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Tack!
Tack för att du väljer en lägenhetscentral från Eltecno. 
Här följer den montageanvisning som underlättar din installation.

Det enda verktyg du behöver för installationen är en TORX T20

TIPS!
Använd en distansvinkel för att enkelt  

anpassa infällnadslådan för enkel- eller dubbelgips.  
(Finns som tillbehör)

DubbelgipsEnkelgips

Dubbelgips
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1. Din vägg

Beroende på vald modell gör du hål i väggen enligt måtten nedan: 

2. Infällnadslådan

- Skruva fast infällnadslådan i reglarna på vardera sida.
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3. Normstativet

- Haka på elinsatsen i infällnadslådan.
- Skruva fast de fyra skruvarna i hörnen.

4. Mellanvägg med uttagslist

- Mellanväggen förs in i avsedda spår i sidorna.

OBS! 
Båda skruvhålen  

och niten skall vara  
synliga vid montage
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5. Ramen

- Applicera ramen i vardera hörn så att den 
passar in med uttagslist och patchlist.

6. Frontplåt

- Ta tag i fliken och haka på frontplåten.
- Skruva fast de fyra skruvarna i frontplåten.
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7. Montering av dörr

- Lyft haken uppåt  för att  montera dit dörren 
på eldel samt mediadel.

8. Dörrvred

- Montera vredet genom att trycka in den på plats.
- Grattis - nu är du klar.

Dörr eldel

Dörr mediadel
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Följande finns som tillval: 

TILLVAL
Power & Network Cabinet

Byte av mediaunderdel

Vid byte av mediaunderdel för ökat utrymme:

- Ta bort uttagslisten och klipp loss bakstycket med  
   en avbitartång (140-160 mm).
- Ta bort plåten och häng dit den djupare mediaunderdelen.
- Skruva fast skruvarna.

EXTRA INFO
Power & Network Cabinet

2 31
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Tillbehör Bild nr
WiFi-dörr 1

Hyllplan 2

Nyckellås 3

Snabbanslutning 4

Distansvinkel  
(enkel/dubbelgips) 5

Målarskydd 6

Ram för utanpåliggande 
montage

-

WiFi-låda +20mm -

WiFi-låda +50mm -

6



Mätartavlor
För alla ändamål

Lägenhetscentraler
Komplett urval av lägenhetscentraler

Fördelningscentraler
Multisystem med oändliga valmöjligheter

Tillfällig El
Portabla lösningar för byggarbetsplatsen

Ställverk
Ställverk byggda på marknadens mest 

kompletta system

Markskåp
Korrosionsstarka markskåp för tuffa 

utomhusmiljöer
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