Inhoud

2 Inleiding

3 Exploded view
3 Lichtbak
3 EasyFlex 2000
4 EasyClip
4 EasySign

5 Stuklijst
5 Lichtbak
6 EasyFlex 2000
7 EasyClip
7 EasySign

8 Montage
8 Zagen van de profielen
9 Montage van de lichtbak
13 Montage van de TL’s
14 Montage van EasyFlex 2000
19 Spannen van EasyFlex 2000
22 Montage van EasyClip
24 Spannen van EasyClip
25 Montage van EasySign

28 Samenstelling van spanraam en lichtbak
30 EasyFlex - Extra Large

Joh. Enschedeweg 11 1422 DR Uithoorn tel: (+31) 0297-513636 fax: (+31) 0297-513639
Internet http:/www.comhan.com, E-mail comhan@comhan.com

1

Comhan EasyLine

Comhan introduceert EasyLine: een nieuw modulair systeem voor het
produceren van lichtbakken.
EasyLine bestaat uit een universele lichtbak die gecombineerd wordt met drie
verschillende scharnierbare ramen, voor drie uiteenlopende toepassingen:
EasyFlex 2000 is een vernieuwde versie van het beproefde en populaire
EasyFlex systeem. EasyFlex 2000 heeft een zeer degelijk spanraam dat
scharnierend kan worden toegepast op de standaard lichtbak of dat kan
worden gemonteerd op een custom-made constructie. Easyflex 2000 heeft
verder de volgende bijzondere eigenschappen:

EasyFFllex 2000 is opgevoerd tot 2x35mm.
• De toch al riante spanweg van E
• De diepte van het systeem is 250mm.
• Inklemming van het doek langs de gehele rand voor snel en gelijkmatig
opspannen.
• Opspannen door middel van een elektrische schroevendraaier.
• Enorme sterkte en stijfheid gecombineerd met een efficiënt materiaalgebruik.
• Eenvoudig te gebruiken als rand van custom-made constructies en voor zeer
grote lichtbakken die van de achterzijde toegankelijk moeten zijn.
EasyClliip
E
p is een lichte uitvoering van het EasyFlex systeem met als
bijzonderheid dat het opspannen geschiedt door middel van clips. Deze clips
kunnen worden aangespannen met een tang. EasyClip biedt verder het
volgende:
• Een ruime spanweg van 2x27mm.
• Een diepte van 220mm.
• Een speciaal profiel voor het maken van doek-lichtbakken in afwijkende en
ronde vormen.
• Een scherpe kostprijs in materialen en productietijd.
EasySiign
E
n is bedoeld voor het maken van lichtbakken met plaatmaterialen
(bijvoorbeeld acrylaat of polycarbonaat), die vanaf de voorzijde geopend
moeten worden.
•
•
•
•

Voor plaatmaterialen tot 6mm dikte.
Ook geschikt voor het hangend monteren van platen.
De diepte van het systeem is 175mm.
Ook geschikt voor vitrinekasten, plattegrondkasten en als basis voor
omkastingen voor electronische displays.
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Exploded view EasyFlex 2000
2

en universele lichtbak
5

3
1

4
6

EasyFlex 2000

7

1

spanraamprofiel

2

spanprofiel, klemprofiel
en spansets

3

afdekprofiel

4

verstekhoek 60 mm

5

doek

6

verstevigingsprofiel

7

scharnierprofiel

12

9
8
10

Universele lichtbak
8

verstekhoek 100 mm

9

montagehoek 35,5 mm

10

koker 40 x 20 x 2 mm

11

achterwand

12

universeel lichtbakprofiel
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Exploded view EasyClip

2

en EasySign

8
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7
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6

EasyClip
1

spanraamprofiel

2

spanclips

3

afdekprofiel EasyClip

4

verstekhoek 35 mm

5

koker 30 x 15 x 2 mm

6

scharnierprofiel

7

spanraam steun

8

doek

9

11
10

EasySign
9

kunststof plaat

10

raamprofiel

11

afdekprofiel EasySign

4

6

Joh. Enschedeweg 11 1422 DR Uithoorn tel: (+31) 0297 513636 fax: (+31) 0297 513639
Internet http:/www.comhan.com, E-mail comhan@comhan.com

