
Dotnij szynę i wepnij łącznik prosty

Odetnij od przedniej części
odcinek 17mm (21/32")

szyny

Wepnij przednią
w tylną

część
szyny

Usuń folię ochronną z szyny
i łącznika prostego

Przymocuj tylną część
dwoma wkrętami w miejscu
zaznaczonych linii

MONTAŻ NAROŻNIKA
WNĘTRZNEGO Zamocuj szynę

Przytnij szynę
na żądaną długość

Wysuń na zewnątrz
przednią część .szyny

Zamocuj tylną część szyny

Przymocuj tylną część
do ściany dwoma wkrętami
z łbem niskim umieszczonymi
na końcach szyny.

szyny Wkręty muszą
znajdować się
min. 40mm
(1 1/2") od złącza.

Zaklej połączenie
taśmą izolacyjną

Wepnij łącznik

Zamontuj pokrywę
i kołki blokujące

Usuń folię ochronną
z szyny i pokryw

Wepnij przednią
w tylną

część
szyny

Pełna instrukcja dostępna na stronie
www.mainlinepower.com/downloads

Obwód elektryczny, do którego podłączana
jest instalacja Mainline musi być zabepieczony
wyłącznikiem nadpradowym o następujących
parametrach:

Wyłącznik nadpradowe musi być zgodny z normą

BS EN 60898-1 (ISO 60898-1)

Prąd znamionowy musi

być dobrany zgodnie z wymaganiami instalacji

elektrycznych, dla ochrony obwodu, do którego

podłączona jest instalacja Mainline Power Track,

maksymalne obciążenie 32A.

wyłącznika nadpradowego

Znamionowe napięcie

zasilania: 230V~/50Hz.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem

elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do

uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska

naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności

składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego

składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Ust. z dn. 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym Art.22.1 pkt 1,2.

Skrócona
Instrukcja
Montażu

Szyna zasilająca

Zaślepka
końcowa

Końcówka
przyłączeniowa
prawa

Końcówka
przyłączeniowa
lewa

Łącznik prosty

Narożnik
zewnętrzny

Narożnik
wewnętrzny



Zlokalizuj przewód zasilający

Wysokość

Głębokość

Szyna musi byćobudowana
od góry i dołu

nad podłogą

Zamontuj końcówkę
przyłączeniową

Nawierćotwory i wkręćwkręty

Podłącz przewód zasilający

Usuń10mm (3/8") izolacji z przewodów

L - faza
N - neutralny
E - ochronny

L - faza
N - neutralny

E - ochronny

Podłącz przewód zasilający

Zmierz

Zmierz

Przytnij

Zamocuj tylnączęśćszyny

Przymocuj tylnączęśćdościany
wkrętami złbem niskim w rozstawie
min. 600 mm (24”). Wykorzystaj linię
zaznaczonąna tyle s.

szyny

zyny

Wkręty muszą
znajdowaćsię
min. 40mm (1 ")
od złącza

Zaklej połączenie
taśmąizolacyjną

Zaklej połączenie
taśmąizolacyjną

Wepnij kostkęzasilającąZamontuj zaślepkę

Usuń2-4mm końcówki listew
miedzianych przed założeniem
zaślepki.

Wepnij przedniączęść
szyny w tylną

Zamontuj pokrywę

Zamontuj pokrywękońcówki
przyłączeniowej

Usuńfolięochronną
z szyny i pokryw

Zamontuj
pokrywę

Przymocuj tylnączęść
dwoma wkrętami w miejscu
zaznaczonych linii

MONTAŻNAROŻNIKA
ZEWNĘTRZNEGOZamocuj szynę

Przytnij szynę
nażądanądługość

Wysuńna zewnątrz
przedniączęść. szyny

Zamocuj tylnączęśćszyny

Przymocuj tylnączęść
dościany dwoma wkrętami
złbem niskim umieszczonymi
na końcach szyny.

szyny

Wkręty musząznajdować
sięmin. 40mm (1 1/2") od złącza.

Zaklej połączenie
taśmąizolacyjną

Wepnijłącznik
Wepnij przedniączęść
szyny w tylną

Usuńfolięochronną
z szyny i pokryw

Zamontuj pokrywę
i kołki blokujące

MONTAŻŁĄCZNIKA
PROSTEGO

Wkręty muszą
znajdować
sięmin. 40mm
(1 1/2") od złącza.

Przymocuj tylnączęśćdościany
dwoma wkrętami  złbem niskim
umieszczonymi na końcach szyny.

szyny

Zaklej połączenie
taśmąizolacyjną




