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Instrukcja montażu

6 | Montaż puszki instalacyjnej5 | Zamykanie modułu łączeniowego4 | Mocowanie przewodu płaskiego
Po przykręceniu przewodów zatrzasnąć z wyraźnym 
kliknięciem górną część obudowy. Jeżeli pokrywa nie da 
się całkowicie zamknąć oznacza to, że nie wszystkie śruby 
zostały prawidłowo dokręcone. Włożyć (z wyraźnym klik- 
nięciem) wtyczkę z kablem łączącym do modułu.

Wyposażone puszki instalacyjne wprowadzić w ramki 
montażowe kasety tak głęboko jak to możliwe. Pozosta- 
wić puste miejsca do późniejszego montażu urządzeń 
transmisji danych (IT).

3 | Instalacja przewodu płaskiego2 | Obsługa adapteru przewodu płaskiego1 | Stan dostawy
Wstępnie wyposażona puszka instalacyjna zawiera dwa 
gniazda zasilające z uziemieniem, wyłącznik nadmiarowo 
prądowy FI/LS 6A, przewód łączący, adapter do przewo- 
du płaskiego i szybkozłączkę.

Otworzyć dolną komorę modułu łączeniowego. Umieścić przewód płaski w odpowiednio ukształtowaną 
dolną część modułu. Zwrócić uwagę na kolejność podłą- 
czanych przewodów. Następnie zamknąć moduł.

Wstępnie wyposażone puszki instalacyjne zawierają szybkozłączki, oprzewodowane gniazda, adapter do przewodów płaskich: 2/3 m przewód łączący kabel (3 x 2,5 mm²) z 3 stykową 
wtyczką i wyłącznikiem nadmiarowo prądowym 10 A FI/LS. W komplecie pokrywy i elementy montażowe. Mogą być montowane zatrzaskowo w kasetach okrągłych i czworokątnych.              
Do bezpośredniego łączenia przewodów płaskich o przekroju do 5 x 2,5 mm² / 4 mm². Bezpieczniki 20 A.

Puszki instalacyjne wyposażone z wyłącznikiem FI/LS 6 A | Płaski przewód

Zamknąć moduł i skręcić.
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2 | Obsługa adapteru przewodu płaskiego1 | Stan dostawy
Wstępnie wyposażona puszka instalacyjna zawiera dwa 
gniazda zasilające z uziemieniem, wyłącznik nadmiarowo 
prądowy FI/LS 10A, przewód łączący, adapter do prze- 
wodu płaskiego i szybkozłączkę.

Otworzyć dolną komorę modułu łączeniowego.

6 | Montaż puszki instalacyjnej
Wyposażone puszki instalacyjne wprowadzić w ramki 
montażowe kasety tak głęboko jak to możliwe. Pozosta- 
wić puste miejsca do późniejszego montażu urządzeń 
transmisji danych (IT).

Wstępnie wyposażone puszki instalacyjne zawierają szybkozłączki, oprzewodowane gniazda, adapter do przewodów płaskich: 2/3 m przewód łączący kabel (3 x 2,5 mm²) z 3 stykową 
wtyczką i wyłącznikiem nadmiarowo prądowym 10 A FI/LS. W komplecie pokrywy i elementy montażowe. Mogą być montowane zatrzaskowo w kasetach okrągłych i czworokątnych.              
Do bezpośredniego łączenia przewodów płaskich o przekroju do 5 x 2,5 mm² / 4 mm². Bezpieczniki 20 A.

5 | Zamykanie modułu łączeniowego
Po przykręceniu przewodów zatrzasnąć z wyraźnym 
kliknięciem górną część obudowy. Jeżeli pokrywa nie da 
się całkowicie zamknąć oznacza to, że nie wszystkie śruby 
zostały prawidłowo dokręcone. Włożyć (z wyraźnym klik- 
nięciem) wtyczkę z kablem łączącym do modułu.

4 | Mocowanie przewodu płaskiego

3 | Instalacja przewodu płaskiego
Umieścić przewód płaski w odpowiednio ukształtowaną 
dolną część modułu. Zwrócić uwagę na kolejność podłą- 
czanych przewodów. Następnie zamknąć moduł.

Zamknąć moduł i skręcić.

Puszki instalacyjne wyposażone z wyłącznikiem FI/LS 10 A | Płaski przewód
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6 | Montaż puszki instalacyjnej
Wyposażone puszki instalacyjne wprowadzić w ramki 
montażowe kasety tak głęboko jak to możliwe. Pozosta- 
wić puste miejsca do późniejszego montażu urządzeń 
transmisji danych (IT).

1 | Stan dostawy
Wstępnie wyposażona puszka instalacyjna zawiera dwa 
gniazda zasilające z uziemieniem, wyłącznik nadmiarowo 
prądowy FI/LS 16A, przewód łączący, adapter do prze-
wodu płaskiego i szybkozłączkę.

4 | Mocowanie przewodu płaskiego

2 | Obsługa adapteru przewodu płaskiego
Przy pomocy śrubokręta otworzyć komorę modułu 
łączeniowego.

3 | Przygotowanie adaptera
Odkręcić cztery śruby łączące obudowę adaptera z wspor- 
nikami wzdłużnymi adaptera. 

Adapter umieścić centralnie na płaskim przewodzie. 
Skręcić z wspornikami bocznymi.

Po przykręceniu przewodów zatrzasnąć z wyraźnym 
kliknięciem górną część obudowy. Jeżeli pokrywa nie da 
się całkowicie zamknąć oznacza to, że nie wszystkie śruby 
zostały prawidłowo dokręcone. Włożyć (z wyraźnym klik- 
nięciem) wtyczkę z kablem łączącym do modułu.

5 | Końcowy montaż modułu łączeniowego

Puszki instalacyjne wyposażone z wyłącznikiem FI/LS 16 A | Płaski przewód
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