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Duvar Tesisat Sistemleri

Hager, kablo dolaşım ve iç mekan bağlantı sistemini duvar, 
tavan ve zemin olmak üzere üç boyutuyla birlikte ele alıyor. 
Her bir kategori, kendi içerisinde ticari amaçlı yapılar için 
sunulan esnek çözümleri barındırmaktadır. Esnek çözümlerin 
sunulduğu bu geniş yelpaze, hazırlanan broşür vasıtasıyla 
tanıtılmaktadır.

Hazırlanan çözümlerde iç mekanların özelliklerine, teknik
koşullara, iş birliği yapılan zanaatkarların direktifl erine ve en
önemlisi de müşterilerin isteklerine uygun olarak çaba sarf
etmek, Hager‘in en büyük amacıdır. Planlama ve tesisat,
müşteriler açısından en mükemmel şekilde gerçekleştirilmeye
çalışılmaktadır. Bu hizmetlerin yanı sıra, ayrıca uygulanması
istenilen özel istekler olduğunda, kişiye özel proje çözümleri
ile yardımcı olunmaktadır.

Hager daima geleceği düşünüyor. Teknik ve görsel talepleri aynı oranda karşılayacak çözümler bula-
rak elektronik tesisatı bütün yönleriyle birlikte hesaba katan Hager, sunduğu çözüm önerileriyle sizlere 
yardımcı oluyor.

İç Mekân Tesisat Sistemleri

Duvar, Tavan, Zemin:
İş yerinizdeki tüm alanlardan yararlanın...
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Müşterileriniz için tek yapmanız gereken
İyi bir zemin!
Modern ofislerin mimarisinde, büyük alana sahip cam cephe ve geniş iç mekan kullanımı artış göster-
irken; dış cephe ve ara duvarlar popülaritesini günden güne yitirmektedir. Geleceğe yönelik düşünen 
ufku geniş elektronik planlayıcıları, çalışan elektroteknik bir altyapı kurabilmek için işlerini hızla yer altına 
taşıyor. Siz de Hager zemin tesisat sistemini kullanın, esnek mekan kullanımı için dayanıklı bir temel atın!
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Doğru Temel ile Döşemek
Bina çeşidi, kullanım profili ve fiyat çerçevesine uygun olarak
yapı amaçlı kullanılan zemin çeşitlerinden biri de şaptır.
Tercihe bağlı olarak zemine uygulanan birçok şap çeşidi 
vardır. Esnekliğin ve çok güçlü bir şebekenin talep edildiği 
yerlerde, kapalı şap ile döşenmiş dolaplı zemin sistemi ya da 
şap döşemeli eklemeli çift zemin sistemi kullanılır. Kullanılan 
modern zemin tesisat sistemleri sayesinde, bütün veri ve elek-
trik şebekelerini her çeşit zemin üzerine güvenilir ve esnek bir 
şekilde döşemek mümkündür.

Hager‘in ‚‘Zemin Reformu‘‘
Hager zemin tesisat sistemleri, tüm alt zemin çeşitleri için 
uygun çözümü sağlıyor. Zemin altı, zemin üstü ve zemin 
içerisinden çift zemin sistemi, dolaplı zemin sistemi, şap 
kaplamalı sistem ya da şap ile birleştirmeli sistem, tercihinize
göre istediğiniz zemine uygulanabilir. Bu çözümlerin yanında, 
mevcut binalara ekonomik ilaveler yapabilmek için zemin üze-
rinde gerçekleştirilen kanal sistemini uygulamak da seçenekler 
arasındadır.
Mekan ve iş yeri bağlantı sistemleri ile iş yerinizde zarif geçişli 
zemini sağlamak Hager‘in yardımıyla mümkün olmaktadır. 
Hager sağladığı çok kapsamlı standart uygulamaların yanı 
sıra, özel istekleri dikkate alarak hazırladığı proje çözümleri ile 
kişiye özel taleplere de cevap veriyor. 

Hager zemin tesisat sistemleri ile müşterilerinizi mutlu etmek 
sizin elinizde!
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Geleceği Gören Planlayıcılar için Tek Yol 
Şap Döşemeli Kanal Sistemleri
Büyük iç mekanların elektroteknik zemin çalışmaları için önerilen şap ile döşenmiş kanal sistemleri 
dayanıklı, pratik ve bakımı oldukça kolay bir yapıya sahiptir. Özellikle sergi alanları, ofi s ve idari katlar için 
önemli destek sağlamakla birlikte; modern konut mimarisi için de son derece uygun özelliktedir. Ayrıca, 
inşaat bütçesini gereksiz yere zorlamayarak, devasa yüz ölçüme sahip alanların yapım maliyetini de 
hesaplı hale getirmektedir. 
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Geleceği Gören Planlayıcılar için Tek Yol 
Şap Döşemeli Kanal Sistemleri

 Proje Örneği: Hannover‘deki Porsche Merkezi
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Tek elden çözüm
electraplan.UK
Şap ile döşenmiş kanal sistemi electraplan.UK‘nın kurulumu son derece hızlı ve kolaydır. Bütün şap 
çeşitleri ile kombine edilebilme özelliği sayesinde, en çok tercih edilen alt zemin sistemleri içerisinde yer 
alır. Tek elden çözüm isteyenlerin tercihi elecktraplan.UK‘dır!

İyi Yapılandırılmıştır
electraplan.UK sistemi, bütün şap çeşitleri ile uyumlu bir
yapıya sahiptir. Yüksek kullanım çeşitliliği ve dayanıklığına
sahip sistemin alt zemin kanalları sayesinde birbirine bağlanan 
zemin kutuları, tüm alanın yapılandırılmış şebeke ihtiyacı 
için garanti verir. Bununla birlikte veri ve telekomünikasyon 
şebekesine erişim, electraplan.UK sistemi ile mümkün hale 
gelmektedir.

Kolay Kurulum
Prefabrik alt hol kanalları sayesinde inşaat alanlarındaki
kurulumu hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiren 
electraplan.UK, uygulamaya yönelik montaj avantajlarıyla
dikkat çekmektedir. electrapla.UK, zamanı boşa harcatan
kablo çekmelerinin önüne, hayatı kolaylaştıran çözümleriyle
geçer. Boruların yukarıdan rahatlıkla döşenebilmesi için kanal 
kapaklarını çok basit bir yolla kaldırıyor ve böylelikle gereksiz 
kablo zahmetini önlemektedir. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra 
electraplan.UK, DIN EN10327 standartlarına uygun galvanize 
edilmiş çelik saçlarla imal edildiği için paslanmaya karşı son 
derece korumalı bir yapıya sahiptir.



 9

Çok farklı kanal kesitlerine ilişkin tercih imkanı sayesinde,
arzu edilen çalışma amacına en uygun uyarlama mümkün
olmaktadır. Mevcut donanım ile donanmak için kurulum
sırasında algılama yetisinin % 50 oranında daha fazla
uygulanması önerilir.
Aşağıda verilen adresi ziyaret ederek, tercihleriniz kolayca
hesaplayabilirsiniz.

Enerji ve veri dolaşımının güvenli kesişme noktası
electraplan.UK, isteğe bağlı olarak özel yapım şekil parçaları
üretiyor. Kişiye özel talepler arzu edilmesi halinde
electraplan.UK sistemine uyarlanabilmektedir.

