Ljustak till hisskorgar

Montage på hisskorgstaket

Sparar energi och underhållskostnader.

19. Ta med drivningsenheten upp på hisskorgstaket.

• Beställningsblankett
• Teknisk beskrivning
och montageinstruktion

Åhmans belysningslösningar passar alla hisskorgsfabrikat
och hisstyper för nyproduktion eller modernisering.
Antal ljuskällor anpassas till korgstorleken.

20. Dra upp elkablarna och ev nödljuskabel med hjälp av draglinan.
21. Koppla först in belysningskablarna till drivningsenheten. Koppla in i rätt ordning!

Ljustak med LED-spot - T48-014

Ange hisskorgens
invändiga korgmått i mm.

22. Koppla sedan in drivningsenheten till strömförsörjningen i körlådan.
Korgbredd

23. Skruva fast drivningsenheten på korgtaket.

Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-spot Ø = 64mm, 1,5 W, vit, 3000 K, fast ljus.

25. Dragavlasta elkablar och skydda kabeln vid genomföringar.
26. Montera kabelskydd på torgtaket. (Medföljer inte i leveransen).
27. Ställ in önskad ljusmängd med dimmer. (Ställ på ca 90% så håller belysningen längre).

Tillval
Material
Dimmer med trampskydd.
Närvarosensor 12V.
Vit aluminium (standard)
Nödljus Levereras löst, monteras på plats
Rostfritt DP20
Förmonteras. (se övriga tillval)
Mässing
Lackerad (NCS-nummer: ______________)

Ljustak med rund LED-panel - T48-019

Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel Ø = 210mm, 11 W, vit, 3000 K.

Standard till T48-014: Trafo med fast ljus
för upp till 10 LED-spots. Art.nr: 8-09-2267

Vitt nödljus 10-30V
(Till vanliga 30mm ljustak).

Avdrag på mått (10mm/sida)
Special ______ (mm)

Övriga tillval / Anpassningar

Teleskopstötta. Art.nr: 8-1005

Standard till LED-paneltak T48-017
Tillval till T48-014: Komplett
drivningsenhet med trampskydd,
trafo och dimmer. Art.nr: 8-09-2257

Korgdjup

24. Koppla in nödljuset.

8-1005 2st Teleskopstötta vid platsmontage
(2st behövs vid enmansmontage)
Anpassning för runda hörn
Bak
radie = ______ (mm)
Fram
Anpassning för dörröppnare i hisskorgstak
Anpassning för nödlucka i hisskorgstak
Special. Bifoga eget underlag.
Förmonterat nödljus: Vänster Höger
Mått från ingång = ________ (mm)

Tillval
Material
Dimmer med Trampskydd
Vit aluminium (standard)
Nödljus Levereras löst, monteras på plats
Rostfritt DP20
Förmonteras. (se övriga tillval)
Mässing
Lackerad (NCS-nummer: ______________)

Ljustak med hel LED-panel - T48-017

Art.nr: 8-09-3815

Vid platsmontage av separat
nödljus rekommenderas
användning av en stegborr.

Vandalskyddad LED-spot.
Tillval till T48-014. Ø=80mm.
Art.nr opal: 8-09-3153
Art.nr klar: 8-09-3153-1

Vitt nödljus 12-24V
(Endast till LED-paneltak).
Art.nr: 8-09-3818

Beställ lösa komponenter på webbshop.ahmans.se
Åhus
Sandvaktaregatan 26
296 35 Åhus
Växel: +46 (0)44- 28 99 00

Stockholm
Studio B3 - Barnhusgatan 3
111 23 Stockholm
Tel: 08-588 33 333

Göteborg
Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal
Tel: 031 - 712 80 10

Fast ljustak nedbyggt 30 mm, LED-panel, dimbar, 3000 K, 120 lm (1100x2100 korg)

Material ram
Tillval
Vit aluminium (standard)
Motivbild
Svart aluminium
Nödljus - Levereras löst, monteras på plats
Rostfritt
Se även www.ahmans.se/
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Montage av Åhmans ljustak till hisskorgar

11. Lyft upp ljustaket mot korgtaket. Säkerställ att ev nödljus hamnar nära korgtablån.

Ljuskällor är förmonterade i ljustaket. Kablar och skruvar medföljer.

1. Packa upp ljustaket, drivningsenheten och ev montagestöttan ur transportemballaget.
2. Koppla ur och ta bort den befintliga hisskorgsbelysningen.
3. Borra hål i mitten av hisskorgtaket för draglina och elkablar
eller utnyttja befintliga hål i hisskorgstaket.
4. Dra bort skyddsplasten runt ljustakets kanter.
12. Ställ montagestöttan i mitten av korgen. Pumpa försiktigt upp stöden så att ljustaket ligger

5. Ställ ljustaket på kant i hisskorgen.

dikt an mot hisskorgstaket. OBS: Pumpa försiktigt så att ljustaket inte skadas.

6. Ta bort emballagetejp runt elkablar och draglina.
7. För draglinans fria ände genom hålet i korgtaket. Förankra draglinan.

13. Säkerställ att det är ett jämnt avstånd mellan ljustakets kanter och hisskorgens väggar.
14. Borra skruvhål i korgtaket genom de hål som finns i ljustaket.
15. Fäst ljustaket mot hisskorgstaket med medföljande skruvar i dessa hål.

8. Borra hål i ljustaket/korgtaket ovanför hisskorgtablån för ev. nödljus.
9. Montera nödljus i hålet. Dra kabel genom hål i hisskorgtaket.
10. Anpassa montagestöttans längd till korghöjden minus ca 50 mm.

Vid större ljustak (ca >1x2m)
delas ljustaket upp i sektioner för att bli hanterbart.

16. Montera medsända vita täcklock över hålen för skruvarna.
17. Dra av resten av skyddsplasten från ljustaket.
18. Montera nödljus på ljustak ovanför korgtablå
mellan ljustak och korgvägg. (Gäller endast LED-paneltak)
Telefonsupport: 044-28 99 23 (Stellan)

