
20

Radenie

Domové spínače sú určené na ovládanie svetel-
ných a silových obvodov v domových a podobných 
rozvodoch 10 AX, 250 V podľa STN EN 60 669-1. Sú 
certifikované aj na spínanie žiarivkového prúdu pod-
ľa tejto normy.

Stmievač osvetlenia je určený na sieťový rozvod 
230 V, + 6 ⁄ – 12 %, 50 Hz, s príkonom 60 – 400 W.

Domové zásuvky sú určené na pripájanie a spája-
nie pohyblivých prívodov elektrických spotrebičov  
v elektrických rozvodoch 16 A, 250 V podľa STN IEC 
60 884-1. Žalúziový tlačidlový ovládač bez aretácie 
umožňuje ovládanie žalúzií s elektrickým pohonom.

Šetrite čas a náklady.

Technické riešenie skrutkových svoriek umožňuje 
aj priebežnú montáž – jeden otvor vo svorke slúži na 
privedenie elektrického prúdu a druhý na jeho vyve-

denie do ďalšej zásuvky. Toto riešenie výrazne zjed-
noduší a zlacní elektrický rozvod vzájomným prepo-
jením zásuviek – nemusia sa používať rozbočovacie 
inštalačné škatule alebo pomocné svorkovnice.

Domové spínače a zásuvky je možné pripájať na 
medené aj hliníkové vodiče. 

Domové zásuvky anténne (TVR a TVRS) slúžia na 
prívod VF signálu. K dispozícii je priebežné a konco-
vé prevedenie TVR s dvoma modifikáciami útlmu.

Domové zásuvky telefónne ponúkame v prevede-
niach pre vlastné aj vonkajšie telefónne ústredne. 

Termosetové prevedenie (série Variant a CON-
TACT) je možné v zhode s STN 33 2312 montovať do 
nehorľavých aj horľavých hmôt tried A, B, C1, C2.

Drevené prevedenie (série LXD, LXDA, FLAT) je 
možné v zhode s STN 33 2312 montovať do nehorľa-
vých hmôt triedy A.
Domové spínače a zásuvky ponúkame v krytí IP 20.

Radenie 6

Radenie 6

Radenie 1 / 0 So

Radenie 6 So

Radenie 1 / 0 Radenie 1 So Radenie 1 Radenie 5Z

Radenie 5 B

Radenie 5A

Radenie 2

Radenie 6 So Radenie 5 B

Radenie 6 Radenie 6

Radenie 7 Radenie 6 Radenie 5

P

M

L

N


