Montaż

listew
elektroinstalacyjnych

42-200 Częstochowa, ul.Żyzna 11A,

Środki ostrożności
Aby bezpiecznie wykonać pracę należy:
•

•

przed rozpoczęciem pracy wyłączyć napięcie prądu, wykręcając
bezpieczniki albo odłączając zabezpieczenie nadmiarowo- lub różnicowoprądowe,
postępować zgodnie z normami i przepisami SEP (Stowarzyszenia
Elektryków Polskich), które są dostępne w lokalnym zakładzie energetycznym i Polskim Komitecie Normalizacyjnym,

Narzędzia
NARZĘDZIA
wiertarka
elektryczna
wkrętak
z izolowanà
rękojeścią
szczypce tnące

cążki
z izolowanym
uchwytem

szczypce do ściągania izolacji
młotek

kołki

klej

Przewody
Należy stosować przewody o znormalizowanych kolorach oraz odpo wiednim przekroju, dostosowane do różnych typów obwodów elektrycz nych (punktów oświetlenia, gniazd).
Kolory
żótto-zielony
wyłącznie: Przewód ochronny (PE)
jasnoniebieski wyłącznie:Przewód neutralny
N („zerowy”)
czerwony, brązowy lub czarny
Przewód fazowy (LI, L2, L3)

WAŻNE PRZEPISY
Obwody gniazd i wypustów oświetleniowych powinny być wykonane jako oddzielne. Przewód ochronny powinien być podłączony do
styków ochronnych wszystkich gniazd i do opraw oświetleniowych.

Listwy elektroinstalacyjne
System proﬁli elektroinstalacyjnych służy do szybkiego i łatwego
prowadzenia naściennej instalacji elektrycznej, alarmowej,
telekomunikacyjnej i komputerowej, układanej w nowych lub
remontowanych pomieszczeniach.
Szeroka gama rozmiarów umożliwia dowolne prowadzenie instalacji,
a stosowanie łączników zapewnia estetykę pracy

Listwy elektroinstalacyjne dostosowane są do wykonywania równolegle instalacji
elektrycznej i teleinformatycznej - przy wykorzystaniu przegród ruchomych a także w
przypadku listwy LS 50x18, przegrody stałej dzielącej przestrzeń w stosunku 1/3-2/3.
Listwy wykonane są z materiału całkowicie nie przenoszącego ognia, odpornego na
przebicia elektryczne

Zalecenia bezpiecznego użytkowania :

- należy upewnić się czy listwa w sposób pewny przylega do ściany
- zaleca się mocowanie listwy przy wykorzystaniu fabrycznych otworów
- pokrywa powinna przylegać do podstawy nie przesuwając się
- listwy nie powinny być montowane w warunkach narażenia na spływającą wodę
- temperatura pomieszczeń , w których montowane są listwy powinna mieścić się w
przedziale -5 do 50 stopni C
- w razie potrzeby odjęcia pokrywy zaleca się użycie narzędzia do podważenia.

Montaż listew elektroinstalacyjnych

Listwy mogą być przykręcane lub przyklejane (za pomocą specjalnego kleju
lub taśmy samoprzylepnej dwustronnej)
1.

2.

3.

4.

Przykręcanie listew: należy wywiercić otwór

i użyć odpowiedniego kołka
Wszystkie proﬁle posiadają otwory montażowe w odstępach:
- minikanały 350 mm
- kanały kablowe 400mm
Przyklejanie listew: należy wycisnąć
klej na dno korytka (kleju należy używać z umiarem).
Następnie przyłożyć do wcześniej
wyczyszczonego i odkurzonego podłoża. Mocno przycisnąć - pod wpły- wem nacisku klej rozprzestrzenia się.
Godzinę później można rozpocząć
prace instalacyjne. Mocowanie na klej
osiąga swą ostateczną wytrzymałość
po 24 godzinach (w wypadku dużej
wilgotności lub temperatury niższej niż
5°C klej schnie dłużej).

3

Mocowanie gniazda na listwie
1. W listwach 90x40, 90x60 można instalować gniazdka 230V
telefoniczne i komputerowe.
następnie ramkę maskującą,
2. W miejsce pokrywy należy wpiąć support,
do kabli podpięć odpowiednie gniazdko następnie wpiąć je w support.

UWAGA
W taki sam sposób uktada się przewody TV,
telefoniczne lub inne instalacyjne.

Należy pamiętać o stosowaniu przewodów o znormalizowanych kolorach:
przewód fazowy = czerwony, brązowy
lub czarny
przewód neutralny = jasnoniebieski
przewód ochronny = żółtozielony
Nakładanie osłon i akcesoriów
wykończeniowych (kątów, narożników,
zaślepek)

A

W zależności od przebiegu listwy
należy przy montażu wykonywać
następujące czynności:
A.

Wsunąć kąt wewnętrzny na jedną
z osłon. Złożyć całość. Nałożyć drugą
osłonę.

B.

Wsunąć kąt zewnętrzny na jedną
z osłon. Złożyć całość. Nałożyć drugą
osłonę.

C.

B

Wsunąć kąt płaski na jedną z osłon.
Złożyć całość. Nałożyć drugą osłonę.

C

D.

Przymocować zaślepkę końcową
dopasować ją na wcisk.

D

Uwaga: w wypadku użycia kątów, należy
zastosować nieco dłuższe osłony, które,
wsunięte pod nie, zapewnią lepsze
wykończenie.

Czyszczenie i wykończenie
Listwy należy czyścić wyłącznie wodą z mydłem (w stanie bez-napięciowym nie moczyć wnętrza gniazd wtyczkowych).

RADA
• Uwaga: Do czyszczenia
nie należy używać acetonu
ani proszku do szorowania,
ponieważ uszkadzają one powierzchnię listwy.
Oczyszczoną i odtłuszczoną
listwę można bardzo łatwo
pomalować.
RADA
• Uwaga: Do malowania listew nie używać farb wodnych. Do osłon nie należy
przyklejać tapet i innych okładzin ściennych.