4

Stuklijst universele lichtbak

2
1
3

4

5

7
6

artikel nr.

onderdeel

lengte/ aantal

1. 130940
2. 130130

easyline basisprofiel
scharnierprofiel

3. 130168
4. 130167
5. 130947

koppelstuk lichtbak
verstekhoek lichtbak
montagebeugel

6. 107090
7.

verstijver
achterwand

L = 2 x H + 2 x B [m]
•bovenzijde: bakbreedte - 100 [mm]
•onderzijde: lengten a 500 [mm], voorzien van 3
gaten, corresponderend met de gaten in het
afdekprofiel
100 x 8 [mm]
78 x 78 a 100 [mm]
B= 35; aantal: hart op hart 1400 [mm] + 1
(afronden naar boven)
H - 55; koker 40 x 20 x 2
knipmaat: B - 5; H - 5 [mm]
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Stuklijst EasyFlex 2000

4
1
5

3
7

8

2

6

1.
2.
3.
4.

artikel nr.

onderdeel

lengte/ aantal

130955
130950
130115
130110

afdekprofiel
spanraamprofiel
spanprofiel
klemprofiel

• L = 2 x H + 2 x B [m]
• L - 15 [mm] B - 15 [mm]
• L - 55 [mm]
• L - 55 [mm]

spanset
•50x spanblokje
•50x RVS- bout
verstevigingsprofiel
koppelstuk
verstekhoek

zie tabel 1

5.

130140
130145
6. 130155
7. 130163
8. 130163

tabel 1: spansets

M6x40
zie tabel 2
60x8 [mm]
78 x 78 a 60 [mm]

aantal:

De spanprofielen zijn
1500 [mm] lang met
gaten geboord. Elk
stuk spanprofiel
heeft dus 5 gaten.

• bij hoogte H tot 1,50 [m]:

• 3 per spanprofiel

• bij hoogte H vanaf 1,50 [m]:

• 5 per spanprofiel

tabel2:

aantal:

verstevigingsprofiel

• bij hoogte H tot 1,20 [m]:

• B / 1,20 [m] - 1 [stuks]

• bij hoogte H 1,20 tot 1,80 [m]:

• B / 1,00 [m] - 1 [stuks]

• bij hoogte H 1,80 tot 2,20 [m]:

• B / 0,80 [m] - 1 [stuks]
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Stuklijst EasyClip en EasySign

4
1
3

5
6

2

8
7

artikel nr.

onderdeel

lengte/ aantal

130970
130975
130987
130164

5. 130169
6. 131095

afdekprofiel
spanraamprofiel
easyclip
klemprofiel
koppelstuk
verstekhoek
spanraamsteun

7. 107048
8. 130980

verstevigingsprofiel
EasyClip buigprofiel

•L = 2 x H + 2 x B [m]
•L - 15 [mm] B - 15 [mm]
40 [mm]
10 x 2; l = 60 [mm]
35 x 8 [mm]
35 x 8 [mm]
•B= 12; aantal: tot hoogte 700 [mm] h.o.h. 1400 [mm]
tot hoogte 1400 [mm] h.o.h. 700 [mm]
•H - 110; koker 30 x 15 x 2

1.
2.
3.
4.

9
10
4

11

artikel nr.
9. 130965
10. 130960
11.

onderdeel

lengte/ aantal

afdekprofiel EasySign
raamprofiel EasySign
kunststof plaat

•zaagmaat = bakmaat
•samen met het afdekprofiel zagen
•maximale plaatdikte 6 [mm]
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Zagen van de profielen

Zagen

Spanraam- en afdekprofiel zagen
• Monteer het afdekprofiel op het spanraamprofiel
met behulp van enkele RVS-plaatschroeven
4,8 x 13 mm.
• Zorg ervoor dat de schroeven niet worden meegezaagd bij het verstekzagen.
• Zaag het spanraamprofiel samen met het
afdekprofiel onder verstek (fig.1).
fig.1
Aluminium vulplaatje
• Gebruik ter plaatse van de zaagsnede een aluminium
vulplaatje 300 x 20 x 0,5 mm om de dikte van het
later in te spannen doek te compenseren (fig.2).

