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© Copyright by MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Dit document is door de auteurswet beschermd.

De inhoud van dit document is eigendom van MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG en mag noch geheel noch gedeel-
telijk worden vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar.

Waarschuwingen

 Gevaar

Deze waarschuwing kenmerkt een onmiddellijk dreigend 
gevaar. De verontachtzaming leidt tot de dood of zware 
verwondingen.

 Waarschuwing

Deze waarschuwing kenmerkt een mogelijkerwijs gevaar-
lijke situatie. De veronachtzaming kan tot de dood of 
zware verwondingen leiden.

 Voorzichtig

Deze waarschuwing kenmerkt een mogelijkerwijs gevaar-
lijke situatie. De veronachtzaming kan tot lichte of minder 
ernstige verwondingen leiden.

 Opgelet

Deze waarschuwing kenmerkt een mogelijkerwijs gevaar-
lijke situatie. Negeren kan leiden tot schade aan de appa-
ratuur leiden tot het apparaat.

Algemene aanwijzingen

Deze aanwijzing kenmerkt aanvullende, nuttige infor-
matie bij een bepaald thema.

Gebruikte symbolen

• Oproep tot actie

 – Lijst

  Kruisverwijzing naar een andere plaats in het document
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1. Algemeen 2. Voor uw veiligheid
De informatie in deze montage- & gebruiksaanwijzing 
gelden uitsluitend voor apparaten, die in deze aanwijzing 
beschreven zijn.

Afhankelijk van de uitrusting van het apparaat, kan het tot 
optische afwijkingen met de weergaven in deze aanwijzing 
komen. Is apparaat specifieke informatie nodig, wordt op 
de desbetreffende plaats in deze aanwijzing daarop gewe-
zen.

In de leveringsomvang kunnen naast deze montage- en 
gebruiksaanwijzing aanvullende instructies voor de appara-
ten inbegrepen zijn, die volledig nageleefd moeten worden.

Aanvullend op deze aanwijzing moeten de nationale, wette-
lijke regelingen en bepalingen (bijv. ongevalpreventie- en 
werkbeschermingsvoorschriften, milieubeschermingsvoor-
schriften) van het betreffende gebruiksland in acht worden 
genomen.

Naast deze montage- & gebruiksaanwijzing in gedruk-
te vorm vindt u verder taalvarianten als download op de 
MENNEKES Homepage.

1.1 Contactgegevens

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Spezialfabrik für Steckvorrichtungen

Aloys-Mennekes-Str. 1

D-57399 Kirchhundem

Tel. +49 (0) 2723 / 41-1
Fax +49 (0) 2723 / 41-2 14
E-mail info@MENNEKES.de
Internet www.MENNEKES.de

2.1 Beoogd gebruik

De contactdoos-combinatie AMAXX® dient uitsluitend als 
stationaire stroomverdeler en is (afhankelijk van de uitvoe-
ring) in binnen- en buitenbereik inzetbaar.

Als wandverdeler is het apparaat voor de wandmontage, 
als hangverdeler voor de bevestiging, bijv. aan een plafond 
bedoeld.

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG neemt geen 
aansprakelijkheid voor gevolgen uit niet beoogd gebruik.

Leest u deze montage- & gebruiksaanwijzing voor gebruik 
van het apparaat zorgvuldig door en neem deze altijd in 
acht.

Aansprakelijkheid voor schade of mankementen vervalt, die 
door veronachtzaming van deze aanwijzing zijn ontstaan.

Houdt u deze montage- & gebruiksaanwijzing bij het appa-
raat beschikbaar en geeft u deze aan de volgende bediener 
/ gebruiker verder.

Bepaalde activiteiten bij gebruik van het apparaat, mogen 
uitsluitend door een gekwalificeerde elektrovakkracht 
worden uitgevoerd.

In deze aanwijzing wordt aan het begin van een betreffend 
hoofdstuk uitdrukkelijk daarop gewezen.

 Waarschuwing

Verwondingsgevaar door veronachtzaming van de 
gebruiksaanwijzing

Wordt de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen of 
worden werkstappen afwijkend van de informatie in de 
gebruiksaanwijzing uitgevoerd, bestaat het gevaar van 
zware verwondingen.

• Neem alle punten van de bedieningshandleiding in acht.

• Voer alleen de in de bedieningshandleiding beschreven 
werkstappen uit.
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2.2 Doelgroepen

2.2.1 Gekwalificeerde elektrovakkracht

De montage, demontage, installatie, inbedrijfstelling en 
onderhoud van het apparaat mag uitsluitend door een 
gekwalificeerde elektrovakkracht worden gedaan.

De elektrovakkracht moet aan de volgende vereisten 
voldoen en in acht nemen:

 – In acht nemen van alle punten in de bedieningshandlei-
ding

 – Beoogd gebruik van het apparaat

 – Kennis en toepassing van de relevante elektrotechnische 
voorschriften (bijv. DIN VDE 0100 onderdeel 600,
DIN VDE 0100 onderdeel 410)

 – Kennis en toepassing van de algemene en speciale veilig-
heids- en ongevalpreventievoorschriften

 – Bekwaamheid, risico's te herkennen en mogelijke gevaren 
te vermijden

 – Overgave van de montage- & bedieningshandleiding aan 
de bediener / gebruiker van het apparaat

2.2.2 Bediener / gebruiker

De bediening van het apparaat kan door elektrotechnisch 
onderlegde personen of door elektrotechnische leken 
geschieden.

