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Wkłady montażowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Przeznaczone są do montażu w kasetach (puszkach) czworokątnych i okrągłych wykonanych zarówno z tworzywa 
sztucznego jak i ze stali nierdzewnej. W wkładzie montażowym możliwa jest instalacja do 4 gniazd modułowych 45x45 mm oraz 6-ciu pojedynczych gniazd transmisji danych. Minimalna 
wysokość podłogi umożliwiająca prawidłowy montaż wkładu w kasecie (puszce) wynosi 65 mm.

Montaż w kasecie uchylnej kwadratowej z two- 
rzywa sztucznego

Wprowadzić od góry wkład montażowy do kasety 
kwadratowej z tworzywa sztucznego. Przy pomocy 
czterech śrub montażowych stabilnie przytwierdzić                
do ramki.

Montaż w kasecie uchylnej okrągłej z tworzywa 
sztucznego

Wprowadzić od góry wkład montażowy do kasety okrągłej 
z tworzywa sztucznego. Przy pomocy czterech śrub 
montażowych stabilnie przytwierdzić do ramki.

Montaż w kasecie kwadratowej wykonanej                
ze stali nierdzewnej

Wprowadzić do kasety wkład montażowy, wsunąć 
zaczepy w dwa otwory ramki montażowej, a następnie 
używając suwaków zablokować drugą stronę w otworach 
ramki montażowej, dokręcając je dwoma śrubami.

Montaż w kasecie okrągłej wykonanej ze stali 
nierdzewnej

Wprowadzić od dołu do kasety wkład montażowy,                   
a następnie dokręcić go przy pomocy czterech śrub            
z łbem stożkowym bezpośrednio do kasety.

Wszystkie elementy metalowe systemu muszą zapewniać 
wyrównanie potencjału. Wkład montażowy wyposażony 
został w zacisk uziemiający do którego należy przykręcić 
przewód uziemiający.

Poprzez stałe połączenie przewodem uziemiającym 
pokrywy oraz wkładu montażowego zapewnione jest 
wymagane wyrównanie potencjału.
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Zatrzaskowe gniazda systemu Mosaic 45x45 mm 
zamontować od przodu w maskownicy montażowej 
UGEE2, a następnie po podłączeniu przewodu zasila-
jącego z uziemieniem, dokręcić do wkładu montażowego. 
Wkład umożliwia montaż do 2 gniazd zasilających 
podwojnych.

Zatrzaskowe gniazdo systemu Mosaic 45x45 mm 
zamontować od przodu w maskownicy montażowej 
UGEE1, a następnie po podłączeniu przewodu zasila- 
jącego z uziemieniem, dokręcić do wkładu montażowego. 
Wkład umożliwia montaż do 2 gniazd zasilających 
pojedynczych.

Przed zamontowaniem gniazda zasilającego w wkładzie 
montażowym, przewod doprowadzający prąd musi być 
zabezpieczony przed wyrwaniem poprzez przypięcie                
go opaską do płyty osłonowej UGE R (K/E). Przewody 
technologii transmisji danych zabezpieczyć - każdy                 
z osobna

Płyta osłonowa służy do zabezpieczenia przewodów                  
i osprzętu zasilającego, a także daje możliwość zamoco- 
wania opaskami przewodów w celu wyeliminowania 
ryzyka wyrwania ich z gniazd. Płytę osłonową instalować 
należy od dolnej strony wkładu montażowego.

Wkład z zainstalowanymi gniazdami zasilającymi należy 
umieścić w kasecie (puszce) montując go od górnej 
strony.

Gniazda przesyłu danych należy montować po przeciw- 
ległej stronie do zainstalowanych gniazd zasilających. 
Instalacja pojedynczego gniazda techniki przesyłu danych, 
odbywa się poprzez montaż zatrzaskowy od tyłu w masko- 
wnicy UDEP.

Maskownicę z gniazdami transmisji danych należy 
dokręcić przy pomocy śrub do wkładu montażowego.           
W zależności od typu stosowanych gniazd, należy dobrać 
odpowiednią maskownicę. W jednym wkładzie montażo- 
wym dopuszcza się instalację do 6-ciu pojedynczych 
gniazd transmisji danych.

Ostatnim etapem jest montaż wyposażonego wkładu 
montażowego w kasecie (puszce) za pomocą śrub.

Zarówno kable zasilające jak i kable przesyłu danych 
mogą być podłączane do gniazd przy pomocy wtyczek 
prostych, a także wtyczek kątowych. Przy stosowaniu 
wtyczek połączeniowych należy przestrzegać zalecanej 
przestrzeni montażowej oraz wymiarów podłączanych 
systemów.
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