Nürnberg Fuar Merkezinin genişletilmesi için 2500
m2‘lik alana electraplan.UK sistemi inşa edildi.

İlk Bakışta Fark Edilecek 
Avantajlar
• İnşaat alanında hızlı ve kolay montaj

• Sağlam kalite ve DIN EN 10327 standartlarına uygun olarak 
galvanize edilmiş çelik saçla paslanmaya karşı koruma

• Kolay kablo döşemeye imkan veren çıkarılabilir kanal kapağı 
sayesinde zahmetli kablo çekme derdine son
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İş Yerinde Daha Fazla Esneklik 
Şap İle Birleştirmeli Kanal Sistemleri
Yüksek pencere cephelerine sahip gösterişli ofis binaları zarif bir elektro altyapının yanı sıra, üst seviyel-
erde bir esneklik de gerektirir. Şap ile birleştirmeli kanal sistemleri sayesinde, kullanım alanlarınızda arzu 
ettiğiniz zaman değişiklik ya da ilave yapma imkanına sahip olursunuz. Üstelik bunları yaparken en iyi 
şekilde toz ve kirden korunursunuz. Şap ile birleştirmeli kanal sistemleri ile hem zamanın üst seviyelerin-
de hem de tam zeminin yüksekliğinde hareket edeceksiniz.
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Mükemmel entegre edilmiş, temiz bir 
şekilde örtülmüş 
tehalit.BKB
Şap ile birleştirilen tehalit.BKB, enerji, veri ve komünikasyon bağlantılarının iç mekanın dört bir 
tarafından sorunsuzca dolaşımını olanaklı kılar. Modern tekniğe açık tutumunun yanı sıra, her türlü iç 
mekan tasarımına da açıktır. Farklı yollarla kuru bakımları yapılmış zemin çeşitlerine döşemesi yapılabilir. 
Bununla birlikte milimetrik yükseklik ayarlaması sayesinde düz bir bağlantı kurarken; geniş kapsamlı 
şekil parçası programıyla odanın bütün açılarına en ince ayrıntısına kadar uyum sağlar.
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Temiz ve Rahat
Duvar tarafındaki çıkış fırçası saye-
sinde kablo uygulamaları istenilen her 
yerde uygulanabilirken, aynı zamanda 
toz ve kirin kanala girmesi engellenir.

Çıkarılabilir Üst Kısım
Zemin kaplamalı kanalın üst kısmının
istenildiği zaman çıkarılabilmesi
sayesinde, ilerleyen dönemlerde
olabilecek kullanım değişiklikleri
sırasında, odadaki tüm kablo ve
bağlantılara erişim çok kolay bir
şekilde sağlanır.

Güçlü ve Dayanıklı
Yeni tehalit.Dolap ya da ağır çalışma
masalarının yerlerini, 150 kg ağırlığa 
kadar kolaylıkla taşıyabilen yeni teha-
lit.BKB ürünü sayesinde çok kolay bir 
şekilde değiştirebilirsiniz.
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Hiç bu kadar iyi olmamıştı!
Taşıyıcı Parçalar
En ideal döşeme sistemini sağlayabilmek için planlamayı ve montajı daha kolay ve pratik hale getirerek, 
yeni tehalit.BKB ürününe birçok geliştirici detay ilave ettik. Her zaman söylediğimiz gibi ‚‘daha iyi olan 
kötünün düşmanıdır, ama döşemecinin dostu‘‘.

1

Tüm Zeminler İçin Uygun
Kanal üst parçası, DIN EN 40085 standartlarına
uygun bütün kuru bakımı yapılabilen zemin
çeşitleriyle birlikte döşenebilir

Esnek Cihaz Kurulumu
Hager‘in C profi l cihaz kurulumunun yanına her türlü 
şalter programını kurmak mümkündür. 250 milimetre 
ebatındaki kanal genişliği sayesinde iki tarafl ı cihaz 
kurulumuna dahi izin verir.
Bağlantılara kullanıcı dostu olarak oda tarafından
erişmek mümkündür.

Üst Parça Yüksekliğinin Ayarlanabilmesi
Ayarlanabilir durumdaki kaplamalı zemini, mesnet 
kenarları sayesinde üst parça zemin kaplamasının 
yüksekliğine 0 ile 25 milimetre arasında ayarlamak 
çok kolaydır.

Alt Kısım Yüksekliğinin Ayarlanabilmesi
Alüminyum kaplamalı zeminin mesnet kenarları
ile kaplanan alt kısım da üst kısımla benzer bir
şekilde, 0 ile 25 milimetre arasındaki mesafelere
ayarlanabilmektedir.

Pratik Delgeç Delikleri
Alt kısmın üç tarafına da biçim verilebilmesi
sayesinde boruların geçmesi ya da başka kurulum
sistemlerinin çatallanması için boş boruların geçişi
sağlanır.

Duvar Tarafındaki Kablo Fırçası
Duvar tarafında bulunan kanal alt kısmına monte
edilmiş fırça sayesinde kablo çıkışı kalıp gibi kalır.
Fırça kılları uzun süreli kullanımlardan sonra bile şeklini 
korur.

2
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5

6
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2
5

6
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İyi Olan Her Şey Üç Adettir: Üst Parça Teslimat Çeşitleri
Yeni tehalit.BKB ürününde üç üst parça çeşidi arasında seçim
yapma olanağınız bulunmaktadır:
• Fırçalı üst parça
• Fırçalı ve LED Bandı için algılama rayı
• Üst Parça, kapalı
Seçimin daha kolay olması için üst parçalar ile alt parçalar
birbirinden ayrı olarak teslim edilmektedir. Böylece planlama
aşamasında hangi üst parçayı kullanmak istediğinize karar
vermek zorunda kalmayacak; bunun yerine mekanın şekli
tamamen ortaya çıkına kadar bekleyip, sonrasında karar
verebileceksiniz.

Basmalara karşı dayanıklı montaj örtüsü, kanalın iç tarafını
kapatarak olası hasar ve kirlenmelere karşı koruma sağlar.
Böylece ayağınız takılarak düşme olasılığınız ortadan kalkmış
olur. Üst kısım ile alt kısmın birbiriyle birleştirilmesi, kalıcı
sağlamlığı garanti ederek herhangi bir sallanmaya ve kaymaya
mahal vermeyen son derece sağlam metal çubuklarla
gerçekleşir.
Üst kısım arzu edilmesi halinde her an değiştirilmekte ya da
farklı bir şekilde tasarlanabilmektedir.

Sağlam Birleştirilmiş, İyi Topraklanmış
Yeni dönem kavrama sistemi sayesinde, kurulum
sırasında yapı parçaları otomatik olarak ölçülmekte-
dir. Sabitleme işlemi, kanalın alt kısımlarını elektrik 
ileterek birleştiren ve entegre edilmiş topraklama 
şeklinde çalışan kendiliğinden kesilmiş vidalar ile 
yapılmaktadır.
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Her Türlü Olasılığa Karşı Açık
electraplan.BK
Nihai yapının kesin olmadığı bazı durumlarda dahi şap döşemesi yapılmaktadır. Bu tip durumlarda, şap
döşendikten sonra kablo döşeme şap ile birleştirilmiş kanal sistemi electraplan.BK sayesinde son 
derece sorunsuz bir şekilde halledilir. Electraplan.UK şap döşendikten sonra bile kanal kapağına boylu 
boyunca açılabilme imkanı verdiği için son derece esnek özelliktedir. Bundan daha esnek ve açık olmak 
mümkün değil!

