
         

OBECNÉ SCHÉMA ROZVODŮ PŘÍPOJNÝCH MÍST

Vestavné a podstavné chladničky a kombinace: 
Zásuvka 220V/10A v soklu spodních skříněk (1) , nebo nad horní hranou skříněk (1a) , nebo mimo obrys 
spotřebiče ve vedlejší skříňce 200-700 mm nad podlahou (1b). 
Myčky nádobí , pračky , sušičky , zásobníky teplé vody: 
Zásuvka 220V/16A , 200-700 mm nad podlahou mimo obrys spotřebiče (2).Za spotřebičem nesmí být 
žádné vývody! 
Elektrické varné panely , elektrické varné panely v kombinaci se sporákem: 
Přívodní kabel 380V/16A s minimální délkou 1,5 bm (5x2,5 mm2) zapojený na vlastní vypínač  (3) 
v dosahu varné desky. 
Samostatné vestavné sporáky: 
Zásuvka 220V/16A v soklu spodních skříněk (3a) , nebo mimo obrys spotřebiče (3b). 
Mikrovlnné trouby: 
Zásuvka 220V/16A mimo obrys spotřebiče (3b). 
Plynové varné panely , plynové varné panely v kombinaci se sporákem: 
Plynový uzávěr umístit ve vedlejší skříňce vlevo  (4) a zásuvku 220V/10A (220V/16A v kombinaci se 
sporákem) umístit mimo obrys spotřebiče ve vedlejší skříňce 200-700mm nad podlahou (3B). 
Vestavné odsavače par: 
Zásuvka 220V/10A umístit nad odsavač asymetricky 200 mm od středu (5) , nebo nad horní skříňky (5a) , 
odtah průměr 100-150mm (6) , VŽDY SE ŘÍDIT PODLE TYPU ODSAVAČE. 
Komínové odsavače par: 
Odsavače vždy podle dokumentace k odsavači. 
Zásuvky nad pracovní deskou: 
Zásuvku 220V umístit 1200-1300mm od podlahy.Zásuvka se nesmí  umisťovat ve vzdálenosti 200mm od 
přívodu vody , toto platí v celé výšce zdi (8). 
Osvětlení: 
Kabel 220V/6A (10A) umístit za horní skříňky cca 1500mm od podlahy s dosahem ke svítidlu (9). 
Odpady vody: 
Odpad průměr 50mm (pro dřezy FRANKE 40mm) umístit 450mm nad podlahu (11) , odpad vody pro 
myčku nebo pračku se vyústí do sifonu , nebo osadit samostatný pračkový sifon mimo obrys spotřebiče ! 
Přívody vody: 
Přívod teplé a studené vody pro stojánkovou baterii opatřit rohovým ventilem 3/8“ , totéž platí pro vestavné 
zásobníky vody (12) , pro myčku nebo pračku odbočka s rohovým ventilem 3/4“ , nikdy neosazovat za 
spotřebičem! 
ROZVODY JE VŽDY NUTNO KONTROLOVAT S PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH SPOTŘEBIČŮ, 
UVEDENÉ PŘIPOJENÍ JE POUZE OBECNÉ!!! 
 