De bediener / gebruiker moet voor het beoogd gebruik van 
het apparaat zorgen en moet aan de volgende vereisten 
voldoen en in acht nemen:

 – In acht nemen van alle punten in de bedieningshandlei-
ding

 – Beoogd gebruik van het apparaat

 – Instrueren van personen, die het apparaat gebruiken

 – Risico's herkennen en mogelijke gevaren te vermijden

 – Inschakelen van een elektrovakkracht bij alarmen of sto-
ringen

 – Personen (bijv. kinderen) die gevaren in de omgang met 
het apparaat niet kunnen inschatten, beschermen

 – duurzame bewaring van montage- & bedieningshandlei-
ding voor naslaan
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• Verkeerd gebruik: gebruiken van ongeschikte 
reinigingsmiddelen

• Gebruikt u uitsluitend reinigingsmiddelen die door 
MENNEKES vrijgegeven zijn.

Verkeerd gebruik: gebruik van niet toegelaten vervan-
gende en toebehoor onderdelen

• Gebruikt u uitsluitend vervangende en toebehoor 
onderdelen, die door MENNEKES gefabriceerd en / of 
vrijgegeven zijn.

Verkeerd gebruik: gebruik van het apparaat bij onge-
schikte omgevingscondities

• Gebruikt u het apparaat uitsluitend bij de daarvoor 
toegelaten en geschikte omgevingscondities.

  zie pagina 22

Verkeerd gebruik: klimmen of zitten op het apparaat

• Klim of zit niet op het apparaat.

Verkeerd gebruik: apparaat als opslag gebruiken

• Dek het apparaat niet door voorwerpen af.

• Leg geen voorwerpen op het apparaat.

Verkeerd gebruik: ondeskundig in gebruik en buiten 
gebruik nemen

• Laat het apparaat uitsluitend door een gekwalificeerde 
elektrovakkracht aansluiten, in gebruik en buiten gebruik 
nemen.

  zie pagina 8 en pagina 19

2.3 Voorzienbaar verkeerd gebruik

Voor een veilig gebruik van het apparaat en om verkeerd 
gebruik te vermijden, moeten de volgende punten in acht 
worden genomen:

Verkeerd gebruik: veronachtzaming van de montage- 
& bedieningshandleiding

• Neem bij alle werkzaamheden de volledige montage- & 
bedieningshandleiding in acht.

• Voer uitsluitend de werkzaamheden uit, die in deze 
montage- & bedieningshandleiding beschreven zijn.

• Houd de procedure en de volgorde van de beschreven 
werkstappen nauwkeurig aan.

Verkeerd gebruik: gebruik van een onvolledig gemon-
teerd, beschadigd of foutief aangesloten apparaat.

• Laat het apparaat uitsluitend door een gekwalificeerde 
elektrovakkracht aansluiten, in gebruik nemen en 
onderhouden.

• Bedien het apparaat alleen, wanneer het volledig 
gemonteerd, onbeschadigd en de Inbedrijfstelling zoals 
voorgeschreven door een elektrovakkracht uitgevoerd is.

Verkeerd gebruik: manipulatie van het apparaat

• Verwijder geen onderdelen van het apparaat.

• Voer geen veranderingen of verbouwingen aan het 
apparaat uit.

Verkeerd gebruik: werkzaamheden aan het apparaat 
bij ingeschakelde stroom (elektrovakkracht!)

• Schakel de stroom uit, voor u met werkzaamheden aan 
het apparaat begint.
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3. Restrisico’s
3.1 Gevaar door condenswater

Bij de contactdoos-combinatie (in het bijzonder bij bescher-
mingssoort IP 67) kan het door temperatuurschommelingen 
of sterke zonne-instraling tot condenswatervorming binnen 
het apparaat komen.

 Opgelet

Materiële schade door condenswater

Bij ongunstige omgevingscondities kan het in het binnen-
ste van het apparaat tot condenswatervorming komen. 
Daardoor kan schade aan het apparaat ontstaan.

• Gebruikt u het apparaat uitsluitend bij de daarvoor 
toegelaten en geschikte omgevingscondities.

  zie pagina 22
• Gebruikt u membraan-schroefverbindingen voor de be- 

en ontluchting van het apparaat.

Brandgevaar door warmtestuwing
Bij de contactdoos-combinatie kan het door afdekken 
van het apparaat tot warmtestuwing binnen het apparaat 
komen. Daardoor kan een brand ontstaan.

 Waarschuwing

Verwondingsgevaar door brand

Wordt het apparaat afgedekt, kan door warmtestuwing 
binnen het apparaat en brand ontstaan. Er bestaat gevaar 
op zware verwondingen.