Alçak…
electraplan.UK elverişli yüksekliği sayesinde alçak şaplara
mükemmel bir uyum sağlar. 30 ve 45 milimetre
yüksekliklerinin üzerinde ayakla basma etkilerini durduran
bölüm bulunur. Kanalın tutma manivelalarıyla kapağa
sabitlenmesinin ardından, nivelman kalemi sayesinde kanalı
arzu edilen yüksekliğe getirmek için vidalamak çocuk
oyuncağıdır.

...ve aynı zamanda geniş
electraplan.UK‘nın en göze çarpan özelliği genişliğidir. 600
milimetreye kadar çıkan kanal genişliği sayesinde yüksek
hacimli kabloları dahi sığdırmak oldukça kolaydır. Üretim
tesisleri gibi açık alanlara ya da ofis ve yönetim binaları gibi
arzu edilen yerdeki her türlü zemine, döşeme üzerindeki
örtü ile yer bulmaları sağlanır.
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Her Durum için Dört Farklı Çeşit
electraplan.BK, arzu edilen kullanım yeri ve kullanım amacına
uygun olarak, dört farklı çeşit sunuyor:
• Kuru bakım için uygun zeminlere Folyolu Kalıp
• Kuru bakım için uygun zeminlere Zemin Teknesi
• Islak bakımlar için uygun zeminlere Folyolu Kalıp ve 
İzolasyon
• Islak bakım için uygun zeminlere Zemin Teknesi ve İzolasyon
Folyolu Kaplama söz konusu olduğunda iç mekanın tamamı
döşeme için kullanılabilir. Su ve ısıtma boruları gibi yabancı
parçalarda dahi hiçbir sorun yaşanmaz. Zemin teknesi her ne
kadar biraz daha az uygulama alanı bulsa da, toza ve kire 
karşı koruma sağlama gibi üstün özelliklere sahiptir. Bu özelliği
sayesinde temiz bir kurulum sağlanır. Tam uyumlu kalıp parçaları sayesinde alt alta, üst

üste, çaprazlama, yan yana fark etmez
Baştan aşağı monte edilmiş kalıp parçalarını, hangi
kanal kesiti için arzu ettiğinizin hiçbir önemi olmaksızın 
talebiniz üzerine alabilirsiniz. Kalıp parçalarının 
tamamı, monte edilmiş nivelman kelepçeleri, nivelman 
kalemleri ve ayak sesi izolasyonu ile beraber teslim 
edilmektedir.

İlk Bakışta Fark Edilecek 
Avantajlar
• Kalıcı olarak çıkarılabilir durumdaki kanal kapağı sayesinde 
sağlanan esneklik

• 600 mm’ye kadar varan kanal genişliği sayesinde yüksek 
kablo hacmi imkanı

• Şap yüksekliği az olsa dahi sorunsuz uygulama imkanı
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Eskinin üzerine yenisi gelsin
Zemin Üstü Kanal Sistemleri 
Eski yapılar ya da tarihi koruma kapsamına giren binalar söz konusu olduğunda, çoğu zaman yapı 
maddesine müdahale edilmesine izin verilmemektedir. Bu noktada yapabileceğiniz en iyi şey, ze-
min üstü kanal sistemlerinden yararlanmaktır. Mevcut iç mekan mimarisine harmoni içerisinde uyum 
sağlarken, hiçbir montaj zahmetine girmeden yapı tesisatını genişletebilirsiniz. Zemin üstü kanal sistem-
leri, eski yapıların yanı sıra ofi s, yönetim binaları, montaj tesisleri, laboratuvar ya da endüstri alanlarının 
modernleştirilmesi için de önerilmektedir.
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 Proje Örneği: Yeni Leipzig Belediye Binası
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Sağlam Takviye Yapmak
Zemin Üstü Kanal Sistemi electraplan.AK
Zemin üstü kanal sistemi electraplan.AK, tamamlanmış zeminlerin tadilatı, modernleştirilmesi ve onarımı 
için en uygun çözümdür. Bu zemin üstü kanal sistemi, zemine sabitlenen bir alt kısma sahiptir. Yan 
yatırılmış gizli bir kapağıyla görsel açıdan şık göründüğü gibi emniyetli bir örtüye de sahiptir. Montaj 
parçalarını ve dikey zemin bağlantı desteklerini içine alması için mevcut bir kanalı vardır. Bu kanal ile 
birleştirilmiş montaj ağzı sayesinde esnek bir besleme sağlanmaktadır. Örtünün tamamı görsel açıdan 
son derece şık ve zarif olan zemin kaplaması ile rahatça kaplanabilmektedir.

Modüler sistem prensibi sayesinde zahmetsiz saklama
refabrik kalıp parçaları ile inşaat alanında kurulum yapmak
oldukça basittir. Kurulum aralığı olan kapakların yeri,
istendiğinde değiştirilebilir durumda olduğu için AK sistemi
esnekliğini kurulum sonrasında da korumaya devam eder.
Isıtma tesisat boruları gibi zemin bölümüne döşenmiş yabancı
parçalar da electraplan.AK zemin üstü kanal sistemi ile
zahmetsiz bir şekilde saklanabilir durumdadır.

Sağlam kaplama sayesinde dayanıklılık 
DIN EN 10327 standartlarına uygun galvanize edilmiş saçtan
üretilen 3 mm ebatındaki kaplamalar ile her türlü ağırlığa
karşı sorunsuz bir şekilde mukavemet gösterilerek gerekli
sağlamlık sağlanır. Baştan aşağı azami emniyet 
sağlanmaktadır.



 21

İlk Bakışta Fark Edilecek Avantajlar
• Tamamlanmış zemin üzerinde takibi ilâve sayesinde esnek  
 tesisat 

• Galvanize edilmiş çelik saçtan üretilmiş 3 mm ebatlarındaki  
 kaplama sayesinde sağlamlık

• Modüler sistem prensibi sayesinde kolay kurulum

• Zemin döşemesi ile kaplama sayesinde temiz görsellik 
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Hedefe doğru hızlı sonuç
Alüminyum ve PVC ile Zemin Üstü Kanalı
Konu daha az kabloyu hızlı ve emniyetli bir şekilde dolaştırmak olduğunda, sentetik ve alüminyum ile 
üretilmiş Hager zemin üstü kanal sistemleri tam size göre bir tercihtir. Bu zemin üstü kanal sistemi ile 
döşeme yapmak oldukça kolaydır. Döşemesi bu şekilde yapılmış bir zeminde olası düşme tehlikesi ise 
ihtimal dahilinde değildir.
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Düzenli yol üzerinden elektrik akımı
Hager zemin üstü kanal sistemleri sayesinde ticari faaliyet
alanlarında kablo karmaşasından kurtularak şık imkanlara
kavuşmak mümkündür. Bunu sağlamak için üç farklı kanal 
imkanı sunulmaktadır:
• Üst ve alt PVC kısımlı SL
• Alüminyum üst kısımlı ve PVC alt kısımlı SLA
• Komple alüminyumdan oluşan AKA

2 metre standart uzunluğun yanı sıra, talep edildiği takdirde 
parça uzunluğu 6 metre uzunluğa kadar ulaşan kanalları da 
teslim edilmektedir.

