Succesvol werken met het nieuwe plintkanaalsysteem
tehalit.SL
Benut alle systeem- en montagevoordelen
Het nieuwe plintkanaalsysteem tehalit.SL overtuigt in techniek en design:
De voornaamste esthetische innovatie zit in de outlets. Door de spiegelende zijvlakken lijkt de outlet boven de plint te
'zweven' en wordt de plint optisch verlengd. Naast uitstraling biedt tehalit.SL ook veel nieuwe functionaliteiten. Om de voordelen van
dit systeem optimaal te kunnen benutten, hebben wij een aantal systeem- en installatietips verzameld.

Outlet met stroom- en/of datavoorziening.
Het nieuwe tehalit.SL biedt u,
dankzĳ de modulaire opbouw,
alle vrĳheid om te combineren
met kleur en functionaliteit. De
contactdozen worden eenvoudig
aangesloten met de Hager
quickconnect aansluittechniek.

1. Frame van de outlet
positioneren (afb.1)
Plaats het frame zo dat
het frame tussen twee bevestigingspunten (schroeven die
het kanaal op de muur
bevestigen) in hangt.
De afstand van een van beide
schroeven en de outlet mag
maximaal 125 mm zĳn.
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2. Frame van de outlet
bevestigen (afb. 2)
Het frame is nu nog vrĳ te
verplaatsen in horizontale
richting.
Om het frame te bevestigen
draait u de centraal geplaatste
bevestigingsschroef een
kwartslag (met de klok mee).

3. Techniekdraagring afnemen
(afb. 2)

De techniekdraagring is eenvoudig af te nemen door alle
vier de drukpunten gelĳktĳdig
in te drukken en de techniekdraagring naar voren te
trekken.
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4. Contactdoos aansluiten (afb. 3)
• Dubbele contactdoos:
LET OP: de contactdoos moet
al in de techniekdraagring worden geklikt, voordat deze
wordt aangesloten.
De intern doorverbonden dubbele contactdoos (WS172)
wordt vanaf de zĳkant aangesloten. De buitenmantel van de
voedingskabel moet worden
afgestript op 15-18 cm van het
einde. De aderisolatie moet
worden afgestript op 12 mm.
De dubbele contactdoos is
voorzien van quickconnectaansluitklemmen. Die zĳn ge
schikt voor massieve draad
van 1,5 of 2,5 mm². Indien u
de voedingskabel wilt doorgeleiden naar de volgende
outlet, maakt u gebruik van de
set quickconnect-aansluitingen aan de andere zĳde van
de contactdoos.

outlet met wandcontactdoos
wordt geplaatst, kan de plint
kabel te kort zĳn om de
omweg naar de contactdoos
te overbruggen. In dit geval
kunnen WAGO-klemmen
geplaatst worden onder de
techniekdraagring.

frame weggeleid worden. Hierna
kunnen de plintdeksels worden
gemonteerd, waarna de
framekap geplaatst kan worden.
Tot slot wordt het plintpasstuk
ten behoeven van de outlet
onder tegen de outlet aan
bevestigd.

• Enkele contactdoos:
LET OP: de contactdoos moet al
in de techniekdraagring worden
geklikt voordat deze wordt aangesloten.
De enkele contactdoos (WS160)
wordt met de zelfde quickconnect-klemmen aangesloten,
maar nu niet vanaf de zĳkant,
maar vanaf de onderkant.

Praktĳktip 1:
Outlet strak tegen een achterwand monteren.
Vanuit stabiliteitsoogpunt volstaat het om de outlet alleen te
bevestigen op de plint. Echter,
als de wand niet helemaal haaks
of strak is, kan er ruimte ontstaan aan de bovenzĳde van de
outlet.
Het frame is aan de bovenzĳde
voorzien van voorstansingen om
het frame te bevestigen aan de
muur.

