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AUTORIÕIGUS
© 2015. ENEL GROUP OU. Käesolevas Juhendis olev teave on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused 
on kaitstud. Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

HOIATUS VASTUTUSE PIIRAMISE KOHTA
Vaatamata jõupingutustele teha Juhend täpsemaks on võimalikud mõningased ebatäpsused. Käesole- 
vas Juhendis antud teave on antud tingimustel „nii nagu on“. Autor ja kirjastaja ei kanna mingit vastutust 
isikute või organisatsioonide ees kahju või vigastuste eest sellest Juhendist tuleneva teabe tõttu.

OTSTARVE
Ühekohaline indikaatoriga lüliti Storm-72011L väliseks paigaldamiseks on ettenähtud elektrivoolua- 
helate kommutatsiooniks.  

OMADUSED 
• Korpuse materjal – mittepõlev ABS-plast
• Võimalus paigaldada erinevatele pindadele; puit, kipskartong, plast jms
• Kaitse tolmu ja niiskuse sattumise eest, kaitseklass IP54
• Juhtmete klemmide parendatud konstruktsioon
• Võimalus sisestada juhtmeid nii ülalt kui alt
• Kummist tihendid juhtmetele
• Kasutamise mugavuseks pimedas ruumis regulaatori taustvalgustus

OHUTU EKSPLUATEERIMISE REEGLID
• Montaaži ja paigaldust peavad tegema vaid kvalifitseeritud spetsialistid.
• Kommutatsiooniliidesed peavad olema tehtud vastavalt toote tagaküljele kantud ühendamise 
skeemiga.
• Toote vigastamise vältimiseks ei ole lubatud selle ülekoormus. Maksimaalselt lubatud voolu suurus on 
näidatud selle tagaküljel.
• Jälgige, et toote korpusesse ei satuks kõrvalisi esemeid. 
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KASUTUSJUHEND



Märkused:
• Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide alu- 
seks.
• ТМ REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad komplektsus ja tehnilised tin- 
gimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.

Mõõdud, mm
Maksimaalne vool, А
Maksimaalne pinge, V
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Mudel: Storm-72011L
Garantiiaeg: 12 kuud. Töövältus: 2 aastat. Kaup on sertifitseeritud, sellel on hügieeniline luba. Ei si- 
salda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.  
Tootja: ENEL GROUP OÜ, Harjumaa, Tallinn, Jõe tn 5-39, 10151, Eesti Vabariik. Valmistatud Hiinas.
Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe tn 5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia. Made in China.
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