  należy dodać „v“ np. 513-6dv 
• z klapką i z uszczelką
 
IP44  bryzgoszczelna

Caravaningowe gniazdo 
przenośne

• 16A 3P 230V
•  styki: mosiężne 
  - aby zamówić styki pokryte niklem  
  należy dodać „v“ np. 213-6v

IP44  bryzgoszczelne

SHARK

SHARK

Caravaningowe gniazdo 
przenośne kątowe
• 16A 3P 230V
• styki: mosiężne

IP44   bryzgoszczelne

Gniazdo tablicowe skośne 
z przełącznikiem pomocniczym
 
• przełącznik pomocniczy
• gniazdo tablicowe skośne 
   z zaciskami śrubowymi
• tworzywo sztuczne: PA6
• kołnierz 70 x 85 - rozstaw otworów 50 x 
56 mm 
• styki: mosiężne 

IP44/54   bryzgoszczelne 
   i pyłoszczelne

Rozdzielacz gniazdowy
• niklowane styki

IP44 bryzgoszczelny
IP67 wodoszczelny

Rozdzienica caravaningowa 
typ Pieszyce

IP44 bryzgoszczelna

Rozdzienica caravaningowa 
typ HEL

IP44 bryzgoszczelna

Wejście:
1,5m przewodu H07RNF 3x1,5 z wtyczką CEE
16A 3P 230V

Wyjście:
1 x GS 16A 2P+Z 250V (opcja schuko)

Zabezpieczenia:    
1 x FI25A 0,03A

Wyjście:
4 x 16A 2P+Z 230V 

Zabezpieczenia:    
4 x CKN/1N/B/0,03
Okno zamykane - możliwość zamontowania 
kłódki

* inne wersje i pozostałe informacje techniczne na zapytanie

Wejście:
1,5 m przewodu z wtyczką 16A 3P 230V

Wyjście:
3 x CEE - gniazda 16A 3P 230V


