Produktový list
Podlahová zásuvka
Označení:
Typ:
Typ:

STAKOHOME-9902-D
2x zásuvka 230V
STAKOHOME-9902-Dnw
1x zásuvka 230V, 2x RJ45 Cat.6a
Další typy (vybavení) na vyžádání

Popis:
Podlahová zásuvka z masivního hliníku s vkládacím víkem (které je při zavření zaaretované). Víko lze otevírat a zavírat bez
nástroje (ručně). Pro otevření víka stačí jeden úkon prstem a víko se tlakem pružiny mírně nadzdvihne. Západkový uzávěr
víka se stejně snadno aretuje po lehkém stlačení při zavírání. Víko se samovolně nezvedne pouhým tlakem/zatlačním
na plochu víka např.po šlápnutí na víko.
Víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru. Víko: přírodní hliník eloxovaný,
pootočením víka o 180° je krytí IP65 (při nezapojení kabelů). Předpokladem je odborná instalace.
Provedení je obzvlášť vhodné pro zdvojené podlahy. Podlahová zásuvka se instaluje shora a upevní se za pomoci bočních
závrtných šroubů, popř. montážního lepidla. Přívod boční a zespoda: celkem 4x 25 mm otvory. Montáž a zapojení musí
provádět odborná firma/resp.pracovník s potřebnou kvalifikovanou odborností. Přiložené plastové záslepky Ø25 mm
můžete použít jako záslepky nebo i jako průchodky (provrtáním) pro jednotlivé kabely.
Do víka nelze vložit podlahová krytina.
Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot.

Oblast použití:

rodinné domy, byty, kanceláře (např.dvojité podlahy).
IP65 – pootočením víka o 180°(při nezapojení kabelů od spotřebiče – zástrček),
IP20 - při používání (při zapojení kabelů)

Technické údaje:
Materiál:

Těleso, věnec/rám, víko přírodní hliník eloxovaný (matný),
držák přístroje/zásuvky je hliníkový

Možné barvy:
Rozměry:
Hmotnost:
Zatížitelnost:
Zásuvky/vybavení:

Černá, mosaz
Věnec/rám Ø 170 mm, krabice cca. Ø150x71 mm
cca 1400 g
osobní automobil (bodové zatížení 900 kg)
230V, VGA, RJ45, XLR, TV-SAT, TAE, USB, HDMI atd..
Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny
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