
  Montážny návod 
  na výklopnú zásuvku

     Postup inštalácie

Rozmery montážneho otvoru – naložená verzia

110mm
130mm
vonkajší rozmer-
výška

             225mm
   15 mm    15 mm

uchytenie uchytenie
do hĺbky 4mm do hĺbky 4mm

Pre zapustenú verziu zahĺbte vonkajšie rozmery zásuvky do hĺbky 3mm s rádiusom rohov R5 
a zahĺbenie pre uchytenie do hĺbky 7mm

Obr. 1

1.
spodného krytu. (Obr. 1)

2. Pomocou skrutiek prichytíte spodný kryt do pripraveného otvoru. 
(Obr. 2)     skrutky krytu

Obr. 2
3. Elektrická inštalácia: 

Elektrickú časť inštalácie realizuje výlučne odborná firma
s oprávnením na inštaláciu elektrických zariadení.

s izoláciou a s priemerom žily 1,5mm2.
Na prívod z elektrickej siete ohybný elektrický vodič s priemerom žily 1,5mm2. 
Po nainštalovaní zaistite elektrický prívod bezpečnostnou páskou 
vo vnútri zásuvky. 
Všetky zakončenia vodičov doporučujeme zaistiť tavným lepidlom.

Uistite sa, že je pripojený uzemňovací vodič!

   AE-PB03GU-53

265mm vonkajší rozmer – širka

záhĺbenie pre záhĺbenie pre 

skrutky zásuvkovnice

Odskrutkujte skrutky na zásuvkovnici a odnímte zásuvku zo 

Na inštaláciu zásuviek doporučujeme použiť pevný medenný elektrický vodič 

Na prechod kábla krytom použite káblovú prechodku.

Otvor pre zásuvku
225mm x 110mm



4.
a zaistite ju skrutkami z vrchnej časti. (Obr. 1)

(Obr. 3)

skrutky 

Obr. 3

uchytenie

UPOZORNENIE:

- Produkt je určený na použitie v interiéry. Nepoužívajte ho vo vlhkých priestoroch.
- Po stlačení tlačidla sa zásuvka pomaly otvára. Po otvorení je pripravená na použitie
- Napätie 230V/50Hz
- Maximálne zaťaženie 16A / 3600W

Smernice a nariadenia EÚ

Naše produkty spĺňajú predpisy a nariadenia smernice EMC 2004/108/EC o elektromagnetickej

V súlade s direktívou WEEE 2002/96/EC smernice o odpade z elektrických a elektronických
zariadení vás informujeme, že tento produkt nie je klasifikovaný ako domový odpad.
Jeho používaním sa nevystavujete negatívnemu vplyvu na zdravie a na životné prostredie.
O spôsobe jeho recyklácie sa informujte u predajcu.

vyprodukovaný a otestovaný v súlade s týmto nariadením, a neobsahuje žiadne nebezpečné 
látky v množstvách ktoré by mohli negatívne vplývať na zdravie ľudí a na životné prostredie.

Po ukončení elektrickej inštalácie zasunťe zásuvku do nainštalovaného krytu

Priloženým úchytením zaistite skrutkami elektrický kábel zo spodnej strany krytu.

kompabilite, ako aj smernice LVD 2006/95 /EC pre elektrické zariadenia.

V súlade so smernicou RoHS 2002/95/EC informujeme, že náš produkt bol naprojektovaný,
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