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FISA TEHNICA
Priza dubla PT fara capac
230V+10%,  50 Hz,

A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

CARACTERISTICI:
• Carcasa produselor este robustø asigurând conectarea ušoarø a cablului de alimentare la aparataj, gradul de protecðie fiind asigurat de 
presetupele de cauciuc;
• Contactele întrerupøtorului/comutatorului sunt realizate din materiale de înaltø calitate, aliaje, cu o performanðø bunø împotriva arcului 
electric, ce nu se topesc;
• Lamelele folosite la prize sunt realizate din material neferos, cu o conductivitate electricø bunø ši o elesticitate de lungø duratø;
• Aparatajul este realizat din materiale de top, ce nu afecteazø mediului înconjurøtor, rezistente la impact, ignifugate ši cu o culoare ce 

rømâne neschimbatø în timp;
MASURI DE SIGURANTA:
• Aceste produse pot fi folosite in zone ce nu depasesc un grad de protectie mai mare de IP20;
• Se recomanda instalarea de catre un electrician autorizat;
• Se indeparteaza capacut prizei utilizant o surubelnita fina intre acesta si corpul prizei;
• Se efectueaza conectarea la reteaua electrica, min 8mm si se insurubeaza in bornele prizei;
Date tehnice: 
230V; 50Hz

Important:
Securitatea acestor produse, este garantata doar in conditiile, in care sunt 
respectate instructiunile. 
Asigurati-va ca toti utilizatorii acestui produs vor cunoaste aceste 
instructiuni.
Pentru circuitele exteriore se recomanda folosirea produselor speciale cu 
un grad de protectie mai ridicat de (IP54).
Acest corp NU se foloseste la iluminatul exterior, si nici in incaperile cu 
particule in suspensie de praf si sau apa, si in medii explozive; - Nu aruncati aceste produse impreuna cu gunoiul menajer; 

- Reciclatile la centrele specializate, daca este posibil;
- Pentru informatii referitoare adresati-va autoritatilor locale 
competente sau furnizorului dumneavoastra;

Caracteristici 

Tip: 11868

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Curent nominal: 10/16A

Grad de protecðie: IP20

Lungime (L, mm): 129

Latime (l, mm): 75

Inølðime (H, mm): 47

Greutate (gr): 198

Volum (cm3): 520

Cod EAN: 5948668011868

Bucøði cutie / bax: 50

IP20


