
Kasety BODO z tubusem
na podłogowym dla podłogi

Instrukcja montażu
mytej na mokro
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5 | Płytka dolna / otwór pod montaż gniazda4 | Kompletacja

3 | Mocowanie docisków kablowych i ramki1 | Podłogi zalewane jastrychem / podniesione
Wykonać otwór w jastrychu za pomocą elementu szalun- 
kowego lub w podłodze podniesionej używając koronki 
wiertniczej.

2 | Pokrywa
Przy użyciu klucza imbusowego, otworzyć pokrywę                 
z zamkiem bagnetowym kasety (BODO NA-L), obracając 
klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.

W przypadku stosowania jednostki w podłogach mytych 
na mokro, niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie ramki 
zabezpieczającej. Zamontować od dołu w otworze 
dociski kablowe odciążające oprzewodowanie i zabez- 
pieczyć kable. Dokręcić łapki montażowe jednostki                 
za pomocą śrub krzyżakowych.

Zastosowaną kasetę BODO NA-L można uzupełnić               
o nakładany tubus BODO NAT. Tubus montowany jest na  
kasecie za pomocą zamka bagnetowego i może zostać 
wyposażony w maksymalnie 2 gniazda 45x45 mm.  

Do zamontowania złącza zatrzaskowego niezbędne jest 
odkręcenie dolnej płytki i wyłamanie perforowanej blaszki 
zaślepiającej. W celu zamontowania gniazda 45x45 mm 
usunąć zaślepkę UAA-B 45.

6 | Złącze zatrzaskowe dla osprzętu

Instrukcja montażu

Dla uproszczenia montażu można zdjąć pokrywę wylotu 
tubusu. Prawidłowo podłączone złącze zatrzaskowe 
umieścić w przygotowanym otworze płytki dolnej. 
Podłączone gniazdo zasilające zainstalować w otworze 
montażowym tubusu.

Okrągła kaseta dla podłóg o minimalnej grubości wylewki wynoszącej 50 mm, z ramką ochronną do wykładzin podłogowych i z pokrywą ślepą. Kaseta wykonana z aluminium. Średnica 
zewnętrzna 140 mm. Dostępne dwie wersje wykonania: z tubusem umożliwiającym montaż do 2 urządzeń instalacyjnych 45x45 mm lub jako tubus wstępnie wyposażony w gniazda. 
Odpowiednia do montażu w podłodze z jastrychu lub podwójnej.
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11 | Złącza10 | Podłączenie okablowania

9 | Końcowy montaż gniazd przesyłu danych8 | Płytka dolna / otwór pod wyprowadzenia kabli7 | Kompletacja
Po zamontowaniu gniazd w swoich pozycjach, płytkę 
dolną przykręcić do tubusu.

Do przygotowania wyprowadzeń kabli zasilających i kabli 
transmisji danych niezbędne jest odkręcenie dolnej płytki           
i wyłamanie perforowanej (jednej lub dwóch) blaszki 
zaślepiającej. W celu zamontowania gniazda 45x45 mm 
usunąć zaślepkę UAA-B 45.

12 | Końcowy montaż
Wstępnie zmontowana wersja wyposażona jest w jedno 
czarne gniazdo zasilające oraz puste (zaślepione) miejsce 
do zamontowania gniazda przesyłu danych 45x45 mm. 

Podłączyć 3-biegunowy przewód zasilający do zamonto- 
wanego wcześniej w płytce dolnej złącza zatrzaskowego.

Po połączeniu całego okablowania, tubus należy zamon- 
tować na kasecie poprzez zamek bagnetowy, obracając    
go w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara. Do tak skompletowanej kasety można podłączyć 
zewnętrzną wtyczkę zasilania urządzenia.

Instrukcja montażu

Po prawidłowym podłączeniu okablowania do gniazda 
technologii przesyłu danych, płytkę dolną należy 
przykręcić do kasety. Gniazdo technologii przesyłu 
danych zainstalować poprzez zatrzask w bocznym 
otworze montażowym tubusu.
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