• Dek het apparaat niet door voorwerpen af.

• Leg geen voorwerpen op het apparaat. 

3.2 Gevaar door ondeskundige bediening

 Waarschuwing

Verwondingsgevaar door ondeskundige bediening

Bij ondeskundige bediening kan het apparaat beschadigd 
worden, waardoor het tot verwondingen kan komen.

• Trek een ingestoken stekker uitsluitend aan de 
stekkerbehuizing uit de contactdoos.

• Trek de stekker niet aan de kabel uit.

• Let u erop, dat kabels niet geknikt, geklemd of 
overreden worden en niet met vreemde warmtebronnen 
in aanraking komen.
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4. Opbouw van het apparaat

Contactdoos-combinatie als wand- en hangverdeler

3

3

2

76

5

4

1

11

10

8

12

9

Componenten van de contactdoos-combinatie

1 Zichtvenster (IP 67 met gekartelde schroeven)
2 Contactdoos (uitvoering apparaat-specifiek)
3 Bevestigingslippen (alleen wandverdeler)
4 Behuiziing wandverdeler
5 Behuizingsschroeven (aantal apparaat-specifiek)
6 Uitbreekbare ontwateringopening (alleen IP 44)
7 Afsluitpositie
8 Ketting
9 Behuizing hangverdeler
10 Greephaken
11 Slot (optioneel)
12 Veiligheidsorgaan

De contactdoos-combinatie is (afhankelijk van de 
beschermingssoort-uitvoering) met verschillende 
onderdelen uitgerust. Deze kunne zich optisch, functi-
oneel of in hun bediening van elkaar onderscheiden.
Het apparaat is voor een eenvoudiger herkenning 
van buiten van een functionele herkenning voorzien, 
welke echter niet met de bedrijfsmiddelkenmerking in 
het binnenste overeen hoeft te komen.
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5. Montage en 
inbedrĳ fstelling

 Opgelet

Materiële schade door ongeschikte leidingdiameter 
en / of ongeschikte zekering

Bij aansluiting van het apparaat aan een toevoerleiding 
met ongeschikte leidingdiameter en / of ongeschikte 
zekering bestaat het gevaar van een overbelasting en 
daarmee beschadiging van het apparaat.

• Gebruikt u voor het apparaat een geschikte zekering en 
toevoerleiding met geschikte leidingdiameter.

• Let op de specificaties op het typeplaatje en in het 
hoofdstuk "Appendix".

De in dit hoofdstuk beschreven activiteiten, mogen 
uitsluitend door een gekwalificeerde elektrovakkracht 
worden uitgevoerd.

 Gevaar

Verwondingsgevaar door elektrische schok

Bij ondeskundige omgang met elektrotechnische appara-
ten en inrichtingen bestaat het gevaar van zware verwon-
dingen of de dood.

De navolgende activiteiten, mogen uitsluitend door een 
gekwalificeerde elektrovakkracht worden uitgevoerd.

• Voer de navolgende activiteiten alleen uit, wanneer u 
een gekwalificeerde elektrovakkracht bent en over de 
betreffende kwaliteiten en kennis beschikt.

 Waarschuwing

Verwondingsgevaar door brand

Bij aansluiting van het apparaat aan een toevoerleiding 
met ontoereikende leidingdiameter en / of ontoereikende 
zekering bestaat het gevaar van een brand die verwondin-
gen kan veroorzaken.

• Gebruikt u voor het apparaat een geschikte zekering en 
toevoerleiding met geschikte leidingdiameter.
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5.1 Apparaat uitpakken

1

Apparaat uitpakken

• Gebruikt u voor het openen van de verpakking geen 
scherpe of puntige voorwerpen, om beschadigingen aan 
het apparaat te vermijden.

• Opent u de verpakking en neem het het apparaat uit (1).

• Bewaart u de verpakking of voer deze zoals 
voorgeschreven conform de geldige bepalingen af.

Apparaat op transportschade controleren

• Controleert u het apparaat op transportschade.

• Gebruikt u geen apparaat dat beschadigingen vertoont.

• Wendt u zich evt. tot uw verantwoordelijk leverancier.

5.2 Wandverdeler monteren

Het apparaat is uitsluitend voor loodrechte wandmon-
tage voorzien. De gebruikspositie is door de openings-
richting van de contactdozen-klepdeksels naar boven 
gedefinieerd.

5.2.1 Montage voorbereiden

Kabelinvoering openen

1

Kabelinvoering openen

• Opent u de gewenste kabelinvoering (1), aan de boven- of 
onderzijde van de behuizing, met geschikt gereedschap.

• Monteert u een met de beschermingssoort 
overeenkomende schroefverbinding in de opening.
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Ontwateringopening openen (alleen IP 44)

De behuizing beschikt over een ontwateringsopening die 
(bijv. voor condenswatervorming) geopend kan worden.

1

Ontwateringopening openen

• Opent u evt. de ontwateringopening (1), aan de 
onderzijde van de behuizing, met geschikt gereedschap.