Profielen merken
• Merk beide profielen na het zagen, zodat bij elkaar
horende profielen herkenbaar blijven (op de door
de pijlen aangegeven vlakken, fig.2).

fig.2
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1

Montage van de universele lichtbak

2
3
4
5

Onderdelen

Art.nr.

1 Easyline basisprofiel

130940

2 Verstekhoek lichtbak 100x8 mm

130167

3 kokers 40 x 20 x 2 mm

107090

4 montagebeugel 35 mm

130947

1

2

3

4

5 achterplaat

5

Verstekhoek 100 mm

!

Voordat begonnen wordt met het verbinden van alle
hoeken is het belangrijk eerst te bepalen op welke
manier de achterwand in de lichtbak wordt bevestigd. Op bladzijde 16 zijn de verschillende mogelijkheden gegeven (fig.11 t/m 12).
Belangrijk: als de achterwand uit een stuk wordt
gemaakt, moet deze tijdens het samenstellen van de
lichtbakprofielen worden aangebracht (pag.16).

• Steek de verstekhoek 100 mm in een van de korte
lichtbakprofielen (fig.3).
• Voeg de profielen samen.

fig.3
Lassen of blindklinken
De verstekhoeken kunnen op twee manieren gefixeerd worden, met behulp van blindklinknagels of
door middel van lassen.
Voor elk van de twee mogelijkheden is op de volgende bladzijden een aparte instructie gegeven:
Verstekhoek 100 mm blindklinken
• Boor voor een sterk en goedsluitend verstek op de
kruispunten van de buitenste boorgroeven gaten
ø5,1 mm (ca.15 en 38 mm uit de verstekhoek).
• Fixeer het hoekstuk met 8 RVS-blindklinknagels
5 x 16 mm (fig.16).
fig.4
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Blindklinken

Samenstellen steun
Om de montagehoeken te fixeren op de kokers,
wordt op de aangegeven aanslag met een hamer vast
geslagen (fig.5).
De zaagmaat van de koker is h-55 mm, uitgaande van
de buitenmaat van de lichtbak.

Overhoeks meten

!

Ten behoeve van de passing van het spanraam op de
lichtbak is het noodzakelijk het spanraam overhoeks
op haaksheid te meten en eventueel te corrigeren
vóór de verstevigingsprofielen worden gemonteerd.
fig.5
Montagehoek blindklinken

• Boor een gat ø5,1 mm door de middelste boorgroef
van de montagehoek en de koker.
• Zet de montagehoek met een aluminium blindklinknagel 5 x 12 mm op de koker vast (fig.6).
• Haak de montagehoeken in het lichtbakprofiel.
• Zet de montagehoek met een aluminium blindklinknagel 5 x 12 mm op de universele lichtbak vast (fig.6).

fig.6
Kokers plaatsen
• Leg de kokers met hart-op-hart-afstand 1400 mm in
de lichtbak, en houd bij het plaatsen van de eerste en
laatste koker rekening met de montage van TLbuizen (fig.7), A is de afstand binnenkant lichtbak tot
lampvoetje = 100 mm).

fig.7
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Lassen

Verstek lassen
• Las de verstekhoek op de in de figuur aangegeven
punten vast aan het lichtbakprofiel (fig.8).

Overhoeks meten

!

