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045-6

245-6

CEE wtyczki / gniazda 125A
zmiana wyglądu + CQC
Seria POWER TWIST z jeszcze lepszym chwytem.

Szanowni Klienci, Partnerzy

Od tygodnia 31/2022 zmieniamy wzornictwo obudowy 
naszych wtyczek i gniazd CEE. Zmiana ta dotyczy 
wszystkich wtyczek (04*) i gniazd (24*) w wersji 125A.

typ opis

043, 044, 045 CEE wtyczki 125A IP67 POWER TWIST

243, 244, 245 CEE gniazda 125A IP67 POWER TWIST

CEE-wtyczki i gniazda 125A, seria POWER TWIST
• 3/4/5 polowe, wszystkie pozycje styku uziemienia
• stopień szczelności: IP66/67

CEE plugs / connectors 125A
design change + CQC
Even better grip of the POWER TWIST series.

Numery katalogowe i numery GTIN (EAN) pozostają 
bez zmian!

Przykład:

245-6

045-6

245-6

Example

Nowa wersja nie posiada oznaczenia CQC dla Chin. Jeśli 
potrzebujesz oznaczenia CQC tylko z etykietą i ważne dla 4h, 
6h i 7h), nadal musisz zamówić „starą“ wersję, ale   
z nowym numerem katalogowym np. 045-6cq lub 245-6cq).

WAŻNE:

stary / old nowy / new

stary / old stary / old

Dear partner,

We change the housing design of our CEE-plugs and 
couplings from week 31/2022. This change applies to 
all plugs (04*) and couplings (24*) in the 125A version.

type description

043, 044, 045 CEE plugs 125A IP67 POWER TWIST

243, 244, 245 CEE connectors 125A IP67 POWER TWIST

CEE-plugs & connectors 125A, series POWER TWIST
• 3/4/5 poles, all clock positions
• protection rating: IP66/67

article numbers and GTIN (EAN) numbers remain the 
same!

The new version has no CQC-approval for China. If you want to 
continue with CQC-mark (only with type label and valid for 4h, 
6h, and 7h) you must order the „old“ version, but with different 
article number for example: 045-6cq or 245-6cq).

IMPORTANT:

045-6cq

245-6cq

045-6


