BackboxSW345
Καμπίνα μεσοτοιχίας
Φυλλάδιο προϊόντος
Εφαρμογές:
Το BackboxSW345 έχει σχεδιαστεί ως υλικό προ-εγκατάστασης, καθώς προετοιμάζει τα
δομικά σημεία του χώρου για την τοποθέτηση ηχείων Amina, κατά τη διάρκεια της
κατασκευής του. Το BackboxSW345 μπορεί να τοποθετηθεί σε κανονικούς τοίχους και
οροφές και κατασκευάζεται από υψηλής αντοχής ατσάλι, πάχους 1,2 χιλιοστών.
Το καλώδιο που θα συνδεθεί με το ηχείο, μπορεί να περάσει μέσα από κάποια από τις
τέσσερις διαθέσιμες ελαστικές τάπες. Η τοποθέτησή του προβλέπει πως αφού εγκατασταθεί,
το ηχείο θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με την εμπρός έδρα του BackboxSW345 .
Εγκατάσταση:
-Προτού προχωρίσετε με την εγκατάσταση του BackboxSW345 δώστε μεγάλη προσοχή
στο βάθος εγκατάστασης του πλαισίου στον τοίχο.
-Το βάθος πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η εμπρός έδρα του BackboxSW345 να είναι
ευθυγραμμισμένη με την επιφάνεια του τοίχου που θα στοκαριστεί.
-Δημιουργήστε την κατάλληλη εσοχή που θα φιλοξενίσει το BackboxSW345, πριν το
εγκαταστήσετε.
-Χρησιμοποιήστε κατάλληλες ροδέλες πίσω από το BackboxSW345 για να το φέρετε
ακριβώς στη σωστή ευθεία με την πρόσοψη του τοίχου.
-Στηρίξτε το BackboxSW345 εντός του ανοίγματος στον τοίχο, βιδώνοντας τις τέσσερις
υποδοχές που υπάρχουν στη βάση του.
-Γεμίστε όλα τα κενά με αφρό πολυουρεθάνης.
-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Βεβαιωθείτε πως η εγκατάσταση του BackboxSW345 θα προεβλέπει το επιπλεόν στρώμα
στόκου 2 χιλιοστών που θα τοποθετηθεί επάνω από το ηχείο. Ο υπολογισμός αυτός, είναι
μέγιστης σημασίας!
-Μετά το πέρας της εγκατάστασης, γεμίστε κάθε κενό γύρω από το BackboxSW345 με
κατάλληλο αφρό ή άλλο οικοδομικό υλικό.
-Χρησιμοποιείστε τις τέσσερις παρεχόμενες βίδες (μια για κάθε γωνία), για να στηρίξετε
σωστά το backbox και βεβαιωθείτε πως τις έχετε σφύξει καλά.
ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ
ΤΟ BACKBOXSW200.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

BackboxSW345

Διαστάσεις
Βάρος
Είσοδος καλωδίου ηχείου

455 x 354 x 50 χλστ.
2,35 κιλά
Ελαστικό πόμα

Στήριξη ηχείου

Παρέχονται 4 βίδες ειδικού τύπου

Στήριξη επί τοίχου

Παρέχονται 8 βίδες ειδικού τύπου

Ελάχιστο βάθος εσοχής

55 χλστ.
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