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Výkon kamen

3 kW

4,5k W

Napětí

230 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

Přívodní kabel

CYKY 3 x 2,5

CYKY 5 x 2,5

Požadované
jištění

1 x 16 A/B
proudový chránič 30 mA

3 x 16 A/B
proudový chránič 30 mA

Ukončení přívodu

Samostatně jištěná 1 f
zásuvka 16 A

Hlavní vypínač 16 A

