Mima: 190S/99

Inbyggnadssats för MVP-3000

Ersätter:

60-9059
ANVÄNDNING:
Inbyggnadssats för MVP-3000 då denna
skall monteras i panel, t.ex en skåpdörr.
Avlägsna väggfästena samt samtliga
skyddspluggar i såväl övre som nedre flänsen. Ev. kabelförskruvningar måste avlägsnas från kapslingens flänsar.
OBS! För att erhålla en helt tät montering
måste en silikonfog anbringas bakifrån panelen och runt om kapslingen.
Hål i fläns som skall nyttjas som kabelgenomföring måste kantskyddas, använd
dom befintliga pluggarna och skär av botten på dessa så att det går att dra kablar
igenom. Tryck pluggarna inifrån ut så blir
det mer utrymme för kabelplacering på insidan vid anslutningsplinten. I den övre flänsen går det endast av nyttja den nedre(bakre) raden av genomföringar.

BESKRIVNING:
Inbyggnadssatsen innehåller samtliga erforderliga delar för en enkel och säker fastsättning i panel. I satsen ingår:
Ant.

Delsats innehållande:

A

10

st

Skruv M3x6 inkl mutter

B

6

st

Stoppskruv M4x20 inkl mutter/bricka

C

2

st

Ramvinklar till MVP-3000

D

4

st

Skruv M4x12 inkl mutter/bricka

E

2

M

Tätninglist 15x2 mm

1

st

Insex nyckel NV2

B
A

C

E
D
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HÅLTAGNING:
Mät upp håltagning för kapslingen och fästskruvar i panelen enligt måttsättning nedan.

190S/99

Skuggade partier skall håltagas.
Hålen på vänster- och höger sida borras i
diameter 4,5mm.
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MONTERING:
Ingående brickor i delsats B och D skall
monteras på baksidan av panelen.
Om panelens tjocklek är tillräcklig kan det
räcka med att endast 2 st fästskruvar används på respektive sida av kapslingen
men vi rekomenderar 3 st per sida för att
panelen inte skall förlora i vridstyvhet.
Skjut in 3 st muttrar B i mutterspåren på
varsin sida av kapslingen.
Lås fast muttrarna genom att skruva i
stoppskruv B i position enligt håltagningsritningen på sid 2.

Skruva fast ramvinklarna på respektive
fläns med skruv och mutter A enligt bild.
Önskas en helt tät montering appliceras en
sträng med silikon eller liknade packningsmedel på baksidan av vinkeln vid den övre
kanten före fastsättning med skruvarna.

Placera kapslingen i panelen och märk ut
håltagning för övre- och nedre fästskruvar,
ta bort kapslingen och borra hål i diameter
4,5 mm för skruv D.
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Vänd på kapslingen så att dörren är nedåt.
Montera fast tätningslisten runt om i ytterkant enligt bild. Lägg listen omlott i hörnen
och skär sedan diagonalt över båda listerna, avlägsna den undre listen i hörnet.
Gör hål i tätningslisten med syl e.dyl. för
monteringsskruvarna.

Montera fast kapslingen i panelen med
skruv och bricka+mutter B och D.
För att erhålla en helt tät montering måste
en silikonfog appliceras från baksidan av
panelen och runt om kapslingen.
Om så önskas kan dörren till MVP-3000
monteras vänsterhängd.

MVP-3000
Vy bakifrån med monterad tätningslist
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