5. De gevulde techniekdraagring in het frame plaatsen en
de outlet afmonteren (afb. 3 en

Demonteren van de outlet
Ontgrendel de drukknop aan de
onderkant van de afdekkap door
hier krachtig op te drukken.
Neem de afdekkap af door deze
van onderaf naar voren/boven te
draaien. Het passtuk t.b.v. de
outlet kan desgewenst blĳven
zitten.
Het frame van de plint verwĳderen door de bevestigingsschroef
een kwartslag te draaien (tegen
de klok in) en het frame van bovenaf naar voren te trekken.
Een samenvatting van deze instructies is als instructiekaart bĳgevoegd bĳ ieder frame.

afb. 4)

Na het aansluiten van de techniekdelen is de gevulde techniekdraagring weer op het
frame te klikken. De bekabeling kan nu strak langs het

Praktĳktip: indien er in een
bestaande situatie een extra
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Montage van de SL LED-set
Het nieuwe plintproﬁel voldoet
aan de EN50085-2-1: de spanningsvoerende bekabeling moet
minimaal 10 mm boven de vloer
worden geplaatst.
De onderste uitsparing kent wel
de mogelĳkheid om andere bekabeling, bĳvoorbeeld een LEDslang, te plaatsen.

1. Frame van de outlet positioneren (afb. 7)
Plaats het frame zo, dat het
frame tussen twee bevestigingspunten (schroeven die
het kanaal op de muur bevestigen) in hangt. De afstand van
een van beide schroeven en
de outlet mag maximaal 125
mm zĳn.
2. LED-slang aansluiten (afb. 7)
De LED-set heeft een trafo
met twee uitgangen. Hierdoor
is de outlet inclusief de PIRsensor naar keuze in het midden óf op het einde van de
LED-plint te plaatsen.
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Indien de outlet op het einde
van de LED-plint wordt ge
plaatst moet een uitgang van
de trafo geïsoleerd worden
met een meegeleverd, transparant isolatiekousje en
einddop.

5. Plintdeksel plaatsen (afb. 9)
Plaats de LED-plintdeksel op het
bodemdeel. De LED-plintdeksel
is herkenbaar aan het zichtvenster aan de onderzĳde van de
plint.

Maak de LED-slang op de
gewenste lengte door deze af
te knippen op de witte streepjes die om de 15 cm (drie
LED's) staan gedrukt.

Details transformator:

Tip: aan een zĳde van de 4
meter LED-slang is een einddop met isolatiekousje al voorgemonteerd; maak hier
gebruik van.
De trafo-uitgang levert twaalf
VDC en op de rode ader staat
de “+”.
De rode ader sluit je vervolgens aan op de met “+”
gecodeerde zĳde en de
zwarte op de “-”gecodeerde
zĳde van de LED-slang.

IN:
V: AC 90-265 V 50/60 Hz
OUT: V: DC 12 V
I: DC 0-0,75 A
P: 1-9 W
Afmeting:
20 mm hoog Ø 50 mm
Details LED-slang:
Voeding: 12 VDC
Vermogen: 1,6 W per meter
Onderlinge afstand LED’s:
50 mm

3. Frame van de outlet
ﬁxeren/vastzetten (afb. 8)
Het frame is nu nog vrĳ te verplaatsen in horizontale richting.
Om het frame te bevestigen
draait u de centraal geplaatste
bevestigingsschroef een
kwartslag (met de klok mee).
4. Transformator en bewegingsmelder aansluiten (afb. 8)
Plaats de LED-slang in de
onderste kamer van de plint en
sluit de 230 VAC-voeding aan
op de WAGO- klemmen zodat
deze net boven de plint in het
frame zĳn gepositioneerd.