Bevestigingselementen

Voor de wandmontage moeten geschikte bevestigings-
schroeven en pluggen worden gebruikt.

Hiervoor adviseren we de AMAXX bevestigingsset bestaan-
de uit:

 – 4 stuks schroeven, 6 x 70 pozidriv Gr. 3. staal verzinkt

 – 4 stuks universele plug, 8 x 50 voor beton, cellenbeton, 
massieve baksteen, geperforeerde baksteen en gipsplaten.

Alternatieve bevestigingsmogelijkheden:

  zie productcatalogus of www.MENNEKES.de

5.2.2 Apparaat monteren

 Gevaar

Verwondingsgevaar door elektrische schok

Bij werkzaamheden aan stroomvoerende onderdelen 
bestaat het gevaar op zware verwondingen of de dood.

• Schakel de toevoerleiding van het apparaat voor 
installatie- en montagewerkzaamheden spanningsvrij.

• Beveilig de uitgeschakelde stroom tegen onopzettelijk 
opnieuw inschakelen door andere personen.

• Controleer de spanningsvrijheid van de 
toevoerleiding, voordat u met de installatie- en 
montagewerkzaamheden begint.

Bevestigingsboringen voorzien

Informatie over de boormaten voor de bevestiging van het 
apparaat vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens".

  zie pagina 23

• Bepaalt u de boormaten voor het apparaat en markeert u 
deze op de wand.

• Boort u de bevestigingsgaten en zet er een plug in.

 Voorzichtig

Verwondingsgevaar door zwaar apparaat

Wordt een zwaar apparaat getransporteerd, gemon-
teerd of gedemonteerd, kan dat vallen en verwondingen 
veroorzaken.

• Transporteert en monteert u een zwaar apparaat evt. 
met hulp van een tweede persoon.

• Gebruikt u evt. een geschikt hulpmiddel.
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1

Apparaat bevestigen

De bevestigingslippen (1) en (2) dienen ter bevestiging van 
het apparaat aan de wand.

• Monteert u eerst de schroeven voor de onderste 
bevestigingslippen (1) aan de wand.

• Positioneert u het apparaat op de schroeven.

• Monteert u de schroeven op de bovenste 
bevestigingslippen (2).

• Draai alle schroeven vast en controleer het apparaat op 
vaste zitting.

5.2.3 Apparaat aansluiten

Stroom uitschakelen

 Gevaar

Verwondingsgevaar door elektrische schok

Bij werkzaamheden aan stroomvoerende onderdelen 
bestaat het gevaar op zware verwondingen of de dood.

• Schakel de toevoerleiding van het apparaat voor 
installatie- en montagewerkzaamheden spanningsvrij.

• Beveilig de uitgeschakelde stroom tegen onopzettelijk 
opnieuw inschakelen door andere personen.

• Controleer de spanningsvrijheid van de 
toevoerleiding, voordat u met de installatie- en 
montagewerkzaamheden begint.

Apparaat openen

1

Apparaat openen

• Opent u het huisdeksel aan de onverliesbare 
behuizingsschroeven (1).
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21

3

Apparaat aansluiten

• Verwijdert u de ommanteling van de toevoerleiding op de 
vereiste lengte.

• Voert u de toevoerleiding (1) door de schroefverbinding (2) 
in het huis.

• Voert u de toevoerleiding tot de vereiste lengte achter de 
gemonteerde onderdelen (3) door.

• Draait u de schroefverbinding (2) vast.

• Schuift u de vergrendelhendels naar binnen in het huis, tot 
deze vastklikken.

• Verwijdert u de isolatie van de individuele leidingen.

• Sluit u de leidingen aan de respectievelijk gekenmerkte 
aansluitklemmen aan.

• Controleert u alle leidingaansluitingen en voorbedrade 
onderdelen in het apparaat op vaste zitting.

• Draait u evt. de losse schroefverbindingen vast.

1

Apparaat openen

• Trekt u het huisdeksel (1) licht naar voor en zwenk dit 
open.

Toevoerleiding aanleggen een aansluiten

1

a

b

2
2

Draagrail uitnemen

• Drukt u de beide vergrendelhendels (1) naar binnen (a) 
en trek de vergrendelhendel (2) met de gemonteerde 
onderdelen naar voor (b).

• Doe dit met alle verdere vergrendelhendels op dezelfde 
manier.
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Aansluiting van de toevoerleiding controleren

• Schakelt u de stroom in.

• Controleert u de spanning en het draaiveld van de 
toevoerleiding aan het apparaat.

Apparaat sluiten

1

Apparaat sluiten

• Zwenkt u het huisdeksel dicht en draait u de 
behuizingsschroeven (1) vast.

Aansluiting van de contactdoos controleren

3

1
2

Contactdoos controleren

• Opent u het zichtvenster (1) en schakelt u de beveiligingen 
(2) in.

  zie bediening, pagina 16
• Controleert u de spanning van de contactdoos (3).
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5.3 Hangverdeler monteren

5.3.1 Montage voorbereiden

De contactdoos-combinatie is met een ketting (1) ter beves-
tiging aan een ophanging uitgerust.

