Instrukcja montażu i użytkowania
Puszek Podłogowych typu ZGP marki ADUS
1. MONTAŻ:
1.1. Puszka podłogowa może być używana tylko w połączeniu ze środkiem ochronnym
zaplanowanym i koordynowanym przez wykwalifikowanego elektrotechnika, takim
jak zastosowanie odpowiedniego wyłącznika różnicowoprądowego.
1.2. Powierzchnia pokrywy górnej puszki podłogowej musi być zlicowana z
powierzchniową materiału wykończeniowego podłogi (kamień, gres, deski, beton i
inne)
1.3. Otwór instalacyjny można zwykle wykonać za pomocą wiertła rdzeniowego
(diamentowego) o średnicy fi 150 mm dla puszek typu ZGP-15 i fi 130mm dla puszek
ZGP-13.

W przypadku puszki 130mm przewidziano 2 otwory fi 20mm w dnie puszki

1.4. Dolną pokrywę puszki należy mocno połączyć z podłożem na środku konstrukcji za
pomocą wkrętu/dybla i na całej powierzchni np. betonem, klejem lub zaprawą, aby
uniknąć skręcania lub wyrywania. Przy doborze materiału mocującego należy
uwzględnić występujące obciążenia podłoża.
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1.5. Wypoziomowania puszki podłogowej podczas instalacji można dokonać za pomocą
trzech śrub na dnie. Śruby należy usunąć po montażu.
1.6. Wszelkie pozostałe otwory np. przepusty kablowe przed montażem zabezpieczyć
przed wnikaniem materiałów budowlanych (beton, klej lub zaprawa) np.
samoprzylepną folią z tworzywa sztucznego. Przepusty kablowe nie są
wodoodporne.
1.7. Przed przystąpieniem do fugowania przestrzeni wokół puszki należy założyć pokrywę
i zabezpieczyć jej powierzchnię i obrzeże np. taśmą klejącą przez przed
zabrudzeniem oraz wnikaniem materiałów budowlanych i brudu w szczelinę między
pokrywą a korpusem puszki, zabezpieczenie takie powinno być założone do czasu
rozpoczęcia użytkowania.
1.8. Górna część puszki musi być trwale elastycznie uszczelniona względem otaczającej
powierzchni podłogowej, niedopuszczalne jest np. wypełnianie spoiny zaprawą do
spoinowania. Głębokość instalowanego trwale elastycznego materiału łączącego
musi uwzględniać ewentualną późniejszą wymianę górnej części.
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2. UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA
2.1. Do otwierania i zamykania puszek podłogowych należy używać wyłącznie
dostarczonego specjalnego narzędzia – klucza ZGP-K.

2.2. Zamykające powierzchnie uszczelniające górnej części korpusu puszki i pokrywy
górnej wraz z O-ringiem przez każdorazowym zamknięciem muszą być oczyszczone
z brudu.
2.3. W zależności od zastosowania i częstotliwości użytkowania, ale przynajmniej raz w
roku, zalecana jest wizualna kontrola systemu blokującego.
2.4. Pierścień uszczelniający należy regularnie pielęgnować wazeliną techniczną i
wymieniać najpóźniej po 5 latach w zależności od warunków otoczenia, ale należy
go wymienić natychmiast przy pierwszych oznakach uszkodzeń mechanicznych
(karby, pęknięcia, porowatość).
2.5. Puszka podłogowa nadaje się do montażu na wilgotnych, czystych podłogach.
Środki czyszczące należy sprawdzić pod kątem ich użycia. Górna część wykonana z
surowego aluminium PA4 (6082 zgodnie z DIN 3.2315).
2.6. Ewentualne przebarwienia lub zarysowania w trakcie użytkowania na powierzchni
nie stanowią wady właściwości produktu.
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