Sentetik Madde…
SL18075 Model PVC sente-
tik madde kanalının üst kısmı 
yuvarlaktır, ayakla basmalara karşı 
dayanıklıdır ve bükülebilmektedir.

…Alüminyum kapaklı sentetik 
madde...
SLA18075 modelinin alt kısmı, tıpkı
SL18075 modelinde olduğu gibi
PVC‘den üretilmiştir. Ancak farklı
olarak alüminyum kapağa sahip-
tir. Bu özellikleriyle sağlamlık ve 
dayanıklılık konusunda tam bir 
örnektir.

…veya sadece alüminyum
AKA18125 modeli alüminyum kanalı 
en üst seviyelerde dayanıklılık 
sunmaktadır. Üst kısmı çıkarılabilir 
olduğundan, yerleştirilen kab-
lolara her zaman erişim imkânı 
sağlanmaktadır.

İster kısa ister uzun olsun, 
AKA18125 model alüminyum 
kanalını, geçiş parçası sayesinde 
yuvarlak ve yassı zincirlere olduğu 
kadar, mekan dağıtıcısına da 
bağlanmak mümkündür.
*Bu konuya ilişkin 38. sayfadan 
itibaren daha ayrıntılı bilgi bulabilir-
siniz.

Zemin üzerine hızlı sabitleme
Kanalların hepsi, çift taraflı bant yapıştırma özelliği
sayesinde yapıştırarak ya da vidalayarak zemine
sabitlenebilmektedir.

İlk Bakıştaki Avantajlar
• Yüksek ağırlıklara karşı emniyetli koruma

• Ayrı dolaşan enerji ve veri kabloları

• Esnek zemin sabitleme imkânları

• Çıkarılabilir örtü sayesinde kolay yerişim imkânı

• Temiz görsellik
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Mükemmel Ara Çözüm
Çift Zemin ve Dolaplı Zemin Sistemleri
Bu broşür bünyesinde, şu ana kadar “düzenli yollardan tamamlanan elektro tesisat’’ söz konusuydu. 
Ancak modern ofis ve çalışma hayatında her geçen gün biraz daha esneklik ön plana çıkmaktadır. Bu 
durum sadece çalışanlar açısından değil, aynı zamanda üzerinde dolaştığınız zemin açısından da geçer-
lidir. Çift zemin ya da dolaplı zemin sistemleri sayesinde, iş yerinde maksimum elektroteknik hareketliliğe 
sağlam yatırım yapılabilmektedir.
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Şebekeli ve Çift Zeminli
electraplan.DB-HB
İster büyük alanlı ofislerde, isterse bilgisayar sunucusu ya da fuar stantları içerisinde olsun electraplan.
DB-HB sistemi sayesinde, bina işletmecilerine her bir yüz ölçümü için maksimum esnekliğin tadını 
çıkarma fırsatı sunuluyor. electraplan.DB-HB sistemi, eklemeli levhalı çift zemin sistemleri için uygun 
olduğu kadar, kapalı şap ile kaplı dolaplı zemin sistemler için de uygundur. Prefabrik kurulum ağızları 
sayesinde besleme ünitelerinde de yer kalmaktadır. Üstelik kurulumu da son derece hareketlidir.

Plug & Play sayesinde yola devam
Ne kadar kolay olduğunu anlatalım: Hazır halde gelen kablo ve
prizli cihaz kutuları sayesinde, tek yapılması gereken, elektrik
şebekesini son kurulum aşamasında yerleştirmektir. İlerleyen
zaman içerisinde yer değişikliği ya da genişletme uygulamaları
da bir o kadar kolaydır. Çift zemin sisteminde, elektronik tesi-
sat her yerden erişime açıktır ve eklemeli zemin levhaları da
arzu edildiği takdirde, her yerden çıkarılabilmektedir

Toplama Noktaları üzerine dağıtmak yerine toplamak
Toplama noktalarının işlevi, yerin altında hiçbir şeyin
karışmaması için, enerji ve veri kablolarına düzen
sağlamaktadır. Desantralize, serbest kombine edilebilir topla-
ma noktaları, güçlü elektrik için elverişlidir (400 V besleme) ve
230 V besleme kabloları için tercihe bağlı olarak altı ya da on
iki dalgalı akım çıkışı sağlamaktadır. Hazır halde sunulan cihaz
kutuları sayesinde sistem tamamlanmaktadır.
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Tamamen Hazır: Dolaplı Zemin
.....Bu sistemde zemin, eklemeli levhalardan oluşmak yerine 
şap ile kapanmış açık bir doldurma yapısına sahiptir. Bunun 
için kaba, kaplama üzerine önceden hazırlanmış polis trol ya 
da plastik kılıf döşenir ve şap ile doldurulur. Kalıp elemanları, 
beslenme ünite boşluklarında arzu edilen yere takılmaktadır. 
Kablo bağlantıları çift zeminde olduğu gibi Plug & Play ile de 
uygulanabilmektedir.

İlk Bakışta Fark Edilecek 
Avantajlar
• Hem çift zemin hem de dolaplı zemin için uygun yapı

• Önceden hazırlanmış kablo ve cihaz kutusu sayesinde hızlı  
 kurulum

• Plug & Play tekniği sayesinde yüksek esneklik 
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Dere Tepe Düz
Zemin kalınlığına bağlı olarak Hager size iki çeşit 
gerilim alanlı kablo çıkışı sunuyor. Kablo alanlarını, 
çift zeminde açılan yuvarlak deliklere ya da dolaplı 
zeminde kalıp elemanlarının kullanılmasıyla 
açılmış deliklere monte edebilirsiniz. Hager kablo 
çıkışlarını ayrıca raf ya da çalışma masası gibi ofi s 
mobilyalarına da monte edebilir, bu sayede kariy-
eriniz için yukarıya doğru bir çıkış fırsatı da yakalaya-
bilirsiniz...

Peki, ya sonra ne yapıyoruz?
Kablo çıkışları, uygulamaya bağlı olarak zemin üzerinden 
dolaştırılıp yassı ya da yuvarlak zincir yardımıyla kombine 
edilir.

Yassı zincir, kapağın ortasındaki köprüye zahmetsiz bir 
şekilde takılmaktadır.

Yuvarlak zincir ise zemin ile çalışma masası 
arasında sağlam ama esnek bir bağlantı 
sağlamaktadır. 
*Bu konu ile ilgili 38. Sayfadan itibaren daha 
ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Sorunsuz Bir Besleme Şebekesi
Çift zemin ve dolaplı zemin için 
kablo çıkışları

Zemin siparişin verilmesi demek enerjiden kazanç sağlamanın vakti geldi demektir. Enerjiden kazanç 
sağlarken dikkat edilmesi gereken en ön önemli husus ise kabloya takılıp düşmekten kaçınmaktır. En 
pratik ve görsel çözümün ne olduğunu hemen söyleyelim: Hager kablo çıkışları. Dilediğiniz enerji ve 
veri miktarını mekanınız içerisinde seçtiğiniz noktaya getiriyoruz. Üstelik bunu zeminle bir bütün olarak, 
kapalı bir şekilde yapıyoruz.

Gerilim Alanı
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İster kuru...
Çeşitli zemin döşemeleri farklı 
şekillerde temizlenmektedir. 
Hager kablo çıkışları bu zemin 
döşemelerinin hepsi ile uyumlu-
dur. Kuru temizlenen zeminler için 
temizlemesi emilerek yapılan tekstil 
döşeme ürünler ile birlikte teslimat 
yapılmaktadır.