Ten behoeve van de passing van het spanraam op de
lichtbak is het noodzakelijk het spanraam overhoeks
op haaksheid te meten en eventueel te corrigeren
vóór de verstevigingsprofielen worden gemonteerd.
fig.8
Kokers plaatsen

• Leg de kokers met hart-op-hart-afstand 1400 mm in
de lichtbak, en houd bij het plaatsen van de eerste en
laatste koker rekening met de montage van TLbuizen (fig.9), A is de afstand binnenkant lichtbak tot
lampvoetje = 100 mm).

fig.9
Montagehoek lassen
• Las de montagehoek aan de koker vast (fig.10).
• Haak de montagehoeken in het lichtbakprofiel.
• Las de zijkanten van de montagehoek aan de
universele lichtbak vast (fig.10).

fig.10
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Achterwand aanbrengen
Onderstaand zijn twee manieren gegeven om de
achterwand te bevestigen. De tweede manier is altijd
van toepassing zodra de achterwand uit meerdere
delen wordt gemaakt.

Achterwand uit een stuk
(bij grootte achterwand tot 4000 x 1500 mm en dikte
maximaal 2 mm)

!

Knip een achterwand met de maten B-5 x H-5 mm,
uitgaande van de buitenmaten B + H van de Easyflexlichtbak.
Begin met monteren van twee hoeken in verstek.
Schuif de achterwand in de onstane U-vorm (fig.11).
Sluit de lichtbak door het laatste stuk lichtbakprofiel
te monteren.
fig.11
Achterwand uit meerdere delen
(minimale bakhoogte 1,20 m, dikte achterwand
maximaal 1,5 mm)

!

Knip de wanddelen met een totale buitenmaat B-5 x
H-5 mm, uitgaande van de buitenmaten B en H van
de Easyflex-lichtbak.
Schuif twee wanddelen in de opname in het lichtbakprofiel (buig de delen licht om ze in de opname
te krijgen, fig.11).

fig.12

Schuif de twee wanddelen naar de zijkant (fig.13).
Schuif de tussenliggende wanddelen in de opname in
het lichtbakprofiel, en schuif de delen goed tegen
elkaar (fig.12).

Boor van de achterzijde een aantal gaten ø4,1 mm
door de wand, de boorgroef en de kokers.
Fixeer de achterwand met aluminium blindklinknagels 4 x 8 mm.
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Montage van de TL’s

TL-armaturen

!

Gebruik voor verlichting van de Easyflex-lichtbak
armaturen met een lengte van 1500 mm.

TL-montageschema
Monteer de TL-buizen volgens onderstaande
maatvoering (fig.14 en 15) op de kokers 40x20x2 mm.
De volgende afstanden zijn maatgevend:

A

Afstand A is de afstand binnenkant lichtbak tot
lampvoetje:
A = 100 mm

B

Afstand B is de afstand binnenkant lichtbak tot hart
TL-buis:
B = 250 mm

C

fig.14

Afstand C is de hart-op-hart-afstand van de TLbuizen, afhankelijk van de hoogte van de bak, bij
een positieve afbeelding op het doek:
C = ca. 250 t/m 300 mm

C

Afstand C is de hart-op-hart-afstand van de TLbuizen, afhankelijk van de hoogte van de bak, bij
een dia-positieve afbeelding op het doek:
C = ca. 300 t/m 350 mm

fig.15
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1

Montage van EasyFlex 2000

2
3

Onderdelen

Art.nr.

1 spanraam

130950

2 verstekhoeken 60 mm / hoekplaatjes

130167

3 verstevigingsprofielen (h-65mm)

130155

4 koppelset (optioneel)

130168

1

2
3

5 foamband (optioneel)

Verstekhoek 60 mm / hoekplaatje

!

Gebruik het in de figuur aangegeven hoekplaatje
alleen bij het blindklinken van de verstekhoek.

• Steek eerst het hoekplaatje en daarna de verstekhoek
60 mm in de korte spanraamprofielen (fig.15).
• Voeg de profielen samen.

