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6 | Montaż w kasecie5 | Ochrona przed dotykiem4 | Przegroda separująca

3 | Odciążenie od naciągu przewodów2 | Montaż gniazd zasilających1 | System UG45

Instalacja i montaż powinny być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie
Puszka instalacyjna UG45-4, przystosowana jest do zatrzaskowego montażu modułów 45x45 mm. Puszka umożliwia montaż do 4 gniazd zasilających 45x45 mm lub ośmiu gniazd 
przesyłu danych / multimedialnych o wymiarach 22,5 x 45 mm.

Instalacja osprzętu wykonywana jest bezpośrednio                
do puszki instalacyjnej (od góry) bez dodatkowych 
maskownic. Montaż gniazd zasilających wymaga 
stosowania dodatkowych maskownic ślepych instalo- 
wanych od dolnej strony puszki zapewniając izolację            
z osprzętem.

Gniazda zasilające z uziemieniem umieścić od góry                 
w puszce instalacyjnej korzystając z zatrzasków.

Przewody doprowadzone do puszki należy zabezpieczyć 
przed wyrwaniem. Po ułożeniu przewodów, 4 dociski 
kablowe należy dokręcić przy pomocy śrub. Dociski 
kablowe będące w zestawie zapewniają stabilny montaż 
przewodów od  6 do  13.Ø Ø

W celu odizolowania osprzętu umieszczonego w pusz- 
kach instalacyjnych należy stosować przegrody 
separujące. Przegrody należy umieszczać w puszce 
dłuższym bokiem, wprowadzając je w wyżłobienia 
przygotowane na ściankach puszki instalacyjnej.

Osprzęt zasilający zainstalowany w puszce instalacyjnej 
wymaga zabezpieczenia przed niepowołanym dotykiem. 
W tym celu niezbędne jest zabezpieczenie puszki 
maskownicą ślepą zamontowaną od dołu puszki.

Puszki instalacyjne wraz z osprzętem należy montować              
w kasecie korzystając z grzebienia montażowego oraz 
elementów zatrzaskowych umieszczonych na puszce 
instalacyjnej. Puszki należy montować jak najbliżej dna 
kasety. Puszka może być obniżana stopniowo do 30 mm.
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15 | Puszki instalacyjne wyposażone14 | Technika danych i multimedia13 | Gniazda zasilające

12 | Wtyczki gniazd DATA11 | Minimalna / maksymalna wysokość montażu10 | Demontaż komponentów

9 | Maskownice ślepe8 | Osprzęt multimedialny7 | Osprzęt techniki przesyłu danych
Skompletowane gniazdo przesyłu danych umieścić                 
w puszce instalacyjnej od gory, mocując zatrzaskowo               
w ramce.

Gniazda osprzętu multimedialnego montowane są                  
w puszce instalacyjnej od góry „na zatrzask”.

Wolne miejsca należy zaopatrzyć w zaślepki (maskownice 
ślepe).

Usuwanie zainstalowanych komponentów wykonuje             
się przy pomocy śrubokręta płaskiego, wprowadzając           
go pomiędzy ściankę puszki instalacyjnej (od dolnej 
strony) a zatrzask gniazda ktore zamierzamy usunąć. 
Odbezpieczając zatrzask, należy usunąć kompletne 
gniazdo.

W przypadku stosowania wtyczek kątowych, minimalna 
wysokość montażu to 81 mm (4-ty zatrzask od góry w ram- 
ce montażowej). Przy zastosowaniu wtyczek prostych 
minimalna wysokość montażu wynosi 100 mm - najniższe 
położenie w ramce montażowej.

Po skompletowaniu wyposażenia puszki instalacyjnej, 
wtyczki umieszczane są w gniazdach techniki transmisji 
danych (DATA) pod kątem 45°.

W puszce instalacyjnej istnieje możliwość zamontowania 
do czterech gniazd zasilających o wymiarach 45x45 mm.

W puszce instalacyjnej istnieje możliwość zamontowania 
do ośmiu gniazd techniki przesyłu danych lub do ośmiu 
gniazd multimedialnych o wymiarach 22,5x45 mm.

Puszki instalacyjne mogą być dostarczane jako fabrycznie 
wyposażone. W tym przypadku zestaw zawiera 
odpowiednio dobrane gniazda, maskownicę UAVS 113 
oraz niezbędny zestaw okablowania szybkozłącznego.
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