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INFO
Besøg PROTECT.DK for mere information

om tågesikring og PROTECT A/S.

Ved skjulte installationer skal maskinen hænge 2 cm fra 
det nedsænkede loft.

8

7

Tågekanonen kan hænge synligt eller skjult. PROTECT A/S fraskriver sig ansvaret for den del af montø-
rens arbejde, som vedrører fastgørelse af metalpladen til 
bygningskonstruktionen.

9

! INSTALLATIONS-
VEJLEDNING

FOR NEDSÆNKEDE
OG SKJULTE

TÅGEKANONER
PROTECT 400/700/600/1100/2200/600i/1100i/2200i

PROTECTGLOBAL.COM



Når metalpladen er solidt for ankret, kan tå gekanonen 
monteres i de to beslag. Brug evt. vores ergonomiske 
hejseværk som vist (tilbehør).

4

Fastgør tågekanonens monte ringsbeslag til metalpladen. 
Beslag og skruer følger med tågekanonen.

2

Til sidst skubbes tågekanonen helt op til metalpladen, og 
skruerne spændes helt.

6

Hejseværket er fjernet, og der er nu god plads til at 
forbinde strøm- og signalkabler.

531

Monter nu metalpladen til det faste/øverste loft eller
spær med hjælp af fx gevindstænger eller patentbånd
(medfølger ikke).

Metalpladens udskæringer kan bruges til fx gevindstænger 
(M10), stålwire eller patentbånd.



Når metalpladen er solidt for ankret, kan tå gekanonen 
monteres i de to beslag. Brug evt. vores ergonomiske 
hejseværk som vist (tilbehør).

4

Fastgør tågekanonens monte ringsbeslag til metalpladen. 
Beslag og skruer følger med tågekanonen.

2

Til sidst skubbes tågekanonen helt op til metalpladen, og 
skruerne spændes helt.

6

Hejseværket er fjernet, og der er nu god plads til at 
forbinde strøm- og signalkabler.

531

Monter nu metalpladen til det faste/øverste loft eller
spær med hjælp af fx gevindstænger eller patentbånd
(medfølger ikke).

Metalpladens udskæringer kan bruges til fx gevindstænger 
(M10), stålwire eller patentbånd.



Når metalpladen er solidt for ankret, kan tå gekanonen 
monteres i de to beslag. Brug evt. vores ergonomiske 
hejseværk som vist (tilbehør).

4

Fastgør tågekanonens monte ringsbeslag til metalpladen. 
Beslag og skruer følger med tågekanonen.

2

Til sidst skubbes tågekanonen helt op til metalpladen, og 
skruerne spændes helt.

6

Hejseværket er fjernet, og der er nu god plads til at 
forbinde strøm- og signalkabler.

531

Monter nu metalpladen til det faste/øverste loft eller
spær med hjælp af fx gevindstænger eller patentbånd
(medfølger ikke).

Metalpladens udskæringer kan bruges til fx gevindstænger 
(M10), stålwire eller patentbånd.



PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protect.dk · www.protect.dk

INFO
Besøg PROTECT.DK for mere information

om tågesikring og PROTECT A/S.

Ved skjulte installationer skal maskinen hænge 2 cm fra 
det nedsænkede loft.

8

7

Tågekanonen kan hænge synligt eller skjult. PROTECT A/S fraskriver sig ansvaret for den del af montø-
rens arbejde, som vedrører fastgørelse af metalpladen til 
bygningskonstruktionen.

9

! INSTALLATIONS-
VEJLEDNING

FOR NEDSÆNKEDE
OG SKJULTE

TÅGEKANONER
PROTECT 400/700/600/1100/2200/600i/1100i/2200i

PROTECTGLOBAL.COM



PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protect.dk · www.protect.dk

INFO
Besøg PROTECT.DK for mere information

om tågesikring og PROTECT A/S.

Ved skjulte installationer skal maskinen hænge 2 cm fra 
det nedsænkede loft.

8

7

Tågekanonen kan hænge synligt eller skjult. PROTECT A/S fraskriver sig ansvaret for den del af montø-
rens arbejde, som vedrører fastgørelse af metalpladen til 
bygningskonstruktionen.

9

! INSTALLATIONS-
VEJLEDNING

FOR NEDSÆNKEDE
OG SKJULTE

TÅGEKANONER
PROTECT 400/700/600/1100/2200/600i/1100i/2200i

PROTECTGLOBAL.COM