Lassen of blindklinken
De verstekhoeken kunnen op twee manieren gefixeerd worden, met behulp van blindklinknagels of
door middel van lassen.
Voor elk van de twee mogelijkheden is op de volgende bladzijden een aparte instructie gegeven:
• Blindklinken - bladzijde 15 (fig.17 t/m 20)
• Lassen - bladzijde 16 (fig.21 t/m 25)

fig.16
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Blindklinken

15

Verstekhoek blindklinken

50
mm

mm

• Boor voor een sterk en goedsluitend verstek op 15 en
50 mm uit de verstekhoek gaten ø5,1 mm.
• Fixeer elk hoekstuk met 8 RVS-blindklinknagels
5 x 16 mm (4 nagels per zijde, fig.17).

fig.17
Hoekplaatje blindklinken

15

• Boor op 15 en 35 mm uit de verstekhoek gaten
ø5,1 mm.

mm

35

mm

• Fixeer elk hoekplaatje met aluminium blindklinknagels 5 x 6 mm (fig.18).

Overhoeks meten

!

Ten behoeve van de passing van het spanraam op de
lichtbak is het noodzakelijk het spanraam overhoeks
op haaksheid te meten en eventueel te corrigeren
vóór de verstevigingsprofielen worden gemonteerd.
fig.18
Verstevigingsprofielen monteren

• De onderlinge afstand van de verstevigingsprofielen
is afhankelijk van de hoogte H van de Easyflexlichtbak:
• bij hoogte H tot 1,20 m : afstand = 1,20 m
• bij hoogte H 1,20 - 1,80 m : afstand = 1,00 m
• bij hoogte H 1,80 - 2,20 m : afstand = 0,80 m

!

Als de hoogte van de Easyflex-lichtbak
groter is dan 1,20 m, dienen de schoren als in de
figuur te worden aangebracht (fig.19).

fig.19
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Verstevigingsprofielen monteren
• Monteer de verstevigingsprofielen door ze aan beide
uiteinden aan de bovenkant met aluminium blindklinknagels 5 x 8 mm vast te zetten, en aan de
onderzijde met aluminium blindklinknagels
5 x 16 mm (fig.20).

fig.20
Lassen

Binnenzijde spanraam lassen
Leg een las over de schuine zijde van het
• spanraamprofielverstek (fig.21).

fig.21
Achterzijde spanraam lassen
• Leg een las over de korte zijde van het spanraamprofielverstek aan de achterkant (fig.22).
• Slijp de las vlak, ten behoeve van de aansluiting op
de lichtbak (fig.22).

Overhoeks meten

!

Ten behoeve van de passing van het spanraam op de
lichtbak is het noodzakelijk het spanraam overhoeks
op haaksheid te meten en eventueel te corrigeren
vóór de verstevigingsprofielen worden gemonteerd.

fig.22
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Verstevigingsprofielen monteren
• De onderlinge afstand van de verstevigingsprofielen
is afhankelijk van de hoogte H van de Easyflexlichtbak:
• bij hoogte H tot 1,20 m : afstand = 1,20 m
• bij hoogte H 1,20 - 1,80 m : afstand = 1,00 m
• bij hoogte H 1,80 - 2,20 m : afstand = 0,80 m

!

Alléén indien de hoogte van de Easyflex-lichtbak
groter is dan 1,20 m, dienen de schoren als in de
figuur te worden aangebracht (fig.23).

fig.23
Verstevigingsprofielen in spanraam lassen
• Las aan één kant het uiteinde van het verstevigingsprofiel aan de flens van het spanraamprofiel (lengte
van de las ongeveer 3 cm, fig.24).
• Las het andere uiteinde van het verstevigingsprofiel
aan de tegenovergestelde kant op dezelfde wijze aan
de flens van het spanraamprofiel (ter verbetering van
de torsiestijfheid).
• Las de rug van het verstevigingsprofiel aan de achterzijde van het spanraamprofiel.
• Slijp alléén de lassen op de achterzijde van het
spanraamprofiel vlak.

fig.24
LET OP! Gaten voor ontwatering

!