Afbeelding 9
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Demontage van een outlet met
trafo en bewegingsmelder
Het demonteren van de outlet
met bewegingsmelder heeft
vanwege de extra hoogte van de
bewegingsmelder extra aandacht nodig.
Ontgrendel de drukknop onderaan de afdekkap door hier krachtig op te drukken.
Trek de afdekkap aan de onder-

kant iets naar voren en pak de
kap onder de opstaande rand
aan de zĳkant om deze krachtig
naar boven en naar voren te trekken. Het passuk t.b.v. de outlet
kan desgewenst blĳven zitten.
Het frame van de plint verwĳderen door de bevestigingsschroef
een kwartslag te draaien (tegen
de klok in), en het frame van bovenaf naar voren te trekken.

Een samenvatting van deze instructies is als instructiekaart bĳgevoegd bĳ ieder frame.
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Montage van het universele
eindstukken
(afb. 12 en 13)

Het nieuwe universele eindstuk is
zowel links als rechts te gebruiken. Hierbĳ is het van belang dat
het bodemdeel 15 mm voor het
gewenste eindpunt stopt.
De deksel moet vervolgens 1925 mm korter zĳn dan het
bodemdeel.

19-25 mm
15 mm

Afbeelding 12

Afbeelding 13
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Praktĳktip 2
De eindstukken nog eenvoudiger monteren.
Monteer de eindstukken op twee kleine stukken bodemdeel (1520 cm) op de muur. Gebruik hier bĳvoorbeeld twee restanten van
de plint voor.
Houdt rekening met de 15 mm sparing van het bodemdeel naar
het gewenste eindpunt.

Afbeelding 14

Vul de ruimte tussen de twee korte stukken op met een passend
bodemdeel.
Afbeelding 15

Afbeelding 16

De plintdeksel kan gemonteerd worden door eerst een hoekstuk
af te nemen, de plint te plaatsten en vervolgens het laatste hoekstuk te plaatsen.
Afbeelding 17

Afbeelding 18
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Montage van de eindstukken op
plint met tapijtrand
De plint met tapijtrand heeft een
speciaal eindstuk dat als volgt moet
worden gemonteerd:
Het bodemdeel en de deksel moeten 2-5 mm korter zijn dan het gewenste eindpunt.
Plaats het bevestigingsnokje in het
grootste gootje en positioneeer
deze met de schroef.
Bevestig het eindplaatje door deze
van voren op het bevestigingsnokje
te drukken (afb 19, nr. 3).
Plaats de deksel op het bodemdeel
en onder het eindstuk schuiven.
Het eindstuk kent een overlapping
van 5 mm. Houdt er rekening mee
dat bij gebruik van de plint met tapijtrand de outlet geen overlapping
kent omdat de plint met tapijtrand
tegen de spiegel van de outlet aan
stoot in plaats van er onder te vallen.

Afbeelding 19

Montage van de hulpstukken
Het nieuw plintkanaalsysteem tehalit.SL beschikt over verstelbare
hoekstukken. Deze zijn ontworpen voor de moeilijkste hoekjes.
Hiermee zijn alle bouwkundige onnauwkeurigheden keurig weg te
werken.
Het op maat knippen van de deksels wordt vergemakkelijkt doordat de ﬂexibiliteit van hulpstukken zorgt voor ruime maattoleranties. Voor de verschillende hulpstukken kunt u rekening houden
met de onderstaande sparingen.
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Montageplanning

Bijvoorbeeld bij de combinatie:

We adviseren u om de tehalit.SL plint pas te plaatsen nadat de
vloerbekleding is gelegd. Mocht dit niet mogelijk zijn in verband
met de fasering van de bouw, dan adviseren wij u de montagehoogte van de plint goed af te stemmen met de betrokkenen. In
deze gevallen is het aan te raden om gebruik te maken van de plint
met ﬂexrand.
De ﬂexrand is in staat om een variatie van 3 mm op te vullen zonder een kier open te laten.

15.63.00009:
4x 20 BK TX spaanlaatschroef verzinkt

70.04.07023
TX 20 W lengte 50 mm

Let op: in een betonnen muur zal de schroef altijd in combinatie met een
plug bevestigd moeten worden.

