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Begynd med at checke pakkens 
indhold med følgesedlen.  

Ikke inkluderet i pakken:
Skruer til loftsmontage
(pr. 500 - 1000 mm).

Værktøj: Skruemaskine, 
målebånd, 3 mm unbrako-
nøgle, gummihammer, 
nedstryger/vinkelsliber til evt. 
afkortning af lukkeprofiler. 

Alternativ
tilførsel A

Alternativ
tilførsel C

*Yderligere detaljeret målsætning findes
på eventuelt vedlagte projekttegninger
eller kan aflæses ved positions-
beskrivelse på følgeseddel.

LS = Længde, studs
O = Forsætning (offset)
W = Bredde (width)
Ø = Diameter af studs
H = Højde
D = D-mål, bredde

Lukkeprofiler føres ind i D Alu-
profilerne inden montage i loft. Ligeledes 
monteres endestykker på 2 stk. D Alu-
profiler inden loftsmontage.

Sidste lukkeprofil saves i ca. 10 mm 
undermål for at undgå blokering ved 
lukning.

Montageværktøj------------------

D Alu-profil (std. 2500 mm)--------------------------------------------------------------
Spor til samlestifter og endeskruer----------------------------------------------
Spor til posevulst---------------------------------------------------------------------
Samlestift-----------------------------------------------------------------------

Spor til samlestifter
og endeskruer--------------------------------------

Lukkeprofil (std. 500 mm)------------------------------------------------------------------------------------------------

Endeskruer-------------------

Endestykke----------------------------------------------------------

Alternativ
tilførsel B

KE--------
#Kontor 1
----------
----------
1 D Alu

Rum-reference

Følgeseddel

Profiler mærket med sav-symbolet
skal ikke afkortes yderligere.

Oplysninger om leverance og installation findes i 
kassen med informations-symbolet.

Ophængstype

D Alu
Generelle regler

0980008-DK

40 mm
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A

1  De to yderste skinner med påskruet ende-
stykke monteres i loft, afsat i forhold til lufttilfør-
sel (A-mål). Skrue 1 anbringes max. 100 mm 
fra enden.

2  Yderligere skinner inkl. lukkeprofiler mon-
teres via samlestifterne (brug gummihammer). 
Slut af med profiler med påskruet endestykke, 
hvorefter skinnesystemet er færdigmonteret.

Først monteres den ene vulst i hele dennes 
længde (se 3 ), dernæst spænde-
båndet om KE-Interiørkanalens studs og til-
gangskanalen (se 4 ). Til sidst monteres den 
anden vulst i fuld længde (se 5 ).

3   Begynd i enden af skinnesystemet med at placere KE-Interiørkanalens ene vulst i
D Alu-sporet, hvorefter montageværktøjet trækkes langs vulsten. De enkelte lukkeprofiler kan vippes 
ud, når vulsten er på plads.

4   Efter at den første vulst er monteret i fuld 
længde, fæstnes spændebåndet om
KE-Interiørkanalens studs og tilgangskanalen. 

5   KE-Interiørkanalens anden vulst mon-
teres i D Alu-sporet på samme måde som 
den første. Begynd ud for tilgangskanalen, 
så KE-Interiørkanalen til stadighed er stram-
met ud.

6   Snore strammes og fikseres på bagsiden af 
endestykket og kan derefter skjules bag endevul-
sten, som skubbes op i klemprofilet bag på ende-
stykket.

Skinner monteres i forhold til lufttilførsel. Ved 
systemer med fordelingskanal placeres tilstø-
dende profiler ca. 20 mm fra udblæsnings-
studs af hensyn til adgang til lynlåse.

min. 20 mm til vægmax. 500-1000 mmmax. 100 mm

20 mm