...ister ıslak temizlenen zemin
Örneğin fayans, taş, muşamba ya 
da PVC döşeme ürünleri gibi ıslak 
temizlenen zeminler söz konusu 
olduğunda, DIN standartlarına 
uygun, su taşkınına karşı koruy-
ucu entegre edilmiş kablo çıkışları 
kullanılmaktadır. Kablo dolaşımı, 
hazır zeminin üst kenarından 
30 milimetre yüksekliğinde 
bulunmaktadır.

*Bu konuyla ilgili 34. sayfadan itiba-
ren daha ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Kuru temizlik yapılan 
zeminler için çıkış 

Islak temizlik yapılan 
zeminler için su taşkınına 
karşı koruyuculu çıkış

İlk Bakışta Fark Edilecek 
Avantajlar
• Kapalı durumdayken düz yüzey 

• Büyük tesisat deliği (112 mm) sayesinde kolay kurulum

• Hem ıslak hem de kuru zemin için varyasyon 

• 20 mm ve üzeri zemin kalınlığı için uygulama imkânı

• Hem yassı hem de yuvarlak zincir ile bağlantı imkânı

• Halojensiz polyamit sayesinde dayanıklı yapı 
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Her Tencere için Doğru Kapak
Besleme ve Kurulum Üniteleri
Ticari amaçlı kullanılan binaları mantıklı bir şekilde işletebilmek için mevcut enerjiden daha fazlasına ihti-
yaç duyulur. Bu durum enerji konusunda olduğu gibi bilgi ve veriler için de geçerlidir. electraplan.VE-EE 
besleme ve kurulum üniteleri, müşterileriniz tarafından talep edilebilecek her şeyi sizlere sunuyor. Sistem 
her türde electraplan zemin tesisat sistemi ile uyum sağlar ve ihtiyaca göre 6 ile 12 kadar elektrik prizi ile 
donatılabilmektedir. Planlama sırasında mevcut olandan daha fazlasını elde edebilmeniz için, besleme 
üniteleri çeşitli malzeme, şekil ve renklerde sunulmaktadır.

Çıldırmak yerine rahatlamak
Cihaz kutuları, elektrik prizleri ve aksesuarlarınızın hepsi bir-
biriyle uyum içindedir. Tam uyumlu mandal sayesinde bütün 
aksesuarlar birbirine geçer. Bu sayede zahmetli vidalamalara 

ya da kabloları karmaşık hale getirmeye gerek kalmaz. Tüm 
cihaz kutularını, koruyucu kontak priz veya taşıyıcı köprü 
aparatları ile donatmak mümkündür.
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Paslanmaz Çelik 
Paslanmaz çelikten imal edilen edilen dayanıklı besleme ünite-
leri DIN standartları 1,5 kN birime kadar mukavemet yönerge-
sine uygun olarak hazırlanmıştır. En önemli avantajı ise ince 
kenarı sayesinde zemin üzerinde hemen hemen hiç dikkat 
çekmeyen yapıda olmasıdır. Görsel açıdan sunduğu zarif ve 
şık güzelliği dikkat çekmesine sebep olan tek etmendir.

Ebat: 6’lı ve 12’li priz kullanımı için 2 ebat

Şekil:

Alüminyum 
Taş fayanslar gibi kaliteli zemin kaplamalar söz konusu 
olduğunda alüminyum besleme ünitelerinin kullanılmaları 
daha uygundur. Topluma açık binalar, vitrin, tren garı ve hava 
alanı gibi yoğun kullanımın olduğu alanlarda ise Hager, 7,5 
kN birime kadar dayanıklılık gösterebilen alüminyum üniteleri 
sunmaktadır. Besleme üniteleri, sağlamlığıyla olduğu kadar şık 
görüntüsüyle de dikkat çeker. 

Ebat: Örneğin 6’lı veya 12’li priz kullanımı için 2 farklı  
 ebat

Şekil:

Polyamid
Polyamid, besleme üniteleri için standart bir malzemedir. 
Polyamid çerçeveleri 1,5 kN ( DIN yönergesi) birime kadar 
dayanıklıdır ve klasik ofis kullanımı için idealdir. 

Polyamid besleme üniteleri, esas itibariyle iki farklı renkte 
teslim edilmektedir. Müşterilerinizin alışılmışın dışında istekleri 
olması halinde belli bir sevkiyat oranından itibaren her çeşit 
RAL rengi sunulmaktadır.

Renk:  Gri (RAL 7011), Siyah (RAL 9005)

Ebat:  Örneğin 6, 9, 10 veya 12’li priz kullanımı için büyük  
 seçim imkânı

Şekil:
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Hangi yükseklikte 
olmalı?
Zemin ne ise besleme ünitesi de odur. Bütün şap türlerine uygun çözümlere Hager tesisat ürünleri saye-
sinde ulaşabilirsiniz. Çok ince şapın olduğu durumlar için standart üniteler devreye girer. Çok kalın taba-
kalarla karşılaşıldığında ise, ‚‘ağır koruyucuların‘‘ devreye sokulması yeterlidir. Hager tesisat ürünleri ile, 
bütünlüğün korunduğu bir sabitleştirme seti sayesinde kolaylaşan montajla birlikte, teknik açıdan her 
türlü zemin yüksekliğine karşı hazırlıklı olacaksınız!

40 mm’den 
itibaren

50 mm’den 
itibaren

Giderlerin kısılması amacıyla her gün şap katmanı biraz 
daha ince ölçülmektedir. 50 milimetrenin altındaki zemin 
kalınlığında, talep üzerine 1 milimetre kalınlıktaki sendzimir 
galvanize çelik saç ile WAGO-WİNSTA® gibi priz sistemlerini 
kabul edebilecek özel besleme üniteleri geliştirilmektedir.

Hager, 50 milimetrenin üzerindeki zemin kalınlığı için, Klapp-
deckel KDQ08 (kare) ile KDE04 (dörtgen) olmak üzere iki ultra 
yassı katlamalı kapaklarını programladı. Bu kapaklar, GBES2 
ya da GBM5050 cihaz kutuları ile kombine edilerek sekiz ya 
da dört tesisat cihazı ile donatılabilmektedir. Ek çözüm olarak 
veri hattı ile besleme yapmak da mümkündür.
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70 mm’den 
itibaren

100 mm’den 
itibaren

Standart besleme üniteleri 70 milimetre yüksekliğinden itiba-
ren ham zeminin üst kenarından tamamlanmış zemine kadar 
kullanılabilmektedir. Bu noktada cihaz taşıyıcıları açısından 
büyük bir tercih imkanı vardır. Özel bağlantıların standartlara 
uygun bir şekilde sarılmasına ihtiyaç duyulması halinde, 12‘li 
tesisat cihazı için, 3 cihaz kutusuna kadar bulunur. Aşağıdaki 
açıklamalarda gösterildiği gibi geniş bir montaj levha yelpazesi 
söz konusudur: 
• ST Model, SC-Simplex ve SC-Duplex Işık Dalgası Tekniği 
(GTVDM202/214/224)
• D-Sub 9 Model Veri Ses ya da Video tekniği
 (GTVDM301)
• XLR Model Ses Tekniği (GTVDM311)
• Kindermann Multimedia Bağlantı Modülleri (GTVDM331)