Boor in het onderste spanraamprofiel op de in de
figuur aangegeven plaats een aantal gaten ø8 mm
met een hart-op-hart-afstand 500 mm, voor de afwatering van de Easyflex-lichtbak. (fig.25).

fig.25

Joh. Enschedeweg 11 1422 DR Uithoorn tel: (+31) 0297-513636 fax: (+31) 0297-513639
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Foamband plaatsen (optioneel)
• Plaats rondom in het spanraamprofiel de stukken
foamband in de opname voor het lichtbakprofiel
(fig.26).

fig.26
Verstekhoeken afronden
• Het verdient aanbeveling om de verstekhoeken van
het spanraam ter plaatse even af te ronden, om
schade aan het doek bij het spannen in de hoeken te
voorkomen (fig.27).

fig.27
Spanraam witspuiten / -rollen
• Het verdient aanbeveling de schuine zijden van het
spanraamprofiel wit te spuiten of te rollen ter verbetering van de lichtreflectie.
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Spannen van EasyFlex 2000
1

Onderdelen

2

3

4

5

Art.nr.

1 doek

-

2 spanprofiel

130110

3 klemprofiel

130115

3
2

4 RVS-spanbouten M6 x 40 mm
5 spanblokjes

5

130140

4

1

Snijden doek

H + 125

• Snij het doek op maat, uitgaande van de buitenmaten B+125 mm en H+125 mm van de Easyflexlichtbak (fig.27).
• Snij de punten uit als in de figuur (fig.29 en 30).

B +125
fig.28

fig.29

25

Vouwlijn

70 [mm]

70 [mm]

• Zet met een ballpoint op 25 mm uit de kantlijn van
alle zijden een vouwlijn (fig.30).

25

fig.30
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Doek vouwen
• Vouw aan alle zijden het doek naar binnen op de
vouwlijn (fig.31).

fig.31
Inklemmen van het doek
Naar keuze kan het doek met een klemprofiel of met
een nylon koord in het spanprofiel worden
ingeklemd:

Spanprofiel en klemprofiel
Schuif het spanprofiel over de vouw in het doek
(fig.32).
Steek het klemprofiel (aluminium staf ø6) in de vouw
(fig.33). Smeer eventueel wat vloeibaar wasmiddel op
de staf, met name bij langere lengtes zal dit het
insteken vergemakkelijken.
Zorg ervoor dat elk klemprofiel ongeveer 15 cm in
het volgende spanprofiel steekt.

fig.32

fig.33
Span- en nylonkoord 7mm
Bind een draad om het uiteinde van het nylon koord
7mm (fig.34).
Leg de draad in de vouw van het doek.
Schuif het spanprofiel over de vouw (fig.34)
Trek de draad aan tot het koord zich volledig in het
spanprofiel bevindt.
fig. 34
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Doek op spanraam aanbrengen
• Draai het doek om en leg het op het spanraam.

!

Het aantal aan te brengen spansets is afhankelijk van
de hoogte van de Easyflex-lichtbak:
• bij hoogte H tot 1,50 m:
• bij hoogte H vanaf 1,50 m:

3 per spanprofiel
5 per spanprofiel

Monteer nu de spanbouten en -blokjes door de
• bouten in de geselecteerde gaten in het spanprofiel
te steken en op elke bout een spanblokje te
schroeven (1 slag is voldoende).
Haak vervolgens alle spanblokjes achter de rand in
• het spanprofiel (fig.34).

fig.34
Spannen van het doek
Werkwijze bij het voor- en afspannen van het doek:

1

Korte zijden
Span eerst de korte zijden voor. Werk vanuit het
midden naar de zijkanten (let op de volgnummers,
fig.35).

fig.35
2

Lange zijden
Span de lange zijden voor. Werk ook hier vanuit het
midden naar de zijkanten (let op de volgnummers,
fig.36).

3

Afspannen
Span het doek af door eerst, als bij 1, de korte zijden
af te spannen en vervolgens, als bij 2, de lange zijden
af te spannen.
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1

Montage van EasyClip

2
3
4

Onderdelen

Art.nr.

