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 8 ...og ½ D-Safe-systemet er  
færdigmonteret.

7   Åbn lynlåsene på hver side af lufttil-
førslen. Monter spændebåndet om KE-Interiør-
kanalens studs. Luk lynlåsene igen...

Ved afmontering i forbindelse med vedlige-
holdelse mm. udføres trin 3  til 7  i om-
vendt rækkefølge.

0980024-DK

*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

½ D-SafeTrack
Generelle regler

          Snoren strammes i 
begge ender af posen.

6
SafeLock-ekspansionsskruer  

(4 stk.). 
 
SafeLock-skruen indsættes i “nøg-
lehullet” i enden af SafeTrack-
skinnen og strammes med en 
skruetrækker (max. 5 omdrejnin-
ger). Husk at føre skruen helt 
ind, før den strammes.

5

KE--------
#Kontor 1
----------
----------
½ D SafeTrack

Rum-reference

Ophængstype

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

Profiler mærket med sav-symbolet
skal ikke afkortes yderligere.

Følgeseddel
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Safe Joint

SafeTrack

ASafeCeil

Yderligere skinner  
(std. 2500 mm)

Endestykke
Endeskruer

Begynd med at checke pakkens 
indhold med følgesedlen.  

Ikke inkluderet i pakken:
Skruer til loftsmontage
(pr. 500 - 2000 mm).

Værktøj: Skruemaskine, 
målebånd og 3 mm

unbrakonøgle.

2 Placering af SafeCeils i længderetningen.

3  Monter endestykkerne på loft og væg.

min. 250 mm til vægmax. 2000 mmmax. 500 mm

4  Før de to vulster ind i safetrack skinnerne. Vær opmærksom på at føre vulsterne parallelt       
         og helt lige gennem SafeTrack-skinnerne.  

Safe Joint

1 Monter SafeCeil på loft og væg. Saml en skinne i fuld længde 
og klik den ind i SafeCeils. Afsat i forhold til luft tilførsel (A-mål). 
Første SafeCeil anbringes max. 500 mm fra enden. 
For placering af SafeCeil i længderetningen se  
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SafeTrack

SafeCeil

B -14 mm

H
 -1
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