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*(Over) Valgfri 2 x 2 stikkontakt
AC pluggmodul-konfigurasjon,
varenummer: UP-PB-2.

* AC pluggmodul
(UP-PB-4)

AC-pluggdeksel

Uno Panel
(UP)

! Hetter for beskyttelse mot 
inntrenging (IPC) bør monteres 
på alle ubrukte utgangshull.

IPC

!   FARE - Fare for elektrisk støt. 
Strømadapterinstallasjon må KUN gjøres 
av autorisert servicepersonell. Sørg for 
at strømnettet er AV og frakoblet før 
håndtering av AC pluggmodul og at
beskyttelseshettene er ordentlig montert.

OVERSIKT
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MERK! Sørg for at 
stifter er satt inn
riktig vei for å
aktivere riktig låsing.
Ved innsetting
av stiften for
montering skal tennene
være plassert ved
toppen av åpningen - se
posisjon 1: Åpne (høyre).

DENNE 
VEIEN OPP

4. Sett inn AC pluggmodulet. Fest pluggmoduldekselet
med stiftene.

3. Fest bunnbraketten med 2 x skruer per Uno
monteringsblokk.

1. Sett inn 2 x kortere 35 mm plugg
per Uno monteringsblokk

Kort stift
(UP-DNP-HI35)

2. Sett inn 2 x lengre 40 mm stifter for AC
pluggmodeldekselet 

Lang stift
(UP-DNP-LO40)

UNO PANELMONTERING

1. Åpne: Klar til 
installasjon eller 
fjern en Uno.

2. Stengt med Uno på
plass, men ikke låst.

3. Lukket og låst: Uno
holdt og låst på plass.
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MONTERING AV BRAKETT

Uno Panel kan sikres via en rekke brakettløsninger.

HDPE penner, gelenderklemme 
Hver rørklemme krever en rustfri skrue og nyloc-mutter. Aqualine 
stålstativvariasjon (over til høyre) krever Planet belysningsbrakett, 
delenummer UP1-BK-AS Metallpenner, skinneklemme

Planet Lighting brakett sett, delenummer: UP1-BK-M

Oppgradering av eldre H-MBP

Krever delenummer for planetbelysningskonsoll: UP1-BK-AP 

Brakettadaptere

Aqualine adapter

Aqualine, universell brakettmontering 
Planet Lighting brakett sett, delenummer: UP1-BK-AUB

UNO PANELMONTERING  
ver.16082021-00      Side 4 av 4

Vær oppmerksom på at informasjonen
i dette dokumentet kan
endres uten varsel.

Se denne håndboken live 

på nettstedet vårt.