In grotere projecten is de montage van tehalit.SL eenvoudig op te
splitsen in drie fasen. Hierdoor is het mogelijk de montageploeg af
te stemmen op de benodigde competenties.

Doordat de outlet volledig op de plint wordt bevestigd, kunnen er bij het
uittrekken van stekkers grote krachten op de plint komen te staan. Wij
adviseren om deze reden dan ook om de plint in de buurt van een outlet
met voldoende schroeven (vooral aan de bovenzijde) en pluggen vast te
zetten. Lijmen behoort om deze reden niet tot de mogelijkheden.

De fasering ziet er als volgt uit:

Elektrotechnische installatie

1. Montage van het bodemdeel op de wand door een montageploeg.

Wij raden aan plintkabel toe te passen in de SL-plint. Deze kabel kent
een speciale samenstelling, waardoor de minimale buigradius wordt geminimaliseerd. Hierdoor is deze veilig toe te passen in de SL-plint.
VD-draad is alleen toe te passen in het rood gemarkeerde kabelcompartiment. In dit kabelcompartiment zitten geen schroeven, waardoor de
dubbele isolatie is gewaarborgd.

2. Installatie van elektra en data door een installateur.
3. Afmonteren van het plintsysteem met de kappen en plintdeksels door een montageploeg.
In een (groot) project zijn er efﬁciency-voordelen te behalen door
een aantal montagewerkzaamheden al voor te bereiden. De verschillende outlets kunnen al voorzien worden van het juiste schakelmateriaal. Het aanstrippen en bekabelen van het schakelmateriaal zou ook al voor een deel in de werkplaats kunnen plaatsvinden.
Montage van het bodemdeel
De SL plint is voorzien van slobgaten met een verstelmogelijkheid
van 3 mm.
Indien gebruik wordt gemaakt van een schroef met een verzonken
kop vervalt deze verstelmogelijkheid, doordat de verzonken kop
het middelpunt van het slobgat op zal zoeken. Voor de montage
van het bodemdeel is het daarom raadzaam om schroeven met
een platte kop te gebruiken. Er zijn goede ervaringen opgedaan
met TORX-schroeven in combinatie met de taps toelopende bitjes
(bijvoorbeeld TORX-W van Borgh). Een verlengd TORX-bitje levert
hierbij nog meer installatiegemak op.

Plintkabel energie UL03SLK100

Wilt u de bijbehorende plintkabels bestellen, zie pagina 11.26 van de catalogus
‘kabelmanagementsystemen’.

De combinatie van de plint, outlet en het plintpasstuk is zo
gekozen, dat de outlet en het passtuk proportioneel meegroeien
met de plint.
Technisch is het mogelijk om een kleinere outlet op een hogere
plint te klemmen. Echter, het is dan niet mogelijk om hier een
passend plintpasstuk voor te bestellen.
Dit is eventueel te creëren door op de plaats van de outlet een
hap uit het plintdeksel te nemen:

De afmetingen van het te verwijderen materiaal zijn per
combinatie plint-outlet verschillend.
Op deze manier is het ook mogelijk een plintpasstuk te creëren wanneer er meerdere outlets strak naast elkaar worden
geplaatst.
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De vaste installatiedelen en ingang in de ruimte
De vaste installatie is de verbinding tussen de verdeler en een leefruimte. Alle signalen arriveren en worden verder verdeeld in de ruimte op
één van de volgende manieren. Dit punt vormt de overgang tussen de vaste installatiedelen en de flexibele installatiedelen.

Colonna
Via een bestaand aansluitpunt

Vanaf een bestaande wandcontactdoos
wordt een verbinding met het plintsysteem
gemaakt.

De afdekkap is standaard leverbaar tot 120
cm hoogte.

SL Onderinvoer
Via 3 PVC-leidingen 19 mm in de vloer

De SL onderinvoer met drie aangesloten
PVC-leidingen is ingestort in de dekvloer.