100 milimetre zemin yüksekliğinden itibaren de standart 
besleme ünitelerine alternatif olarak aynı zamanda paslan-
maz çelik kutuları kullanmak mümkündür. Paslanmaz çelik 
kutular, plastik eklerde olduğu gibi standart cihaz kutuları ile 
donatılabilir. Daha alçak yükseklikler için ek çözüm olarak 
paslanmaz çelik kutuları da kullanılabilir.
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Gücümüz:
5 milimetreden 23 milimetreye kadar 
döşeme çerçevesi
Elektronik tesisatın halledilmesinin ardından sıra son aşamaya gelir. İster halıfleks, isterse PVC, lami-
nat parke ya da taş olsun, zemin döşemesi çoğu zaman daha inşaatın planlandığı aşamada çoktan 
belirlenmiş olur. Her döşemenin kendine özgü kalınlığı olması sebebiyle, besleme ünitelerinin bağlantı 
kapakları basit bir şekilde zemin döşemesine yapıştırılırken, farklı oranda uyumluluk gösterir. Hager size 
mükemmel uyumu sağlayabilmek adına üç farklı çerçeve yüksekliğini de seçebilme imkanı sunmaktadır.
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PVC, muşamba, döşeme ürünleri için 5 Milimetre Çerçeve 
Yüksekliği
Çoğu PVC döşemeleri 3 ile 4 milimetre arası kalınlıkta 
olur. Standart besleme üniteleri, bu tür döşemelerin yanı 
sıra yüksekliği 5 milimetre olan halıfl eks ve muşamba gibi 
döşemeler için de uygundur.

Döşeme ürünleri ve laminat için 12 milimetre çerçeve 
yüksekliği
Çoğu halıfl eks ve laminat genelde 8 ile 10 mm arası bir Çoğu 
halıfl eks ve laminat genellikle 8 ile 10 milimetre arasındadır. 
Bazı laminat çeşitlerinin kalınlığı kullanılan yapıştırıcı ile 
birlikte artmaktadır. Bu noktada piyasada bulunan 10 mili-
metre yükseklikteki çerçeveler yeterlidir. Hager, 12 milimetre 
kalınlıkta çerçeve sunan tek tedarikçi konumundadır. Çerçeve 
kalınlığının fazla gelmesi durumunda zemin döşemesine alt 
döşeme olarak, kalınlığı 1 ile 2 milimetre arasında olan kapak 
destekleri uygulamak da mümkündür.mümkündür. 

23 mm Çerçeve Kalınlığı – Parke, fayans ya da taş için
Parke, fayans ya da taş döşeme için 23 milimetre çerçeve 
kalınlığı
Parke ya da taş fayans gibi zemin döşemeler söz konu-
su olduğunda Hager, 23 milimetre ya da 38 milimetre 
kalınlığa kadar uygulamaya göre değişebilen zemin boşluğu 
bırakabilecek paslanmaz çelik kutularla çalışmaktadır. Son 
derece kalın yer döşemeleri söz konusu olduğunda dahi, bu 
program sayesinde son derece temiz iş çıkmaktadır.

Her Türlü Bakım Derecesi İçin Doğru Çözüm
Bir zeminin hangi tür kirlenmelere maruz kaldığı göz önünde bulundurularak, zeminin ‚‘kuru temizlik‘‘ mi yoksa ‚‘ıslak temiz-
lik‘‘ mi gerektirdiğine bakılıp, temizlik kategorisi belirlenir. Bu kategoriler de kurulum aşamasında kullanılması gereken bağlantı 
çözümüne karar verir.

Kuru ve Nemli Temizlenen Zeminler 
Halıfl eks gibi temizliği emerek yapılan ya da laminat parke gibi 
nemli ama ıslak olmayan temizleme cihazları ile temizlenebilen 
zeminler, ‚‘kuru temizlenen zemin‘‘ olarak sınıfl andırılmaktadır. 
Bu tür zeminler söz konusu olduğunda, Hager‘in her türlü 
standart besleme üniteleri, kablo çıkışları ve pompalar tered-
dütsüz kullanılabilmektedir.

Islak Temizlenen Zeminler
Atölyelerdeki taş döşemeler gibi daha yoğun kirlenmelere 
maruz kalan zeminlerin sıvı temizlik maddeleri ile temizlenmesi 
gerekmektedir. Hager, bu tür ıslak temizlik gerektiren zeminler 
için, su taşkınına karşı koruyucu entegre edilmiş kablo çıkışları 
ve alüminyum ya da polyamid maddesinden üretilen sızdırmaz 
besleme üniteleri ile ‚‘su sızdırmayan‘‘ sistem bileşenleri 
sunmaktadır.
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Zeminden Çalışma Alanına
İç Mekân ve Çalışma Alanı için 
Bağlantı Sistemleri
Zemininiz için sipariş verdiniz! O zaman geriye her bir çalışma alanını ya da mer-
kezi giriş noktalarını, esnek bir şekilde her türlü gerekli bağlantıyı kullanarak kablo 
karmaşası ve takılarak düşme tehlikesi olmaksızın donatmak kalıyor. Bu noktada 
Hager size iç mekan bağlantı çözümleri için, pratik ve işlevsel imkanlardan kaliteli 
şık tercih imkanlarına kadar, geniş bir yelpaze sunmaktadır.



Kablo Curcunasından Nasıl 
Kurtulursunuz?
Zincirleyerek
Kimse kablo curcunasını sevmez. Üstelik bu kablolara sık sık 
ayağımızın takılabileceğini ve hatta 230 V ile dikkatsiz temaslar 
neticesinde canımızın yanabileceğini düşündüğümüzde daha da 
az severiz. İşte bu noktada Hager, hızlı ve emniyetli olduğu kadar 
ekonomik olan çözümleriyle imdadınıza yetişiyor. Ayakla basmalara 
karşı mukavemetli yassı zemin zincirler aranan çözüm olmaktadır.

assı ve ayakla basmaya karşı dayanıklı zincirler
Yassı zincirler, temiz ve birbirinden ayrılmış yollar üzerinden 
enerji ve veri akımını, tam da ihtiyaç duyulan yere taşırlar. 
Her bir zincir halkasının iki gözü bulunmaktadır: Biri elektrik 
için diğeri ise veri kabloları içindir. Yassı zincirler Hager’in 
tüm kablo bağlantılarına kolaylıkla takılabilir veya bir adaptör 
yardımıyla besleme ünitelerine bağlanabilirler. Kablolar, boylu 
boyunca zincire geçirilebilmekte ve arzu edildiği takdirde tek-
rar çıkarılabilmektedir.

Yuvarlak ve dik zincirler
Zemin ile çalışma masası arasına bağlantı kurmak 
istediğinizde, yuvarlak zincirler daha uygundur. Bunlar, gerilimi 
azaltan bir adaptör yardımıyla kablo çıkışına sabitlenmektedir 
ve emniyetli bir şekilde enerji ve veriyi yukarıya taşımaktadır. 
Hem yuvarlak zincirin hem de yassı zincirin halkaları, esne-
klik kullanımının maksimum olduğu hallerde dahi LWL Kablo 
Ürünlerinin zorunlu minimum bükülme derecelerini sağlayacak 
şekilde şekillendirilmiştir.

Plastik yassı zincirler, her türlü iç mekân dağıtım 
ya da köprüleme kanal sistemi ile kombine edi-
lebilmektedir. 

