Checklist en installatie handleiding LED OpenCeilings
In 3 stappen uw plafond klaarmaken voor installatie en in 5 stappen installeren

Vink aan:
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Zijn de panelen in uw systeemplafond 60cm x 60cm
of 120cm x 60cm?
120cm x 60cm panelen zijn eenvoudig om te zetten
in 2 panelen van ieder 60cm x 60cm. Dit kan door
middel van een 60cm ‘dwarsprofi el’, ook wel grid
genoemd.
De breedte van het systeemplafondraster dient 15 of
24 mm te zijn.

2. Ruimte boven uw systeemplafond
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Is er genoeg ruimte tussen het systeemplafond en het
structurele plafond?
Bij een ruimte van >10 cm (gemeten vanaf onderkant
systeemplafond) is de installatie van de LED
OpenCeiling heel eenvoudig.
Bij minder ruimte kan de installatie nog steeds
mogelijk zijn. Neem hiervoor contact op met uw
contactpersoon.
Over de gehele oppervlakte waar de OpenCeilings
geplaatst gaat worden moet er een ruimte van >10cm
aanwezig zijn.
Airco, afvoerbuizen of kabels kunnen op bepaalde
oppervlakten voorkomen en de installatie van
OpenCeilings in de weg staan.
Maak bij twijfel een foto en stuur deze door naar uw
contactpersoon.

3. Snelhangers vervangen door ijzerdraad
Een systeemplafond is gemonteerd met behulp van
snelhangers. De snelhangers moeten over de gehele
oppervlakte vervangen worden door stevig ijzerdraad.
Dit is van groot belang, omdat anders de OpenFrames
van de OpenCeiling niet goed in het raster van het
systeemplafond gelegd kunnen worden.
De OpenFrames zullen naar binnen komen te staan.
N.B. Zorg er altijd voor dat uw systeemplafond
stevig genoeg is om het gewicht van de
OpenCeilings te dragen. Verstevig het
systeemplafond waar nodig!!

Installatie handleiding
Elk vlak van 60cm x 60cm van de LED OpenCeiling bestaat uit 3 onderdelen:

1. Een LED paneel met bijbehorende Driver (adapter)

2. Een fotopaneel als onderdeel van een afbeelding
aan de hand van een bijgeleverde plattegrond
3. Een frame waarin het LED paneel en het fotopaneel
geplaatst worden. Samen vormen ze een ‘Plug and
Play model’ dat naadloos in het systeemplafond past
Systeemplafond. Het LED paneel, het fotopaneel en
het LED OpenFrame passen precies in het raster van
het systeemplafond

DC kabels

De OpenCeilings worden geleverd met voedingen
met DC kabels. Met deze kabels kunnen
eenvoudig meerdere panelen op 1 stroompunt
worden aangesloten. BELANGRIJK: Voorzie de
OpenCeilings pas van stroom wanneer al de
DC kabels op een paneel zijn aangesloten!

Zijn er genoeg stopcontacten (wandcontactdozen)
aanwezig? Overleg met uw contactpersoon van
OpenCeilings over het aantal wandcontactdozen.

Plug and Play model LED OpenCeiling

5 Stappenplan voor een snelle en eenvoudige installatie:
1.
2.
3.
4.
5.

Zorg dat alle 3 de stappen van de voorbereiding (vorige pagina) zijn aangevinkt
Verwijder de systeemplafond platen van het gedeelte waar de OpenCeiling geïnstalleerd
dient te worden. Bekijk de plattegrond van het design en kies met welk vlak u wilt beginnen
Steek het OpenCeilings LED-armatuur schuin door de opening van het systeemplafond
en leg hem rustig op het systeemplafondraster. Zorg dat de oriëntatie van de afbeelding
klopt met de bijgeleverde plattegrond
Sluit de ‘Plug and Play modellen’ eerst aan op al de DC kabels en voorzie ze daarna
pas van stroom door de voeding op het stroomnet aan te sluiten
Herhaal stap 3 en 4 aan de hand van de plattegrond zodat een geheel ontstaat.

Twijfelt u?
Mocht het plafond niet aan de bovenstaande eisen voldoen, betekent dat niet dat een
OpenCeiling onmogelijk is. Zorg dat u zo veel mogelijk belangrijke informatie verzamelt
zoals type plafond of neem een foto. U kunt contact opnemen met uw contactpersoon
voor advies op maat.

