
Instrukcja monta¿u

GA-S014p
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Szafka kablowo-rozdzielcza KVS00-0, typoszereg 10



Monta¿ obudowy

2 Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian technicznych! GA-S014p

�

�

na poziomej podstawie monta¿owej umieœciæ lew¹ (2)

i praw¹ (3) œciankê boczn¹

przy u¿yciu nakrêtek czworok¹tnych zamontowaæ w

kieszeniach os³ony (5)

� przy pomocy œrub 5,3 x 16 (8) przykr æ awiasy (6) i

blokady (7)

êci z

�

�

œciankê tyln¹ (1 ) po³o¿yæ na podstawie monta¿owej

lew¹ (2) i praw¹ (3) œciankê boczn¹ ustawiæ

prostopadle do œcianki tylnej i przesun¹æ do góry

� na³o¿yæ dach (4) i przykrêciæ go do œcianek bocznych

przy pomocy czterech œrub 5,8 x 22 (11) i podk³adki
6,4 (12)

�

�

�

postawiæ obudowê na podstawie monta¿owej

zamkn¹æ i zaklipsowaæ dwie blokady w segmencie

obudowy (10)

w³o¿yæ i zablokowaæ segment.



Monta¿ drzwi

3 Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian technicznych! GA-S014p

�

�

na poziomej podstawie monta¿owej po³o¿yæ drzwi (13)

os³onê zaœlepiaj¹c¹ (14) zamontowaæ z przodu drzwi

� Monta¿ zamka

rzwi (13) u³o¿yæ wewnêtrzn¹ stron¹ do góry i otworzyæ
opakowanie zawieraj¹ce zestaw do monta¿u zamka;
uszczelkê p³ask¹ (15.1) nasadziæ na gwintowany wkrêt
czworok¹tny, dŸwigniê obrotow¹ (15) wsun¹æ od
do³u w drzwi na wkrêt czworok¹tny, na³o¿yæ pierœcieñ
uszczelniaj¹cy (15.2),
czterema œrubami przykrêciæ os³onê (15.3),
w punkcie obrotu przykrêciæ szeœciok¹tn¹ nakrêtkê
o rozmiarze 27 (15.5)

d

�

�

wyj¹æ nakrêtkê szeœciok¹tn¹ (15.6) i podk³adkê (15.7)

w³o¿yæ podk³adkê prostok¹tn¹ (16),
w³o¿yæ górny (17) i dolny (18) suwak blokuj¹cy
jêzyczek zamkniêcia (22) i przykrêciæ u¿ywaj¹c
nakrêtki (15.6) i podk³adki (15.7)

moment obrotowy dobraæ w taki sposób, by

mechanizm zamykaj¹cy zachowa³ zdolnoœæ
poruszania siê

� w³o¿yæ ko³ki zawiasowe (20) i œrub¹ 5,3 x 16 (8)

zamontowaæ blokadê (7)



Monta¿ koñcowy

�

�

�

zamontowaæ drzwi (B) i zablokowaæ je ko³kami
zawiasowymi (20)

cylinder profilowy zabezpieczyæ œrub¹ (15.8) w dŸwigni
obrotowej (15)

tabliczkê znamionow¹ (21) przykleiæ na wewnêtrznej
stronie drzwi i zamkn¹æ je dŸwigni¹ obrotow¹

Lista materia³owa Elementy do monta¿u KVS00-10 - nr art. S751001220 i KVS0-10 - nr art. S701001720

2 lewa 1x S8900872 S8900872œcianka boczna

4 d S8000853ach 1x S8500847

3 prawa 1x S8900873 S8900873œcianka boczna

5 o 16x S8900209 S8900209s³ona z nakrêtk¹ czworok¹tn¹

6 z 2x S8900527 S8900527awiasy

7 b 2x S8900592 S8900592lokada

8 4x Y3000061 Y3000061œruba 5,3 x 16

9 s 1x S8500846 S8000852egment

10 b 2x S8900524 S8900524lokada segmentu

11 4x Y3000038 Y3000038œruba 5,8 x 22

12 p 4x Y3000081 Y3000081odk³adka 6,4

13 d 1x S8500845 S8000851rzwi

14 o 1x S8901158 S8901158s³ona zaœlepiaj¹ca

15 z 1x S8900346 S8900346amek dŸwigni obrotowej

16 p 1x S8900197 S8900197odk³adka

17 g 1x S8900515 S8900515órny suwak blokuj¹cy

18 d 1x S8900516 S8900516olny suwak blokuj¹cy

19 j 1x S8900591 S8900591êzyczek zamkniêcia

20 k 2x S8900426 S8900426o³ek zawiasowy

Lp.
KVS00-10 KVS0-10

Oznaczenie Iloœæ (szt.) Nr artyku³u Nr artyku³u

œcianka tylna1 1x S8500844 S8000850

21 t 1x S890108220 S890108220abliczka znamionowa
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