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Pojedyncze wyprowadzenie, kwadratowe o wymiarach zewnętrznych 160x160 mm przeznaczone do montażu maksymalnie 2 gniazd osprzętu modułowego 45x45 mm. System 
przewidziany jest do montażu w podłogach zalewanych jastrychem.

Po prawidłowym ustawieniu kasety podpodłogowej 
względem pozostałych elementów systemu, przy pomocy 
2 gwoździ dyblowych kasetę zamontować do surowego 
podłoża.

Śrubę złącza uziemiającego dokręcić. Boczne ścianki 
kasety odgiąć na perforacjach na odpowiednią szerokość.
Wsunąć kanał do przygotowanego otworu kasety 
możliwie jak najgłębiej.

Element szalunkowy - odpowiedni dla rozmiarów kasety, 
należy umieścić w otworze kasety. Po utwardzeniu 
jastrychu, element szalunkowy usunąć.

Kasetę podłogową z ramką montażową wprowadzić              
w przygotowany otwór w podłożu, bezpośrednio w kasetę 
podpodłogową. Nóżki poziomujące ramki, zamocować 
do podłoża przy pomocy czterech wkrętów samogwin- 
tujących.

Ramkę poziomującą dopasować do wysokości gotowej 
podłogi przy pomocy czterech śrub poziomujących. Nóżki 
poziomujące zakontrować w stosunku do ramki 
nakrętkami sześciokątnymi. Ramkę poziomującą 
wyposażyć w ramki montażowe.

Płytę montażową wyposażyć w puszkę instalacyjną. 
Maskownicę puszki instalacyjnej umieścić na puszce,              
a następnie dokręcić przy pomocy śrub.
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Zamontować zatrzaskowo dwa gniazda 45x45 mm            
w maskownicy UARM-4-1 118 puszki instalacyjnej.

Docisk kablowy zabezpieczający podłączone do gniazd 
przewody wprowadzić do prowadnicy, a następnie 
dokręcić śrubami.

Płytkę montażową z puszką instalacyjną i osprzętem 
umieścić w kasecie umieszczając zaczepy w ramce 
montażowej. Śruby blokujące płytki, dokręcić. Otwory              
w ramce montażowej umożliwiają stopniowe obniżanie 
płytki montażowej do 20 mm. Płytkę opuścić jak to możli- 
we.

Maskownica UARM-3-1 118 umożliwia montaż zatrzas- 
kowy 1 gniazda 45x45 mm oraz 1 gniazda 22,5x45 mm.

Maskownica UARM-2-1 118 umożliwia montaż zatrzas- 
kowo do 2 gniazd 22,5x45 mm.

Gumową uszczelkę wkleić w ramkę.

Wyrównanie potencjału zapewnione jest poprzez połą- 
czenie przewodem uziemiającym ramki z pokrywą.

Dla podłóg przewidzianych do mycia na mokro, stosować 
należy pokrywy ślepe z tubusem.

Pokrywa zamknięta.
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