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 Supor�i de fi xare universali
Supor�i universali f�r� gheare Gheare de prindere

Tip 1 gang
zamac MGU7.002 MGU7.892

Pentru doze universale Cu protec�ie din material plastic

 Supor�i standard italian
Supor�i standard italian Supor�i standard italian                  Supor�i standard italian

P8
48

27

Tip 3 module (max.) 4 module 6 module
zamac MGU7.103 MGU7.104 MGU7.106

Pentru doze rectangulare

MGU7.002

MGU7.103

SuporţiUnica Plus
Unica Allegro
Unica Basic

MGU8.002.18

 Doze pentru montaj aparent
Doar
Unica Basic

Doze

Culoare 1 ramă ramă dublă ramă triplă
 alb MGU8.002.18 MGU8.004.18 MGU8.006.18
fi ldeş MGU8.002.25 MGU8.004.25 MGU8.006.25

Doar
Unica Allegro

Doze standard italian

Culoare 3 module 4 module
 alb MGU8.103.18 MGU8.104.18
fi ldeş MGU8.103.25 MGU8.104.25MGU8.103.18
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Cadre de fi xare

Domeniu de aplicare
Cadre universale de prindere
● Este posibilă prinderea aparatelor în poziţie orizontală sau 
verticală.
● Sunt echipate cu: 
1: Perforaţii pentru ş xarea pe doze îngropate folosind 
şuruburi.
2: Sunt pregătite pentru a primi gheare opţionale
(ref. MGU7.892) livrate, acoperite într-un corp de plastic.
3: Intrări pentru ghidajele de tip şină ale ramelor.
4: Cozi de rândunică pentru îmbinarea cadrelor în poziţie
verticală sau orizontală.
5: Perforaţii pentru ş xarea direct pe perete utilizând şuruburi.

Cadre rectangulare de prindere 
● suporţi rectangulari pe care se pot monta până la
6 module şi permit 5 rame diferite de 1, 2, 4 sau 6 module 
datorită designului care permite ş xarea aparatelor în orice 
poziţie
● Sunt echipate cu:
1: Perforaţii pentru ş xarea directă pe pereţi, panouri de lemn, 
etc. folosind şuruburi.
2: Şuruburi pentru ş xarea în doza montată încastrat sau pe o 
suprafaţă dreptunghiulară.
3: Intrări pentru ghidajele de tip şină ale ramelor. 

Caracteristici tehnice
● Material: Zamac (aliaj din zinc şi aluminiu) cu foarte mare
rigiditate şi complet lipsit de posibilitatea de a rugini, ceea ce
îl face rezistent pe lungă durată la produsele de curăţat (apă,
soluţie cu amoniac, etc.).
● Este gata pentru introducerea ghidajelor de tip şină ale
ramelor oferind astfel o soluţie pentru pereţii cu neregularităţi
şi asigurând montajul corect, inclusiv când:
○ doza rămâne îngropată până la 2,5 mm în perete
○ doza iese în afară cu 0,75 mm din perete.
● Design ergonomic: nu prezintă margini ascuţite, bavuri
sau părţi care să taie, ceea ce ar putea ş  dăunător în timpul
montajului.
● Aliniere mai uşoară a suporţilor datorită:
○ sistemului cu cozile de rândunică pentru cuplarea perfectă
(la suporţii Universal)
○ suprafeţei drepte pentru a facilita utilizarea unei tije.

Standarde
În conformitate cu EN 60669-1.

Instalare
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Cadre de prindere cu gheare lungi, gheare scurte sau gheare scurte cu suport de protecţie din 
plastic

Cadru universal cu sau fără gheare opţionale (ramă simplă)
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B
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A
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Cadru rectangular

A (mm) B (mm) C (mm)
3 module 95 67 112

4 module 117 89 134
6 module 162 134 179

2

1

3

Dimensiuni (mm)
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Unica
Informaţii tehnice

Doze pentru montaj aparent

Dimensiuni (mm)

Domeniu de aplicare
● Cadrele pentru montaj aparent se utilizează pentru a renova
încăperi şi case unde este esenţial să se mărească sau să
se refacă instalaţia electrică, şi dacă lucrările de zidărie şi de 
zugrăveală costisitoare trebuie evitate.
Oferta Unica
● Pentru cadre dreptunghiulare şi de tip Universal.
● Pentru rame universale asic cu 1, 2 sau 3 elemente (până
la 2, 4 sau respectiv 6 module).
● Pentru rame dreprunghiulare Allegro, pentru 3 sau 4
module.

Date tehnice �i de montaj
● Cadrele montate aparent sunt pregătite ca în ele să încapă
o intrare prin intermediul mini-canalelor.
● Sunt echipate cu pre-decupări pentru cuplarea directă a
minicanalelor (fără adaptor) pe cele 4 laturi. 
● Dimensiunile alese pentru minicanale sunt la fel ca cele din 
cataloagele UNE  şi UINTELA:
 7 x 12, 10 x 16, 10 x 20, 10 x 35 (dimensiuni în mm).
4 predecupări pentru intrare directă a cablurilor de 8 mm 
diametru.
● Se pot monta pe perete utilizând 4 şuruburi de prindere.
● Partea din spate este echipată cu sloturi prefabricate pentru
a facilita accesul cablurilor în interiorul dozei.
● Materiale termoplastice cu proprietăţi de autostingere, cu o
excelentă rezistenţă la şocuri şi extrem de rezistente la
acţiunea agenţilor de curătare şi la expunerea la raze UV.
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Doz� aparent� pentru ram� simpl�
(Unica asic)

Doz� aparent� pentru 3 aparate (Unica asic)
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Doz� aparent� pentru un apa-
rat cu cadru de montaj
(Unica Top, Unica Plus)
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Doz� aparent� pentru 3 aparate cu cadru de montaj (Unica Top, Unica Plus)
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Doz� aparent� pentru ram� dubl�
(Unica asic)

Doz� aparent� pentru cadre rectangulare (Unica Allegro)
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A (mm) B (mm)
3 module 82 116
4 module 104 139

Doz� aparent� pentru 2 aparate
cu cadru de montaj
(Unica Top, Unica Plus) 


