
Derulatoare

359LOHUIS • HEPOL / Catalog 2013

www.chorus.ro



Derulatoare

360 LOHUIS • HEPOL / Catalog 2013

Derulator 4 prize cu CP

Caracteristici 

Tip: OY-918D; YL-6021

Numar prize: 4

Lungime cablu: 25m

Tip cablu: 3x2.5mm

Intrerupator: NU

Putere cu cablul 
complet derulat:

2500W

Putere cu cablul rulat: 1000W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Greutate (gr): 4400

Volum (cm3): 15744

Cod EAN: 5948668011721

Bucøði cutie / bax: 1

Caracteristici 

Tip: OY-918C; YL-6021

Numar prize: 4

Lungime cablu: 25m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Putere cu cablul 
complet derulat:

2000W

Putere cu cablul rulat: 1000W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Greutate (gr): 3400

Volum (cm3): 15744

Cod EAN: 5948668011745

Bucøði cutie / bax: 1

Caracteristici 

Tip: OY-918C; YL-6021

Numar prize: 4

Lungime cablu: 50m

Tip cablu: 3x1.5mm

Intrerupator: NU

Putere cu cablul 
complet derulat:

2000W

Putere cu cablul rulat: 1000W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Greutate (gr): 6000

Volum (cm3): 20989.375

Cod EAN: 5948668011738

Bucøði cutie / bax: 1

25m (3x15mm) 25m (3x2,5mm)50m (3x1,5mm)

D
erulatoare

Domeniu de utilizare:
• Prelungitoarele pe tambur bipolare cu cordoane flexibile sunt destinate alimentørilor cu 
energie electricø a aparatelor de uz casnic ši mici lucrøri. Cordonul de cablu este înføšurat 
pe tamburul deschis din material plastic, prevøzut cu un cadru metalic ce ajutø la strângerea 
cordonului ši cu 4 prize cu CP protejate de un releu termic;
• A se folosi derulat total, NU FOLOSIÐI prelungitoarele cu tambur nederulat complet, pot 
apørea accidente, datorate încølzirii rapide (efectul de bobinø);
Descriere:
• A nu se folosi în încøperi cu particule în suspensie de praf ši/sau apø;
• Acest produs NU trebuie acoperit cu materiale izolante sau similare; Pøstraði o zona liberø 
(în care nu se vor dispune niciun fel de materiale) de minim 50 mm pe toatø periferia prizei 
mobile;
• Depøširea puterii maxime înscrise de cøtre producøtor/importator poate produce topirea 
cablului, ši poate provoca incendii;

Standard: EN 61242 :1997+A11 :2004+A12 :2006

50 Hz
230 V
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Derulator 4 prize cu CP

Caracteristici 

Tip: OY-918D; YL-6021

Numar prize: 4

Lungime cablu: 50m

Tip cablu: 3x2.5mm

Intrerupator: NU

Putere cu cablul 
complet derulat:

2500W

Putere cu cablul rulat: 1000W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Greutate (gr): 8000

Volum (cm3): 20989.375

Cod EAN: 5948668011691

Bucøði cutie / bax: 1

Caracteristici 

Tip: OY-918D; YL-6021

Numar prize: 4

Lungime cablu: 30m

Tip cablu: 3x2.5mm

Intrerupator: NU

Putere cu cablul 
complet derulat:

2500W

Putere cu cablul rulat: 1000W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Greutate (gr): 5000

Volum (cm3): 15744

Cod EAN: 5948668011714

Bucøði cutie / bax: 1

Caracteristici 

Tip: OY-918D; YL-6021

Numar prize: 4

Lungime cablu: 40m

Tip cablu: 3x2.5mm

Intrerupator: NU

Putere cu cablul 
complet derulat:

2500W

Putere cu cablul rulat: 1000W

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Greutate (gr): 7000

Volum (cm3): 20989.375

Cod EAN: 5948668011707

Bucøði cutie / bax: 1

30m (3x2,5mm) 50m (3x2,5mm)40m (3x2,5mm)

Domeniu de utilizare:
• Prelungitoarele pe tambur bipolare cu cordoane flexibile sunt destinate alimentørilor cu 
energie electricø a aparatelor de uz casnic ši mici lucrøri. Cordonul de cablu este înføšurat 
pe tamburul deschis din material plastic, prevøzut cu un cadru metalic ce ajutø la strângerea 
cordonului ši cu 4 prize cu CP protejate de un releu termic;
• A se folosi derulat total, NU FOLOSIÐI prelungitoarele cu tambur nederulat complet, pot 
apørea accidente, datorate încølzirii rapide (efectul de bobinø);
Descriere:
• A nu se folosi în încøperi cu particule în suspensie de praf ši/sau apø;
• Acest produs NU trebuie acoperit cu materiale izolante sau similare; Pøstraði o zona liberø 
(în care nu se vor dispune niciun fel de materiale) de minim 50 mm pe toatø periferia prizei 
mobile;
• Depøširea puterii maxime înscrise de cøtre producøtor/importator poate produce topirea 
cablului, ši poate provoca incendii;
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Standard: EN 61242 :1997+A11 :2004+A12 :2006

50 Hz
230 V
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Sonerie førø fir

S
onerie

Caracteristici 

Tip: H 138 E

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Frecvenðø de lucru: 
433.05MHz - 
434.79MHz

Numar sunete 
selectabile:

32

Volum sunet:
ajustabil 3 nivele
(low / mid / high)

Distanta de lucru: 100m

Greutate (gr): 180

Volum (cm3): 1530

Cod EAN: 5948668014302

Bucøði cutie / bax: 50

H-138-E 100m

59 mm

34 mm
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Domeniu de utilizare:
• Poate avea diverse aplicaðii (sonerie normalø pentru ušø, patul unui bolnav în spital sau în 
alte locaðii, hoteluri, camere recepðie, etc);   
Descriere:
• Produsul se bazeazø pe tehnologia transmisiunii / recepðionørii undelor de înaltø frecvenðø 
(433.05-434.79 MHz);
• Performanðele componentelor sunt stabile pentru a se încadra în dimensiunile produsului, 
placa de bazø are dublu circuit (pe ambele feðe). Prin sunet ši lumina de LED semnalizeazø 
atenðionarea de alarmare;

Standard: SR EN 60065:2003/A3:2006 art. 5; 7; 9; 10; 13; 15; 16; 17; 19

50 Hz
230 V
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