
               Ensto eKlik
 Supernopea asentaa

“Ensto eKlik on erittäin helppo asentaa ja kytkeä” 
Jan Blomqvist, Suomenkylän Sähkö Oy

Markkinoiden nopein asentaa
Uuden Ensto eKlik -valaisinpistorasiakannen 
asentaminen on uskomattoman nopeaa. Rasi-
an avaus on helppoa, koska kannen snepit saa 
auki muutamassa sekunnissa ilman työkalua. 
Johtojen pujottaminen rasiaan ja kytkeminen 
hyvin näkyvillä oleviin johtoaukkoihin käy no-
peasti. Lopuksi kansi vain klikataan paikoilleen 
– klik! – ja asennus on valmis. 

Ensto tuo markkinoille valaisinpistorasiakannen ja lisä-
tuotteet. Uuden DCL-standardin mukainen Ensto eKlik  
-valaisinpistorasiakansi on suunniteltu valaisimien säh-
köliitäntään pien- ja kerrostaloissa. 
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Tekniset tiedot

• 250 V, 6A  

• 1,5–2,5mm² yksi- ja muutamalankaiset 

johtimet

• Jousiliittimissä voidaan jatkaa johdo-

tusta, 16 A

• Johdonvapautus ruuvimeisselillä

• M4-ruuvit jakorasialle

• Ruuvi- ja ankkurikiinnitykset 

• FI-hyväksyntä

Siistiä pinta-asennusta
Sähköasentajilta saadun palautteen mukaan 
aihioiden aukotukset on erityisen helppo teh-
dä kaapelien pinta-asennuksiin. Aukkoaihiot 
saa auki siististi ja nopeasti ilman halkeamia.
Pinta-asennukset voi myös tehdä eri suuntiin 
useiden aukkoaihioiden ansiosta.

Helppo asennus ontelolaattoihin
Tuotteessa ei ole unohdettu myöskään asen-
nuksia ontelolaattoihin, joissa asennusputki 
tuodaan putkella rakenteen läpi. Hankalat po-
raukset ja proppaukset eivät aina tahdo osua 
rasian reikäjakoihin ainakaan kivipohjaisissa 
rakenteissa. Rasia on helposti kiinnitettävissä 
asennusputken reikään sähkötukuista saatavi-
en levyankkureiden avulla (esim. levyankkuri 
Sormat TOLA M6x 62). 

Tyylikäs design 
Tuotteen muotoilu on ajattoman tyyli-
käs, korkealaatuinen ja seuraa värityksel-
tään Ensto Intro -asennuskalustesarjan 
väritystä. Suunnittelussa on huomioitu 
myös loppukäyttäjien kattokuppiripustus 
ja plafondit. Tukevarakenteinen katto-
koukku (max. 15kg) voidaan tarvittaessa 
kääntää piiloon peitekannen alle. 

Uuden standardin mukaiset 
tuotteet
Valaisinpistorasiakansi on suunniteltu yleis-
eurooppalaisen DCL-valaisinpistorasiastan-
dardin mukaisesti. Uuden standardin mu-
kaiset valaisinpistorasiakannet ovat tulleet 
markkinoille, ja vanhan standardin mukaiset 
tuotteet poistuvat vuoteen 2019 mennessä. 
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TUOTEKOODI SNRO KUVAUS
ACK3 1122001 DCL-valaisinpistorasiakansi uppo- ja pinta-asennuksiin
ACP1 1122002 Peitelevy jakorasioille
ACT3P 1122006 DCL-valaisinpistotulppa, 5 kpl 
ACD3P 1122007 DCL-valaisinliitinpesä, 5 kpl 


