HANDLEIDING
1.

Schroef de metalen stelvoet in
het betonnen dek

4.

Schroef het ronde aluminium plaatje
op de aluminium buis
met 2 zelftappers

6.

2.

2A.

Schroef het 8-vormige aluminium plaatje
op de kopse kant van de aluminium buis
met 2 zelftappers

Schroef het 8-vormige aluminium plaatje
op de kopse kant van de aluminium buis
met de 2 lange zelftappers incl.
de 2 afstandsbusjes van 30mm.

Schuif de witte kunststof
kabeldoorvoerring over de zuil

5.

Monteer stelvoet 404250 in het ronde aluminium plaatje als afstelling op de bodem
(Als de aluminium buis korter wordt afgezaagd, bijv. tot aan de kabelgoot dan vervalt punt 4)

7.

7A.

optioneel

Ø 60mm

Monteer (draai) de aluminium zuil, nadat
de kabels in de zuil zijn gemonteerd,
aan de stalen stelvoet

3.

optioneel

Boor in de systeemplafondplaat met een
gatenboor een gat van Ø60mm waar de
witte kabeldoorvoerring inkomt
(de zuil loopt door de kabeldoorvoerring
en de systeemplafondplaat)

Ø 60mm

Als de zuil door een bureaublad komt
moet in het bureaublad ook een
gat van Ø60mm geboord worden voor de
montage van de metalen kabeldoorvoerring
om de zuil door het blad te laten lopen.

HANDLEIDING
BENODIGD GEREEDSCHAP:
Boormachine voor boren van gaten in betondek
Schroevendraaier met kruiskop
Ø 60mm

Gatenboor van Ø60mm

INDEX:
1 x Aluminium zuil van 3000mm - diameter Ø50mm
1 x Kunstsof kabeldoorvoer Ø60mm wit
(voor montage in systeemplafond)
1 x Metaal/alloy kabeldoorvoer Ø60mm RAL9006
(voor montage in werblad)
4 x Korte zelftappers
2 x Lange zelftappers (50mm)
2 x Afstandsbusjes (30mm)

}

Gebruik dit setje (2A. optioneel)
indien u een GST18 stekker vanaf
de bovenzijde van de aluminium
zuil wil doorvoeren.

1 x Metalen stelvoet Ø50mmM8x20mm
(voor ophanging aan betondek)
1 x Kunststof stelvoet Ø48mmM8x100mm
(voor afsteuning op de vloer)
1 x Borstelstrip van 3000mm

1 x 8-vormig aluminium plaatje
1 x rond aluminium plaatje

