
Actassi udtag 
og montagebokse



Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og 
montagebokse - som tidligere var kendt under navnet 
LexCom®. 

Nyhederne er både en markant opgradering og en 
udvidelse af det eksisterende sortiment, og de er udviklet 
med fokus på én ting: At gøre det nemt for dig som 
installatør at arbejde med.

Tid er penge, og med de nye udtag og montagebokse 
kan du endnu hurtigere udføre en korrekt, fleksibel og 
sikker datainstallation. Samtidig opnås en datainstallation, 
som designmæssigt passer perfekt sammen med den 
øvrige el-installation. Det er også nemt efterfølgende at 
foretage ændringer eller inspektion af installationen.

Nyhederne er
> Udtag, LK FUGA®

> Udtag, LK OPUS 66®

> Montagebokse, LK FUGA SOFTLINE®

> Panelunderlag, LK FUGA SOFTLINE®.

Alle har integreret, vendbart opmærkningsfelt, der passer 
til 9 mm DYMO-strimmel. 

Tilbehør
> Farvekodebjælker - rød og grøn medfølger, otte 

forskellige farver kan bestilles
> Støvlåg med eller uden integreret farvekode - vælg 

rød, grøn eller transparent
> Blændpropper.

Nemt at arbejde med
Uanset hvilket udtag eller montageboks du vælger, får du 
et gennemtænkt produkt, som er nemt at arbejde med.
Konnektorer monteres uden brug af montageramme 
og kan hurtigt demonteres igen. Det integrerede 
opmærkningsfelt passer til 9 mm DYMO-strimmel og 
kan vendes, så mærkningen er skjult i den færdige 
installation. Desuden kan opmærkningsfeltet låses 
permanent i udtagene med et enkelt klik.

Farvekoder og støvlåg klikkes på forfra, helt uden brug 
af værktøj, og kan derfor nemt skiftes, hvis der senere 
er behov for at ændre i installationen. Alle udtag og 
montagebokse er designet med god plads til kabler og 
konnektorer og kan bruges til både Actassi-netværk, LK 
IHC Net® og LK IHC Net® Basic.

Montageboksene er vendbare (kan monteres vandret 
eller lodret) og har flere kabeltilgange.

Ny generation af Actassi 
udtag og montagebokse
- nemt, fleksibelt og gennemtænkt

Nemt, fleksibelt 
og gennemtænkt
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Uanset om din kunde har valgt LK FUGA® eller LK OPUS 
66® til sin installation, er der et Actassi dataudtag, der 
passer til. Det spiller heller ingen rolle om datanetværket er 
Actassi, LK IHC Net® eller LK IHC Net® Basic. Hvert udtag 
passer til alle slags konnektorer.

LK FUGA®

I LK FUGA® design består det opgraderede Actassi 
program af følgende to udtag i hvid, lysegrå eller koksgrå:
> 1 modul til en Actassi konnektor
> 1 1/2 modul til en eller to Actassi konnektorer.

LK OPUS 66®

I LK OPUS 66® design er der følgende to nye Actassi 
udtag, også i hvid, lysegrå eller koksgrå:
> 1 modul plan til en eller to Actassi konnektorer
> 1 modul skrå til en eller to Actassi konnektorer.

Nemme at montere og afmontere
Actassi udtagene er udviklet med særlig fokus på nem 
og hurtig montering:
> Konnektor klikkes fast uden værktøj
> Montageramme ikke nødvendig
> Hurtig demontering af konnektor - udløses forfra med 

skruetrækker
> Inspektionshul i LK FUGA® 1 1/2 modul udtag gør det 

nemt at kontrollere installationen.

Endnu flere fordele
> Integreret, vendbart felt til opmærkning med 9 mm 

DYMO-strimmel
> Farvekodebjælker i rød og grøn medfølger
> Stort udvalg af tilbehør: Flere farvekodebjælker,  

støvlåg med og uden farvekode samt blændpropper.

Actassi dataudtag  
- LK FUGA® og LK OPUS 66®

 LK OPUS 66® LK FUGA®
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De nye Actassi montagebokse er i LK FUGA SOFTLINE® 
design og findes i fem varianter: To montagebokse og et 
panelunderlag til kobberinstallationer, og to montagebokse 
til fiber. Alle bokse kan leveres i hvid eller lysegrå.

Montagebokse til kobberinstallation
> 1 1/2 modul med plads til en eller to Actassi konnektorer
> 2 1/2 modul med plads til op til fire Actassi konnektorer.

Panelunderlag til kobberinstallation
> 2 modul med plads til op til fire Actassi konnektorer. 

