Enkel väggmonterad brytarinsats med bas för Niko
Home Control,71 x 71 mm, skruvfixering

550-14117
Brytarinsatsen monteras på en enkel befintlig apparatdosa eller en ojämn vägg och bildar kopplingen mellan
tryckknappen och installationen. Flera brytarinsatser med bas kan klickas ihop och/eller kan kombineras med
valfri Niko-mekanism för apparatdosa.
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Tekniska data
Enkel väggmonterad brytarinsats med bas för Niko Home Control,71 x 71 mm, skruvfixering.
05321

• Infällningsram
– metalltjocklek 1 mm
– galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna
– med 4 spår med skruvöppning på 7 mm
– med 4 skruvhål (anges av skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler
• Fixeringsmetod
– med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
• Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
– horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
– horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och
höger sida
– extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
• Avslutande kant: Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad
av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har
rektangulära öppningar (7,9 x 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare
snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen,
även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de
multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för
djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också
4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.
• Märkning: CE
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