SH1

POZOR !

PěED MONTÁŽÍ SI PěEýTċTE !

- Nevystavujte ohĖi !

Instalaci elektrických lišt smí vykonávat jen
kvalifikovaný elektrikáĜ

- Nevystavujte vodČ !

JIŠTċNÍ
Elektrický okruh, do kterého je pĜipojená
elektrická lišta, musí být jištČný pojistkou a
zabezpeþený proti pĜetížení a zkratĤm.

- Urþené pouze pro instalaci
v interiéru !

Elektrická a datová lišta

- Montáž by mČl provádČt
kvalifikovaný elektrikáĜ

Montážní návod
MODULÁRNÍ SYSTÉM

Minimální vzdálenosti pĜi instalaci SH1:

UMÍSTċNÍ
Elektrické lišty smí být instalované jen na místech
vyhovujících bezpeþnostním pravidlĤm a
naĜízením pĜíslušné zemČ.
POVRCH
Elektrické lišty smí být instalované jen na
rovném povrchu.

MF1 montážní rámeþek

SH rohové vodítko

SH1 oddČlovací
pĜepážka dat

SH1 Profil
SFC2 držák

DS4 datový modul
SH boþní kryt

Jmenovité napČtí
Jmenovitý proud
Frekvence
Teplota prostĜedí

:
:
:
:

Max. délka lišty
StupeĖ ochrany
Materiál
Izolaþní materiál

:
:
:
:

5 mm

75 mm
25 mm

250V AC
40A max
50 / 60 Hz
-5oC až +40oC (nesmí
pĜesáhnout prĤmČrnou
teplotu 35oC bČhem 24
hodin)
3600mm
IP4X
hliník
polykarbonát

PODLAHA / NÁBYTEK

INSTALACE SFC2 DRŽÁKU
Zarovnávací kolíky

Technické údaje

PěIPOJENÍ VODIýģ

Doporuþená délka jednoho držáku
200 mm

Fázový vodiþ

Doporuþený poþet držákĤ na 1 m délky
1 držák na každých 500mm SFC2 aktivního modulu

UzemĖovací vodiþ

Minimální vzdálenost
Držák musí být vzdálený min. 80mm od koncĤ SFC2 aktívního
modulu, aby byli dostupné pĜipojovací terminály.

Nulový vodiþ

Poznámka: Držáky musí být umístČné mimo pĜipevĖovací šrouby.

Indikace fázového, uzemĖovacího a nulového vodiþe

INSTALACE DOPLĕKģ
Fázový vodiþ (hnČdý / þerný)

SH vnitĜní rohový prvek
Kryt šroubku

SFC2 kryt
SFC2 aktivní modul

SamoĜezné šroubky

SH vnČjší rohový prvek

Kompatibilní doplĖky:

UzemĖovací vodiþ (zelený / žluto-zelený)

Vodiþe pĜipravte následovnČ:

KH KuchyĖské háþky
KR KuchyĖské tyþky

Nulový vodiþ (modrý)

10 mm
50 mm

40 mm
10 mm

ORIENTACE LIŠTY

MONTÁŽNÍ ROZMċRY
LEGENDA:

INDIKÁTOR
"UP" = NAHORU

Délka stČny:
Délka lišty:

x
a

y
b

z
c

ŠíĜka boþního krytu = 5 mm
Vynechání pro vnitĜní rohový þlen = 37 mm
Vzorce pro výpoþty:
Délka lišty
a
b
c

NEAKTIVNÍ
ýÁST
Nevkládejte adaptér
nebo doplĖky
V-DRÁŽKA

NEAKTIVNÍ
ýÁST
Nevkládejte adaptér
nebo doplĖky

Vzorec
( x - 37 - 5 ) mm
( y - 37 ) mm
( z - 5 ) mm

MONTÁŽ
A.

MONTÁŽ (Pokračování)
D.

MONTÁŽ SH1 PROFILU

MONTÁŽ DATOVÝCH MODULŮ

Vstup datových kabelů
Montážní otvory

Vstup elektrického kabelu
Naznačte si pozice pro vstup kabelů a pro montážní otvory na zadní straně profilu.
Na obrázku je příklad.

