Suunnitteluvaiheessa huomioitavia asioita

Seinien ja pöytätason suoruus
Seinä jolle Luxnel valopaneeli asennetaan, tulee olla suora
ja tasainen eikä muita seinän esivalmisteluja tai pohjatöitä
tarvita.
Valopaneeli voidaan asentaa myös nykyisen pintamateriaalin kuten kaakelin päälle, eikä mitään purkutöitä tarvita.
Pöytätason tulee myös olla suora. Valopaneelin alareunaan
asennetaan tiivistysnauha jonka tiivistää valopaneelin ja
pöytätason välisen sauman.

Mittatilaustuote
Luxnel valopaneelit ovat mittatilaustuotteita eikä niiden
mittoja voi muuttaa valmistuksen jälkeen. Etupintana
käytettävää karkaistua lasia ei myöskään voi leikata tai
porata asennusvaiheessa. Tämän takia on tärkeää tarkistaa
asennuskohde, suorittaa tarkat mittaukset ja antaa tiedot
hyvissä ajoin tuotteen myyjälle valmistusta varten.

Kaapit ja kulmaratkaisut
Valopaneeli tarvitsee yläpuolelleen 15mm vapaata tilaa
lasin lukitusta varten ja kuvan vaihtamiseen. Yläkaappien ja
valopaneelien väliin pitää jättää 15mm tyhjää tilaa.
Mitoituksessa on myös hyvä jättää 3mm ”pelivaraa” siltä
varalta, että pöytätaso, seinät ja kaapit eivät olekaan
tarkasti suorakulmassa toisiinsa nähden.
Jos asennetaan kaksi valopaneelia kulmaan, pitää tämä
ilmoittaa, jotta se voidaan huomioida mitoituksessa.
Katso myös erilliset mittausohjeet.

Vesihana ja valaisimet
Kuvaa vaihdettaessa etupinnan lasia pitää kallistaa niin
paljon, että käsi mahtuu nostamaan kuvan pois lasin takaa.
Korkea vesihana lähellä seinää, isot valaisimet tai pistorasiat yläkaappien alapinnassa voivat hankaloittaa kuvan
vaihtamista. Luxnel valopaneeli vaatii asennettuna tilaa
24mm ja lasin kallistaminen noin 30mm. Hanan ja seinän
välissä tulisikin olla vapaata tilaa vähintään 40-50mm

Valon määrä
Luxnel valopaneeli on hyvä yleisvalaisin mutta keittiössä
voidaan tarvita sen lisäksi työvaloja. Valotehoon vaikuttaa
merkittävästi onko tuotteeseen valittu vaalea vai tumma
kuva-aihe.
Tarvittavat valaisimet voidaan asentaa yläkaappien alle
kaapiston etureunaan jotta valopaneelin lasi mahtuu
kallistumaan ja kuva saadaan vaihdettua.

Virtalähteen sijoittaminen
Suunnittele hyvissä ajoin virtalähteen sijoitus ja sähköjohdon vetäminen valopaneelista muuntajalle. Yleisimmin
virtalähde sijoitetaan yläkaappiin, yläkaapin päälle ja
sokkelitilaan sen mukaan mistä löytyy pistorasia.
Tilauksen yhteydessä pyydämme tiedon siitä mihin
kulmaan valopaneelin sähköjohto sijoitetaan ja tilauksessa
voi myös ilmoittaa, jos tarvitaan 2 metrin standardijohtoa
pidempi sähköjohto.

Asennus
Luxnel valopaneelin asentaminen on yksinkertaista ja se
onnistuu myös ”kotinikkarin” asennustaidoilla. Suosittelemme kuitenkin, että asennukseen osallistuu kaksi
henkilöä. Sähköasennukset tulee suorittaa valtuutettu
sähköasentaja.

Valokatkaisija
Huomioi että Luxnel valopaneelin mukana ei toimiteta
valokatkaisinta. Suosittelemme että asennukseen käytettävä pistorasia on kytketty seinällä olevaan valokatkaisimeen. On myös mahdollista käyttää langatonta katkaisijaa
pistorasian ohjaamiseen.
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