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Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
 Schade door ondeskundige inbouw.
Door ondeskundige inbouw kan de kookplaat beschadigd raken.
Laat de kookplaat alleen door een gekwalificeerde vakman/-vrouw inbouwen.

 Gevaar voor elektrische schok door netspanning.
Als het apparaat niet deskundig op het elektriciteitsnet aangesloten is, kan dit
een elektrische schok veroorzaken.
Laat de kookplaat uitsluitend door een gekwalificeerde vakman/-vrouw op het
elektriciteitsnet aansluiten.

 Schade door vallende voorwerpen.
Bij de montage van bovenkasten of van een afzuigkap kan de kookplaat beschadigd raken.
Bouw de kookplaat pas na de montage van de bovenkasten of de afzuigkap in.

 De lijsten en randen van het werkblad moeten met een hittebestendige lijm (100 °C) zijn bevestigd, zodat ze niet loslaten of vervormen. Ook de wandafdichtstrip moet hittebestendig zijn.

 De kookplaat mag niet boven koelapparatuur, afwas-, was- en
droogautomaten worden ingebouwd.

 Naast deze kookplaat mag geen gaskookplaat worden ingebouwd.

 Deze kookplaat mag alleen boven fornuizen en ovens met wasemkoeling worden ingebouwd.

 Zorg ervoor dat na de inbouw van de kookplaat de aansluitkabel
niet kan worden aangeraakt.

 De aansluitkabel mag na de inbouw van de kookplaat niet in aanraking komen met beweegbare delen van de keukenelementen (bijv.
een lade) en mag ook niet worden blootgesteld aan mechanische
belastingen.

 Neem de veiligheidsafstanden op de volgende pagina's in acht.
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 Voor het monteren van de luchtafvoer mogen alleen buizen of
slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij Miele Nederland.

 De lucht mag niet worden afgevoerd via een schoorsteen die
wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht
die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.

 Als de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet
meer in gebruik is voor de afvoer van rook of gas, dient u de officiële
voorschriften te raadplegen.

 De aangezogen afvoerlucht mag niet door de onderkast worden
geleid, omdat de kast hierdoor kan beschadigen. De luchtafvoer
moet via een luchtafvoerleiding naar buiten (luchtafvoer) of via de
luchtcirculatiebox terug naar het vertrek (luchtcirculatie) worden geleid.
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Veiligheidsafstanden
Veiligheidsafstand boven de kookplaat

Tussen de kookplaat en een erboven
gemonteerde afzuigkap dient u de veiligheidsafstand aan te houden die de
fabrikant van de afzuigkap aangeeft.
Als zich boven het apparaat licht ontvlambare materialen bevinden (zoals
een keukenplank), moet u een afstand
van ten minste 600 mm aanhouden.
Als voor verschillende apparaten verschillende veiligheidsafstanden worden genoemd voor plaatsing onder
een afzuigkap, kies dan altijd de
grootste afstand.
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Veiligheidsafstand achterkant/zijkant
Monteer de kookplaat bij voorkeur met
veel ruimte rechts en links.
Aan de achterkant van de kookplaat
moet ten opzichte van een hoge kast of
wand de hierna aangegeven minimale
afstand  worden aangehouden.
Als zich aan één kant van de kookplaat
(rechts of links) een hoge kast of wand
bevindt, moet de hierna aangegeven
minimale afstand ,  worden aangehouden. Voor de tegenoverliggende
kant geldt een minimale afstand van
300 mm.
 Minimumafstand achter van de
werkbladuitsparing tot de achterkant
van het werkblad:
50 mm

Niet toegestaan

Aan te bevelen

 Minimumafstand rechts van de
werkbladuitsparing tot een ernaast
staand meubelstuk (bijv. hoge kast) of
een wand:
50 mm.
 Minimumafstand links van de werkbladuitsparing tot een ernaast staand
meubelstuk (bijv. hoge kast) of een
wand:
50 mm.

Niet aan te bevelen

Niet aan te bevelen
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Veiligheidsafstand bij een beklede nis
Als er sprake is van een nisbekleding dient er een minimale afstand tussen de uitsparing in het werkblad en de bekleding te worden aangehouden. Bij te hoge temperaturen kunnen materialen beschadigd raken.
Is de bekleding van brandbaar materiaal (zoals hout), dan moet de afstand  tussen de uitsparing in het werkblad en de nisbekleding minimaal 50 mm zijn.
Is de bekleding van niet brandbaar materiaal (zoals metaal, natuursteen en keramische tegels), dan moet de afstand  tussen de uitsparing in het werkblad en de
nisbekleding minimaal 50 mm min de dikte van de bekleding zijn.
Als de nisbekleding bijvoorbeeld 15 mm dik is, moet de minimale afstand
50 mm - 15 mm = 35 mm zijn.
Kookplaten zonder randlijst

Kookplaten met randlijst / facetrand

a Wand
b Nisbekleding maat x = dikte van de nisbekleding
c Werkblad
d Uitsparing in het werkblad
e Minimale afstand bij
brandbare materialen 50 mm
niet brandbare materialen 50 mm - maat x
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Aanwijzingen voor het inbouwen

Werkblad met tegels

Alle maten zijn in mm aangegeven.
Opliggende inbouw
Dichting tussen kookplaat en werkblad

De voegen  en het gearceerde gedeelte onder de rand moeten glad en
vlak zijn, zodat de kookplaat gelijkmatig
aansluit en de dichting onder de rand
van het apparaat voldoende afdicht.

 Schade door verkeerde inbouw.
Als u voegenkit gebruikt tussen de
kookplaat en het werkblad kunnen
het apparaat en het werkblad beschadigd raken als de kookplaat
voor werkzaamheden moet worden
verwijderd.
Gebruik geen voegenkit tussen
kookplaat en werkblad.
De dichting onder de rand van de
kookplaat is voldoende als afdichting
tussen het apparaat en het werkblad.
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Naadloos aansluitende inbouw (zonder rand)
Een naadloos aansluitende inbouw
(zonder rand) is alleen mogelijk bij natuurstenen (graniet, marmer), massief
houten en betegelde werkbladen. Als
kookplaten ook geschikt zijn voor inbouw in een glazen werkblad wordt dit
bij de kookplaat vermeld. Als uw werkblad van een ander materiaal is gemaakt, informeer dan bij de fabrikant
of het werkblad geschikt is voor naadloos aansluitende inbouw.
De breedte van de onderkast moet minimaal zo groot zijn als de uitsparing
in het werkblad. (Zie hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Inbouwmaten – in
hetzelfde vlak liggend”). Zo is de
kookplaat ook na de inbouw van onderaf goed toegankelijk. Een technicus
moet de onderkant van de kookplaat
kunnen verwijderen. Als de kookplaat
niet van onderaf toegankelijk is, moet
de voegenkit bij onderhoudswerkzaamheden worden verwijderd om de
kookplaat te kunnen verwijderen.

Natuurstenen werkbladen
De kookplaat wordt direct in de uitsparing geplaatst.
Massief houten, betegelde werkbladen, glazen werkbladen
De kookplaat wordt met houten lijsten
in de uitsparing vastgezet. Deze lijsten
worden niet meegeleverd en moeten ter
plaatse beschikbaar zijn.
Minimale sokkelhoogte
De minimale sokkelhoogte moet
100 mm bedragen.
Corpusachterwand inbouwkast
Het luchtkanaal wordt achter de corpusachterwand van de inbouwkast aangebracht. De corpusachterwand moet
voor eventuele werkzaamheden demonteerbaar zijn.
Vetopvangschaal
De kookplaat moet zo worden ingebouwd dat de vetopvangschaal goed
toegankelijk is. De schaal moet voor reinigingsdoeleinden kunnen worden verwijderd.
Afdichtingstape
Als de kookplaat voor onderhoud
wordt gedemonteerd, kan de afdichtingstape onder de rand van de
kookplaat beschadigd raken.
Vervang de afdichtingstape steeds
voordat de kookplaat weer wordt ingebouwd.
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Inbouwmogelijkheden
Luchtcirculatie

Luchtafvoer
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Inbouwmaten – opliggend

a Voorkant

KMDA 7633 FR, KMDA 7634 FR

b Afneembare opvangschaal
c Aansluitkast met aansluitkabel
(L = 1440 mm)
d Aansluiting luchtkanaal achter (fabrieksinstelling)
e Aansluiting luchtkanaal rechts (ombouw vereist)
f Aansluiting luchtkanaal links (ombouw vereist)
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KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL

a Voorkant
b Afneembare opvangschaal
c Aansluitkast met aansluitkabel
(L = 1440 mm)
d Aansluiting luchtkanaal achter (fabrieksinstelling)
e Aansluiting luchtkanaal rechts (ombouw vereist)
f Aansluiting luchtkanaal links (ombouw vereist)
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Werkbladdiepte 600 mm

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL

KMDA 7633 FR, KMDA 7634 FR

a Achterwand van de behuizing
De achterwand van de behuizing
moet voor eventuele werkzaamheden demonteerbaar zijn. Voor de
plaatsing van het luchtkanaal moet
tussen de achterwand van de behuizing en een aangrenzende muur of
kast een minimale afstand van
110 mm worden aangehouden.
b Opvangschaal
De afneembare opvangschaal moet
na de inbouw toegankelijk zijn.

a Achterwand van de behuizing
De achterwand van de behuizing
moet voor eventuele werkzaamheden demonteerbaar zijn. Voor de
plaatsing van het luchtkanaal moet
tussen de achterwand van de behuizing en een aangrenzende muur of
kast een minimale afstand van
110 mm worden aangehouden.
b Opvangschaal
De afneembare opvangschaal moet
na de inbouw toegankelijk zijn.
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Uitblaasrichting naar achteren (standaard)

Uitblaasrichting rechts

Uitblaasrichting links
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Werkbladdiepte meer dan 600 mm

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL

KMDA 7633 FR, KMDA 7634 FR

a Achterwand van de behuizing
De achterwand van de behuizing
moet voor eventuele werkzaamheden demonteerbaar zijn. Voor de
plaatsing van het luchtkanaal moet
tussen de achterwand van de behuizing en een aangrenzende muur of
kast een minimale afstand van
110 mm worden aangehouden.
b Lengte van het tussenstuk (variabel)
c Opvangschaal
De afneembare opvangschaal moet
na de inbouw toegankelijk zijn.
x = het aantal mm dat het werkblad dieper is dan 600 mm.

a Achterwand van de behuizing
De achterwand van de behuizing
moet voor eventuele werkzaamheden demonteerbaar zijn. Voor de
plaatsing van het luchtkanaal moet
tussen de achterwand van de behuizing en een aangrenzende muur of
kast een minimale afstand van
110 mm worden aangehouden.
b Lengte van het tussenstuk (variabel)
c Opvangschaal
De afneembare opvangschaal moet
na de inbouw toegankelijk zijn.
x = het aantal mm dat het werkblad dieper is dan 600 mm.
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Uitblaasrichting naar achteren (standaard)

Uitblaasrichting rechts

Uitblaasrichting links
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Inbouwmaten – geïntegreerd

a Voorkant

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL

b Afneembare opvangschaal
c Aansluitkast met aansluitkabel
(L = 1440 mm)
d Getrapte freesrand
e Houten lijsten (niet bijgeleverd)
f Aansluiting luchtkanaal achter (fabrieksinstelling)
g Aansluiting luchtkanaal rechts (ombouw vereist)
h Aansluiting luchtkanaal links (ombouw vereist)
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Werkbladdiepte 600 mm
KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL

a Achterwand van de behuizing
De achterwand van de behuizing
moet voor eventuele werkzaamheden demonteerbaar zijn. Voor de
plaatsing van het luchtkanaal moet
tussen de achterwand van de behuizing en een aangrenzende muur of
kast een minimale afstand van
110 mm worden aangehouden.
b Opvangschaal
De afneembare opvangschaal moet
na de inbouw toegankelijk zijn.
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Uitblaasrichting naar achteren (standaard)

Uitblaasrichting rechts

Uitblaasrichting links
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Werkbladdiepte meer dan 600 mm
KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL

a Achterwand van de behuizing
De achterwand van de behuizing
moet voor eventuele werkzaamheden demonteerbaar zijn. Voor de
plaatsing van het luchtkanaal moet
tussen de achterwand van de behuizing en een aangrenzende muur of
kast een minimale afstand van
110 mm worden aangehouden.
b Lengte van het tussenstuk (variabel)
c Opvangschaal
De afneembare opvangschaal moet
na de inbouw toegankelijk zijn.
x = het aantal mm dat het werkblad dieper is dan 600 mm.
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Uitblaasrichting naar achteren (standaard)

Uitblaasrichting rechts

Uitblaasrichting links
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Uitblaasrichting wijzigen
Wanneer u de uitblaasrichting wijzigt,
zijn de originele bevestigingshaken niet
nodig.
 Gebruik na de ombouw de apart bijgevoegde montagebeugel.
Bewaar de originele bevestigingshaken voor het geval dat de uitblaasrichting weer moet worden gewijzigd.

 Haal de bevestigingshaken los.

De uitblaastuit naar rechts draaien
 Leg de kookplaat met de keramische
plaat op een zachte ondergrond.

 Draai de ventilator 90°.
 Bevestig de ventilator (hiervoor heeft
u slechts 4 schroeven nodig). Zorg
dat de kunststof rand links aansluit.
 Haal de 4 vergrendelingen los en verwijder de opvangschaal.

 Bevestig de ventilator met de apart
bijgevoegde bevestigingshaak.
 Draai de 5 schroeven van de ventilator los.

 Plaats de opvangschaal terug en bevestig deze met de 4 vergrendelingen.
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De uitblaastuit naar links draaien
 Leg de kookplaat met de keramische
plaat op een zachte ondergrond.

 Draai de ventilator 90°.

 Haal de 4 vergrendelingen los en verwijder de opvangschaal.

 Draai de 5 schroeven van de ventilator los.

 Bevestig de ventilator (hiervoor heeft
u slechts 4 schroeven nodig). Zorg
dat de kunststof rand links aansluit.

 Draai de 4 schroeven van het frame
los.

 Haal de bevestigingshaken los.
 Maak de kabelklem los.
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 Bevestig de ventilator met de apart
bijgevoegde bevestigingshaak.
 Til het frame en de ventilator op en
draai het geheel 180°.

 Leid de kabels onder de ventilator
door.
 Breng de kabelklem weer aan.
 Draai de 4 schroeven van het frame
daarna weer vast.

 Plaats de opvangschaal terug en bevestig deze met de 4 vergrendelingen.
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Aansluiting raamcontact, indien nodig
 De aansluiting voor het raamcontact staat onder spanning!
Pas op! Letselrisico door elektrische
schok!
Maak de kookplaat spanningsvrij,
voordat het schakelsysteem wordt
aangesloten.
De aansluitkabel van het schakelsysteem mag alleen door een vakman
worden aangesloten.
De aansluitkabel van het schakelsysteem moet van het type H03VV-F
2
2x0,75 mm zijn en mag niet langer
zijn dan 2,0 m.
Het schakelsysteem moet een potentiaalvrij sluitcontact hebben dat geschikt is voor 230 V, 1A. In geopende
schakelstand is het afzuigsysteem
uitgeschakeld.
Gebruik alleen toegelaten en gekeurde radiografische schakelsystemen
(bijvoorbeeld raamcontactschakelaars en onderdrukschakelaars). Laat
het betreffende systeem door een
geautoriseerde vakman vrijgeven.
Het schakelsysteem moet geschikt
zijn voor gebruik met een BLDC-motor.
Voor een veilige aansluiting en een
veilig gebruik moet u over de documentatie van het externe schakelsysteem beschikken.

 Maak het nokje los en trek de stekker
eruit.

