
CZ-275-A
U0 230 V AC ± 10 %
Uc (L-N) 275 V AC
Uc (N-PE) 255 V AC
ISCCR 1,5 kArms

Ifi (N-PE) 100 A
IPE < 4 μA
Počet bran / number of ports: jedna / one
Instalace do krabice / Instalation into box
IP20 vestavěné / built-in
 B 16 A
J –20 °C  ...  +70 °C
vlhkost / humidity 5 %  ...  95 %

CZ
Návod k instalaci a užití

Přístroj může instalovat pouze kvalifikovaná osoba 
pro tuto činnost.
Musí být dodrženy národní normy (řada 
ČSN 33 2000,  IEC 60364....).
Před instalací musí být přístroj opticky 
zkontrolován, zda není mechanicky poškozen. 
V případě zjištěného poškození nesmí být 
instalován. Jeho použití je povoleno pouze 
v mezích parametrů uvedených v těchto 
instalačních instrukcích. 
V případě překročení těchto parametrů může dojít 
ke zničení přístroje a z tohoto důvodu i k možnému 
poškození připojených zařízení.
Otevírání nebo rozebírání přístroje vede ke ztrátě 
záruky.
Před instalací musí být přístroj řádně 
vytemperován, aby nedošlo k poškození vlivem 
kondenzované vlhkosti.

SK
Návod k inštalácii a použitiu

Prístroj môže inštalovať iba kvalifikovaná osoba 
pre túto činnosť.
Musia byť dodržané národné normy (rada 
STN 33 2000,  IEC 60364....).
Pred inštaláciou musí byť prístroj opticky 
skontrolovaný, či nie je mechanicky poškodený. 
V prípade zisteného poškodenia nesmie byť 
inštalovaný.
Jeho použitie je povolené iba v medziach 
parametrov uvedených v týchto inštalačných 
inštrukciách. V prípade prekročenia týchto 
parametrov môže dôjsť k zničeniu prístroja 
a z tohto dôvodu i k možnému poškodeniu 
pripojených zariadení.
Otváranie alebo rozoberanie prístroja vedie 
ku strate záruky.
Pred inštaláciou musí byť prístroj riadne 
vytemperovaný, aby nedošlo k poškodeniu 
vplyvom kondenzovanej vlhkosti.

D
Installations- und Gebrauchsanleitung

Das Gerät kann nur von einer für die Tätigkeit 
qualifizierten Person installiert werden.
Es müssen die nationalen Normen eingehalten 
werden (Reihe IEC 60364....).
Vor der Installation muss das Gerät optisch 
überprüft werden, ob es mechanisch nicht 
beschädigt ist. Fall eine Beschädigung festgestellt 
wird, darf es nicht installiert werden.
Die Anwendung ist nur im Rahmen der in dieser 
Installationsanleitung aufgeführten Parameter 
erlaubt. Im Falle der Überschreitung dieser 
Parameter kann es zur Zerstörung des Gerätes 
kommen und aufgrund dessen auch zu einer 
möglichen Beschädigung angeschlossener Anlagen.
Öffnen oder Auseinanderbauen des Gerätes führt 
zum Verlust der Garantie.
Vor der Installation muss das Gerät 
ordnungs gemäß temperiert werden, damit es 
nicht zu einer Beschädigung durch den Einfluss 
von kondensierter Feuchtigkeit kommt.

11 14 12

Red

11 14 12

Green
OK

11 14 12

Green
OK

11 14 12

Green
OK

OK

OKTest

BEEP

BEEP

GB
Installation instructions

Only electrically skilled person may connect and 
install the device. Safety regulations and 
international standards (IEC 60364....) must be 
followed. The device have to be check for visual 
damage before its installation. If there is any faults 
detected the device can not be installed. Its usage 
is permitted only within characteristics specified 
in these installation safety instructions. 
The equipment and device connected to can be 
destroyed by loads exceeding the values stated. 
Either opening or demounting of the device
invalidates the warranty. 
Prior to instalation,  the device must be temper 
properly in order to protect against 
the condensation moisture. 
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