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Obr. 3: Maximální mezery uvnitř jednotky v mm.
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Obr. 4: Šrouby a hmoždinky ( šrouby jsou dlouhé asi 
63 mm)
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Modulární jednotky PROFILE – Stručné 
pokyny k instalaci
Úvod
Tento návod obsahuje podrobnosti montáže růz-
ných modulárních jednotek PROFILE na zeď. 
Jedná se o jednotky: ústředna Pro32xD, 
ústředna Pro16xD, ústředna Pro32xBB, ústředna 
Pro16xBB panel, rozšiřující skříň PxD, pouzdro 
baterie PBB801 (s napájecím zdrojem) a pouzdro 
baterie PXB800.
Po montáži jednotek dokončete instalaci podle 
instalační příručky Modulární jednotky PROFILE 
a opakovače.

Instalace
Základní postup je, že po kontrole vhodnosti 
místa k montáži odstraníte montážní rámy 
z jednotek, připevníte rámy na zeď a poté připo-
jíte jednotky zpět k rámům (na rozdíl od předcho-
zích konstrukcí ústředen, není nutné ústřednu 
rozebírat).
1 Zkontrolujte místo montáže.

– Poplachový systém není odolný vůči 
počasí. Jednotka musí být umístěna uvnitř 
budovy, na suchém místě, kde se příliš 
nepráší.

– Přestože umístění již mělo být stanoveno, 
zkontrolujte ještě rozměry podle výkresů na 
obrázcích 1 a 2. Tyto jsou pro montážní 
rámy; pouzdra mají stejnou šířku a výšku 
a jejich hloubka je 237 mm.

– V případě větších systémů musí být různé 
jednotky uspořádány tak, aby se kabely 
nedotýkaly jiných předmětů a bylo vyho-
věno požadavku stupně krytí IP30 – typický 
systém je na obrázku 3. Svislé umístění 

podle obrázku bude zajištěno, pokud zajis-
títe montážní rámy k sobě tak, jak je 
popsáno v Kroku 4.

2 Odeberte montážní rámy.
– Při dodávce jsou montážní rámy připojeny 

k jejich jednotkám. Odpojte je odstraněním 
šroubů – viz položka 2 na obrázku 1 
a obrázku 2. Poté uvolněte západky.

– Pokud potřebujete odejmout přední kryt 
skříně baterie, vložte šroubovák do mezery 
mezi krytem a pouzdrem uprostřed nahoře 
a zatlačte pružinu držící kryt. Buďte opatrní, 
abyste kryt neupustili. Není připevněn 
závěsy.

3 Tam, kde je to potřeba odstraňte vlisy 
z pouzder jednotky, aby bylo možné protáh-
nout kabely.
– Například, pokud bude potřeba mít přístup 

k horní části ústředny pro provlečení kruho-
vého vedení.

– Například musíte připravit pouzdro pro 
montáž kabelů napájení, zemnicích kabelů, 
kabelů napájení stejnosměrným proudem 
a kabelů baterií.

– Nasaďte na otvory po vlisech dodané pry-
žové průchodky nebo kabelová hrdla.

4 Upevněte montážní rám na zeď.
– Zkontrolujte, že úchyty na zdi jsou dosta-

tečně pevné, aby unesly hmotnost jed-
notky. Zvláště skříně s bateriemi budou 
velmi těžké.

– Začněte s rámem ústředny. Přiložte jej na 
zeď a označte místa pro čtyři otvory, které 
je třeba vyvrtat. Dejte pozor, abyste rám 
nepřiložili nohama vzhůru a aby byl ve vodo-
rovné poloze.

– Vyvrtejte vhodné otvory pro dodané hmož-
dinky a vložte hmoždinky.

– Upevněte rám na zeď všemi čtyřmi šrouby 
(jsou součástí dodávky). Hmoždinky 
a šrouby jsou na obrázku 4.

– Zkontrolujte upevnění rámu.
– Nyní odeberte montážní rám skříně baterie 

a zavěste jej k již připevněnému rámu 

NEBEZPEČÍ
V jednotce může být vysoké 
napětí představující nebezpečí 
usmrcení či vážného zranění.
Přijměte všechna potřebná 
opatření a řiďte se všemi 
varováními v návodech a štítky 
na produktu.
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ústředny vložením pojistných západek do 
příslušných otvorů (viz položka 1 na 
obrázku 1).

– Vyznačte polohu otvorů, vyvrtejte otvory 
stejně jako pro montážní rám ústředny.

5 Zavěste a upevněte jednotky na jejich rámy.
– Pozdější přístup může být omezený 

a provlékání některých kabelů může být 
obtížné. Zkontrolujte tyto kabely nyní 
a protáhněte je skříní.

– Zavěste skříně na montážní rámy (již připev-
něné na zeď). Závěsy jsou umístěny 
v rozích horní hrany skříně.

– Instalujte nejprve spodní jednotku 
a pracujte směrem nahoru. Protože jsou 
mezery úzké, zavěšení jednotky, pokud je 
nad ní jiná jednotka, není možné.

Vložte šrouby připojující jednotky k jejich montáž-
ním rámům.

Obr. 1: Skříň baterie PXB800, PBB801 Battery – celkové a upevňovací rozměry montážního rámu v mm
1 – Otvory pro pojistné západky – viz položka 3 na obrázku 2.
2 – Otvory pro šrouby upevňující pouzdro.
3 – Otvory na šrouby ve zdi.
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Obr. 2: Celkové a upevňovací rozměry montážních rámů ústředen Pro32xD, Pro32xBB, Pro16xD, Pro16xBB, PxD 
v mm
1 – Otvory na šrouby ve zdi.
2 – Otvory pro šrouby upevňující pouzdro.
3 – Pojistné západky Tyto zapadají do otvorů – viz položka 1 na obrázku 1.
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