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Obsah balení:
Al box, Kabelová průchodka, Záslepka,
2 vruty, 2 hmoždinky, 4 šrouby M4

2N® Helios IP Uni Al box obj.č. 9153003 je určen k montáži na povrch, zejména tam, kde zapuštěná montáž
není možná – jako např. na nosných prvcích průmyslových staveb.
Postup montáže
1.a) Pokud kabely vycházejí ze zdi přímo v místě, kde chcete instalovat interkom, přemontujte záslepku se střední
do spodní díry. Středovou dírou povedou kabely. Pozor na zatékání vody do interkomu touto dírou!
Doporučujeme díru dokonale zatmelit např. silikonem.
1.b) Pokud kabely vedou po zdi pod úrovní interkomu, přiložte ke zdi šablonu v normální poloze (kdy je tento text
čitelný), průchodka bude na spodní straně.
1.c) Pokud kabely vedou po zdi nad úrovní interkomu, přiložte ke zdi šablonu v obrácené poloze (kdy je text vzhůru
nohama), průchodka bude na horní straně.
2. Podle šablony vyvrtejte dva otvory na hmoždinky vrtákem 8 mm, hloubka děr je nejméně 50 mm.
3. Zatlačte do otvorů hmoždinky, přiložte krabici a vruty. Před úplným dotažením vrutů využijte oválné otvory k
nastavení přesné polohy krabice.
4. Kabely zapojte do interkomu podle návodu.
5. Interkom bez předního panelu namontujte na krabici pomocí šroubů M4, dodaných s touto krabicí.
6. Na interkom přišroubujte jeho přední panel.
7. Dobře utáhněte kabelovou průchodku, aby v ní kabel pevně držel. Zejména, pokud je průchodka na horní straně
krabice – jinak hrozí zatečení vody!

EN

The 2N® Helios IP Uni Al box, Part No. 9153003 is designed for wall mounting especially where flush
mounting is impossible such as on carrier elements of industrial objects.
Mounting instructions:
1.a) If the cable wall outlets are located directly under the intercom to be installed, move the cap from the middle
hole to the bottom one to make way for the cables. Make sure that no water can get into the intercom through the
middle hole! The best solution is to seal the hole perfectly with silicone, for example.
1.b) If the cables lead along the wall below the intercom level, put the template to the wall in its normal position
(making sure that this text is legible) – the bushing will be on the bottom side.
1.c) If the cables lead along the wall above the intercom level, put the template to the wall reversely (with the text
upside down) – the bushing will be on the upper side.
2. Use an 8 mm drill to drill two holes of the minimum depth of 50 mm with the aid of the template.
3. Push the dowels into the holes and attach the box and screws. Perfect the box position using the oval holes
before tightening the screws completely.
4. Connect the cables to the intercom as instructed.
5. Mount the intercom without the front panel to the box using the M4 screws included in the delivery.
6. Screw the front panel onto the intercom.
7. Tighten the cable bushing properly to fix the cables especially where the bushing is on the upper box side to avoid
water leakage!
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23,5 mm
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The package contains:
Al box, Cable bushing, Cap,
2 screws, 2 dowels, 4 M4 screws

193 mm

76,5 mm

20 mm

Box Drill Template

123 mm
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