1

Contactdoos-combinatie als hangverdeler

 Voorzichtig

Verwondingsgevaar door vallend apparaat

Bij te hoge belasting kan het apparaat vallen en verwon-
dingen veroorzaken.

• Vermijdt u extra gewicht op het apparaat.

• Hangt u niet aan het apparaat.

 Opgelet

Materiële schade door ongeschikte bevestiging

Bij ongeschikte bevestiging kan het apparaat vallen en 
beschadigd worden.

• Gebruikt u, onder beschouwing van het 
apparaatgewicht, een geschikte, draagveilige 
ophanging.

• Neem het gewicht van het apparaat in acht

  zie typeplaatje

• Bevestigt u de contactdoos-combinatie met de ketting aan 
de daarvoor voorziene ophanging.

5.3.2 Apparaat aansluiten

De aansluiting aan de stroomvoorziening geschiedt op de 
gelijke wijze als van de wandverdeler.

• Monteert u de toevoerleiding voor het apparaat zonder 
mechanische belasting (bijv. door het apparaatgewicht).

• Sluit u het apparaat op de stroomvoorziening aan.

  zie pagina 12
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6. Bediening

 Gevaar

Verwondingsgevaar door beschadigd apparaat

Bij beschadigingen aan het apparaat bestaat gevaar op 
zware verwondingen of de dood.

• Gebruikt u het apparaat niet, wanneer dit uiterlijke 
schade vertoont.

• Kenmerkt u het evt. beschadigde apparaat, zodat dit 
niet door andere personen verder gebruikt wordt.

• Laat u de schade onverwijld door een gekwalificeerde 
elektrovakkracht verhelpen.

• Laat het apparaat evt. door een gekwalificeerde 
elektrovakkracht buiten gebruik nemen.

6.1 Verbruiker aansluiten

Uitvoering IP 44

• Klapt u het klepdeksel van de contactdoos op en steek de 
stekker van de verbruiker er volledig in.

Uitvoering IP 67

• Opent u het vast gesloten klepdeksel door draaien naar 
links.

• Klapt u het klepdeksel van de contactdoos op en steek de 
stekker van de verbruiker er volledig in.

• Draai de bajonetring van de stekker aan de contactdoos 
door draaien naar rechts vast (beschermend effect!)

• Schakel de verbruiker in.

6.2 Verbruiker verwijderen

 Waarschuwing

Verwondingsgevaar door ondeskundige bediening

Bij ondeskundige bediening kan het apparaat beschadigd 
worden, waardoor het tot verwondingen kan komen.

• Trek een ingestoken apparaatstekker uitsluitend aan de 
stekkerbehuizing uit de contactdoos.

• Trek de stekker niet aan de kabel uit.

• Let u erop, dat kabels niet geknikt, geklemd of 
overreden worden en niet met vreemde warmtebronnen 
in aanraking komen.

Uitvoering IP 44

• Schakel eerst de aangesloten verbruiker uit.

• Til het klepdeksel van de contactdoos licht op en trek de 
stekker uit de contactdoos.

Uitvoering IP 67

• Schakel eerst de aangesloten verbruiker uit.

• Los de bajonetring van de stekker aan de contactdoos 
door draaien naar links.

• Til het klepdeksel van de contactdoos licht op en trek de 
stekker uit de contactdoos.

• Draai het klepdeksel handvast dicht, om de beschermende 
werking van de contactdoos-combinatie weer te 
herstellen.
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7. Reiniging
6.3 Zichtvenster openen / sluiten

Het zichtvenster is bij beschermingssoort IP 67 met 
extra gekartelde schroeven uitgevoerd.

1

3 2

Zichtvenster openen / sluiten

• Los de kartelschroeven (1) door draaien.

• Open het zichtvenster (2) op de greep (3) en zwenk dit 
open.

• Sluit het zichtvenster, tot dit in de behuizing vastklikt.

• Draai de kartelschroeven vast, om de beschermende 
werking weer te herstellen.

De contactdoos-combinatie kan, afhankelijk van de 
gebruiksomstandigheden en vervuiling, droog of vochtig 
worden gereinigd.

Het verdient aanbeveling de droge reiniging de voorkeur te 
geven, omdat voor de vochtige reiniging het apparaat eerst 
eerst door een elektrovakkracht spanningsvrij moet worden 
geschakeld.

• Verwijdert u eerst alle aangesloten verbruikers van het 
apparaat, voordat u met de reiniging begint.

  zie bediening, pagina 16

7.1 Droge reiniging

 Gevaar

Verwondingsgevaar door elektrische schok

Bij werkzaamheden aan stroomvoerende onderdelen 
bestaat het gevaar op zware verwondingen of de dood.

• Reinigt u het apparaat en de onderdelen (bijv. 
contactdozen) uitsluitend van buiten.

• Opent u niet het appraat en houdt u de contactdozen 
gesloten.

Voor de reiniging is een schone, droge reinigingsdoek beno-
digd.

