Produktový list
Nástavec pro podlahovou zásuvku
Označení:
Typ:

nástavec + ochranný gumový černý kryt

STAKOHOME-7700-2

Popis:
Těleso je z masivního PVC + gumový černý kryt. Nástavec je určen pro podlahové zásuvky STAKOHOME-7702-A,
STAKOHOME-7704-A.
Nástavec jako ochrana např.proti prachu a nečistotám. Kvůli otvorům v horní části pro kabel se již nejedná o krytí IP67.
Pozn.: Toto příslušenství je nutné dokoupit (v případě potřeby).

Oblast použití:

Venkovní i vnitřní prostory

Technické údaje:
Materiál:
Těleso z PVC-U + gumový kryt
PVC-U:
Zvláštní charakteristiky: Bez změkčovadel, dobrá mechanická pevnost.
Rozměry tělesa z PVC: Ø170 x 120 mm (výška)
Rozměry gumového krytu: Ø174 x 62 mm (výška)
V případě použití nástavce se odšroubuje hliníkové víko a místo víka se na podlahovou zásuvku přišroubuje (až na doraz)
příslušný nástavec. Uvnitř zásuvky (závity) musí být čisté a zbavené nečistot. Nezapomeňte, aby na nástavci bylo těsnění
(je součástí).
Poté se připojí požadované zařízení, kabely se protáhnou otvory v nástavci a víko se může položit (nelze již šroubovat)
zpět na nástavec. Na nástavec se přetáhne černý gumový kryt. Připojené kabely (od spotřebičů/zařízení) prochází otvory
v nástavci PVC a pod černým ochranným krytem dolů. Víko (které není v nástavci šroubovací) je možné nechat v nástavci,
aby byla zpevněná horní plocha.

Obr. Nástavec PVC + horní ochranný kryt

.

Obr.: Nástavec včetně gumového ochranného krytu.
Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny.
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Obr. Zabudovaná podlahová zásuvka, včetně použití nástavce PVC + ochranného černého krytu.

Obr. Podlahová zásuvka (nezabudovaná), včetně použití nástavce PVC + ochranného černého krytu.
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