POZOR !

- Nevystavujte ohňi !
- Nevystavujte vodě !

ELEKTRICKÁ LIŠTA

RH1 / RH2
Montážní návod

- U rčené pouze pro instalaci
v interiéru !
- Montáž by měl vykonávat pouze
kvalifikovaný elektrikář !

SLOŽENÍ
RH1 vnější pouzdro

Oddělovač kabeláže

SFC2 aktivní modul

P říčka

DC3 da tová vložka

K onc ov ka

Elektrická a d atová lišta RH1
kompletně smontovaná

ORIENTACE LIŠTY
INDIKÁTOR
"UP" = NA HO ŘE

Výro bce :
Eubiq Pte.Ltd
9 Joo Koon Crescent
SINGAPORE 629025
www.eubiq.com

D ov oz c e :
NORDSTAHL spol. s r.o.
Mudroňova 59
811 03 Bratislava
www.eubiq.sk

P rodejce :
PRODIX s.r.o.
Unhošťská 507
272 01 Kladno
www.eubiq.cz

V-DRÁŽKA

NEAKTIVNÍ
ČÁ S T
Nevk ládajte adaptér
nebo doplňky

NEAKTIVNÍ
ČÁ S T
Nevk ládajte adaptér
nebo doplňky

P!ED MONTÁŽ" SI P!E#T#TE !

Technické údaje

In!tal"ci #$#%&'()%*)+ l(št sm,
vykonáva&
-./0#
k valifikovan ý
elektriká1

!"enovité nap#t$ %%%%%%!%%&%'(0 V AC
!"enovitý pr)*d %%%%%%%%%!&%+0 Amp maximáln"
Frekvenc,
: #0 / 60 Hz
Teplota prost-,.$ %%%%%!!: -5oC .. + 40oC
(nesm$ p-,/0hn)*1
pr2m#rn)* teplotu
35oC 3#4," 24
hod5n)
Max. d678a lišty %%%%%%%%%%%& 3600 mm
Stupe! ochrany %%%%%%%%%%: IP4X
Materiál
%%: hliník
Izola"n$ materiál
%: polykarbonát

!"#$%&'
Elektrický okruh do kt!rého je p"ipojená
!#!$%&'($) lišta musí b*% +',%-.* po+istkou
a zabezpe"ený proti p$e%/žen/ a
0krat1

:#;1,<$= stol1 = min. 15 mm

UM'($%&'
2#!$%&'($3 lišty sm/ b*% in4talované %&'
na m/st!ch vyhovuj/c/ch
be zpe"nost n/ m pravi dl5m a
na"/0!./678"/4#1,.370!6-9

MONTÁŽ

Pomoc% $+&'/01 do
d(eva p(ipevn"te
p&'zdro k d,s.e stol'.

!"#$%& kon'"&
p()zdra pr(vle"te
napáj"cí k*bel s
p+,pravenými vodi"i
na p+ipojen% k
"-"./0,'.1 lišt2 SFC.

Pomoc!"#$%&'%()*& otvor+, v+ v-./#!,
p%&zd0e, opatrn. vytla"te +1+*2$34*%& lištu SFC z
v-./#!5% p%&zdra a úpln. j3 vy/,.2+.

V!"#$% p&'zdro
uložte do p(ipraveného
montážn%ho otvoru.

Do v!"#$%)&*p&'zdra
vyv+t,jte otvory
(Ø 2 mm) na
p(ipevnen% p&'zdra k
d,-., stol'.

Uvo!n"te #$%&'() krytu p*ipojovac+ho terminálu
,!,(-$./(01lišty SFC a 2&34,5-e kryt.

!"#$%&'% prachový kryt
z p(ipojovac)*+
terminálu.

Uvo!n"te drž#k vodi"$ a vysu!te ho do polovi%&.

Napáj!cí vodi"
pr"str"te drž#k!$ a
p%&'(")*)+,! vodi"e k
terminálu.

!ložte prachový kryt.

Vodi"e d!tového k!b"#$
p%ipojte na d!tový
konektor a konektor
nasa$te do d!tov&
vložky DC3.

POVRCH
)*+,-./0,12*išty sm3 b4- in5talované
6789+2na rovn1m povrchu. Minimáln3
-*7:;,< materiálu je 15 mm.

DOPORU#ENÉ ROZM!RY MONTÁŽN"HO OTVORU
Pr!"ez

P$íklad pr% d&"'( #"#')*+,'&-lišty 1000 mm

Bo!n! poh"#d

Horn# poh$%d

Horn# poh$%d
Zasu!te a p!"#$%&'&()*
drž+k vodi"*.

Rozm&ry
montážn#ho otvoru

Do krytu
p!ipojovac"ho
terminálu vy!ežte otvor
pr# vstup vodi"$.

P!ipevn%te kryt
p!ipojovac"ho
terminálu pomoc"
&'#()*+.

"#$%&'(p#)*dra
((pr#vle"te d+tový
((k+bel.

Montážn# otvor: 1005 mm x 70 mm

P#IPOJEN$ VODI#%

Fázový vodi"

Uzem!ovací vodi"

Vodi!e p!ipravte n"sledovn#:
Nad napáj!cí vodi" um"st#te odd!$ova" a
zatla"te ho do západek.

10 mm
50 mm

10 mm

40 mm

D"tové vložky DC3
zatla"te do západek v
p#$zd%e.

Odd!!ovac& p%&"ku p%isu!te k odd!'ova"(.

!"#$%&'($)* lištu SFC
nasa$te do p)*zdra a
p+itla"te tak, aby
zapadla.

Pr! montáž "#"$%&'($)*lišty RH1 platí kompletn+ postup 1 - 19.
Pr!*montáž "#"$%&'($)*lišty RH2 platí postup 1 - 13 a 19. V,-./+ p!0zdro RH2 neobsahuje pr!stor pr! d1%ové k1b"l2.

Fázový vodi" (hn!dý / "ern")

Indik'() fázového,
uzem!ovac&ho a
neutráln&ho vodi")

Neutráln& vodi"
Uzem!ovací vodi" (zelený / žl#to-zelený)
Neutráln$ vodi" (modrý)