• Reinigt u het apparaat met een schone, droge 
reinigingsdoek.
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8. Onderhoud
7.2 Vochtige reiniging

Is op grond van sterke vervuiling een vochtige reiniging 
noodzakelijk, mag het apparaat uitsluitend in spanningsvrije 
toestand worden gereinigd.

 Gevaar

Verwondingsgevaar door elektrische schok

Bij de vochtige reiniging en het aanraken van stroomvoe-
rende onderdelen bestaat het gevaar op zware verwon-
dingen of de dood.

• Laat u de toevoerleiding van het apparaat voor 
de vochtige reiniging door een elektrovakkracht 
spanningsvrij schakelen.

 Opgelet

e schade door verkeerde reiniging

Ongeschikt reinigingsmiddelen, reinigingsapparaten en 
overmatig gebruik van water, kunnen schade aan het 
apparaat veroorzaken.

• Laat reinigingsmiddelen, die u zou willen gebruiken, 
eerst door MENNEKES vrijgeven.

• Reinigt u het apparaat en de onderdelen (bijv. 
contactdozen) uitsluitend van buiten.

• Opent u niet het appraat en houdt u de contactdozen 
gesloten.

• Vermijdt u stromend water.

• \let erop, dat geen water bij spanningsvoerende delen 
geraakt.

• Gebruikt u geen hogedruk reinigingsapparaten.

• Gebruik voor de reiniging schoon water.

• Reinigt u het apparaat met een schone, vochtig gemaakte 
reinigingsdoek.

De in dit hoofdstuk beschreven activiteiten, mogen 
uitsluitend door een gekwalificeerde elektrovakkracht 
worden uitgevoerd.

De bediener / gebruiker moet het apparaat met regelmatige 
tussenpozen door een elektrovakkracht op een toestand 
zoals voorgeschreven laten controleren.

Mochten tijdens het gebruik schades aan het apparaat 
optreden, moeten deze onverwijld worden verholpen.

Evt. moet het apparaat door een gekwalificeerde elektro-
vakkracht buiten gebruik worden genomen.

 Gevaar

Verwondingsgevaar door beschadigd apparaat

Bij beschadigingen aan het apparaat bestaat gevaar op 
zware verwondingen of de dood.

• Gebruikt u het apparaat niet, wanneer dit uiterlijke 
schade vertoont.

• Kenmerkt u het evt. beschadigde apparaat, zodat dit 
niet door andere personen verder gebruikt wordt.

• Laat u de schade onverwijld door een gekwalificeerde 
elektrovakkracht verhelpen.

• Laat het apparaat evt. door een gekwalificeerde 
elektrovakkracht buiten gebruik nemen.

• Laat het apparaat met regelmatige tussenpozen door een 
elektrovakkracht controleren.
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9. Buitenbedrĳ fstelling en 
demontage

De in dit hoofdstuk beschreven activiteiten, mogen 
uitsluitend door een gekwalificeerde elektrovakkracht 
worden uitgevoerd.

 Gevaar

Verwondingsgevaar door elektrische schok

Bij ondeskundige omgang met elektrotechnische appara-
ten en inrichtingen bestaat het gevaar van zware verwon-
dingen of de dood.

De navolgende activiteiten, mogen uitsluitend door een 
gekwalificeerde elektrovakkracht worden uitgevoerd.

• Voer de navolgende activiteiten alleen uit, wanneer u 
een gekwalificeerde elektrovakkracht bent en over de 
betreffende kwaliteiten en kennis beschikt.

9.1 Apparaat buiten bedrijf nemen

Apparaat spanningsvrij schakelen

 Gevaar

Verwondingsgevaar door elektrische schok

Bij werkzaamheden aan stroomvoerende onderdelen 
bestaat het gevaar op zware verwondingen of de dood.

• Schakel de toevoerleiding van het apparaat voor de 
demontagewerkzaamheden spanningsvrij.

• Beveilig de uitgeschakelde stroom tegen onopzettelijk 
opnieuw inschakelen door andere personen.

• Controleer de spanningsvrijheid van de toevoerleiding, 
voordat u met de demontagewerkzaamheden begint.

Apparaat openen

• Opent u het apparaat

  zie pagina 12

Toevoerleiding afkoppelen en verwijderen

1

a

b

2
2

Draagrail uitnemen

• Drukt u de beide vergrendelhendels (1) naar binnen (a) 
en trek de vergrendelhendel (2) met de gemonteerde 
onderdelen naar voor (b).

• Doe dit evt. met alle verdere vergrendelhendels op 
dezelfde manier.
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2

1

a

3

b

Apparaat afkoppelen

• Koppelt u de leiding van de elektrische onderdelen af.

• Lost u de schroefverbinding (1).

• Trek de toevoerleiding (2) uit het huis (a).

• Schuift u de vergrendelhendels (3) naar achter in het huis 
(b), tot deze vastklikken.

Apparaat sluiten

• Sluit u het apparaat

  zie pagina 14

9.2 Apparaat demonteren

 Voorzichtig

Verwondingsgevaar door zwaar apparaat

Wordt een zwaar apparaat getransporteerd, gemon-
teerd of gedemonteerd, kan dat vallen en verwondingen 
veroorzaken.

