Produktový list
Podzemní zásuvka CEE, IP 67
Označení:
Typ:
Typ:

STAKOHOME-H23
1x CEE 5/16A IP67 400V, 2x230V
STAKOHOME-H23
1x CEE 5/32A IP67 400V, 2x230V
Jiné typy (vybavení) na vyžádání

Popis:
Podzemní zásuvka CEE se šroubovacím sklopným víkem bez rukojeti, pro venkovní použití. Zásuvka je zabudovaná v
úrovni terénu z hliníku, pojízdná osobními auty, standardní povrch přirozený hliník. Víko se šroubuje pomocí zvláštního
klíče.
Těleso je v uzavřeném stavu vodotěsné, IP67. Přívod boční a dole vždy 2 M32x1,5.
Montážní pokyn: Z podzemní zásuvky CEE musí být pravidelně odstraňovány nečistoty, oblast gumového těsnění je třeba
promazávat, jinak dojde ke ztrátě vodotěsnosti. Víko je potřeba šroubovat na doraz, aby bylo dodrženo krytí IP67. 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.
POZOR: Elektrickou přípojku smí provést pouze oprávněný elektrikář. Vstupy vedení musí být provedeny vodotěsně.
Používejte pouze flexibilní vodiče.

Oblast použití:

Venkovní i vnitřní prostory, v uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP67. v otevřeném stavu
je krytí IP54 (kryt zásuvek).

Technické údaje:
Materiál:
Rozměry:
Hmotnost:
Zatížitelnost:
Zásuvky/vybavení:

Těleso z hliníku
220x170, výška 230mm
cca 5500 g
Pojízdné pro automobily, zatížení 6tun
CEE 5/16A 400V/6h, CEE 5/32A 400V/6h, 230V, DATA RJ45, XLR.
Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny.
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MONTÁŽ PODZEMNÍ ZÁSUVKY

Podzemní zásuvky lze do země montovat nejrůznějším způsobem. Nejběžnější je vsazení do maltového lože a následné
vylití zbývajících volných prostor. PŘED montáží si prosím ujasněte, jakým způsobem chcete provést elektrickou přípojku.
Doporučuje se zakrýt PŘED montáží horní část lepicí páskou apod.
Otevření podzemní zásuvky, popř. odstranění zdvihacího prvku.
Víko pomocí speciálního přiloženého klíče (klíč se zasune do drážky ve víku) otevřít/odšroubovat proti směru hodinových
ručiček. Poté víko nadzvednout (po celé ploše ve vodorovné poloze), postavit svisle a nechat zaskočit. Víko je možné i
položit (pokud je vložka se zásuvkami zasunutá), pokud se otočí o 180° v jakémkoli směru a poté položit.
Vložku/tubus se zásuvkami vytáhnout až na doraz a pootočit asi o 30° ve směru hodinových ručiček, zdvihací prvek je tak
zajištěn proti spadnutí.
Připojovací zásuvku CEE a zásuvky odšroubovat a flexibilně propojit.
Vložení a zavření se provádí v opačném pořadí. Víko je potřeba šroubovat na doraz, aby bylo dodrženo krytí IP67
POZOR: Elektrickou přípojku smí provést pouze oprávněný elektroodborník. Vstupy vedení musí být provedeny vodotěsně.
Používejte pouze flexibilní vodiče.
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