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Koblingsskjema:

Teknisk data:
Spänning: 250VAC 50Hz / överkoppling 400V
Belastning: 3x2,5A
Anslutning: Hissklämmor, skruv för 3x2,5mm2

Kapslingsklass: IP21
Certifierad av NEMKO, SEMKO och FIMKO enligt. IEC 60669 - 2 - 3 (1997) og CISPR 14.

Funksjon:
Fastmontert 3-veis Euro-stikkontakt i ELKO RS design for
tilkobling av dobbeltisolerte apparater (      klasse II) med 2,5A
Europlugg. Stikkontakten leveres som RS1030 Påvegg, RS1031
innfelt og ELKO Plus. RS1031 og ELKO Plus passer i enkel innfelt
veggboks og leveres i sentralutførelse. Den kan derfor monteres
i 2-til 5-hulls kombinasjonsplate (L572-L573-L574-L575). Ved
påvegg kombinasjonsmontasje må 33mm påveggkappe (L889-
dobbel eller L890-trippel) benyttes.

Installasjon:
Nordiske el-myndigheter tillater nå «Stikkontakt for bruk av
klasse II og klasse I plugg i kombinasjon» (jf ELSIKKERHET
57). Dette betyr at Euro-stikkontakt  kan inngå i den faste
installasjon sammen med vanlig jordete stikkontakter (i kurser
med vanlige kabeldimensjoner og vern).
 
Med den nye Euro-stikkontakten og vanlig jordet stikkontakt kan
man «komponere» en fleksibel stikkontakt installasjon, som
tilpasses rommets funksjon og de typer apparater som vil bli
tilsluttet rommets stikkontakter. ELKO Euro-stikkontakt gir:

• Stikkontaktinstallasjon med større brukervennlighet og komfort
(flere uttak).

• Høy sikkerhet; leveres kun i barnesikret utførelse, eliminerer
bruk av skjøtekontakter.

• Mer estetisk og «logisk» installasjon.
Sokkelen har store, robuste heisklemmer konstruert for
viderekobling. Jordklemme forenkler videreføring av jordleder.
 
Eldre anlegg uten jordede stikkontakter: ELKO Eurostikkontakt kan
også kombineres med ujordede stikkontakter (jf ELSIKKERHET 62,
Retningslinjer for praktisering av NEK 400:2002 i nye og
eksisterende anlegg).

Funktion:
Fast monterat 3-vägs Euro-uttag i ELKO RS design för anslutning
av dubbeltisolerade apparater (      klass II) med 2,5A Eurostick-
propp. Uttagen levereras som utanpåliggande eller infällt. Det in-
fällda passar i vanlig apparatdosa. Den kan därfor monteras i 1-
5-håls kombinationsramar. Vid utanpåliggande montage måste
35mm förhöjningsram, 1-, 2- eller 3-facks, användas.

Installation:
Nordiska el-myndigheter tillåter nu «Uttag för klass II och klass
I stickpropp i kombination». Detta medför att Euro-uttag kan ingå
i den fasta installation tillsammns med vanliga jordade uttag (i
grupper med vanliga kabeldimensioner och skydd).

 Stickpropp, ojordad, för anslutning av bruksföremål, klass 0

Stickpropp, jordad, för anslutning av bruksföremål, klass I

Stickpropp, 16A, för anslutning av dubbelisolerade bruksföremål, klass II, märkta 
(ex.vis dammsugare är försedda med denna typ av stickpropp)

EURO-stickpropp, 2,5A , för anslutning av dubbelisolerade bruksföremål, klass II,
märkta .

Vid installation av fasta vägguttag för 2,5A EURO-
stickproppar i torra utrymmen måste följande beaktas:

Vid nybyggnation/nyinstallation
Vid nyinstallation där vägguttag för 2,5 A EURO-stickproppar ingår
skall skyddsledare anslutas till därför avsedd klämma märkt .

Vid komplettering eller utbyte i befintlig ojordad miljö.
När ojordade vägguttag ersätts med jordade vägguttag tillsammans
med vägguttag för 2,5A EURO-stickproppar skall skyddsledare vara
framdragen och ansluten i därför avsedd klämma märkt  på
samtliga uttag i samma rum.

När enstaka ojordade vägguttag ersätts, i en i övrigt ojordad miljö,
med vägguttag för 2,5A EURO-stickproppar, skall inte skyddsledare
dras fram.

Vid komplettering eller utbyte i befintlig jordad miljö
Vid ersättning av jordat vägguttag med vägguttag för 2,5A EURO-
stickproppar skall skyddsledaren anslutas till därför avsedd
klämma märkt .

OBS: Av praktiska skäl bör det i varje rum alltid finnas vägguttag
för ”vanliga” stickproppar.

Kopplingsschema:


