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Lägenhetscentral
ROTCENTRAL

I nära samarbete med Sveriges främsta installatörer har vi utvecklat en helt ny rotcentral.  
Eltecnos nya  Rotcentral levereras med en förmonterad mätartavla för en snabb och smidig installation.

Du kan välja att få dessa levererade med mätartavlan på höger eller vänster sida.
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ROTCENTRAL 
Ditt självklara val vid installation av elcentral med färdigmonterad mätartavla.

Mätartavla inkl. glidskruvar
Mätartavla anpassad för marknadens 
standardmätare. Denna kan levereras i 
höger- eller vänsterplacering med tillhörande 
glidskruvar.

Plomberbar central och tavla 
Både mätartavla och elcentral är förberedd 
för individuell plombering för maximal 
flexibilitet. 

Genomföring med rundade hål
Genom en specialbearbetning har genom-
föringshålen rundats mellan mätartavla och 
elcentral för att hindra skarpa kanter som 
kan skava på kablaget. 

Överkopplingsplint som tillval
För att förenkla installationsarbetet 
och därmed spara tid, kan centralen 
levereras med överkopplingsplint.

Individuellt avtagbara frontplåtar
Elcentralens frontplåt är tvådelad för att 
enkelt kunna komma åt utvalda delar 
utan att behöva bryta hela kapslingens 
plombering.

Knockout i top och botten
De trippla knock-out panelerna i både top-
pen och botten av centralen ger maximal 
flexibilitet.

Standardiserad nollskena
N- och PE-skruvplintar är anpassningsbara 
med snäppfunktion.

Enkel montering
Tack vare monteringshålen behöver du inte 
hålla centralen på plats samtidigt som du 
skruvar fast den. Här kan du istället montera 
skruvarna först och därefter hänga upp 
centralen. 

Vänstermonterad mätartavlaHögermonterad mätartavla
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Teknisk data & specifikation

Tillval / Extrautrustning TILLVALEN UNDERLÄTTAR

Eltecnos Rotcentral är utformad för att göra installationen så enkel och smidig 
som möjligt. Med en helt öppen rygg samt knock-out plåtar både uppe och 
nere är centralen väldigt flexibel i sin placering. 
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Produktfakta

Artikelnummer ROT-17-V ROT-17-H

Standard SS-EN 61439-3

Yttermått komplett 567,5 x 340 x 91 mm

Yttermått Elcentral 367 x 340 x 91 mm

Yttermått Mätartavla 202,5 x 340 x 56 mm

Material chassi Stål

Färg Vit (RAL9010/glans 90)

Vikt 4,1 kg  
(exkl. utrustning)

Moduler 1 rad: 17 moduler

Ampere 63 A

IP-klass IP20