Na plaatsing van plint en deksel is de SL
onderinvoer geheel aan het zicht onttrokken
en is een toegang in het plintkanaal gerealiseerd.

KISS-unit
Via een KISS-kabel en KISS-unit

Via de KISS-unit en KISS-kabels die in de
dekvloer worden gestort, zijn alle signalen
beschikbaar.

Technische wijzigingen voorbehouden

Met de afdekkap + parketrand is de techniek mooi weggewerkt, maar toch altijd
goed bereikbaar.

8

De Colonna
De Colonna vormt een verbinding tussen een bestaand aansluitpunt en een nieuw aan te brengen aansluitpunt op de plint.
Hier en op de volgende pagina ziet u de montage-instructie in detail.

In deze beschrijving is een 230V-voedingspunt afgebeeld. Uiteraard kan de Colonna ook worden toegepast om een overgang van een
bestaande CAI-, telefoon- of data-aansluiting naar de plint te maken.

Voordat de Colonna wordt geplaatst, wordt
het plint bodemdeel gemonteerd.

Loodrecht onder het distributiepunt worden
2 afstandhouders 25 mm uit elkaar geplaatst. Deze afstandhouders zorgen voor
ruimte die later nodig is om de afdekkappen van de plint netjes te monteren.

Door het bodemdeel van de Colonna om te
draaien, kunt u de Colonna over een lager
geplaatste WCD monteren.

Bepaal de juiste lengte van het bodemdeel
en kort dit desgewenst 20 mm in.

Teken de bevestigingspunten af.

Boor de gaten.
! Pas op dat u niet door leidingen in de
wand boort.

Bevestig het bodemdeel.

Bevestig de eindplaat.

Maak de Colonna afdekkap op de juiste
lengte. Het PVC-materiaal kan eenvoudig
worden bewerkt met een fijn getande zaag.
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1. Loodrecht onder het distributiepunt
worden 2 afstandhouders 25 mm uit
elkaar geplaatst.
2. Het bodemdeel wordt, nadat het eventueel op lengte is gemaakt, over het
distributiepunt geplaatst.
Het bodemdeel wordt op de afstandhouders geplaatst. Monteer het bodemdeel met voldoende schroeven aan de
ondergrond.
De kabels kunnen nu worden aangesloten. Pas op bij het werken aan een
stopcontact, dat u niet onder spanning
werkt.
3. Als de kabels zijn gemonteerd, kunt u
deze met de kabelklem op de juiste
plaats houden.
Boven op het bodemdeel monteert
u de eindplaat.
Verwijder de afstandhouders.
Hierdoor ontstaat ruimte om de plintdeksels iets door te laten lopen.
4. Monteer de plintdeksels en schuif deze
iets naar binnen.
Koppel de (eventueel op maat gemaakte) afdekkappen en druk ze op het
bodemdeel.
5. Schuif de kappen zo ver mogelijk naar
beneden.
6. De montage is gereed.
Noot: de elektrische verbinding tussen de
vaste installatiedelen en het plintsysteem
kan op verschillende manieren, conform de
NEN1010, worden uitgevoerd, bijvoorbeeld
met kabelset G4752.

De lengte van de Colonna
U kunt de Colonna aansluitend tot aan de vloer monteren of een kleine opening aan de onderzijde houden (zie afbeeldingen).
Afhankelijk van de hoogte van het distributiepunt kiest u voor een Colonna-set van 40, 80 of 120 cm hoogte. Met losse componenten kunt u
ook grotere afstanden overbruggen.

Bij toepassing van een 70 mm deksel op de
plint, is een smalle opening of een aansluiting tot aan de vloer van de Colonna mooi.

Technische wijzigingen voorbehouden
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SL Onderinvoer of deurpassageset
De SL onderinvoer wordt toegepast als een verbinding tussen twee plinten gewenst is en deze niet via de wand is te realiseren. Na montage op
de ruwe betonvloer wordt de dekvloer gestort. Hierna wordt de SL onderinvoer opengesneden.

