Instrukcja instalacji
słupka wielofunkcyjnego
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1. Wymiary zewnętrzne
330 mm

1500 mm

100 mm

1550 mm

50 mm

Podane wartości są wymiarami nominalnymi. Skrzynka wykonana jest w tolerancji wg. ISO 2768-1. Zalecany jest
próbny montaż skrzynki z pozostałymi elementami ogrodzenia przed wylaniem fundamentu i osadzeniem słupków.
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2. Budowa i przeznaczenie
Budowa słupka wielofunkcyjnego:
1 podstawa dolna
2 rama główna
3 skrzynka na listy
4 skrzynki montażowe
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Wszystkie skrzynki są wyjmowane i można je zamieniać
miejscami.
Podstawa dolna 1 jest odkręcana, co pozwala na instalację słupka bez podstawy na podwyższonym cokole
ogrodzenia.
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Skrzynka na listy 3 spełnia wszystkie obowiązujące
normy i jest przystosowana do odbioru korespondencji
formatu C4. Od strony zewnętrznej posesji skrzynka
posiada otwór wrzutowy zasłonięty klapką zabezpieczającą przed wnikaniem wody. W tylnej części znajduje się
klapka otwierana kluczykiem z dużym przezroczystym
wziernikiem umożliwiającym w szybką ocenę posiadania korespondencji.
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Skrzynki montażowe domyślnie przeznaczone są na
montaż urządzeń elektronicznych. W górnej skrzynce
można zainstalować elementy składowe domofonu
i/lub elektrozamka. W dolnej skrzynce można zainstalować elektronikę automatyki bramowej. W skrzynkach
montażowych znajduje się płyta montażowa do której
mocujemy instalowane urządzenia.

podstawa
montażowa

wyłamywany otwór

UWAGA!

Wszelkie urządzenia elektryczne musza być instalowane przez osobę z odpowiednimi
uprawnieniami. Urządzenia elektryczne muszą być montowane w obudowach zabezpieczających przed wnikaniem wilgoci zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń.

UWAGA!
Należy dobrać odpowiedniej długości wkręty lub śrubki aby nie uszkodzić frontu
skrzynki. Najlepiej na czas montażu elektroniki odkręcić płytę montażową.
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3. Demontaż skrzynki
1 Otwórz skrzynkę kluczykiem.

4 Wysuń ostrożnie skrzynkę.

2 Aby było wygodniej zdemontuj drzwiczki
(ten krok można pominąć).
3 Odkręć śruby mocujące skrzynkę.

śruby

4. Montaż słupka
Przed montażem należy sprawdzić czy fundament pod słupek jest odpowiednio wypoziomowany. Zaleca się montaż próbny. Przed przystąpieniem do montażu podstawy należy wyjąć dolną skrzynkę. Na czas instalacji podstawy
można zdemontować ramę (po wyjęciu skrzynki widoczne są śruby mocujące). W podstawie znajdują się otwory
montażowe. W zależności od ilości kabli należy wyłamać odpowiednią ilość blaszek.

330 mm
30mm
100 mm

blaszki
do wyłamania

śruby mocujące
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50mm

Jeśli fundament jest nierówny
i mocowanie podstawy nie jest
wystarczająco stabilne zaleca się
zwiększenie liczby otworów montażowych i zainstalowanie większej
liczby kołków montażowych (kołków
nie ma w zestawie). Zaleca się zastosowanie kołków nie mniejszych
niż 8x40 w zależności od rodzaju
podłoża. W celu zwiększenia stabilności mocowania skrzynki zaleca
się dodatkowo przykręcenie do
słupka bramowego furtkowego lub
ogrodzeniowego. W tym celu należy
wymontować wszystkie skrzynki
oraz użyć blachowkrętów (brak
w zestawie).

Po zamocowaniu ponownie zamontować skrzynki:

wkręcić
blachowkręty

5. Prowadzenie instalacji elektrycznej
Przewody elektryczne prowadzone są wewnątrz skrzynki. Należy
stosować przewody zalecane przez
producentów urządzeń elektronicznych montowanych w skrzynce.
Do wprowadzenia przewodów do
skrzynek służą otwory w dolnej
i bocznej części skrzynek. W miarę
możliwości za względu na ułatwienia montażowe zaleca się korzystanie z dolnych otworów.

Zalecane prowadzenie przewodów elektrycznych:

UWAGA!

Instalacja tylko przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Używane przewody muszą
być w dobrym stanie, niedopuszczalne są przewody ze zdjętą lub uszkodzoną izolacją.
Obudowę skrzynki należy uziemić łącząc odpowiedni przewód ochronny (zwykle żółto-zielony) z obudową. W tym celu można zdemontować jedną z nakrętek mocujących
płytę montażową, na przewód ochronny założyć końcówkę oczkową (brak w zestawie),
założyć końcówkę na trzpień gwintowany oraz zamontować nakrętkę.
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PORADA DOTYCZĄCA INSTALACJI
W pierwszej kolejności przeciągamy do słupka wszystkie niezbędne przewody.
Przekładamy je przez dolny otwór w skrzynce instalacyjnej (skrzynka jest wymontowana). Zalecamy zachowanie naddatku w długości przewodów oraz opisanie ich przed
instalacją. Instalujemy skrzynkę wkładając ją pod kątem zaczynając od dolnej części
(rys. poniżej). Wsuwamy ją do momentu, aż część z niej będzie wystawać poza obrys
ramy z drugiej strony. Teraz opuszczamy ją nieco do dołu do momentu, gdy górną krawędź będzie można wsunąć ramy. Jednocześnie cofamy dolną i wsuwamy górną część
uważając by nie uszkodzić lakieru.

Kiedy skrzynka jest już prawidłowo włożona, sprawdzamy czy przewody elektryczne są prawidłowo ułożone.
Jeśli tak wkręcamy śruby mocujące skrzynkę zwracając uwagę na odpowiednie jej ułożenie względem ramy.
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