• Transporteert en monteert u een zwaar apparaat evt. 
met hulp van een tweede persoon.

• Gebruikt u evt. een geschikt hulpmiddel.

1

2

3

Apparaat demonteren

• Lost u eerst de onderste schroeven (1) aan het huis.

• Verwijdert u de bovenste schroeven (2).

• Neem het apparaat (3) naar boven weg.

• Verwijdert u de onderste schroeven.
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10. Storingen

 Waarschuwing

Verwondingsgevaar door onopzettelijk opstarten 
van elektrische verbruikers

Elektrische verbruikers die op de conytactdoos-combinatie 
aangesloten zijn, kunnen bij opnieuw inschakelen van 
een uitgeschakelde bescherming zelfstandig opstarten en 
verwondingen veroorzaken.

• Schakel een beschermingsvoorziening pas in, nadat u 
alle aangesloten verbruikers uitgeschakeld of deze van 
de contactdoos-combinatie gescheiden hebt.

Procedure voor verhelpen van storingen

a) Een FI-beschermingsschakelaar activeert
• Controleert u door visuele controle de contactdoos-

combinatie en de aangesloten verbruikers op defecten.

JA - er is een defect aan een apparaat

• Instrueer een elektrovakkracht.

NEIN - er is geen defect

• Schakel de FI-beschermingsschakelaar weer in.

De FI-beschermingsschakelaar activeert opnieuw!

• Instrueer een elektrovakkracht.

b) Een LS-schakelaar of een schroefzekering activeren
• Controleert u door visuele controle de contactdoos-

combinatie en de aangesloten verbruikers op defecten.

JA - er is een defect aan een apparaat
• Instrueer een elektrovakkracht.

NEIN - er is geen defect
• Controleer de aansluitwaarden van de aangesloten 

verbruiker.

Zijn de aansluitwaarden in orde:

• Schakel de LS-schakelaar of de schroefzekering weer in.

De LS-schakelaar of de schroefzekering activeert weer!

• Instrueer een elektrovakkracht.

11. Opslag en verwĳ dering

11.1 Apparaat opslaan

Voor de opslag zoals voorgeschreven en om een later 
storingsvrij gebruik van het apparaat mogelijk te maken, 
moeten de volgende punten in acht worden genomen.

• Reinig het apparaat voor het opslaan.

  zie pagina 17
• Verpak het apparaat in de originele verpakking of een 

geschikte doos.

• Sla het apparaat op in een droge en temperatuur 
gecontroleerde ruimte bij een opslagtemperatuur tussen
0 °C en 40 °C.

11.2 Apparaat verwijderen

Het apparaat moet bij het gebruikseinde buiten gebruik 
worden genomen, gedemonteerd en zoals voorgeschreven 
verwijderd.

De buitenbedrijfstelling en demontage mag uitsluitend door 
een gekwalificeerde elektrovakkracht worden gedaan.

Voor de verwijdering moeten de geldige, nationale wette-
lijke regelingen en bepalingen van het gebruiksland in acht 
worden genomen.
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12. Technische gegevens
12.1 Typeplaatje

Voorbeeld:

Pos. Verklaring

1 Artikelnummer

2 max. zekering van de toevoerleiding + InA

3 Nominale spanning

4 Frequentie

5 Nominale kortsluitstroom

6 Productnorm

7 Apparaatgewicht

8 Productiecode

9 Nominale belastingsfactor (RDF)

10 Beschermingssoort (IP)

Let op de naast het typeplaatje op de apparaat specifieke 
aansluitwaarden.

  zie appendix

12.2 Omgevingscondities

Voor een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat 
moeten de volgende omgevingscondities in acht worden 
genomen.

 Opgelet

Materiële schade door omgevingscondities

Bij de opstelling van het apparaat moeten de plaatselijke 
omgevingscondities worden beschouwd. Bij veronachtza-
ming kan dit (bijv. door dalende belastbaarheid van het 
apparaat) tot schade aan het apparaat leiden.

• Let u op de omgevingscondities bij de opstelling en voor 
het veilige gebruik van het apparaat.

• Bouw het apparaat niet in een extra huis in of in een nis 
zonder de goedkeuring door MENNEKES.

• Dek de zijvlakken van het apparaat niet af.

• Vermijd explosieve of licht ontvlambare stoggen in 
onmiddellijke nabijheid van het apparaat.

• Gebruik uitsluitend koperen leidingen als toevoerleiding.

Toegestane omgevingstemperaturen voor het gebruik

Binnenruimte en opstelling in de vrije lucht

Min. Max. Gemiddelde waarde bij 24h

-25 °C +40 °C niet hoger dan +35 °C

2

3

4

5

9

10

1

76 8
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12.3 Afmetingen

12.3.1 Wandverdeler

Behuizingsmaten

H
1

H
2

H
3

H
4

H
5

TB

"X"

"X"

"Y"

"Y"

7

7

1

2

3

5

4

Boormaten voor bevestigingsgaten

Y

Z

X

D

Boordiameter "D" overeenkomstig de voorziene plug kie-
zen.

