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Condensatieopeningen
Door één van beide condensatieopeningen (volgens norm 
EN60669-1; NBN61-112-1) uit te breken, wordt de onderkant 
van de doos bepaald. De doos kan immers in twee richtingen 
gemonteerd worden en de opening hoort steeds onderaan te 
zitten. 

Bevestigingsopeningen
De bevestigingsopeningen bevinden zich op een verticale as. 
Elke schroefopening is ovaal en laat toe een onnauwkeurige 
boring op te vangen. Er is voldoende ruimte voorzien voor een 
elektrische schroevendraaier.  
 
 

Aardingsklem
Breng de kabel in de doos en draai de wartel aan. Bij dozen met 
meerdere ingangen moet de aarding doorverbonden worden in 
de voorziene busklem. Denk aan voldoende draadlengte.

Sokkel
De sokkel wordt snel gepositioneerd d.m.v. geleidingspennen. 
Twee stevige houders grijpen de sokkel vast, twee diagonaal 
geplaatste nokjes voorkomen kantelen. U hebt de handen vrij 
voor het naar binnen duwen van de draden, waarvoor er royaal 
ruimte is voorzien.

Afdekkader
Bij inbouw van de Hydro 55+-dozen gebruikt u het afdekkader.
Na de inbouw wordt het kader over het deksel geklemd. Zo is 
de plaasterrand volkomen bedekt. 

Dichtingsmembraan
Het deksel met het aangespoten dichtingsmembraan 
garandeert een waterdicht geheel. Het gebruik van siliconen is 
volkomen overbodig en zelfs af te raden. 

*

*

Bevestigen en installeren
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Montage in een paneel of een dunne wand

A HYDRO55+-doos
B Afdekkader (enkel 23-731 of dubbel 23-732)
C Ophoogkader met schroeven (23-839)
D HYDRO55+-functie

Voor de montage in panelen of dunne wanden zijn er twee mogelijkheden.
1. Bevestiging met inbegrip van een HYDRO55+-doos (maximale paneeldikte 10mm)

gebruikte onderdelen: A HYDRO55+-doos + 
D HYDRO55+-functie + 
C ophoogkader met schroeven  (23-839)

optioneel: B afdekkader (enkel 23-731 of dubbel 23-732)

2. Bevestiging met zelftappers of boutjes (M3)
gebruikte onderdelen: D HYDRO55+-functie + 

C ophoogkader met schroeven  (23-839)
optioneel: B afdekkader (enkel 23-731 of dubbel 23-732)

Maten van Hydro55+ (schaal 1/2)
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Voor het correct boren van de gaten in het paneel of
de dunne wand dient men met een sjabloon te wer-

ken.
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