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Alpety HKL/FKL

Ophanginrichting-inbouwinstructie

Voorbereiding
Pak uw Alpety-plafondkoelsysteem uit. De ophanginrichting (pos. 1 en pos. 2) wordt los meegeleverd. Monteer nu de vaste ophang-
inrichting (pos. 1) door de meegeleverde cilinderkopschroef (pos. 4 in aanzicht X) door de geprefabriceerde boring (pos. 3) in de 
ophangrail. (pos. 11) te schuiven en dan de ophanginrichting via de onderkant vast te schroeven. Vervolgens kunt u de beweegbare 
ophanginrichting (pos. 2) monteren. Steek de as (pos. 4 in aanzicht Y) door het C-profiel van de ophangrail (pos. 11), schuif nu de 
eerste afstandshuls (pos. 5), de ophanginrichting (pos. 2) en de tweede afstandshuls (pos. 5) op de as. Tot slot voert u de as (pos. 
4) volledig door het C-profiel en bevestigt u deze as met de meegeleverde dopmoer (pos. 6) Herhaal deze stappen bij elke ophangrail. 

Boor in het door de installateur voorziene ophangprofiel, dat uitgerust is met een laser (pos. 8), de gaten voor de ophanginrichtin-
gen. Gebruik hiervoor een 9 mm-staalboor. Hierbij moet u erop letten dat u de boringen qua afstand zo plaatst, dat de ophangin-
richtingen zich later loodrecht ten opzichte van het koelplafond bevinden (pos. 9). Nu boort u met een 8 mm-staalboor de gaten 
(pos. 12) in de ophangprofielen die door de installateur zijn voorzien. Plaats de gaten parallel ten opzichte van de boringen (zie pos. 
13) en zodanig, dat u de veiligheidshaak van de ophangbeveiliging goed kunt inhaken. Haak de meegeleverde ophangbeveilingen 
(pos. 14 en 15) in de daarvoor voorziene boringen (pos. 13). Als laatste voorbereidende stap draait u nu op elke ophanginrichting 
een zeskantmoer. 

Inbouw in het plafond
Nu kunt u uw Alpety-koelplafond naar het plafond tillen. Bevestig eerst de beweegbare ophanginrichtingen (pos. 2). Steek hiervoor 
de schroefdraadstangen (pos. 10) door de boringen die de installateur heeft voorzien en draai vanaf de bovenkant de tweede zes-
kantmoeren (pos. 7) op de schroefdraadstangen. Draai de moeren nog niet aan, zodat u het koelplafond later nog kunt richten. Nu 
kunt u het koelplafond naar boven klappen, de ophangbeveiligingen in de boringen hangen die door de installateur zijn voorzien 
(pos. 12) en de vaste ophanginrichtingen vastschroeven, net zoals beschreven staat bij de beweegbare ophanginrichtingen. Als laat-
ste richt u het plafondkoelsysteem met de moeren (pos. 7) en controleert u of alle schroeven en moeren vastzitten.
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Ophanginrichting-inbouwinstructie
Ophangbeveiliging

1 = vaste ophanginrichting 9 = 90°-hoek
2 = beweegbare ophanginrichting 10 = schroefdraadstangen
3 = boring 11 = ophangrail
4 = cilinderschroef (as) 12 = boringen voor de ophangbeveilingen die door de installateur zijn voorzien
5 = afstandshuls 13 = boringen voor de ophangbeveilingen
6 = dopmoer 14 = veiligheidshaak
7 = zeskantmoer met flens 15 = draadkabel ø 3mm
8 = ophangprofiel door de installateur te voorzien

Aanzicht X Aanzicht Y
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