Produktový list
Podzemní zásuvka IP 67
Označení:
Typ:

STAKOHOME-7705-E

1x CEE 5/16A nebo 5/32A 400V

Popis:
Těleso je z masivního PVC. Povrch víka je z ušlechtilé oceli 1.4301 V2A, tl. 1,5 mm, broušený. Pokud je toto provedení
správně zabudováno, mohou přes něj přejíždět osobní auta. Je vhodná pro venkovní použití! Přívod boční 2x M25.
Montážní pokyn: Používejte kabelové šroubení s druhem krytí IP67. Používejte pouze pružné vedení, aby byl zajištěn druh
krytí. Podzemní zásuvku zatlačit pomocí vodováhy do maltového lože apod. a mazaninou nebo podobnou hmotou vyrovnat
s terénem. Zbytek se potom vyplní maltou. Krabici je nutné pravidelně zbavovat nečistot, jinak nelze zaručit druh krytí.
Přípojku smí provést pouze oprávněný elektroodborník. Kabelové průchodky/vývodky použijte podle velikosti/průřezu
instalovaného kabelu. Kabelové přívody zajistěte tak (např.utěsňovací hmotou), aby byl přívod utěsněn a voda/vlhkost se
nedostala do zásuvky.
Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot. Víko zásuvky je nutné pevně/dobře
utáhnout pomocí klíče, aby bylo zaručeno krytí zásuvky.

Oblast použití:
Příslušenství:

Venkovní i vnitřní prostory, v uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP 67.
Typ: STAKOHOME-7700-1 Nástavec z PVC jako ochrana proti vodě při dešti (Ø170 x 120mm) –
nejedná se pak o IP67, Pozor: Tento nástavec je pro max.průměr kabelu 10 mm, tzn.kabel
max.5x1,5.
Typ: STAKOHOME-7706 Hliníkový stavěcí kroužek, např. pro terasy
Příslušenství je nutné dokoupit (v případě potřeby)

Technické údaje:
Materiál:

Těleso PVC-U, povrch víka je z ušlechtilé oceli/nerez 1.4301 V2A, broušený.

PVC-U:

Zvláštní charakteristiky: Bez změkčovadel, dobrá mechanická pevnost, odolnost proti kyselinám
a alkáliím. Typické aplikace: garáže, autosalony, čističky vod, plovárny.

Rozměry:

170x122 mm

Hmotnost:

cca 2600 g

Zatížitelnost:

200 kg

Zásuvky/vybavení:

230V, VGA, RJ45, XLR, TAE.
Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny
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