 Draai de schroef  van de trekontlasting los en ontgrendel de behuizing
aan beide kanten .
 Open de behuizing.
 Verwijder de stop.
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 Vervang de brug  door de aansluitkabel van het schakelsysteem.
 Sluit de behuizing.
 Draai de schroef van de trekontlasting
er weer in.
 Plaats de stekker weer terug.
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Opliggende inbouw
 Maak de uitsparing in het werkblad.
Let op de veiligheidsafstanden (zie
het hoofdstuk “Installatie”, paragraaf
“Veiligheidsafstanden”).
 De snijvlakken van houten werkbladen moeten met speciale lak, siliconenkit of giethars worden afgewerkt om te voorkomen dat het werkblad door vocht wordt aangetast. Het
afdichtmateriaal moet temperatuurbestendig zijn.
Deze materialen mogen niet op het
oppervlak van het werkblad terechtkomen.
 Plak de bijgeleverde afdichttape onder de rand van de kookplaat.
 Leid de aansluitkabel van de kookplaat door de uitsparing in het werkblad omlaag.
 Zet de kookplaat midden in de uitsparing. Zorg ervoor dat de afdichting
op het werkblad aansluit, zodat een
correcte afdichting gegarandeerd is.
Dicht de kookplaat niet extra af met
voegenkit (zoals siliconenkit).
Als de afdichting bij de hoeken niet
goed op het werkblad aansluit, kan de
hoekradius van het werkblad (≤ R4)
voorzichtig met een decoupeerzaag
worden bijgewerkt.
 Sluit de kookplaat aan op het elektriciteitsnet.
 Controleer de werking van de kookplaat.
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Inbouw (zonder rand)
 Maak de uitsparing in het werkblad. Let op de veiligheidsafstanden (zie hoofdstuk: “Veiligheidsafstanden”).
 Bij werkbladen van massief hout / betegelde werkbladen / werkbladen van glas:
Bevestig de houten lijsten 5,5 mm onder de bovenkant van het werkblad (zie de
afbeelding in het hoofdstuk “Inbouwmaten (zonder rand)”.
 Plak de bijgeleverde dichtband onder de rand van de kookplaat.
 Geleid de aansluitkabel van de kookplaat door de uitsparing in het werkblad
naar beneden.
 Plaats de kookplaat in de uitsparing en centreer de kookplaat.
De voeg tussen de keramische plaat en het werkblad moet minimaal 2 mm breed
zijn. Dit is nodig om de kookplaat te kunnen afdichten.
 Sluit de kookplaat op het elektriciteitsnet aan.
 Controleer de werking van de kookplaat.
 Vul de voeg tussen de kookplaat en het werkblad met een geschikte, hittebestendige siliconenkit (minimaal 160 °C).

 Schade door ongeschikte kit.
Ongeschikte kit kan natuursteen beschadigen.
Gebruik voor natuursteen en tegels van natuursteen uitsluitend een voor natuursteen geschikte siliconenkit. Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht.
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Luchtafvoerleiding
 Gelijktijdig gebruik van het geïntegreerde afzuigsysteem en een verbrandingssysteem dat lucht uit dezelfde ruimte gebruikt kan levensgevaarlijk zijn! Er kunnen giftige gassen
vrijkomen!
Neem beslist de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit het gelijknamige hoofdstuk in acht.
Laat bij twijfel door een vakman controleren of de luchtafvoer altijd gewaarborgd is.
Het afzuigsysteem heeft een luchtafvoer
van 222 x 89 mm.
 Voor de luchtafvoer mogen alleen
gladde buizen of flexibele slangen
van niet-brandbaar materiaal worden
gebruikt.
 Voor een zo groot mogelijke afzuigcapaciteit en een zo laag mogelijk geluidsniveau moeten de volgende punten in acht worden genomen:
- De diameter van de luchtafvoerleiding mag niet kleiner zijn dan die van
de luchtafvoertuit (zie de afmetingen).

Iedere barrière in de luchtstroom vermindert de afzuigcapaciteit en verhoogt het geluidsniveau.

 Moet de lucht door een schoorsteen
worden afgevoerd, dan moet de invoerbuis in stromingsrichting worden
geplaatst.
 Als de luchtafvoer horizontaal wordt
gelegd, moet er sprake zijn van een
zeker verval. Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in het afzuigsysteem kan lopen.
 Als de luchtafvoerleiding door koele
ruimtes, zolders, etc. loopt, kunnen er
in de afzonderlijke ruimtes aanzienlijke temperatuurverschillen optreden.
Hierdoor kan condenswater ontstaan.
De luchtafvoerleiding moet dan worden geïsoleerd.

