Berlin VIP (GES RA7 3,2)

Produktoplysninger

Indhold

Planforsænkede el-gulvstikkontakter for
indstøbning i betongulve eller for træ-,
linoleums- og tæppegulve.

Der kan enten anvendes op til 7 stk. LK CLIC’LINE
med følgende ramme:

ACKERMANN gulvstik af type GES er DEMKOgodkendte og kan foruden installation i EDB-gulve,
podier og teaterscener også monteres i
ACKERMANN trækdåser, der indstøbes i betongulv
i forbindelse med gulvkanal eller rørinstallation.

CL-223

LK’s CLIC’LINE moduler kan ikke købes hos BAASTRUP.
VIGTIGT: Anvend rammetypen UNIVERSAL.

Trækdåsen indstøbes og nivelleres helt plant
med overkanten af det færdige gulv.

Eller der kan anvendes op til 10 stk. 45x45 moduler
med følgende dåser (2xUT3 og 1xUT4):

Minimum indbygningsdybden er 120 mm ved
anvendelse af LK’s CLIC’LINE.
Disse indbygningsmål er i forbindelse med
anvendelse af lige stikpropper. Anvender man
vinkelstikpropper vil byggedybden kunne
reduceres.
De anbefalede indbygningsmål må respekteres
af hensyn til, at klapdækslet kan lukkes med
isat stikprop.

Type

Type

UT3 45 3
UT4 45 4

Beskrivelse

Ramme for CL

Beskrivelse

UT3 dåse
UT4 dåse

Varenr.

57230

Varenr.

7408 72 3
7408 72 7

Dåserne kan bestykkes med i alt 10 stk.
45x45-moduler af forskellig art;
230 V, EDB, svagstrøm, HDMI, m.m.
45x45-moduler kan købes hos
BAASTRUP A/S.
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Serviceoplysninger

3,2
120 mm

Hulmål:
Udvendig diameter:
Byggedybde:
Belægning i låg:

ø276 mm
ø285 mm
95-120 mm
10 mm

Berlin kan nivelleres i passende højde
for tilpasning af overkanten på det
færdige gulv. Med en minimumshøjde
på 95 mm til en maksimumshøjde på
120 mm er der mulighed for en
nivellering på i alt 25 mm.

ø276

ø285

Installation
Monteret i trægulv
ø285 mm

Reces
3,2 mm

10 mm træ nedfældet i låg
Trægulv

Et hul på ø276 mm bores, hvorefter
der fræses en 3,2 mm dyb reces
på ø285 mm.
Ved indstøbning anbefales det at
bruge vores støbeforskalling.

Type

7SK/HB276 H210

Varenr.

V 1444

ø276 mm

Monteret i linoleumsgulv
ø285 mm

3,2 mm linoleum nedfældet i låg

Linoleum
3,2 mm

Indstøb forskalling

Tilret forskallingens top

Tilslut strøm til gulvboks.
gulvboks

Sænk ned og fastgør

Støbt gulv

ø276 mm

Til indstøbning af Berlin (GES RA7 3,2)
anbefales det at bruge støbeforskalling
7SK
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