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6 | Moduły silnoprądowe5 | System transmisji danych IT4 | Wyrównanie do poziomu podłogi

3 | Prace z jastrychem2 | Rura z tworzywa sztucznego1 | Kaseta podłogowa
W ścianach bocznych kasety podłogowej odgiąć perfo- 
rację i wsunąć rurę z tworzywa sztucznego.

Zakleić wszystkie otwory w kasecie. Starannie wylać 
jastrych wokół kasety. Po stwardnieniu jastrychu usunąć 
element szalunkowy.

Wyjąć pokrywę kasety i uszczelkę gumową. Wyrównać 
kasetę do poziomu podłogi za pomocą czterech śrub 
poziomujących. W razie potrzeby, wygiąć perforowaną 
przegrodę umieszczoną w dnie kasety.

Gniazdka urządzeń transmisji danych włożyć od dołu               
w płytkę. Przymocować płytkę do ścianki bocznej kasety.

Włożyć od góry w płytkę moduł instalacyjny i podłączyć   
go od dołu. Wyposażoną w gniazda płytkę wprowadzić 
zatrzaskowo w ramkę, dokręcić śruby umieszczone 
naprzeciwko siebie.

Kaseta kompaktowa, pojedyncza, czworokątna o wymiarach zewnętrznych 125x125 mm, 160x160 mm, 184x258 oraz 258x258 mm do bezpośredniego montażu w jastrychu                     
w pomieszczeniach czyszczonych na sucho i na mokro. W zakresie dostawy znajduje się kaseta podłogowa, kaseta (puszka) ze stali nierdzewnej oraz element szalunkowy. Przystosowane 
do parkietów i podłóg z kamienia o grubości 12/22 mm z możliwością poziomowania w zakresie 80-95 mm lub 90-135 mm.

Kasetę podłogową (w stanie dostawy) ustawić w wyty- 
czonym miejscu. Odgiąć uchwyty i przymocować 
bezpośrednio do podłoża. Opcjonalnie istnieje możliwość 
przytwierdzenia kasety do podłoża poprzez otwory 
wewnętrzne.
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12 | Tubus11 | Podłączanie wtyczek10 | Ramka kasety pojedynczej

9 | Osprzęt instalacyjny8 | Kaseta kompaktowa z pojedynczym wyjściem7 | Podłączanie wtyczek

15 | Osprzęt instalacyjny14 | Montaż maskownic i ramek montażowych13 | Wyrównanie kasety do poziomu podłogi

Podłączyć wtyczki: obwodów silnoprądowych i obwodów 
IT do odpowiednich gniazd.

Włożyć uszczelkę gumową i pokrywę kasety. W przypad- 
ku podłóg czyszczonych na sucho można zainstalować 
kasetę z wyjściem kablowym. Zwrócić uwagę  na wyrów- 
nanie potencjału.

Wprowadzić zatrzaskowo gniazda silnoprądowe i urządze- 
nia IT w ramki montażowe i podłączyć przewody.                     
Na grafice przedstawiono kasetę 160x160 mm.

Przykręcić wkłady montażowe z wyposażeniem do ramki 
kasety.

Podłączyć wtyczki: obwodów silnoprądowych i obwodów 
IT do odpowiednich gniazd.

W przypadku podłóg czyszczonych na mokro zamonto- 
wać kasetę z tubusem z wyjściem kablowym. Umieścić            
w kasecie uszczelkę gumową i pokrywę tubusa. Przewody 
wyprowadzić na zewnątrz przez tubus. Zwrócić uwagę           
na wyrównanie potencjału.

Kaseta kompaktowa UKEF 160V E przystosowana jest   
do bezpośredniego montażu w jastrychu o minimalnej 
grubości 70 mm. Dla wypoziomowania kasety w podło- 
gach o innej wysokości (w zakresie 70-95 mm) użyć śrub 
poziomujących.

Przy takim montażu, istnieje możliwość zainstalowania           
do 2 gniazd zasilających lub 2 gniazd technologii przesyłu 
danych. Rozwiązanie umożliwia podłączanie wtyczek 
prostych i kątowych.

Zamontować maskownicę UGEE3 umieszczając od przo- 
du do ramki montażowej. Zainstalować gniazda i podłą- 
czyć je do przewodów.

Instrukcja montażu
Kasety kompaktowe ze stali nierdzewnej



4

18 | Izolacja akustyczna17 | Poziomowanie16 | Montaż puszek instalacyjnych
Wprowadzić do kasety i umieścić w ramce montażowej 
puszkę instalacyjną UG3. Puszkę montować najniżej jak           
to możliwe. Minimalna grubość podłogi niezbędna             
do prawidłowego montażu kasety wynosi 90 mm.

Zastosowanie dodatkowej ramki poziomującej, umożliwia 
zwiększeni zakresu poziomowania kasety o 25-70 mm. 
Kasetę kompaktową przymocować do ramki montażowej 
za pomocą śrub. Całość wypoziomować do zdefiniowanej 
wysokości podłogi. 

Opcjonalne, gumowe osłony tłumiące hałas UGM SLF, 
można wsunąć na stopy poziomujące w celu zwiększenia 
tłumienia powstającego hałasu. Stopy poziomujące wraz   
z gumowymi osłonkami przytwierdzić do podłoża. 
Nadmierną długość śruby poziomującej stopy należy 
odciąć na wymiar. Takie rozwiązanie zapewnia dodatkową 
izolację akustyczną tłumiącą hałas na poziomie 3 dB.
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