
Dåser beregnet for 63 mm rammer

Montagevejledning
for dåser til isætning forfra

Monteringsmuligheder

Sammenbygning af dåser

Ved sammenbygning skydes dåserne
sammen.
Ved vandret sammenbygning af
afbryderdåserne, anvendes træskruer til
montering af afbryderen.

16 mm. blanketter

20 mm. blanketter

Blanketter for ledningsføring mellem
dåserne bør bortskæres inden dåserne
samles.

Montering af dåse forfra

1. Afbark kabel.

2.

3.

4.

Kabelaflastning isættes fra dåsens
yderside.
Kabelaflastningen kan aflaste kabler
med diametre mellem
10 mm (2 x 1,5 PVIK) og
14 mm (5 x 1,5 PVIK).

Pladetykkelse:

Minimum 1 mm.
Maximum 27 mm.

Træk det afbarkede stykke af kablet ind
i dåsen, således at kableaflastningen
griber fast i kablets kappe.
Monter dåsen.
Klostykket vipper ud når skruen spændes.
Klostykket skal gribe på pladens bagside.

Træk strippen til så den er plan med
dåsens bund inden denne monteres.

16 mm korrugerede rør aflastes
direkte ved indtrykning i hullerne
på dåsens skråflader.

Vedrørende boring af huller, se
bagside:
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Dåseprogram

LK. nr.: 104 D 0142
EAN nr.: 57 03 302 007 795

LK. nr.: 104 D 0143
EAN nr.: 57 03 302 007 818

Strip

Bør anvendes ved montage
af stikkontaktdåse. (Se fig. 4 forsiden)

Tilbehør

Kabelaflastning for dåser til
isætning forfra (16 mm hul).
LK. nr.: 104 D 0138
EAN nr.: 57 03 302 007 764

Aflastningsnippel for kabel
og rør (20 mm hul).
LK. nr.: 102 H 0249
EAN nr.: 57 03 302 006 057

Boring af huller til stik-
kontaktdåser:

Afmærk centrene for hullerne,
og bor det øverste centerhul.

Bor det nederste centerhul og
sav 56 mm hullet halvt igennem
pladen.

Sav dernæst det øverste
Ø 56 mm hul helt igennem
pladen.

Til slut saves det nederste
Ø 56 mm hul færdigt, og de 2
fremspring A mellem hullerne
fjernes.

NB: Vær præcis ved opmærkning og boring af
huller. Lad boret skære. Pres ikke, da
bagsiden på gipspladen ellers beskadiges.

A

Montering på basisvæg

2.

1.

Ved anvendelse af aflastningsnippel kan 20 mm indføringshullet
benyttes I forbindelse med kabel eller 16 mm rør.

Dåsen monteres på normal vis i basisvæggen.

3. Installationen udført på basisvæggen

16 mm rør aflastes med søm,
f.eks. 18/35.

Kabler aflastes med kile.

Basisvæg

Lægte


