Návod k obsluze :
ROZVODNICE POD OMÍTKU A DO DUTÉ ZDI (řada UV a HV)
Příslušenství, které je možno doobjednat :
Záslepka
8GB4 671 (0380260)
8GB4 681 (0380360)
8GB4 683 (0380410)
Kotvení (do zdi)

8GB4 100 (4100000)

Propojka

8GB4 584 (4584000)

Dveřní zámek

8GB4 580 (4580000)

Oddělovací přepážka
3-řadá svislá
8GB4 381 (4381000)
4-řadá svislá
8GB4 382 (4382000)
3+4 řadá vodorovná 8GB4 383 (4383000)
FI propojka
8GB4 576 (4576000)
Přídavná PE svorka 8GB6 224 (6224000)
Texty a obrázky uvedené na víku kartonu
Montážní pokyny pro :
1. Provedení rozvodnice do dutých zdí
Výřez ve zdi
1- řadá
2- řadá
HxBxT
HxBxT

3- řadá
HxBxT

4- řadá
HxBxT

290+1,5x333+1,5x92mi 415+1,5x333+1,5x92mi 560+1,5x333+1,5x92mi 685+1,5x333+1,5x92mi
n
n
n
n

Montážní postup
Konce vodičů (1) ve výřezu ve zdi vytáhněte a odizolujte. Skříň do duté zdi (2) vsaďte do
výřezu a zajistěte polohu utažením upevňovacích šroubů (3). Odlehčete tah kabelů (1)
připevněním svazku kabelovým stahovacím páskem k vytvarovaným úchytům (5).Zasuňte
posuvnou stěnu (6) do rozvodnice (2). /Západka (11)/. Hřeben (7) se automaticky při doteku
s kabely (1) uvnitř přizpůsobí. Dodatečné připevnění šrouby (8) je možné.
2. Provedení rozvodnice zapuštěné pod omítku
Výklenek ve zdi
1- řadá
2- řadá
3- řadá
HxBxT
HxBxT
HxBxT

4- řadá
HxBxT

290x333x92 (min)

685x333x92 (min)

415x333x92 (min)

560x333x92(min)

Montážní postup:
Rozvodnici k montáži pod omítku usaďte do výklenku ve zdi a kotvení (9) zasádrujte nebo
zapěňte. Konce vodičů (1) odizolujte a uložte do skříně. Posuvnou stěnu (6) zasaďťe do
rozvodnice. /Západka (11)/. Hřeben (7) se automaticky při doteku s kabely (1) uvnitř
přizpůsobí. Dodatečné připevnění šrouby (8) je možné.
Texty k obrázku (na víku kartonu) :
Dodatečné připevnění na zeď lištou (10) je možné.
Úhel otočení 90°
Provedení do dutých zdí : Potřeba místa do boku pro připevňovací hmoždíky za výřezem je
min 20 mm.
Montážní pokyny pro dveře s rámem (na šabloně)
Kloubové závěsy nasuňte do otvorů v rámu a šroubovákem zajistěte pojistku proti vytažení.
Úhel otevření dveří 180°
Vyrovnání hloubky zapuštění do omítky do 22 mm
1. Dveřní rámeček upevněte na přístrojový nosič otočením rychlooupevňovacích šroubů
o ¼ otáčky.
2. Dvířka je možno po otočení upevňovacího rámečku nastavit jako pravé nebo levé.
Důležité upozornění :
Pro zachování izolačního stavu je třeba :
Rozváděče v zapuštěném provedení, které nejsou kompletní, používejte pouze s originální
skříní k zapuštění do zdi.
Při neúplném vybavení rozváděče zakryjte otvory odpovídajícími krytkami 8GB4 671 (0380260) příp. 8GB4 681 (0380-660), nebo 8GB4 683 (0380-410)
Texty k obrázku (vpravo na šabloně)
nastavitelné upevnění
šikmo nasazená skříň rozváděče ve zdi
vyrovnaný přístrojový nosič s rámečkem ve skříni
POZOR : Důležité upozornění :
Kompletaci rozváděče smí provádět pouze firma s oprávněním pro výrobu rozváděčů !