- De luchtafvoer moet zo kort en recht
mogelijk zijn.
- Alleen bochten met een grote straal
zijn toegestaan.
- Er mogen geen knikken in de luchtafvoer komen en de luchtafvoer mag
niet in elkaar worden gedrukt.
- De verbindingspunten moeten stevig
en dicht zijn.

 Plak de bijgeleverde afdichttape op
het aansluitstuk van de luchtafvoer
als de afvoerleiding niet stevig op het
aansluitstuk van de luchtafvoer zit.
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Elektrische aansluiting
 Schade door ondeskundige aansluiting.
Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker
aanzienlijke risico's lopen.
Door ondeskundige installatie- en
onderhoudswerkzaamheden of reparaties kunnen gevaarlijke situaties
voor de gebruiker ontstaan waarvoor
Miele geen aansprakelijkheid aanvaardt. Miele kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor (de gevolgen
van) een ontbrekende of onderbroken aarding (bijvoorbeeld een elektrische schok).
Laat de kookplaat uitsluitend door
een gekwalificeerde vakman/-vrouw
op het elektriciteitsnet aansluiten.
Deze vakman/-vrouw dient de ter
plaatse geldende voorschriften en
normen exact te kennen en zorgvuldig na te leven.
Na het inbouwen moet zijn gewaarborgd dat onder spanning staande
delen niet kunnen worden aangeraakt.

Aansluitwaarde
Zie typeplaatje
Aansluitgegevens
De aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje. Deze gegevens moeten beslist
met de waarden van het elektriciteitsnet
overeenkomen.
Voor de aansluitmogelijkheden zie het
aansluitschema.
Aardlekschakelaar
Voor extra veiligheid wordt in de EUvoorschriften en -richtlijnen voor Nederland/België geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te
voorzien (30 mA).
Werkschakelaars
Het apparaat moet via werkschakelaars
met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand
moet ten minste 3 mm bedragen. Geschikte werkschakelaars zijn zekeringen
en aardlekschakelaars.
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Spanningsvrij maken

 Gevaar voor elektrische schok
door netspanning.
Bij onderhoud en/of reparatie kan het
opnieuw inschakelen van de netspanning een elektrische schok veroorzaken.
Zorg dat de netspanning niet per ongeluk weer kan worden ingeschakeld.
Moet het apparaat spanningsvrij worden gemaakt, ga dan, afhankelijk van
de situatie, als volgt te werk:
Smeltzekeringen
 Draai de zekeringen los en neem deze
uit de houders.
Schroefautomaten
 Druk op de testknop (rood) totdat de
middelste knop (zwart) eruit springt.
Inbouwzekeringautomaten
 (Aardlekschakelaar, minimaal type B
of C): zet de tuimelschakelaar van 1
(Aan) op 0 (Uit).
Aardlekschakelaar
 (Aardlekschakelaar): zet de hoofdschakelaar van 1 (Aan) op 0 (Uit) of
druk op de testtoets.

Aansluitkabel
De kookplaat moet met een kabel van
het type H 05 VV-F (PVC-isolatie) volgens het aansluitschema worden aangesloten. De kabel moet voldoende
doorsnede hebben.
Voor de aansluitmogelijkheden zie het
aansluitschema.
De toegestane aansluitspanning en de
bijbehorende waarden voor uw kookplaat vindt u op het typeplaatje.
Aansluitkabel vervangen

 Gevaar voor elektrische schok
door netspanning.
Als het apparaat niet deskundig op
het elektriciteitsnet aangesloten is,
kan dit een elektrische schok veroorzaken.
Laat de aansluitkabel uitsluitend
door een gekwalificeerde vakman/vrouw vervangen.
Als u de aansluitkabel vervangt, gebruik
dan uitsluitend het type kabel H 05 VVF met de juiste diameter. U kunt de
aansluitkabel krijgen bij de fabrikant of
bij Miele.

*INSTALLATION*
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Installatie
Aansluitschema

a b c d e L1

L2

L3

N

200-240 V~
200-240 V~
200-240 V~

a b c d e L1

L2

N

200-240 V~
200-240 V~

(L3)

a b c d e L1

200-240 V~

N

(L2)

