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АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2015. ENEL GROUP OU.
Ця Інструкція та інформація, що міститься в ній, захищено авторським правом. Усі права засте- 
режені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на докладені зусилля зробити Інструкцію точнішою, можливі деякі невідповідності. 
Інформація цієї Інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відпові- 
дальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що 
міститься у цій Інструкціїі.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Вимикач подвійний Storm-72015 для зовнішнього встановлення призначений для комутації елект- 
ричних мереж.   

ОСОБЛИВОСТІ 
• Матеріал корпусу – негорючий ABS-пластик
• Можливість монтажу на різні поверхні: дерево, гіпсокартон, пластик тощо
• Захист від пилу і потрапляння вологи, ступінь захисту IP54
• Покращена конструкція клем для дротів
• Можливість заведення дротів зверху і знизу
• Прогумовані ущільнювачі для проводів
• Можливість управління двома джерелами світла 

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
• Монтаж і встановлення цих виробів повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці.
• Комутаційні з’єднання мають бути виконані згідно зі схемою підключення, нанесеною на зворот-
ному боці виробу.
• Щоб уникнути пошкодження виробу, не допускайте його перевантаження. Величина максималь-
но допустимого струму навантаження вказана на його зворотному боці. 
• Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у корпус виробу.
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Розміри, мм

Максимальний струм, А

Максимальна напруга, В

72 × 72

10 

250

 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примітки:
• Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою 
для претензій.
• Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характери-
стики і комплектність може бути змінено без попереднього повідомлення.

Технічна підтримка на сайті www.real-el.com 2

Модель: Storm-72015
Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська  область, м. Переяслав- 
Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. 
ризначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції ко- 
ристувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті 
www.real-el.com. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар сертифіковано / має 
гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці. 
Виробник: «Енел Груп ОУ», Джо тн 5-39, Таллін, Хар’юмаа 10551, Естонія.
Виготовлено в Китаї.
Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe  5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia. Made in China.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.