38



Kablo Curcunasından Nasıl 
Kurtulursunuz?
Zincirleyerek

Aşağıda İyi
Tercihe bağlı kullanılabilecek 50 cm 
uzunluğundaki zemin askısı ihti-
yaç halinde yassı zincirin zemine 
emniyetli bir şekilde sabitlenmesini 
sağlamaktadır.

Yukarıda İyi
Yükün arttığı durumlarda, üstünden 
geçmelere karşı koruma sağlayan 
dayanıklı çelik saç önerilmektedir. 
Arzu edildiği takdirde aksesuar olarak 
temin etmek mümkündür.

Aşağıda İyi
Yassı zincirleri farklı amaçlar için kul-
lanmak mümkündür: Bunları çalışma 
masasının altına monte ederek, 
cihazın durduğu yeri kablosuz bes-
leyebilirsiniz.
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Sabit mi hareketli mi?
Her bir yuvarlak ya da yassı zincir halkasını, zahmetsiz 
bir şekilde birbirine geçirmek suretiyle ayrı ayrı sabit 
bağlantı noktaları haline getirebilirsiniz. Sabitlenmiş 
halkaları birbirinden çektiğiniz takdirde tekrar hareketli 
zincire dönüşecektir.
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Masa Prize Nasıl Ulaşacak? 
Elektrik Dağıtıcısı ve Çalışma 
Alanı için Bağlantı Sistemleri
Bir elektronik tesisatının ne kadar esnek olup olmadığının hiçbir önemi olmaksızın eşyaların yeri 
değişirse, yeni priz ve veri bağlantıları gerekir. Bu bazı durumlarda o kadar kısa bir süre zarfında gerekir 
ki çoğu müşteri bu durum için yeni tesisat almaya gerek görmez. Hızlı ve cezbedici çözümü açıklıyoruz: 
Hager’in elektrik dağıtıcısı ve çalışma alanı bağlantı sistemleri. Bu sistemlerin olduğu yerde, uzatma 
kabloları tarih olacaktır. Bu sistem sayesinde tüm çalışanlarınız kendileri için gerekli olan bağlantıyı 
anında bulur ve böylece siz de ofi s içinde istediğiniz çalışma ortamını yakalamış olursunuz.
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Elektrik Dağıtıcısı: Dışı güzel, içi büyük
Hager mobil elektrik dağıtıcısının içi de en az dışı kadar harika 
bir yapıya sahiptir. Dışı, doğal eloksal kaplanmış alüminyum 
olup, içi gerekli elektrik prizi ve veri kutusu için ergonomik 
bağlantı gözüne sahip bir gövdeden oluşmaktadır. İç gözüne 
iki pencere üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Kablo, terci-
he bağlı olarak direkt zeminden, zemin üzeri kanal üzerinden 
ya da yassı zincirler üzerinden dolaşabilmektedir. Uzun gelen 
kablolar kablo askılarının yardımı ile gizlenebilmektedir. 

Elektrik dağıtıcısı, uygulamaya bağlı olarak Hager’in tesisat 
programı bünyesinde önceden hazırlanmış bağlantı modülleri 
ve ön bağlantı cihazları tarafından donatılmaktadır. Başlık 
levhası bünyesine üretici firma tarafından iki adet priz entegre 
edilmiştir. Entegrasyonu sağlanan bu noktalara notebook, şarj 
aleti ya da elektrikli süpürge bağlanabilir. 
Talep edildiği takdirde şalter ve priz kombinasyonu, çalışma 
alanı aydınlatması, aşağı indirilebilen çalışma alanı bağlantısı 
ya da tekerleri olan özel modeller temin edilebilmektedir.

Uzun Kablo Yerine Uzun Uzatma:
Çalışma Alanı Bağlantı Sistemleri
Arzu edildiği takdirde, tüm elektrik ve veri bağlantılarının kon-
trolü çalışma masası üzerinden sağlanabilir. Hager, çalışma 
alanı bağlantı sistemleri konusunda geniş bir yelpazeye sahip-
tir:

• Bağlantı Modülleri: 4 ile 7 adet priz, tercihe bağlı
olarak kontrol düğmesi, yüksek gerilim koruması ya da emir
uygulama fonksiyonu sağlanmaktadır. Bu modüller masaya 
sabitlenebilir
ya da elektrik dağıtıcısına entegre edilebilirler.
• Universal Bağlantı Bloku: 3 ile 5 adet priz, isteğe bağlı
olarak şalter ve 2’li veri bağlantısı ( RJ45 Kutulu Cat.6A)
• Ek Bağlantı Üniteleri: 3 ya da 4 priz, tercihe bağlı olarak
şalter ve 2’li veri bağlantısı
• Masa Kurulumu için Aşağıya İndirilebilir Bağlantı Üniteleri: 2 
ya da 3 priz, tercihe bağlı olarak 2’li veri bağlantısı

Güvenli Tarafta
Piyasada bulunan sıradan çoklu priz kabloları ile 
karşılaştırıldığında, birçok açıdan kendini kanıtlayan Hager, 
kanal prizleri, elektrik dağıtıcıları ve çalışma alanı bağlantı sis-
temleriyle maksimum esneklik sağlayan emniyetli bir şebeke 
için, önemli olan her türlü emniyet şartlarını yerine getirmek-
tedir.

* Halojensiz sentetik maddeden oluşan levha temeli ve başlık, açık gri (RAL 
7035) veya siyah gri (RAL 7021).
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Ne Kadar Yüksek Olsun İstersiniz?
Zemin bağlantı desteği tehalit.DAP
Çalışma alan dağılımının gelecekte de sabit kalması düşünüldüğünde tehalit.
DAP zemin bağlantı desteği gibi sabit bir tesisat çözümü önerilmektedir. Bu 
destek sayesinde elektrik ve veri arzu edilen her yere taşınabilmekte, kablolar 
zemin arasından dolaşmakta ve bu sayede prize elektrik takmak için kim-
senin eğilip bükülmesine gerek kalmamaktadır. Bu da iş yerinde ergonomiyi 
sağlamaktadır. Üstelik bağlantı desteğinin şık tasarımı da odaya ayrı bir hava 
katmaktadır.
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Güzel bir görüntü:
tehalit.DAP zemin bağlantı desteği, terci-
he bağlı temiz beyaz ya da doğal eloksal 
kaplanmış alüminyum temin edebilme 
seçenekleriyle her ofi se güzellik katacaktır.

Mükemmel Entegrasyon
tehalit.DAP, 650 milimetre standart 
yüksekliği sayesinde bütün standart 
çalışma masalarının altına sığabilmektedir. 
Bu özelliğiyle bir nevi beşinci elektronik 
masa bacağı olarak da düşünülebilir.

İster Tekli İster İkili
tehalit.DAP sistemi, Hager’in ön bağlantı cihaz 
tesisatı ve göz alıcı modüler tekniği ile esnek 
bir şekilde donatılabilir. İster sadece ön tarafta 
tekli uygulama isterse de ön ve arka tarafta ikili 
uygulama şeklinde, piyasada bulunan diğer 
cihazlara entegrasyonu sağlanabilir.

