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Instrukcja montażu

Czworokątny zespół do wbudowania wykonany ze stali szlachetnej z ramką zabezpieczającą dywan lub wykładzinę. Wymiary zewnętrze ramki wynoszą 187x187 mm. Zespół 
przeznaczony do podłogi podwójnej lub technicznej. Pokrywa uchylna umożliwia montaż wypełnień o grubości od 12 do 22 mm.

Zespoł do wbudowania UEKDD1-2 V E z wyprowadzeniem 
kablowym, z możliwością montażu puszki instalacyjnej 
umieścić w otworze podłogi podwójnej lub technicznej.

Nacisnąć samozamykającą się dźwignię znajdującą się za 
wyprowadzeniem kablowym. Całkowite usunięcie kasety 
odbywa się poprzez boczne uniesienie pokrywy i wypięcie 
jej z zawiasu.

Łapki o odpowiednio dobranej długości zamocować                
w prawidłowej pozycji za pomocą śrub krzyżakowych, a 
następnie dokręcić. Odpowiednio zamocowane łapki 
mocujące zapewniają stabilne zamocowanie zespołu.

Samoprzylepną gumową uszczelkę nakleić na wewnętrz- 
ną stronę obramowania jednostki. Prawidłowo zamonto- 
wana uszczelka zapewnia utworzenie izolacji akustycznej 
zespołu.

Płytkę montażową wyposażoną w puszkę instalacyjną 
wraz z osprzętem umieścić w jednostce. Przechylając 
płytkę zainstalować w otworach montażowych ramki w jak 
najniższej pozycji. Stopniowa regulacja instalacji płytki 
montażowej wynosi 20 mm.

Zapewnienie utrzymania ciągłości potencjału realizuje              
się poprzez montaż połączenia mostkowego wykonanego 
z odpowiedniego przewodu łączącego pokrywę zespołu   
z płytką montażową.
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Instrukcja montażu

6 | Uziemienie5 | Wyprowadzenie kablowe4 | Gumowa uszczelka / Puszka instalacyjna
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Czworokątny zespół do wbudowania wykonany ze stali szlachetnej z ramką zabezpieczającą dywan lub wykładzinę. Wymiary zewnętrze ramek wynoszą 284x284 mm lub 284x211 mm. 
Zespoły przeznaczone do podłogi podwójnej lub technicznej. Montaż zatrzaskowy puszki instalacyjnej w zakresie od 40 do 80 mm. Pokrywa uchylna umożliwia montaż wykończenia 
podłogi o grubości od 12 do 22 mm.

Zespół UEKDD V E umożliwia montaż do 3 puszek instala- 
cyjnych. Odpowiednio docięte wypełnienie parkietowe wkleić 
w pokrywie zespołu.

Otworzyć pokrywę za pomocą samozamykającej się 
dźwigni umieszczonej za wyprowadzeniem kablowym. 
Pokrywę zdjąć unosząc i wypinając jeden jej bok z zawia- 
su. 

Łapki zamocować w prawidłowej pozycji za pomocą śrub 
krzyżakowych w prowadnicach, a następnie mocno 
dokręcić. Odpowiednio zamocowane łapki mocujące 
zapewniają stabilne zainstalowanie zespołu.

Zapewnienie utrzymania ciągłości potencjału realizuje              
się poprzez montaż połączenia mostkowego wykonanego 
z odpowiedniego przewodu łączącego pokrywę zespołu   
z ramką montażową.

Samoprzylepną gumową uszczelkę nakleić na wewnętrz- 
ną stronę obramowania jednostki. Prawidłowo zamonto- 
wana uszczelka zapewnia utworzenie izolacji akustycznej 
zespołu. 
Puszkę instalacyjną umieścić w jednostce najniżej jak to 
możliwe. Podczas korzystania z wtyczek o wysokości 
H=35 mm, minimalna wysokość głębokości montażowej 
nie może być mniejsza niż Hmin=91 mm.

Za pomocą dźwigni otworzyć wyprowadzenie kablowe,         
a następnie przekręcając osiowo blokadę zamknięcia 
zabezpieczyć wyprowadzenie kablowe.
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