De SL onderinvoer wordt gesloten geleverd.
In de onderzijde zijn drie openingen voor 19
mm PVC installatiebuizen gemaakt. De SL
onderinvoer is vervaardigd uit twee delen
die zijn afgedicht met siliconenkit en mechanisch op elkaar worden bevestigd.

De SL onderinvoer wordt op de ruwe betonvloer gemonteerd d.m.v. schroefverbinding.
De 19 mm buizen worden met PVC-lijm gemonteerd.

Na het storten van de dekvloer steekt de
bovenzijde van de SL onderinvoer boven de
dekvloer uit.

De bovenzijde kan met een multimaster
open“gesneden” worden.

Gereed voor het monteren van de plint.

18

0 mm

12

24 mm

76,5 mm

R < 25 mm

36,5

109

De plintbodem wordt gemonteerd en de
kabels worden getrokken.

mm

19
mm

mm

159

mm

Na het monteren van het plintdeksel is er niets meer te zien van de SL onderinvoer. Wanneer
er een extra kabel getrokken moet worden in de toekomst, dient enkel de deksel te worden
verwijderd en kan zonder hakken of breken een extra kabel bijgetrokken worden.
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Als in een woning reeds een KISS-installatie is aangebracht, dan kunt u vanuit de KISS-unit
eenvoudig verder werken.

Na het monteren van de KISS-unit op de juiste plaats wordt de dekvloer gestort.
Na het openen van de KISS-unit wordt de plintbodem gemonteerd.
De KISS-unit wordt afgesloten met afdekkap G9412.

Parketvloeren
Een parketvloer wordt zo gelegd dat er voldoende ruimte is voor het “werken” van de vloerdelen. Om er zeker van te zijn dat er geen zichtbare naden ontstaan rondom de KISS-unit, is
hiervoor een parketrand (G6015) beschikbaar. Door deze rand toe te passen, kunt u 20 mm
extra ruimte afdekken rondom de KISS-unit.
De parketrand kan worden toegepast bij verschillende afmetingen kappen.
Bij de toepassing van de smalle kap kunnen de beide zij“pootjes” op de gewenste maat worden ingekort.
Toelichting tekeningen:
1. De open KISS-unit
2. Boor in de kap op de centreerpunten een gat van 6 mm.
3. Plaats de parketrand
4. Monteer de deksel over de KISS-unit op de plint.

Heeft u een kap zonder centreerpunten, dan kunt u de boorgaten zelf aftekenen.
Plaats de kap op de parketrand en teken de boorgaten af.
Boor op 5 mm van de onderkant een gat van 6 mm.
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TIP: gereedschap te gebruiken bij het monteren van de SL plint

Voor het op maat knippen van de plint adviseren wij de
Hager kanaalschaar

L5561

Doorvoeren in de plint zijn snel en eenvoudig te maken met
de Hager gatenschaar

L5562

De SL-plint is eenvoudig te bewerken met een oscillerende
zaag, zoals de Fein Multimaster of een dun slijpschijfje

Fein Multimaster

Wilt u het bijbehorende gereedschap bestellen, zie pagina 4.31 van de
catalogus ‘kabelmanagementsystemen’.
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Meer informatie over het nieuwe plintkanaalsysteem tehalit.SL
Documentatie

Internet
Brochure
Het nieuwe plintkanaalsysteem
tehalit.SL
(voor installateurs)

Website Hager
www.hager.nl

Brochure
Het nieuwe plintkanaalsysteem
tehalit.SL
(voor eindgebruikers)

Hager
Postbus 708
5201 AS ‘s-Hertogenbosch

www.hager.nl
www.homesolutions.nl
www.mijninstallateur.com

Telefoon 073 642 85 84
Fax
073 642 79 46
E-mail
info@hager.nl

Geregistreerd bij de KvK te ‘s-Hertogenbosch
onder nummer 16061880

11NL0041
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