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1 std. KE-Wire

Dobbelt ophæng
2 rækker SafeClips

wire

(med luft) (uden luft)

KE-label
(vender altid op mod loft)

4  Spændebånd 
monteres på tilgangsstuds.

1  Vandrette wirer monteres 
(typisk 35 mm over KE-tekstilkanal) 
og strammes med max. 20 kg træk, 
inden wirelås skrues fast.
Wirestrammer, der evt. skal drejes 
ud i fuld længde inden montage, 
kan derefter forkorte wiren yderli-
gere 80 mm.
Ved wirelængder over 15 m anven-
des wirestrammer i begge ender.

3  KE-tekstilkanal mon-
teres vha. SafeClips, der 
fæstnes parvis langs wiren. 
Anvend ikke ventilatoren til 
at ”skyde” tekstilkanalen på 
plads med.

2  Wire Strap-up monteres 
i loft og højdejusteres i neder-
ste løkke vha. wirelåsen. Juster 
længden af strap-up’en inden 
ophængning af KE-tekstilkanal.

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

Rum-reference

Ophængstype

Følgeseddel

KE-Wire
Generelle regler

Længden på SafeClips fremgår af følgesedlen. 
Standard er clipslængden ½ x Ø + 35 mm.

0980009-DK

50 mm

500 mm

max 5000 mm

750 mm

500 mm
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Enkelt ophæng
1 række SafeClipsBegynd med at checke pakkens 

indhold med følgesedlen.

Du skal bruge: Skævbider, 
skiftenøgle.

Ikke inkluderet i pakken: 
Skruer/kroge til væg- og 

loftbefæstelse.

4  Spændebånd monteres på 
tilgangsstuds.

1  Vandrette wirer monteres 
(typisk 35 mm over KE-tekstilka-
nal), og strammes med max. 20 
kg træk, inden wirelås skrues fast.
Wirestrammer, der evt. skal drejes 
ud i fuld længde inden montage, 
kan derefter forkorte wiren yderli-
gere 80 mm.
Ved wirelængder over 15 m an-

vendes wirestrammer i begge 
ender.

3  KE-tekstilkanal monteres 
vha. KE-clips, der fæstnes én ad 
gangen langs wiren. Anvend ikke 
ventilatoren til at ”skyde” tekstilka-
nalen på plads med.

2  Wire Strap-up 
monteres i loft og højde-
justeres i nederste løkke 
vha. wirelåsen. Juster 
længden af strap-up’en 
inden ophængning af KE-
tekstilkanal.

(med luft) (uden luft)

KE-label
(vender altid op mod loft)

Længden på SafeClips fremgår af følgesedlen. 
Standard er clipslængden 35 mm.

Loftsbefæstelse (krog e. lign.)------------------
Talurit (fast)------------------------------------------

Wire Strap-up (Ø3 mm)---------------------------

Wirelås----------------------------------------------- 

Plastkarabinhage---------------------------------- 
Vandret wire (Ø3 mm)-------------------------

SafeClips-----------------------------------

Wirelås-------------------------

Wirestrammer-----

-------KE-tekstilkanal   

---------------------------------Vægbefæstelse
(krog e. lign.)
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