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               KAUNAS 

 
ATITIKTIES DEKLARACIJA 

 
 UAB „Žaliasis namas“, įmonės kodas 134325891, įregistruota adresu  Draugystės g. 19, Kaunas, tel.:  
+370 37 451616, faksas:  +370 37 310246,  prisiimdama atsakomybę, deklaruoja, kad parduodamas produktas: 

 
                               19“/3U Elektros montavimo ir paskirstymo  panelė  (Elektros paskirstymo skydas) 
    (Produkto pavadinimas ir aprašymas) 
 
Pagaminimo vieta – Kaunas,Draugystės g.19.  
Deklaruojame,kad produktas :19”/3U elektros montavimo ir paskirstymo panelė,susiijusi 
su šia deklaracija,atitinka 19 colių komutacinėms spintoms ir jų priedams keliamus 
reikalavimus: 
                                       * IEC 60297-1 Replaced by IEC 60297-3-100 

                                        *IEC 60297-2 Replaced by IEC 60297-3-100 

                                        *IEC 60297-3-100 Part 3-100 
 
 

Naudojama kintamos arba nuolatinės elektros  paskirstymui 19 
colių komutacinėse spintose. 

Ypatingos produkto naudojimo sąlygos:__________________________________________________ 
 
19“/3U elektros montavimo panelė pagaminta laikantis UAB "Žaliasis namas" ST 3432589.01:2003 
Taisyklėmis: "Vidaus ir lauko elektros tinklų,apsauginės ir gaisrinės signalizacijos bei ryšio 
tinklų montavimo darbai" ir atitinka statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 
reikalavimus. 
Gamintojas – UAB  Žaliasis namas (Lietuva). Gamintojo adresas – Draugystės g.19,LT-51230 Kaunas. 
Tel. +370 37 451616; Fax +370 37 310246;Email: info@zaliasis-namas.lt 
 
Gaminys suderinamumas su ETSI metriniu standartu ir tarptautiniu 19” standartu. 
Deklaravimo pagrindas – gaminio techninės specifikacijos. 
 
Deklaracijos priedai: 

1. Techninė 19“/3U elektros montavimo ir paskirstymo panelės  specifikacija – 1 lapas. 
 
 
 
Įgaliotas asmuo       
                            Petras Eimantas 
 
 
 
 
 
Atitikties deklaraciją gavo:      
_______________________________________________________________________________ 
                                                 (Įmonės pavadinimas)                              (įgalioto asmens parašas) 
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                                                                                                                                             Priedas Nr.1 
 
19“/3U Elektros montavimo ir paskirstymo panelė  (Elektros paskirstymo skydas) 
techninė   specifikacija: 

 
 

 19”/3U elektros montavimo panelė susideda iš: 
- pagrindo su DIN 35 bėgeliu,tvirtinamo keturiais varžtais į 19” komutacinę spintą; 
-dekoratyvinio išorinio dangčio,tvirtinamo dviem varžtais iš priekio su stačiakampe 
kiauryme 430x45mm automatinių jungiklių,elektros kištukinių lizdų statomų ant DIN 35 
bėgelio,priekinei daliai iškišti.Dangčio visi keturi kampai iškirpti,kad netrukdytų 
užgengiant jau į 19 colių prisukto pagrindo tvirtinimo varžtai. 

Panelė nudažyta miltelinio dažymo technologija.Pilka spalva RAL7035 
Panelė skirta kintamos įtampos ~100~240V AC arba nuolatinės įtampos 88-375 

VDC paskirstymui. 
Panelė turi varinį 5x12mm,kontaktiniu būdu privirintą įžeminimo gnybtą,prie 

kurio galima sukti atitinkamą paskirstymo kaladėlę.Ant paskirstymo panelės dangčio iš 
vidinės pusės yra privirintas „L“ įžeminimo lapelis.Abi paskirstymo panelės dalys yra 
apjungtos 4mm g/ž įžeminimo laidu su atitinkamais antgaliais. 

Galinėje pusėje yra iškirstos kiaurymės kabelio pravėrimui ir tvirtinimui. 
Techninės charakteristikos: 
  -Aukštis: 3U (U=44,5mm.) 
  -Plotis: 19” (482,6mm.) 
  -Gylis -60mm. 
Maksimalus S tipo modulių skaičius (17,5mm )-iki 24vnt. 
Paviršiaus apdorojimas: riebalų šalinimas, fosfavimas, miltelinis dažymas. 

    
   
 


