Produktový list
Podzemní výsuvná zásuvka IP 67
Označení:
Typ:
Typ:

STAKOHOME-SV-30B
3x zásuvka 230V
STAKOHOME-SV-40B
4x zásuvka 230V
Další typy (vybavení) na vyžádání

Popis:
Těleso a víko jsou z masivního hliníku (víko uzamykatelné). Držák zásuvek z PVC/černý. Pokud je toto provedení správně
zabudováno, mohou přes něj přejíždět auta (zatížitelnost 6,5t). Je vhodná pro venkovní použití. Přívod 1x Ø 25mm a 1x Ø
32mm.
Montážní pokyn: Používejte kabelové šroubení s druhem krytí IP 67. 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 při zavírání
(kvůli těsnosti) zatlačit a otočit klíčem.

Pozn.: Zásuvky 230V (na obrázku) se mohou ve skutečnosti barevně lišit (např.budou v černé barvě) a mohou být otočeny
o 90 stupňů.

Oblast použití:
Technické údaje:
Materiál:
Rozměry:
Váha:
Zatížitelnost:
Vybavení:

Venkovní i vnitřní prostory, garáže, vjezdy atd. V uzavřeném stavu druh krytí IP 67.
Těleso a víko - přírodní hliník eloxovaný. Držák zásuvek z PVC/černý.
Ø 210x230 mm (výška)
cca 9,5 kg
6,5t
400V 5/16A or 5/32A
Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny
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