
Instructiuni de utilizare:
  Izolatorul ELNIR 4 poli reprezinta soclul distribuitorului din tablourile electrice.

Caracteristici tehnice:
In conformitate cu EN 60664
InaltimexLatimexAdancime  - scund 70x90x15 mm

 - inalt 95x100x15 mm
Montaj bare de distributie bara CU stanat + filet M5 1 rand 15x3mm (MF0010-01081)

bara CU stanat + filet M5 1 rand 15x5mm (MF0010-01082)
Montaj pe contrapanou si pe profile metalice
Se comanda 2 bucati pentru un distribuitor.

Instructiuni de montaj:
 - Barele de cupru R S T N se aseaza pe orizontala de la stanga la dreapta, iar pe verticala
   de sus in jos.
 - Barele de cupru se fixeaza pe izolator in suruburi.
 - Contrapanoul se gaureste, pentru fixarea izolatorilor.
 - Izolatorul se prinde de contrapanou in holtsuruburi.
 - Conexiunile dintre barile de cupru si conductoare se fac cu cleme metalice sau papuci.
 - Pentru tablourile in carcasa metalica se recomanda acoperirea distribuitorului cu un 
   capac izolant.

Instructiuni de ambalare:
 - Produsele sunt ambalate in plastic.
 - Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea  produsului.
    
Instructiuni de transport:
 - Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si 
    a continutului.
 - Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi  distruse.
 - Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
 - Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul 
   transportului. 

Instructiuni de manipulare:
 - Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale
   de manipulare.

Instructiuni de depozitare:
 - Spatiu de depozitare trebuie sa fie  inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C 
    si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
 - Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.
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