SERVICEBOX
(BIJ INSTORTEN)

Installatiehandleiding

STAP 1 PLAATSEN SERVICEBOX

STAP 3 INSTALLATIE MODULES

•	Plaats geen serviceboxen in looppaden.
• Houd rekening met de buisinvoer als u de servicebox plaatst
.
•	Gebruik voor het invoeren van de voedingskabel een
kabelwartel of tule (diameter 20mm).
•	Stel de hoogte van de servicebox waterpas met de vier
stelschroeven
, zorg er voor dat de servicebox op alle vier
de schroeven steunt.
•	De hoogte van de servicebox inclusief de speciale afdekplaat
dient niet hoger dan de afsmeervloer te worden afgestemd.
•	Boor twee gaten in de vloer, waarmee de servicebox wordt
afgesteld
.

•	Installeer de gewenste modules.
•	Bevestig de bijgeleverde aardedraad op punt
behuizing.
•	Druk de modules in hun behuizing
.

STAP 2 STORTEN VLOER
•	Verwijder met een schroevendraaier de benodigde
uitbreekpoorten
.
•	Voer de buizen tot in de behuizing en voer de gewenste
bedrading door tot in de behuizing.
•	Sluit de servicebox af met de speciaal meegeleverde
afdekplaat. Hiermee voorkomt u beschadigingen van de
modules en servicebox.
•	Laat de afdekplaat zitten totdat de servicebox wordt
afgemonteerd met de scharnierdeksel.

van de

STAP 4 RVS DEKSEL PLAATSEN
•	Als de vloer is afgewerkt, monteert u de RVS deksel op de
behuizing
.
•	U verwijdert de afdekplaat.
•	Draai met een schroevendraaier de twee schroeven uit de
behuizing
.
•	Plaats vervolgens de RVS deksel op de behuizing en zet deze
vast met de verwijderde schroeven
.
RVS scharnierdeksel
Inbouwframe voor wcd’s of modules
Behuizing servicbox
Verstelschroef (4x) servicebox
Twee bevestigingspunten behuizing (stelvleugels)
WCD’s (2x) inbouw
Bevestigingsschroeven scharnierdeksel
Randaarde punt servicebox
Uitbreekpoorten 20mm
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SERVICEBOX
(VERHOOGDE VLOER)

Installatiehandleiding

STAP 1 PLAATSEN SERVICEBOX

STAP 2 INSTALLATIE MODULES

•	Plaats geen serviceboxen in looppaden.
•	De bijgeleverde afdekplaat heeft u bij de installatie in een
verhoogde vloer niet nodig.
•	Houd rekening met de kabelinvoer als u de servicebox plaatst
.
•	Controleer of de vloerdikte tussen min. 15mm en max. 50mm valt.
•	Zaag een gat in de vloerplaat volgens de sparingsmatentabel:
- Artikelnummer S.1W: 125mm x 115mm
- Artikelnummer S.2W: 125mm x 160mm
- Artikelnummer S.2W.1B: 125mm x 210mm
- Artikelnummer S.2W.2B: 125mm x 255mm
•	Draai de stelvleugels aan beide zijden om
.
•	Breng de servicebox van onderaan in het gat.
•	Stel de hoogte van de servicebox waterpas met de vier
stelschroeven
, zorg er voor dat de servicebox op alle vier
de schroeven steunt.
• Gebruik de twee gaten om de servicebox vast te zetten
.

•	Gebruik voor het invoeren van de voedingskabel een
kabelwartel of tule (diameter 20mm)
•	Installeer de gewenste modules.
•	Bevestig de bijgeleverde aardedraad op punt
van de
behuizing.
•	Druk de modules in hun behuizing
.

STAP 3 RVS DEKSEL PLAATSEN
•	Als de vloer is afgewerkt, monteert u de RVS deksel op de
behuizing
.
•	Draai met een schroevendraaier de twee schroeven uit de
behuizing
.
•	Plaats vervolgens de RVS deksel op de behuizing en zet deze
vast met de verwijderde schroeven
.

RVS scharnierdeksel

WCD’s (2x) inbouw

Inbouwframe voor wcd’s of modules

Bevestigingsschroeven scharnierdeksel

Behuizing servicbox

Randaarde punt servicebox

Verstelschroef (4x) servicebox

Uitbreekpoorten 20mm

Twee bevestigingspunten behuizing

Stelvleugels
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