
Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup 

OBUDOWY NA ZŁĄCZE KONTROLNE DO 
GRUNTU

 (nr kat.: 94900108)  

Służy do montażu złącz kontrol-

nych w gruncie. Stosowana w miej-

scach, gdzie nie ma ciągów komu-

nikacyjnych. Pokrywa skręcana na 

jedną śrubę zapewnia łatwy i szybki 

dostęp do złącza kontrolnego w 

celu dokonania okresowego prze-

glądu instalacji odgromowej.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zastosowanie

Uwaga
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Przedstawione tu wskazówki montażowe należy rozumieć jako

ogólne wskazówki do montażu. Zaleca się, aby podczas montażu

korzystać z rad specjalisty, który powinien uwzględnić miejscowe

specy�czne warunki użytkowania i zabudowy.
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1. Prace rozpocząć od przygotowania wykopu oraz 

nacięć w kostce brukowej pod kołnierz obudowy.

2. W dnie skrzynki, przy pomocy otwornicy lub wietrła, 

wykonać otwór o wielkości dostosowanej do średnicy 

pręta uziomowego.

3. Umieścić obudowę w wykopie tak aby wprowadzić 

wbity uziom w przygotowanym wcześniej otworze.

4. Umieścić kostkę brukową wokół obudowy tak aby jej 

kołnierz opierał się o wycięty wczesniej rant. (rys.2)

5. Przykręcić pokrywę skrzynki.

Montaż obudowy w kostce brukowej

rys.1

rys.2

1. Prace rozpocząć od przygotowania wykopu oraz 

wykonania podbudowy z piasku z cementem lub kru-

szyw zagęszczanych mechanicznie o grubości minimum 

10 cm i szerokości 40 cm (rys 4).

2. W dnie skrzynki, przy pomocy otwornicy lub wietrła, 

wykonać otwór o wielkości dostosowanej do średnicy 

pręta uziomowego.

3. Umieścić obudowę na przygotowanej podbudowie 

tak aby wprowadzić wbity uziom w przygotowanym 

wcześniej otworze.

4. Zasypać wykop gruntem do wysokości pokrywy obu-

dowy.

5. Przykręcić pokrywę skrzynki.

Montaż obudowy w gruncie

rys.3

rys.4


