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Instruções de instalação
Edição 2, Abril de 2008

Montagem no poste/na parede
para caixa UCNC

Installation Instructions
Issue 2, April 2008

Pole Wall Mounting
for UCNC Closures

As presentes instruções servem de guia para um técnico de
montagem treinado.

These instructions are provided as guideline for the trained
craftsperson.
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1.2 Para montar no poste, prenda o
suporte ao mastro com bandas de
aperto e ferramenta tensora. A porca
de segurança para o suporte da caixa
tem de estar localizado na metade
superior.

1.2 For pole mounting, attach holder
to pole with clamping bands and
tensioning tool. The lock nut for the
closure holder must be located in the
upper half.

1.3 Introduza a caixa no suporte e
aperte a porca de segurança.

1.4 Prenda o suporte de cobertura ao
mastro com uma braçadeira de cabos
e posicione o suporte. Prenda a
cobertura com uma segunda
braçadeira de cabos.

1.5 Nota: O suporte de cobertura tem
de ser apertado nas nervuras
superiors da cobertura.

2. Montagem na parede

2.1 Para a montagem na parede,
prenda o suporte com parafusos.
A porca de segurança para o suporte
da caixa tem estar situado na metade
superior.

1.3 Insert the closure into the holder
and tighten the lock nut.

1.4 Secure the canister holder to the
pole with a cable tie and position the
holder. Secure the canister with a
second cable tie.

1.5 Note: The canister holder must be
fastened on the upper ribs of the
canister.

2. Wall mounting

2.1 For wall mounting, attach the
holder with screws. The lock nut for
the closure holder must be located in
the upper half.

1. Montagem no poste

1.1 Seja para instalar numa parede
ou num poste, aperte o suporte da
caixa para a parte inferior da tampa
terminal com 3 parafusos.

1. Pole mounting

1.1 For either a wall or pole
installation, fasten the closure holder
to the underside of the end cap with 3
screws.
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2.2 Prenda a placa de montagem
para o suporte de cobertura a uma
distância que necessita, centrada
sobre o suporte de parede.

2.2 Attach the mounting plate for the
canister holder at a distance you need
centered over the wall holder.

2.3 Coloque o suporte de cobertura
na placa de montagem e empurre-o
levemente até encaixar no sítio.

2.3 Put the canister holder onto the
mounting plate and push it gently until
it locks into place.

2.4 Coloque a caixa no suporte e
aperte a porca de segurança. Prenda
a cobertura com uma braçadeira de
cabos.

2.5 Nota: O suporte de cobertura tem
de ser apertado nas nervuras
superiors da cobertura.

2.4 Fit the closure in the holder and
tighten the lock nut.
Secure the canister with a cable tie.

2.5 Note: The canister holder must be
fastened on the upper ribs of the
canister.
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Disclaimer

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG accepts no
liability for any damage arising from improper use of the
product.
The extent of any liability in specific instances shall be
limited to the General Terms and Conditions of Sale from
Corning Cable Systems GmbH & Co. KG.
This product is state of the art.

Disposal Note

Disposal of the products and their packaging must be
carried out in strict compliance with the local laws
currently in force.

Nota acerca da eliminação de resíduos

No que respeita a eliminação dos produtos e das suas
embalagens, é imprescindível observar a legislação em
vigor.

Termo de responsabilidade

A Corning Cable Systems GmbH & Co. KG não se
responsabiliza por danos causados por produtos
utilizados de forma incorrecta ou inadequada.
Os pormenores da responsabilidade podem ser
consultados nas Condições Gerais de Vendas da
Corning Cable Systems GmbH & Co. KG.
Este produto corresponde ao estado actual da tecnologia.


