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1. Charakterystyka produktu 
 

 Uchwyt NVE-MBRK-II przeznaczony jest do montażu monitora abonenckiego z 
wykorzystaniem podtynkowej puszki instalacyjnej Ø60. Puszka instalacyjna zapewni przestrzeń 
dla złącza RJ45 monitora abonenckiego, a uchwyt umożliwia montaż monitora bez wymogu 
wywiercenia dodatkowych otworów dla śrub montażowych. 

 
2. Wymiary 
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3. Montaż 
 
1) Wybrać odpowiednią lokalizacje i doprowadzić wszystkie niezbędne przewody do podłączenia 

monitora abonenckiego. 
2) Przygotować niszę w ścianie na puszkę instalacyjną Ø60. 
3) Przełożyć przewody przez puszkę i zamocować ją w przygotowanej wnęce. 
4) Przełożyć przewody przez ramkę i zamocować ją za pomocą śrub, wykorzystując otwory w 

puszce. 
5) Podłączyć przewody do monitora i zawiesić monitor na uchwycie. 

ŚCIANA 
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1. Introduction 
 

 The NVE-MBRK-II bracket is designed for mounting a user monitor with the use of a Ø60 
flush-mounted one-gang box. The one-gang box provides space for the RJ45 connector of the 
user monitor. The bracket allows to install the user monitor without the requirement to drill 
additional holes for mounting screws. 

 
2. Dimensions 
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3. Installation 
 
1) Choose a suitable place and run all necessary cables to connect the user monitor. 
2) Prepare a niche in the wall for Ø60 one-gang box. 
3) Pass the cables through the box and fix it in the prepared recess. 
4) Pass the cables through the bracket and fix it with screws, using the holes in the box. 
5) Connect the cables to the monitor and hang the monitor on the bracket. 

WALL 
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