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T-line pendlat montage dikt tak

Viktig information
Läs noggrant igenom informationen innan installationen påbörjas. Installationen ska göras av behörig elektriker. 
Produkterna från Maxel AB vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering 
företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

Pendlingskit large innehåller: 
a. 2st skruvar och plastpluggar
b. 2st vajerlås för armatur och 4st skruvar
c. 1st vajerlås (litet)
d. 1st 2m vajer (armaturkabeln används som pendlingsvajer i andra

ändan)
e. 1st vajerlås (stort)
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Trä/dra vajern (d) igenom "vajerlås för armatur" (b) och placera "vajerlås 
för armatur" (b) i spåret på armaturens ovansida. 

Vrid "vajerlås för armatur" (b) 90° och fixera med medföljande skruvar för 
"vajerlås" (b).
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Trä/dra armaturkabeln igenom det andra "vajerlås för armatur" (b), 
vrid "vajerlås för armatur" (b) 90° och fixera med medföljande skruvar för 
"vajerlås" (b).
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Avståndet mellan pendlingspunkterna ska förslagsvis vara 70% av 
armaturens totala längd. Är armaturen exempelvis 1209mm ska 
avståndet mellan pendlingspunkterna vara 840mm. 

Borra hål och använd medföljande plastpluggar (a).
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Skruva isär "vajerlås" (c) och placera medföljande skruv (a) för ”vajer" (c) i 
den längre delen av "vajerlås" (c) och fäst i det pluggade hålet. 

Trä/dra igenom medföljande vajer (d) i den kortare delen av "vajerlås" (c) 
och skruva ihop de två delarna. För den andra fästpunkten, trä/dra 
igenom armaturkabeln i den kortare delen av "vajerlås" (e) och skruva 
ihop de två delarna.

6

Justera höjden på armaturen genom att dra i vajern respektive 
armaturkabeln i den del som löper igenom "vajerlåset" (c och d) som är 
fäst i taket.
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Anslut armaturkabeln till önskat LED-drivdon för 24VDC.

24VDC
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