Montagebokse til fiberinstallation
> 1 1/2 modul med plads til op til fire SC eller otte LC-stik
> 2 1/2 modul med plads til op til fire SC eller otte LC-stik.

Nem montering
Takket være det fleksible design bliver dit arbejde som 
installatør nemmere med de nye montagebokse.

Først og fremmest er det slut med at bestille underlag, 
rammer og udtag separat til hver boks. Ud over det ønskede 
antal konnektorer skal du nu blot bestille den ønskede boks 
- så har du alt, hvad du skal bruge til installationen.

Konnektorer klikkes direkte på plads i boksen uden brug 
af montagerammer og kan nemt demonteres igen med et 
enkelt klik med en flad skruetrækker. Det samme gælder for 
låget, som også monteres og demonteres helt uden skruer.

Elegant afslutning
Helt unikt er, at de nye bokse kun er 32 mm dybe. 
Det gør, at de kan monteres ved siden af andre LK 
FUGA SOFTLINE® underlag uden at fylde mere end 
installationens øvrige komponenter.

Patchkabler føres ud af boksen fladt langs væggen. 
Dermed er de beskyttet mod slag og stød, og den 
færdige installation med kabler i boksen bliver ikke 
dybere end boksens egen dybde på 32 mm.

Boksens låg går helt ind til væggen. Det gør det 
nemmere at male væggen omkring boksen og derefter 
klikke låget på for et perfekt resultat.

Masser af valgmuligheder
Boksene kan monteres vandret eller lodret med stik 
til en af siderne, i bunden eller i toppen af boksene, 
mens udslagshuller giver flere valgmuligheder for 
kabeltilgang. Udslagshullerne gør det samtidig nemmere 
for installatøren at arbejde med konnektorer og kabler 
i boksen i normal arbejdshøjde, selv om den færdige 
installation fx skal afsluttes ved gulv.

Indvendigt er der god plads til kabler og konnektorer, og 
fiber-boksene har desuden integrerede plastiktapper til 
både aflastning og opspoling af fiberlederne.

Kombination af kobber og fiber
Med 2 1/2 modul montageboks til fiber er det også muligt 
at kombinere kobber- og fiberkonnektorer i samme udtag, 
alt efter kundens behov og ønsker. Det giver en flot 
afslutning på installationen, fx i boliger, hvor der både er 
fibernet fra energiselskabet og kobberkabel til telefoni.

Samme tilbehør - samme fordele
De nye montagebokse deler tilbehør og fordele med det 
øvrige sortiment af opgraderede Actassi udtag:
> Integrerede opmærkningsfelter passer til 9 mm  

DYMO-strimmel
> Samme sortiment af farvekodebjælker og støvlåg
> Støvlåg og farvekodebjælker monteres uden brug af 

værktøj
> Kan afmonteres/skiftes uden at afmontere konnektorer.

Også til Consolidation Point
Actassi montagebokse er også velegnede til 
consolidation point-løsninger. De monteres nemt på 
lasker på fx kabelbakker over nedhængte lofter og 
gitterbakker under gulve.

Montagebokse 
og panelunderlag
Med montagebokse og panelunderlag sætter Actassi nye standarder 
for enkel og pæn afslutning af synlige netværksinstallationer, uanset om 
der er tale om kobber- eller fibernetværk.
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Med opgraderingen til Actassi udtag og montagebokse 
introduceres samtidig en helt ny ”familie” af tilbehør 
og fordele. Uanset hvilke produkter, du bruger i 
installationen, er fordelene de samme. Og tilbehør som 
farvekodebjælker, blændpropper og støvlåg kan bruges i 
alle nye udtag og montagebokse.

Integreret felt til opmærkning
Alle nye Actassi udtag og montagebokse har integreret 
felt til opmærkning:
> Passer til 9 mm DYMO-strimmel
> Kan vendes, så det ikke er synligt, når installationen er 

færdiggjort
> Kan låses fast i udtag ved behov for permanent 

mærkning.

Blændpropper
> Nemt at afblænde huller, der ikke skal bruges.

Farvekodebjælker
> Klikkes på forfra uden brug af værktøj
> Kan afmonteres-/udskiftes uden at demontere 

konnektoren fra udtaget
> Rød og grøn medfølger som standard
> Vælg mellem otte farver som ekstra tilbehør
> Nemt at skifte ud med støvlåg
> Leveres i bjælker á seks enheder
> Emballeret i perforeret plastikpose, som er nem at åbne.

Støvlåg
> Fås i transparent og med indbygget farvekodning
> Klikkes på udtaget forfra, uden brug af værktøj
> Kan afmonteres/udskiftes uden at demontere 

konnektoren fra udtaget
> Emballeret i perforeret plasticpose, som er nem at åbne.

