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Gniazdo hermetyczne AVE IP56
z uchylną pokrywą
• Gniazdo po prawidłowym zamknięciu pokrywy
i wychodzącego przewodu gwarantuje bezpieczeństwo oraz
zapewnia deklarowany stopień ochrony pod warunkiem
użycia:
- Wtyczki z wyjściem kablowym pod kątem 90° do poziomu
przedniego (patrz rys. 1);
- Wtyczki z prostym wylotem kabla do poziomu przedniego,
z maksymalną długością wtyczki nie większą niż 50 mm (patrz
rys. 2).
• Stopień ochrony: IP56
• Aby zagwarantować stopień ochrony obudowy, zawsze używaj
odpowiednich wtyczek do zainstalowanych gniazd i zawsze
sprawdzaj prawidłowe zamknięcie pokrywy z wtyczką.
• Prawidłowe zamknięcie pokrywy, zapewniające deklarowany
stopień ochrony, uzyskuje się dzięki gniazdom podłączonym
do kabli o średnicy od 5 mm do 11 mm.
• Aby zagwarantować stopień ochrony obudowy w jej zwykłym
zastosowaniu, użyj oryginalnych akcesoriów
• Stopień ochrony obudowy jest powiązany z dobrą konserwacją
uszczelki silikonowej i uszczelki kabla gniazda. Okresowo
sprawdzaj stan uszczelek. W przypadku pogorszenia jakości,
a w każdym razie co 2 lata, należy zastąpić uszczelkę
oryginalną częścią zamienną.
Uwaga: w przypadku użycia z produktami o niższym stopniu
ochrony niż pokrywka, zestaw obniży się do stopnia ochrony
produktu o niższym stopniu.
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
EN 60670-1: 2005
UWAGI
Warunki dotyczące okresu obowiązywania i gwarancji
produktów można znaleźć na stronie www.elektro-plast.pl
i w aktualnym katalogu handlowym.
Produkty będą sprzedawane w oryginalnym opakowaniu,
w przeciwnym razie sprzedawca i / lub instalator ma obowiązek
zastosować i przekazać instrukcje dostarczone wraz z
produktem i / lub opublikowane na stronie www.elektro-plast.
pl oraz w bieżącym katalogu handlowym dla użytkownika.
Produkty Z.P.H. Elektro-Plast Sp. z o.o. to produkty instalacyjne.
Powinny być instalowane przez wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zastosowaniami,
zgodnie z instrukcją przechowywania, użytkowania i
konserwacji Z.P.H. Elektro-Plast Sp. z o.o.
Instalatorzy są również zobowiązani do przestrzegania
ogólnych warunków sprzedaży, uwag, ogólnych ostrzeżeń,
warunków gwarancji, roszczeń i instrukcji technicznych
wskazanych na stronie www.elektro-plast.pl oraz w bieżącym
katalogu handlowym.

EN
Hermetic socket with hinged lid
AVE IP56
• The socket guarantees security and assures the declared
class protection after proper closing of lid with outgoing
plug, on condition of using:
- 90° cable plug as to the front level (see fig. 1);
- Straight plug with length not exceeding 50 mm as to the
front level (see fig. 2).
• Protection Class: IP56.
• To guarantee the protection class of the enclosure, always
use suitable plugs for the installed sockets and always check
the proper closing of the lid with plug in.
• The proper closing of the lid, assuring the declared
protection degree, is obtained by sockets connected to
cables with Ø from 5 mm to 11 mm.
• Use original accessories to guarantee the protection class
of the casing for its usual purpose.
• The protection class of the casing is related to good
maintenance of the socket's silicone gasket and plug's cable
gasket. Periodically check the condition of the gaskets.
In case of deterioration and/or every 2 years, replace the
gasket with original spare part.
Caution: in case of using with products of lower protection
class than the lid, the set's class will be lower.
NORM COMPLIANCE
EN 60670-1: 2005
ATTENTION
Duration and warranty conditions of products are available at
www.elektro-plast.eu and in valid catalogue.
Products shall be sold in the original packaging otherwise the
dealer and/or installer is obliged to apply and submit the
instructions provided with the product and/or published at
www.elektro-plast.eu and in valid catalogue for the user.
Z.P.H. Elektro-Plast Sp. z o.o. products are installation products.
They should be installed by qualified personnel in compliance
with the laws and regulations, in accordance with the Z.P.H.
Elektro-Plast Sp. z o.o. storage, use and maintenance
instructions.
Installers are also required to meet the general sales
conditions, notes, general warnings, warranty conditions,
claims and technical instructions indicated at www.elektroplast.eu and in the valid catalogue.

PRZED INSTALACJĄ SYSTEMÓW I AUTOMATYZACJĄ ZALECAMY, ABY UCZESTNICZYĆ W KURSIE SZKOLENIOWYM
I DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ.
BEFORE INSTALLING SYSTEMS AND AUTOMATION IT IS STRONGLY RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING COURSE
AND READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

Rys. 1 / Fig. 1

Wciśnij oba niebieskie przyciski
aby uchylić pokrywę gniazda.
/ Push the blue buttons to open.

Rys 2 / Fig. 2
Ø Min 5 mm
Ø Max 11 mm

Max
50 mm

Siedzisko na gniazdo Ave S45
/ Seat for Ave S45 socket
Kwadratowa puszka do montażu na ścianie
/ Square box for wall mounting

Stopień Ochrony
Protection Class

IP56

Uszczelka z neoprenu
/ Neoprene gasket
Gniazdo - Ave S45
/ Socket - Ave S45

Wtyczka z wyjściem kablowym 90 °
Plug with cable exit 90°

Siedzisko na złącze
uziemiające 45MM03
/ Seat for earth terminal 45MM03
Pokrywa
Lid

Przyciski do otwierania pokrywy
/ Push-buttons to open the lid

Uszczelka silikonowa z gniazdem
do wyprowadzenia kabla
/ Silicone gasket with seat for cable exit