1 spanprofiel

130975

2 verstekhoek (35 x 8)

130167

3 koker 30 x 15 x 2 (h-110mm)

107048

4 spanraamsteun

1
4

131095

2
3

Verstekhoek 35 mm

• Steek de verstekhoek 35 mm in de korte
spanraamprofielen (fig.37).
• Voeg de profielen samen.

Lassen of blindklinken
De verstekhoeken kunnen op twee manieren gefixeerd worden, met behulp van blindklinknagels of
door middel van lassen.
Voor elk van de twee mogelijkheden is op de volgende bladzijden een aparte instructie gegeven:
• Blindklinken - bladzijde 15 (fig.17 t/m 20)
• Lassen - bladzijde 16 (fig.21 t/m 25)

fig.37
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15

Blindklinken

50
mm

mm

Verstekhoek blindklinken
• Boor voor een sterk en goedsluitend verstek op 15 en
50 mm uit de verstekhoek gaten ø5,1 mm. Doe dit
tevens haaks op het 1e gat, op een afstand van 35
mm
• Fixeer elk hoekstuk met 6 RVS-blindklinknagels
5 x 16 mm (2 nagels per zijde, fig.38).

fig.38
Verstevigingsprofielen monteren
• Monteer de verstevigingsprofielen door ze aan beide
uiteinden op de koker 30 x 15 x 2 te schuiven en
vervolgens aan het spanraam vast te zetten (fig.39).
Overhoeks meten
• Ten behoeve van de passing van het spanraam op de
lichtbak is het noodzakelijk het spanraam overhoeks
op haaksheid te meten en eventueel te corrigeren
vóór de verstevigingsprofielen worden gemonteerd.

fig.39
Afstand tussen de verstevigingsprofielen
• De onderlinge afstand van de verstevigingsprofielen
is afhankelijk van de hoogte H van de EasyCliplichtbak:
• bij hoogte H tot 1,20 m

: afstand = 1,00 m
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Spannen van EasyClip
1

Onderdelen

Art.nr.

1 doek

-

2 EasyClip 40mm

130987

3 klemprofiel 10 x 2 x 60

-

2

3

3
1
2

Snijden doek
• Snij het doek op maat, zoals omschreven op blz. 18,
uitgaande van de buiten-maten B+125 mm en H+125
mm van de EasyClip lichtbak.

EasyClip
• Steek het klemprofiel (aluminium staf 10x2x60) in de
vouw (fig.41).
• Schuif de clip over de vouw in het doek (fig.40).

fig.41

!

Het aantal aan te brengen clips is afhankelijk van de
korte- of lange kant van de EasyClip-lichtbak:
• de korte kant:
• de lange kant:

per 150 mm een clip
per 250 mm een clip

• Monteer nu de clips door de tanden in het
spanprofiel te laten grijpen (de 1e rand is voldoende).
• Haak achtereenvolgens alle spanblokjes achter de
rand in het spanprofiel (fig.42).
• Span vervolgens het doek zoals beschreven op blz.21.
De eerste clip moet zo dicht mogelijk bij de hoek van

fig.42

het spanraam geplaatst worden.
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1
2

Montage EasySign

Onderdelen

Art. nr.

1. EasySign raamprofiel

130960

2

130169

EasySign verstekhoek

1

2

Verstekhoek 35 mm / hoekplaatje
Steek de verstekhoek 35 mm in de korte
spanraamprofielen (fig.45).
Voeg de profielen samen.

Lassen of blindklinken
De verstekhoeken kunnen op twee manieren gefixeerd worden, met behulp van blindklinknagels of
door middel van lassen.
Voor elk van de twee mogelijkheden is op de volgende bladzijden een aparte instructie gegeven:
• Blindklinken - bladzijde 15 (fig.17 t/m 20)
• Lassen - bladzijde 16 (fig.21 t/m 25)

fig.45
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Blindklinken en lassen

Verstekhoek blindklinken

15

Boor voor een sterk en goedsluitend verstek op 15 en
50 mm uit de verstekhoek gaten ø5,1 mm.

