Orientační instalační plán pro montáž kuchyně
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*Schéma je orientační. Umístění vývodů a zásuvek se může lišit dle konkrétního návrhu kuchyně.

1

Odpad vody

odpad vody - doporučený průměr 50 mm

2

Přívod vody

ventil (roháček) pro studenou a teplou vodu (pro myčku/pračku možno použít ventil kombinovaný)

3

Plynová varná deska - přívod plynu

plynový bezpečnostní ventil - přístupný (do skříňky o šířce min. 40 cm), s tlakovou hadicí pro plynovou varnou desku (max. 1 m od var. desky)

4

Plynová varná deska - el. zásuvka

el. zásuvka pro plynovou varnou desku - 230 V

5

Sklokeramická/indukční varná deska

el. krabice ukončená kabelem pro varnou desku - 400 V (nebo dle typu var. desky) - možno umístit za troubu

6

Elektrická trouba

el. zásuvka pro troubu - 230 V, samostatný jistič 16 A (zástrčka není součástí trub IKEA, dodá instalační technik)

7

Chladnička

el. zásuvka pro vestavnou chladničku/mraznička - 230 V

8

Myčka/pračka/el. otevírač zásuvek

el. zásuvka pro vestavnou myčku/pračku (nad výškovou úrovní ventilů s vodou) - 230 V, doporučený samostatný jistič 16 A

9

Mikrovlnná trouba/kávovar

el. zásuvka pro vestavnou mikrovlnnou troubu/kávovar (zástrčka není součástí většiny mikr. trub IKEA, dodá instalační technik)

10

Odsavač - odtah (otvor)

odtah o průměru 120, 125 nebo 150 mm dle typu odsavače (možno použít redukci) + el. zásuvka 230 V

11

Odsavač - el. zásuvka

odtah o průměru 120, 125 nebo 150 mm dle typu odsavače (možno použít redukci) umístěný na střed komínu + el. zásuvka 230 V

12

OMLOPP - osvětlení led

el. zásuvka (výška umístění dle výšky nástěnných skříněk) - 230 V

13

UTRUSTA - osvětlení led

el. krabice ukončená kabelem (samostatný zásuvkový okruh) - 230 V, doporučený samostatný jistič 16 A

14

El. zásuvka nad prac. plochou

el. zásuvka pro kuchyňské spotřebiče - 230 V

Mraznička

Orientačný inštalačný plán pre montáž kuchyne
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*Schéma je orientačná. Umiestnenie odtokov a zásuviek sa môže líšiť podľa konkrétneho návrhu kuchyne.

1

Odtok vody

Odtok vody – odporúčaný priemer 50 mm

2

Prívod vody

Ventil (rohový) na studenú a teplú vodu (na umývačku/práčku možno použiť kombinovaný ventil)

3

Plynová varná doska

Plynový bezpečnostný ventil – prístupný (do skrinky so šírkou min. 40 cm), s tlakovou hadicou na plynovú varnú dosku (max. 1 m od varnej dosky)

4

Elektrická varná doska

El. zásuvka na plynovú varnú dosku (230 V)

5

Plynová varná doska

El. škatuľa ukončená káblom na varnú dosku – 400 V (alebo podľa typu varnej dosky), možno umiestniť za rúru

6

Elektrická rúra

El. zásuvka na rúru – 230 V, samostatný istič 16 A

7

Chladnička

El. zásuvka na vstavanú chladničku alebo na vstavanú chladničku/mrazničku – 230 V

8

Umývačka, práčka, drvič

El. zásuvka na vstavanú umývačku/práčku (nad výškovou úrovňou ventilov s vodou) – 230 V, odporúčaný samostatný istič 16 A

9

Mikrovlnná rúra/kávovar

El. zásuvka na vstavanú mikrovlnnú rúru/kávovar – 230 V

10

Odsávač (vývod von)

Odsávacia rúra s priemerom 120, 125 alebo 150 mm podľa typu odsávača (možno použiť redukciu), el. zásuvka 230 V

11

Odsávač, el. zásuvka

Odsávacia rúra s priemerom 120, 125 alebo 150 mm podľa typu odsávača (možno použiť redukciu) umiestnený do stredu komína, el. zásuvka 230 V

12

OMLOPP, osvetlenie led

El. zásuvka (výška umiestnenia podľa výšky nástenných skriniek) – 230 V

13

UTRUSTA, osvetlenie led

El. škatuľa ukončená káblom (samostatný zásuvkový okruh) – 230 V, odporúčaný samostatný istič 16 A

14

El. zásuvka nad pracovnou plochou

El. zásuvka na kuchynské spotrebiče – minimálne 200 mm nad hranou pracovnej dosky, 230 V

Mraznička

Háztartási gépek elhelyezése a konyhában tervezési segítség
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Ez a műszaki rajz csak egy példa. A kiállások és csatlakozások elhelyezkedése a konyhád alaprajzától függően változhat.

1

Vízkimenet

Vízkimenet, ajánlott mérete: minimum Ø50 mm.

2

Vízvezeték

Külön hideg- és melegvíz-szelep szükséges. (A mosó- vagy mosogatógéphez lehet egy kombinált szelep is.)

3

Gázvezeték

Megközelíthető biztonsági gázkiállás (egy legalább 40 cm széles szekrényhez), magasnyomású tömlővel, mely legalább 1 méterre van a főzőlaptól.

4

Kiállás a sütőhöz/főzőlaphoz

Kiállás sütőhöz/főzőlaphoz – 230 V.

5

Üvegkerámia/indukciós főzőlap

Elektromos doboz főzőlaphoz való kábellel - 400 V (vagy a főzőlap típusától függően). A tűzhely mögé helyezhető.

6

Elektromos sütő

Kiállás elektromos sütőhöz – 230 V, külön 16A megszakítóval. (A csatlakozót a villanyszerelő biztosítja, az IKEA sütőinek nem tartozéka.)

7

Hűtő

Aljzat hűtőhöz – 230 V.

8

Mosogatógéphez/mosógép

Aljzat beépített mosogatógéphez/mosógéphez (a vízkiállások felett). 230 V, ajánlott külön 16A megszakítóval.

9

Mikrohullámú sütőhöz/beépített kávéfőzőhöz

Aljzat vagy kiállás beépített mikrohullámú sütőhöz/kávéfőzőhöz. (A csatlakozót a villanyszerelő biztosítja, az IKEA mikrohullámú sütőinek nem tartozéka.)

10

Páraelszívó kivezető nyílás

120, 125 vagy 150 mm átmérőjű kivezető cső a páraelszívó típusától függően – 230 V.

11

Páraelszívóhoz

120, 125 vagy 150 mm átmérőjű kivezető cső a páraelszívó típusától függően a kémény közepére helyezve – 230 V.

12

OMLOPP - LED világítás

Aljzat, a felsőszekrények magasságától függően elhelyezve - 230 V.

13

UTRUSTA - LED világítás

Elektromos doboz (külön áramkörön) – 230 V, használatát 16A megszakítóval ajánljuk.

14

Aljzat/aljzatok a munkalap felett

Aljzat konyhai kisgépekhez – 230 V.

Ajánlott magasság a páraelszívó típusától függöen
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