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Puszki instalacyjne i osprzęt instalacyjny
Instrukcja montażu

1 | Maskownice 2 | Montaż gniazd
Zamontować poprzez zatrzask gniazda w odpowiedniej

3 | Docisk kablowy

4 | Przewody 5 | Montaż 6 | Wyposażenie

Wybrać maskownice zgodnie z zapotrzebowaniem.           
W razie potrzeby wyłamać narożniki na perforacji. maskownicy.

Umieścić w puszce cztery (załączone w komplecie) dociski 
kablowe i dokręcić je za pomocą śrub mocujących.

Dociski kablowe będące w zestawie zapewniają stabilny 
montaż przewodów od  6 do 13.Ø Ø 

Zainstalować wszystkie gniazda w maskownicy a następ- 
nie przytwierdzić ją do puszki instalacyjnej poprzez 
zatrzaski.

Wyposażyć wolne otwory w maskownicy w zaślepki.              
Do zdejmowania i zakładania zaślepek stosować narzę- 
dzia. 

Puszki instalacyjne do montażu zatrzaskowego w kasecie / puszce z możliwością instalacji do czterech gniazd zasilających lub do trzech wsporników gniazd transmisji danych.
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Instrukcja montażu

7 | Instalacja 8 | Minimalna / Maksymalna wysokość zabudowy 9 | Zwalnianie puszki instalacyjnej

10 | Przegroda separująca 11 | Montaż osprzętu 12 | Finalizacja

13 | Wyposażenie puszki instalacyjnej

Puszkę instalacyjną możliwie głęboko umieścić w jednost- 
ce, a następnie zatrzasnąć w otworach ramki monta- 
żowej. Możliwe jest stopniowe obniżanie puszki               
aż do 30 mm.

Wsunąć zakończenie śrubokręta między ramkę, a puszkę 
instalacyjną. Zwolnić pazur zaczepowy i wyjąć puszkę 
instalacyjną.

Minimalna wysokość zabudowy wynosi 74 mm oraz             
87 mm dla wtyków przyrządowych do H=35 mm. 
Maksymalna wysokość zabudowy wynosi 104 mm dla 
wtyków przyrządowych do H=50 mm.

W przypadku różnych obwodów elektrycznych, stosować 
należy przegrodę separującą. Dodatkowo, należy 
zastosować zabezpieczenie przepięciowe obwodów L, N 
oraz PE wpinane w gniazdo i linię zasilającą.

Puszki instalacyjne i osprzęt instalacyjny

Wpiąć w puszkę instalacyjną gniazdo z zabezpieczeniem 
przepięciowym. Przykręcić osprzęt gniazda do puszki 
instalacyjnej.  

Umieścić obudowę gniazda na miejscu, a następnie 
przykręcić. Za pomocą zaślepek zakryć wszystkie puste 
pola montażowe w puszce instalacyjnej.

Wsporniki mocujące umożliwiające montaż osprzętu techniki przesyłu danych, osprzętu światłowodowego, audio / video, gniazd oraz osprzętu modułowego 45 x 45 mm wykonane są 
powlekanego metalu i zajmują obszar połowy puszki instalacyjnej. Zainstalować do dwóch urządzeń osprzętu do wspornika zgodnie z zaleceniami producenta. Wspornik przykręcając 
zamontować w puszce instalacyjnej. 
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Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiekolwiek powielanie 
elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego 
dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.
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