Actassi: Samme tilbehør 
- samme fordele
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Masser af 
muligheder
Actassi dataudtag og montagebokse er alsidige, fleksible 
og gennemtænkte. Og de er designet, så de passer til den 
eksisterende el-installation, både LK FUGA® og LK OPUS 66®.

For eksempel i private boliger og mindre erhverv, i store 
virksomheder og institutioner. På væggen, i kanaler, i standere 
og gulvbokse. Over nedhængte lofter, under gulve og som 
consolidation point-installationer.

Mulighederne er mange. Uanset hvor din kunde har brug for 
datanetværk med flotte afslutninger, der er til at arbejde med, 
er Actassi dataudtag og montagebokse det oplagte valg.

Se en animeret præsentationsvideo af de nye Actassi dataprodukter 
på www.lk.dk/actassi-film 

Du kan også downloade og bestille flere eksemplarer af denne 
brochure på www.lk.dk/download

FUGA T1 Actassi 
FOR 1XRJ45

Farve El nummer LK nr.
Hvid 10 88 010 956 588D6011
Koksgrå 10 88 010 969 588D8011
Lysegrå 10 88 010 972 588D5011

Actassi PANELUNDERLAG 
2 M FOR 4XRJ

Farve El nummer LK nr.
Hvid 10 88 011 214 588D6048
Lysegrå 10 88 011 227 588D5048

Actassi MONTAGEBOKS 1,5 
M FOR 2XRJ

Farve El nummer LK nr.
Hvid 10 88 011 230 588D6042
Lysegrå 10 88 011 243 588D5042

Actassi MONTAGEBOKS 2,5 
M FOR 4XRJ

Farve El nummer LK nr.
Hvid 10 88 011 272 588D6046
Lysegrå 10 88 011 285 588D5046

Actassi MONTAGEBOKS 1,5 
M FOR FIB

Farve El nummer LK nr.
Hvid 10 88 011 256 588D6041
Lysegrå 10 88 011 269 588D5041

Actassi MONTAGEBOKS 2,5 
M FOR FIB

Farve El nummer LK nr.
Hvid 10 88 011 298 588D6045
Lysegrå 10 88 011 308 588D5045

BLÆNDPROP
FOR FIBERBOKS

Farve El nummer LK nr.
Hvid 10 86 018 316 108Y7183
Lysegrå 10 86 018 329 108Y7184

MONTAGERAMME
FOR FIBERADAPTOR

Farve El nummer LK nr.
SC-simplex 10 86 019 629 108Y7250 
ST-simplex 10 86 018 358 108Y7190

FUGA T3 Actassi 
FOR 2XRJ45

Farve El nummer LK nr.
Hvid 10 88 010 985 588D6032
Koksgrå 10 88 010 998 588D8032
Lysegrå 10 88 011 007 588D5032

OPUS66 PLAN Actassi 
FOR 2XRJ45

Farve El nummer LK nr.
Hvid 10 88 011 010 588N6012
Koksgrå 10 88 011 023 588N8012
Lysegrå 10 88 011 036 588N5012

OPUS66 SKRÅ Actassi 
FOR 2XRJ45

Farve El nummer LK nr.
Hvid 10 88 011 049 588N6022
Koksgrå 10 88 011 052 588N8022
Lysegrå 10 88 011 065 588N5022

BLÆNDPROP Actassi 
FOR UDTAG

Farve El nummer LK nr.
Hvid 10 88 011 078 338T6030
Koksgrå 10 88 011 081 338T6031
Lysegrå 10 88 011 094 338T6032

STØVLÅG FOR UDTAG 
MED KONNEKTORER

Farve El nummer LK nr.
Grøn 10 88 011 188 338T6015
Rød 10 88 011 191 338T6016
Transp. 10 88 011 201 338T6017

FARVEKODE FOR UDTAG
Farve El nummer LK nr.
Sort 10 88 011 104 338T6020
Blå 10 88 011 117 338T6021
Grøn 10 88 011 120 338T6022
Rød 10 88 011 133 338T6023
Gul 10 88 011 146 338T6024
Lysegrå 10 88 011 159 338T6025
Koksgrå 10 88 011 162 338T6026
Hvid 10 88 011 175 338T6027

6 stk.



Schneider Electric Danmark A/S
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Da standarder og produkter er under kontinuerlig udvikling, vil oplysninger 
i denne brochure ændres løbende. Schneider Electric Danmark A/S tager 
forbehold for disse ændring samt trykfejl og mangler i øvrigt.


