Blackout 9.1

Lissau Mørklægning – Monteringsvejledning

Mørklægningsvejledning:
1.

Huller forbores i sluser til placering af skruer min. afstand fra enden ved kassette 10 cm – se tegning.
Der skal bores så mange huller at sluserne sidder forsvarligt f.eks. vil en sluse som er 160 cm lang,
kræve minl. fastgørelse 10 cm fra hver ”ende” + midt, der skal anvendes skruer beregnet til det materiale som sidesluserne skal fæstnes til.
2. Kassetterne D65, D95 og D140 sidder i sidesluerne ved hjælp af det endedækselben der går ned i
slusen.
Kassettens skal derfor IKKE gøres fast i væg/loft, men sidder i sidesluserne.
3. Kassetten anbringes i sluserne og hele systemet kan løftes på plads og sidesluserne skrues nu fast i
væggen/karm med skruer gennem de forborede huller.
4. Anlæggenes top og bundstop er indstillet og afprøvet før afsendelse fra Lissau. Indstillingen kan være
”påvirket” under transporten og derfor skal anlægget altid afprøves inden den endelige tilsutning som
skal foretages af en autoriseret elektriker. Afprøvning skal foregå med prøvekabel på følgende måde:
Ledninger fra motor kobles til prøvekablets ledninger og hanstikket anbringes i dåse, hvorefter strøm
aktiveres. Der er 2 slags motorer/afprøvningskabler:
Standard motor: Til op/ned kontakt og evt. styring af via rumkontrol, hvor strømmen aktiveres på prøve
ledningens op/ned kontakt – se vedlagte ”Indstilling af motorer”.
RTS motor med indbygger modtager: Motoren forbindes og den vedlagte ”indstilling af motorer” følges.
D200: Til hjælp med at montere, kontakt venligst Lissau.
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Bemærkninger:
Indvendig montering: Normalt trækkes 5mm total fra indvendig
stram mål = Færdig produktionsmål, se ordrebekræftelsen.
Obs. Vær opmærksom på at skruer ikke kan hæfte i fuger.
Udvendig montering: Normalt trækkes 5mm total fra indvendig
stram mål = Færdig produktionsmål, se ordrebekræftelsen.
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