Vyvrtejte / vyfrézujte naznačené otvory pro vstup kabelů a montážní otvory.

Nasaďte boční kryty na konce
profilu

Datový kabel prostrčte
skrz rámeček datového
modulu

Rámeček založte do
profilu

Pokud je třeba, doplňte
SFC2 kryt v odpovídající
délce

Datový kabel připojte k
datovému konektoru

Datový konektor připojte k
datovému modulu DS4

Modul DS4 založte do
rámečku

MONTÁŽ ROHOVÝCH PRVKŮ
VNITŘNÍ ROHOVÝ PRVEK

ODSTRANĚNÍ VRCHNÍ ČÁSTI ROHOVÉHO PRVKU PŘI MONTÁŽI POD NÁBYTEK
(a) Odstranění vrchní části vnitřního rohového prvku

Pomocí šroubků připevněte
boční kryty k profilu

Nasaďte kryty šroubků

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

Naznačte pozice pro
montážní otvory ve stěně

Vyvrtejte montážní otvory do
stěny

Vrchní část na odstranění

Přiložte profil na místo a
zasuňte hmoždinky

Línie
řezu

VNĚJŠÍ ROHOVÝ PRVEK
(b) Odstranění vrchní části vnějšího rohového prvku

Línie
řezu
Profil připevněte šrouby. Obr. B ukazuje příklad montáže.

B.

Datové kabely umístěte do
horního oddělení profilu

Vrchní část rohového prvku odstraňte podle pokynů
(a) a (b) vpravo

Na zachycení datových kabelů použijte SH1 oddělovací
přepážku dat. Použití této přepážky v celé délce slouží i jako
stínění pro datové kabely.

INSTALACE SFC2 AKTIVNÍHO MODULU (BOČNÍ PŘIPOJENÍ)

Uvolněte šroubky krytu
připojovacího terminálu a
odejměte kryt.

Odejměte prachový kryt z
připojovacího terminálu

Přišroubujte kryt
připojovacího terminálu

Do prachového krytu
vystřihněte otvor pro vstup
kabelu

C.

V případě potřeby spojení
profilů použijte zarovnávací
kolíky

Uvolněte držák kabelu a
vysuňte ho ven

Založte prachový kryt.

Do držáku kabelu
vystřihněte otvor pro vstup
kabelu

Elektrický kabel prostrčte
skrz držák kabelu

A.

Přišroubujte vodiče k
terminálu

MONTÁŽ VNITŘNÍHO ROHOVÉHO PRVKU

Zasuňte a přišroubujte držák
kabelu
Postupujte podle pokynů A.
1-5 Montáž SH1 profilu

SFC2 držák nasaďte do drážek profilu podle pokyn v
"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

Připojte kabely, aktivní
moduly a datové moduly

B.

INSTALACE SFC2 AKTIVNÍHO MODULU (ZADNÍ PŘIPOJENÍ)

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

Přišroubujte kryt
připojovacího terminálu

Založte prachový kryt.

SFC2 držák nasaďte do drážek profilu podle pokynů v
"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

Do krytu připojovacího
terminálu vystřihněte otvor

Dodržte rozměrové pokyny
pro montáž rohových prvků

Pokračujte podle pokynů A.
6-12 Montáž SH1 profilu

Nasaďte dolní SH rohov é v odítko, podle obr.

Nasaďte horní SH rohové vodítko, podle obr.

Nasaďte vnitřní rohový prvek a montáž je dokončená

MONTÁŽ VNĚJŠÍHO ROHOVÉHO PRVKU

Postupujte podle pokynů A.
1-5 Montáž SH1 profilu

Dodržte rozměrové pokyny
pro montáž rohových prvků

Nasaďte horní SH rohov é vodítko, podle obr.

Pokračujte podle pokynů A.
6-12 Montáž SH1 profilu

Připojte kabely, aktivní
moduly a datové moduly

Odstraňte vnitřní přepážku rohového vodítka, podle obr.

Nasaďte vnější rohový prvek a montáž je dokončená

Nasaďte dolní SH rohové vodítko, podle obr.

