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Elektrická lišta 

Montážní návod 

- Nevystavujte oh i ! 

- Nevystavujte vod  ! 

- Ur ené pouze pro instalaci
  v interiéru ! 

- Montáž by m l provád t     
kvalifikovaný elektriká

POZOR ! 

ORIENTACE LIŠTY 

V-DRÁŽKA

INDIKÁTOR 
"UP" = NAHORU

NEAKTIVNÍ 
ÁST 

Nevkládejte adaptér 
nebo dopl ky

NEAKTIVNÍ 
ÁST 

Nevkládejte adaptér 
nebo dopl ky
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Naznačte si pozice pro vstup kabelů a pro montážní otvory na zadní straně profilu.  
Na obrázku je příklad. 

Uvolněte šroubky krytu 
připojovacího terminálu a 
odejměte kryt. 

Odejměte prachový kryt z 
připojovacího terminálu 

Uvolněte držák kabelu a 
vysuňte ho ven 

Elektrický kabel prostrčte 
skrz držák kabelu  

Zasuňte a přišroubujte držák 
kabelu 

Založte prachový kryt. SFC2 držák nasuňte do drá   žek profilu z boku podle instrukcí viz 
"INSTALACE SFC2 DRŽÁKU" 

MONMONTÁ

Vyvrtejte / vyfrézujte naznačené otvory pro vstup kabelů a s a N . y r ov t o  í nž a mo ntá ďte boční kryty na konce 
profilu 

Pomocí šroubků připevněte 
boční kryty k profilu 

Naznačte pozice pro 
montážní otvory ve stěně

Silové a datové kabely prostrčte skrz připravené otvory profilu a 
profil umístěte na požadované místo montáže 

Nasaďte kryty šroubků Vyvrtejte montážní otvory do 
stěny 

Přiložte profil na místo a 
zasuňte hmoždinky 

Profil připevněte šrouby. Obr. B ukazuje příklad montáže. V případě potřeby spojení 
profilů použijte zarovnávací 
kolíky 

 
  

 

B. INSTALACE SFC2 AKTIVNÍHO MODULU (BOČNÍ PŘIPOJENÍ) 

Do držáku kabelu 
vystřihněte otvor pro vstup 
kabelu 

Přišroubujte vodiče k 
terminálu

Do prachového krytu 
vystřihněte otvor pro vstup 
kabelu 

Nasaďte a zatlačte SFC2 
aktivní modul do držáků tak, 
aby se pevně uchytil 

Pokud je třeba, na doplnění 
použijte SFC2 kryt v 
odpovídající délce 

C. INSTALACE SFC2 AKTIVNÍHO MODULU (ZADNÍ PŘIPOJENÍ) 

Přišroubujte kryt  
připojovacího terminálu 

Uvolněte šroubky krytu 
připojovacího terminálu a 
odejměte kryt. 

Odejměte prachový kryt z 
připojovacího terminálu 

Uvolněte držák kabelu a vysuňte ho ven do poloviny Vodiče prostrčte skrz držák 
kabelu dle vyobrazení 

Přišroubujte vodiče k 
terminálu

Do krytu připojovacího 
terminálu vystřihněte otvor

Přišroubujte kryt  
připojovacího terminálu 

Založte prachový kryt. SFC2 držák nasuňte do drážek profilu z boku podle instrukcí viz 
"INSTALACE SFC2 DRŽÁKU" 

Nasaďte a zatlačte SFC2 
aktivní modul do držáků tak, 
aby se pevně uchytil 

Pokud je třeba, na doplnění 
použijte SFC2 kryt v 
odpovídající délce 

A. MONTÁŽ SC PROFILU 

Montážní otvory 

Vstup elektrického kabelu 

Fázový vodi  (hn dý / erný) 

Uzem ovací vodi  (zelený / žluto-zelený) 

Nulový vodi  (modrý) 

P ED MONTÁŽÍ SI P E T TE ! 

Instalaci elektrických lišt smí vykonávat jen 
kvalifikovaný elektriká

JIŠT NÍ 
Elektrický okruh, do kterého je p ipojená 
elektrická lišta, musí být jišt ný pojistkou a 
zabezpe ený proti p etížení a zkrat m. 

UMÍST NÍ 
Elektrické lišty smí být instalované jen na místech 
vyhovujících bezpe nostním pravidl m a 
na ízením p íslušné zem . 

POVRCH 
Elektrické lišty smí být instalované jen na 
rovném povrchu.

PODLAHA / NÁBYTEK 

5 mm 

75 mm 
25 mm 

Minimální vzdálenosti p i instalaci SC: 

Technické údaje 

Jmenovité nap tí : 250V AC 
Jmenovitý proud : 40A max 
Frekvence : 50 / 60 Hz 
Teplota prost edí : -5oC až +40oC (nesmí 

p esáhnout pr m rnou 
teplotu 35oC b hem 24 
hodin) 

Max. délka lišty : 3600mm 
Stupe  ochrany : IP4X 
Materiál : hliník 
Izola ní materiál : polykarbonát 

INSTALACE SFC2 DRŽÁKU 

Doporu ená délka jednoho držáku 
200 mm 

Doporu ený po et držák  na 1 m délky 
1 držák na každých 500mm SFC2 aktivního modulu

 
Minimální vzdálenost 
Držák musí být vzdálený min. 80mm od konc  SFC2 aktívního 
modulu, aby byli dostupné p ipojovací terminály. 

Poznámka: Držáky  musí být umíst né mimo p ipev ovací šrouby. 

P IPOJENÍ VODI

Fázový vodi

Nulový vodi

Uzem ovací vodi

Indikace fázového, uzem ovacího a nulového vodi e 

Vodi e p ipravte následovn : 

10 mm 

10 mm 

40 mm 

50 mm 

MONTÁŽ

SFC2 Držák  nasuňte vždy do profilu z boku před ukotvením lišty na zeď

- 