İlk Bakıştaki Avantajları
• Çalışma alanlarının şık ve zarif bir şekilde zemin tesisat  
 sistemlerine bağlanması

• Tek tarafl ı ya da çift tarafl ı cihaz imkânı 

• Ön bağlantılı elektrik prizi sayesinde kolay kurulum

• Piyasada bulunabilir bağlantı cihazlarını kurma imkânı 
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Daha Fazlasını İstemez miydiniz?
Özel Zemin Bağlantı Desteği
tehalit.DEP
Gözleriniz de sizinle birlikte çalışıyor!  Zemin bağlantı desteği sağlayan tehalit.DEP  güzel tasarıma ve 
kaliteli donanıma önem verilen bir yerde ilk tercihtir. Siyah eloksal kaplanmış alüminyumdan imal edilen 
oval temelli profili sayesinde, dekorasyona göz alıcı bir katkı sağlar. Mimarlık ofisleri, avukatlık büroları ya 
da doktor muayenehaneleri gibi görselliğin önemli olduğu iç mekanlar için idealdir.

Baştan itibaren ‘’tel üzerinde“
tehalit.DAP zemin bağlantı desteğinden farklı olarak, teha-
lit.DEP özel zemin bağlantı destekli modüler cihaz olarak 
donatılmıştır. Önceden tel döşenmiş modülün 5 adet prizi ve 4 
adet Cat.6 veri bağlantısı bulunmaktadır.

Bağlantı için ekstra
Bağlantıların yetmediği durumlarda, ek modül enteg-
re etmek mümkündür. Bu durumda kurulum profilin arka 
tarafına yapılmaktadır. Ürünle birlikte teslim edilen 3,5 m 
uzunluğundaki kablo sayesinde bağlantı için her türlü uygun 
ortamı elde edersiniz. 

Talep edildiği takdirde Hager, kişiye özel proje çözümleri de 
geliştirmektedir. 
*Bilgi için bakınız sayfa 50.

Tak, bağla ve bitti
Bağlantı desteğinin arka tarafındaki ek modülü 
devreye sokmak çok basit: Tek yapmanız gereken 
bağlamak.

İlk Bakışta Fark Edilecek 
Avantajlar
• Görsel şıklık

• Çalışma alanlarının zemin tesisat sistemlerine çok kolay bir 
şekilde bağlanması

• Daha önceden hazırlanmış modüler cihaz sayesinde hızlı 
bağlantı

• Tercihe bağlı tek taraflı ya da çift taraflı cihaz teçhizatı
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Hager’in Birlikte Sunduğu Özel 
Çözüm Önerileri
Hager’in bütün seri parçaları genel olarak müşterilerin tüm taleplerini karşılamaktadır. Ancak bazı iç 
mekanların zemin tesisatı konusunda daha özel gereksinimleri olabilmektedir. Üstelik müşterinizin kendi 
tarzını yansıtmak istediği bir vizyonu varsa, işler daha da zorlaşabilir. Böyle durumlarda Hager’in proje 
çözümlerini tercih etmeniz halinde tüm sorunlarınız anında çözülecektir.
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Ağır İş mi yoksa Temiz Hava mı?
Biz mümkün hale getiriyoruz
Hager zemin tesisat sistemleri, elektrik ve veri şebekesi için maksimum esneklik teminatı vermektedir. 
Üstelik klasik profi l şartlarına bir başka özellik daha ekleyerek: Ağzına kadar dolu bir tır ya da ekstra 
enerji dağıtımı yapılacak temiz hava… Yaratıcılığın sınırlarını hiçbir arzu zorlayamaz. 

electraplan Ağır Yük Konstrüksiyonu 
Otomobil galerileri, depolar ve imalathaneler SUV’ların, 
Forkliftlerin ya da TIR’ların giriş çıkış yaptığı zamanlarda ağır 
yükleri taşımak zorunda kalırlar. Hager, müşterilerinin talepleri 
üzerine, parça uzunluğu 2.000 mm, zemin kurulum yüksekliği 
70 mm olan şap bağlamalı döşemeler için ağır yük kanalları 
geliştirdi. Kanallar nivelman ayakları üzerine ekli halde bulunur 
ve boyunu kademesiz bir şekilde ayarlamak mümkündür. Ürün 
teslimatı ile birlikte, 10 mm kalınlıktaki çelik levhası sayesin-
de, 20.000 Newton’a kadar mukavemet gösterebilen ağır yük 
kutusu da verilmektedir.

Yüksekliği 
ayarlanabilir ağır 
yük kanalı

Gömülü çelik levhalı ağır 
yük kutusu
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Havalandırma bacalı tehalit.BKB 
tehalit.BKB, sipariş üzerine özel ölçülere uygun ayrı 
havalandırma bacası ile birlikte teslim edilmektedir. 
Havalandırma bacası sayesinde içeri giren temiz hava, 
paslanmaz çelikten imal edilmiş delikli bir kapaktan dışarı 
çıkmaktadır. Bu sayede, planlama açısından söz konusu ola-
bilecek sorunlar da buhar olup gitmektedir. Sistem, özellikle 
penceresiz oda, hol ve bodrumlar için idealdir.

Aşağıdan gelen temiz hava
Belli aralıklarla yerleştirilmiş özel zemin altı 
hortumları sayesinde, kanalın farklı gözlerine temiz 
hava akmaktadır.
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Her Standarta Uygu
Çalışma Alanı için Fikirler
Zanaatkarın mahareti tartışılmaz! tehalit zemin bağlantı desteği sayesinde bu öngörü, bir kere daha 
doğrulanmaktadır. Tehalit zemin bağlantı sistemi, uzunluk, renk ve cihaz donatımı açısından esnek bir 
şekilde, farklı müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor. Hager, zemin bağlantı desteklerinin yanı sıra; iç 
mekanın özelliklerine, müşterinin isteklerine ve eşyalara uygun olarak kişiye özel çözümler de üretmekte-
dir. 

Özel boyda, enerji hat ve kallysto® tasarımlı KNX multi fonksiyon şalterine sahip tehalit.DAP zemin bağlantı desteği
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Hager masaya davet ediyor
tehalit.DEP sunduğu tasarım desteği ile elektroteknik tasarım 
mobilya parçalarının arasına kolaylıkla girebilir. Bu sayede 
dönebilir masa tepsisini dergi gözü ya da laptop bölümü ola-
rak değerlendirmek mümkün olmaktadır. Desteğin üzerine 
yerleştirilen son derece dayanıklı yuvarlak ayaklar ise sistemin 
yerde sağlam durmasını garanti etmektedir.

Yukarıda ve Aşağıda Son Derece Başarılı
Masa kurulum çözümü, bağlantılarını masanın altına gizlemek 
isteyenlerin bekledikleri çaredir. Bu kurulum çözümü, eksiksiz 
besleme esnekliği sunmaktadır. İhtiyaç halinde kapatılması 
çok kolaydır. İş yerinde görsel açıdan düzen düşkünleri için en 
ideal tercihtir.

Hızlı kilit sayesinde hemen yerleştirilir 
Mobil tasarım ayaklı destek tehalit.DEP, yüksekliği ayarlanabi-
lir kaide üzerine uyumlu bir şekilde zemine yerleştirilir. Hızlı kilit 
sistemi sayesinde tüm mekanik ve elektrikli bağlantıların emni-
yetini tek bir hareketle sağlar. Müşteri ya da fabrika tarafından 
talep edildiği takdirde hızlı kilit tehalit.DAP’a entegre edilmesi 
de mümkündür.
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