Snel en eenvoudig
apparatuur in uw
keuken aansluiten
met Wieland GST18® van Isolectra

Als u uw nieuwe keuken wilt installeren, wilt u alles
natuurlijk perfect naar wens geregeld hebben. U wilt bijvoorbeeld zelf de plaats van de apparatuur en wandcontactdozen
(stopcontacten) kunnen kiezen. Met een Wieland GST18®
installatie kunt u op eenvoudige, veilige en foutloze wijze
uw apparatuur (laten) aansluiten.
De Wieland GST18® installatie wordt gevoed door middel
van een tweetal 5-polige kabels die vanuit de meterkast
naar de keuken worden aangelegd. Eén kabel voor het
elektrisch fornuis en één kabel voor de overige apparatuur
en stopcontacten. Deze kabels zijn elk voorzien van een
Wieland GST18i5® steker. Aan één kabel wordt het 2-fase
kookapparaat aangesloten, middels een Wieland kabel met
Perilex contactstop. De andere kabel is een 3-fase aansluiting
en wordt aangesloten op een compacte Wieland GST18i5/
i3® verdeler. Middels deze verdeler kunnen bijvoorbeeld de
vaatwasser, (combi) oven, de afzuigkap en stopcontacten
worden aangesloten met kant-en-klare kabels.

Het Wieland GST18® systeem is goedgekeurd door
onafhankelijke keuringsinstanties en voldoet aan de normen
die toegepast dienen te worden. De Wieland GST18® materialen
zijn verkrijgbaar bij de Elektrotechnische groothandel.

Uw kennis vergroten op
het gebied van Stekerbaar
installeren?
Bekijk onze online academy. www.isolectra.academy
Indien u zelf uw installatie wilt aanpassen of uitbreiden
dan kunt u eenvoudig extra onderdelen bestellen via online
webshops waaronder https://www.conrad.nl/ of
https://www.elektroshop.nl
Let op u dient hiervoor altijd De Wieland GST18® producten
te bestellen.

Voorbeeld rechte
keukenopstelling
* deze impressie is puur bedoeld voor het
installatie principe. De contractmaptekening
geeft de daadwerkelijke afmeting van de
keukenruimte weer.
* de wateraansluitingen en afvoer ten behoeve
van de gootsteen en/of vaatwasser dient
de keukenleverancier als opbouw over de
dekvloer aan te brengen naar de gewenste
positie.
* Het infrezen van het leidingwerk dient door
de keukenleverancier verricht te worden.

Voorbeeld parallel
keukenopstelling
* deze impressie is puur bedoeld voor het
installatie principe. De contractmaptekening
geeft de daadwerkelijke afmeting van de
keukenruimte weer.
* de wateraansluitingen en afvoer ten behoeve
van de gootsteen en/of vaatwasser dient de
keukenleverancier als opbouw over de dekvloer
aan te brengen naar de gewenste positie.
* Het infrezen van het leidingwerk dient door
de keukenleverancier verricht te worden.
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Voorbeeld hoek
keukenopstelling
* Deze impressie is puur bedoeld voor het
installatie principe. De contractmaptekening
geeft de daadwerkelijke afmeting van de
keukenruimte weer.
* De wateraansluitingen en afvoer ten behoeve
van de gootsteen en/of vaatwasser dient de
keukenleverancier als opbouw over de dekvloer
aan te brengen naar de gewenste positie.
* Het infrezen van het leidingwerk dient door
de keukenleverancier verricht te worden.