50
mm

mm

Fixeer elk hoekstuk met 4 RVS-blindklinknagels
5 x 16 mm (4 nagels per zijde, fig.46).

fig.46
Lassen

Binnenzijde raam lassen
Leg een las over de binnen- en voorzijde van het
raamprofielverstek (fig.47).
Slijp de las op de voorzijde vlak ten behoeve van de
aansluiting op de lichtbak (fig.47).

fig.47
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3

Plaatsen EasySign plaat

1
2

Onderdelen

Art.nr.

1 kunststof plaat

-

2 kunststof strook

-

3 afdekprofiel

130965

Snijden plaat
Snij de plaat op maat, uitgaande van de maten van
de EasySign lichtbak (fig.48).
Snij een strook met hoogte 15 mm als in de figuur
(fig.48 en 49).
Monteer de strook aan de achterzijde van de
bovenzijde van de plaat.

H - 15 mm

B - 15 mm

15 mm

fig.48

B - 15 mm
fig. 49
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Samenstelling van spanraam
1

en lichtbak
Onderdelen

Art.nr.

1 afdekprofiel EasyFlex 2000
Easyclip
2 scharnierprofiel

130955
130970
130130

3 RVS-plaatschroeven 4,8 x 13 mm

130125

2

1
2

Spanraam en lichtbak
• Leg het spanraam op de lichtbak (fig.43).

fig.43
Afdek- en scharnierprofiel op bovenzijde
• Boor een aantal gaten in het scharnierprofiel, corresponderend met de gaten in het afdekprofiel.
• Monteer het afdekprofiel samen met het langste stuk
scharnierprofiel op de “bovenzijde” van de Easyflexlichtbak (fig.44).
• Monteer de afdekprofielen op de zijkanten.

fig.44
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Afdek- en scharnierprofiel op onderzijde
• Boor een drietal gaten in elk stuk scharnierprofiel,
corresponderend met de gaten in het afdekprofiel.
• Monteer op de “onderzijde” het afdekprofiel samen
met de korte stukken scharnierprofiel.

!

Zet elk stuk scharnierprofiel met 3 RVS-plaatschroeven 4,8 x 13 mm vast (fig.51).

fig.50

fig.51
Joh. Enschedeweg 11 1422 DR Uithoorn tel: (+31) 0297-513636 fax: (+31) 0297-513639
Internet http:/www.comhan.com, E-mail comhan@comhan.com

29

2

3

1d

EasyFlex 2000 - Extra Large
12

2,5
43

Easyflex - Extra Large

X

De speciale Easyflex-uitvoering voor extra grote en
diepe lichtbakken.
Het spanraam is bij deze uitvoering niet scharnierend,
onderhoud vindt plaats door luiken in de achterwand
of eventueel via de zijkanten.

Basisonderdelen
1 aluminium juk

Zaagmaat
1a

-

1a koker 60 x 40 x 4

variabel

1b koker 60 x 40 x 4

lengte 250 mm
(onder verstek)

1c koker 60 x 40 x 4

lengte H-65 mm

1d staf 30 x 15

lengte 40 mm

1b

1c

2 spanraamprofiel
3 gezette plaat

“

Montage van EasyFlex 2000 - Extra Large
• Las de jukken volgens bovenstaand aanzicht.
• Monteer het spanraam met verstekhoeken 60 mm óp
de jukken (Montage van het spanraam, blz.14).
• Schuif de jukken uit elkaar tot ze hart-op-hart 1400
mm liggen. Houdt bij het plaatsen van de buitenste
jukken rekening met plaatsing van de TL-buizen.
(Montage van de TL’s, blz.13).
• Las de verstekhoeken van het spanraam (Lassen,
blz.10).
• Konstrueer een achterwand met serviceluiken en
bevestig deze aan de jukken.
• Monteer de TL-buizen op de jukken (Montage van de
TL’s, blz.13).
• Span het doek op (Spannen van het doek, blz.19).

fig.52

• Monteer de gezette plaat over de gehele omtrek van
het spanraamprofiel (Samenstelling van spanraam en
lichtbak, blz.25).
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