AMAXX® Behuizingsmaten

Aantal 
behuizings-
segmenten

Hoogte 
H1-H5 

(mm)

Breedte B

(mm)

Diepte T

(mm)

1 130 225 175

2 260 225 175

3 390 225 175

4 520 225 185

5 650 225 185

AMAXX® s Behuizingsmaten 

5 650 112,5 136

AMAXX® boormaten

Aantal 
behuizings-
segmenten

Maat X

(mm)

Maat Y

(mm)

Maat Z

(mm)

1 204 145 150

2 204 145 280

3 204 145 410

4 204 145 540

5 204 145 670

AMAXX® s boormaten

5 93 89 670
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12.3.2 Hangverdeler

Behuizingsmaten

33
3 25

9

256225

276

"X"

Maat "X" met ingebouwde contactdoos
(steekdoos niet afgebeeld)

AMAXX® Behuizingsmaten

Steekdoos Bescher-
mingssoort

Maat "X" 
(mm)

Schuko 16A 
/ 230V

IP 44

IP 67

282

326

CEE 16A / 
3p / 230V

IP 44

IP 67

342

350

CEE 16A / 
5p / 400V

IP 44

IP 67

354

362

CEE 32A / 
5p / 400V

IP 44

IP 67

372

382
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Anschlusswerte / Connected loads / Valeurs de raccordement / Potenze allacciate / 
Aansluitwaarden

Nr. DE EN FR NL IT

1 Hersteller Manufacturer Fabricant Fabrikant Produttore

2 Typ Type Type Type Modello

3 Bemessungsspannung
Un (V)

Rated voltage
Un (V)

Tension assignée
Un (V)

Nominale spanning
Un (V)

Tensione nominale
Un (V)

4 Bemessungsstoßspannung 
Uimp (kV)

Rated impulse withstand 
voltage Uimp (kV)

Tension assignée de tenue 
au choc Uimp (kV)

Nominale piekspanning 
Uimp (kV)

Tensione di ingresso 
Uimp (kV)

5 Bedingter Bemessungs 
kurzschlussstrom Icc (kA)

Rated conditional short-
circuit current Icc (kA)

Courant assigné de court-
circuit conditionnel Icc (kA)

Voorwaardelijke nominale 
kortsluitstroom Icc (kA)

Corrente nominale di 
cortocircuito condizionata 
Icc (kA)

6 Bemessungsbelastungs 
faktor RDF

Rated diversity factor (RDF) Facteur de diversité assigné 
RDF

Nominale belastingsfactor 
RDF

Fattore di carico nominale 
RDF

7 Bemessungsfrequenz 
fn (Hz)

Rated frequency 
fn (Hz)

Fréquence assignée
fn (Hz)

Nominale frequentie 
fn (Hz)

Frequenza nominale 
fn (Hz)

8 Verschmutzungsgrad Pollution degree Degré de pollution Mate van vervuiling Grado di imbrattamento

9 System System Système Systeem Sistema

10 Aufstellung freiluft / 
ortsfest

Place to use, indoor / 
outdoor

Installation extérieur / 
intérieur

Opstelling in de vrije lucht / 
plaatsvast

Installazione esterna / fissa

11 Verwendung durch Laie Operated by ordinary 
person

Utilisation par des profanes Gebruik door een leek Utilizzo da parte di 
principianti

12 Elektromagnetische 
Verträglichkeit EMV

Electromagnetic 
compatibility (EMC)

Compatibilité 
électromagnétique CEM

Elektromagnetische 
verdraagbaarheid EMV

Compatibilità 
elettromagnetica CEM

13 Bauform: Wandbefestigung Assembly: Wall-mounted Forme de construction : 
fixation murale

Ontwerp: wandbevestiging Struttura: fissaggio a parete

14 Schlagfestigkeit (IK) Impact resistance (IK) Résistance aux coups (IK) Slagvastheid (IK) Resistenza agli urti (IK)

15 Schutzklasse Protection class Classe de protection Beschermklasse Classe di protezione

16 Bemessungsstrom der 
Schaltgerätekombination 
InA (A)

Rated current of switchgear 
assembly InA (A)

Courant assigné du coffret 
combiné des modules de 
commande InA (A)

Nominale stroom 
schakelapparaten-
combinatie InA (A)

Corrente nominale 
del dispositivo di 
commutazione InA (A)

17 Bemessungsisolations-
spannung Ui (V)

Rated insulation 
voltage Ui (V)

Tension d'isolation
assignée Ui (V)

Nominale isolatie-
spanning Ui (V)

Tensione nominale
d'isolamento Ui (V)

18 Schutzart (IP) Protection class (IP) Type de protection (IP) Beschermingssoort (IP) Grado di protezione (IP)

19 Maße Dimensions Dimensions Afmetingen Dimensioni

20 Gewicht Weight Poids Gewicht Peso

13. Anhang / Appendix / Appendice
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