Att beakta vid planering

Kontrollera att väggarna och bänkskivan är rak
Väggen som ljuspanelen monteras på, skall helst vara rak
och slät men förövrigt behöver väggen inte bearbetas eller
förberedas. Ljuspanelen kan monteras även rakt på
existerande väggmaterial såsom kakel, dvs inget rivningsarbete är nödvändigt. Bänkskivan skall vara vågrät och
även rak för att tätningsbandet skall fungera.

Enligt kundens mått
Luxnel ljuspanelerna är måttbeställda och man kan inte
ändra på deras storlek, dvs. skära, såga eller göra genomföringar under monteringen. Därför är det viktigt att
planera i tid, mäta noggrant och meddela uppgifterna till
återförsäljaren och tillverkaren i god tid.

Mätning
Beakta att ljuspanelen behöver ytterligare 15 mm utrymme
ovanför panelen för att kunna öppna fästena och byta
bilden. Monterar man två paneler mot varandra i ett hörn,
måste detta anges och beaktas i dimensioneringen.
Planera gärna med lite spelrum ifall allting inte är precis
lodrätt, vågrätt eller i räta vinklar. Se även mätningsråd.

Byte av bild
Kom ihåg att när man byter bilden skall skyddsglaset vikas
ner så mycket att handen ryms emellan för att lyfta bort
den gamla bilden. En hög kran nära väggen eller stora
ljusarmaturer och vägguttag under skåpen kan ställa till
med problem.

Övrig ljus och elarmatur
Luxnel ljuspanelen ger ett gott bakgrundsljus men vid kök
kan det vara bra med ytterligare arbetsljus som man kan
installeras under de övre köksskåpen men inte för nära
väggen. Existerande ljusarmatur och vägguttag på väggen
bör också flyttas från väggen därför att genomföringar i
ljuspanelen försämrar bilden och byte av bilden blir
avsevärt svårare.

Transformator och dragning av elledning
Planera elarbetena redan innan du beställer ljuspanelen så
att placeringen av ljuspanelens elledning levereras enligt
önskemål och så att placeringen av strömkällan och
dragningen av elledningen är enkelt. Man kan även
beställa panelen med längre elledning än standard 2 m.

Elbrytare
Observera att ljuspanelen inte levereras med en strömbrytare. Vi föreslår att man kopplar det aktuella vägguttaget
till en lämplig avbrytare där de övriga avbrytarna för köket
finns. Ifall detta inte är möjligt kan man köpa en fjärrstyrd
strömbrytare som kommer mellan vägguttaget och
strömkällan.

Montering
Montering av ljuspanelen är enkelt och man klarar det
ensam med ”IKEA” färdigheter. Likväl rekommenderar vi
att två personer monterar ljuspanelen, i synnerhet om
panelen är lång och väger mera. Alla elinstallationsarbeten
skall genomföras av en behörig elinstallatör.

BS BeStones Oy
Sandbackavägen 5
FI-01150 Söderkulla, FINLAND

www.luxnel.com
info@luxnel.com
+358 50 4333 622

