
UPOZORNĚNÍ
Instalaci a elektrické připojení musí provádět pouze kvalifikovaná osoba, v souladu s 

bezpečnostními předpisy a ustanovením zákona a po důkladném prověření napětí, který se 

musí  rovnat předepsanému. 

Popis

Svorkovnice PM100CZ slouží k jdnoduchému propojení termostatů s termoelektrickými hlavami. 
Na svorkovnici lze připojit 8 termostatů. Pokud nejsou obsazeny všechny pozice termostatů a je potřeba ovládat více hlav z 

jednoho termostatu, použijeme pružinové svorky na propojení sousedících svorek termoelektrických hlav.

Dodané pružinové spojky se v požadované poloze musí zastrčit až na doraz.

Technická data:
Určeno pro max. 8 termostatů
max. průřez kabelu 4 mm

2

max. provozní napětí 230V

Další informace 

Pro více informací navštivte web www.giacomini.cz nebo kontaktujte naše technické oddělení:  (+420) 483 736 060 - 2  info@giacomini.cz. Údaje a 

návody v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., má právo je kdykoliv bez upozornění změnit z technických 

nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezbavují uživatele povinnosti dodržovat příslušné předpisy a zákony při provádění instalací. 
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