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Inledning
Mainline är baserat på en strömskena där eldistributionen innebär fullständig frihet. Du kan flytta, lägga till
och ta bort uttagen enkelt och säkert vart du än vill på skenan.
Syftet med denna instruktion är att säkerställa att inga komponenter glöms bort i er beställning som gör att
er installation kan avvika mot gällande regler för att uppfylla Svensk standard.
Det är viktigt att ladda ner/skriva ut installationsmanualen på denna sida som ger en steg-för-steg guide för
att installera Mainline systemet. Det rekommenderas att installationsmanualen är lättillgänglig som referens
under hela installationsprocessen.
Först måste ni bestämma om ni ska koppla in spänningen från höger eller vänster sida av skenan, detta för att
inkopplingsplintarna för spänningen är för respektive höger eller vänster.
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Välj vilken typ av monteringsprofil ni skall använda. (t.ex. golvsockel eller infälld profil) monteringsprofil måste
användas för att uppfylla Svenska standard.
Välj skena och färg.
Välj antal inkopplingsplint samt höger eller vänster.
Välj antal hörn (fungerar också som skarv i hörnen).
Välj antal skarvar (skarvar enkelt flera skenor).
Välj antal ändavslut.
Välj antal och typer av uttag.

Tips
Mainline används monterad på vägg i t.ex. kök, som golvsockel, över arbetsbänk eller varför inte i verkstaden,
stående bredvid t.ex. en spegel eller liggande under t.ex. köksskåp.
Mät noga platsen/väggen där Mainline skall monteras för att inte beställa för lite?
Tänk på hur många inkopplingspunkter som behövs och från vilken sida?
Hur många avslut behöver jag ha?
Har du valt Golvsockeln och skall avsluta mot dörrfoder eller till ett hörn? Då rekommenderar vi vårt
golvsockelsavslut art nr: GSA120V.

Originalmanual och installationsguide kan laddas ner på www.mainlinesverige.se
Alla installationer av Mainline strömskena skall utföras av en behörig elektriker eller enligt gällande regler och föreskrifter
i Svensk standard. Mainline är avsedd för inomhusbruk.
Mainline Sverige AB reserverar sig mot ev. felskrivningar och att informationen i denna manual inte kan ersätta professionell rådgivning från fackfolk och kan
därför inte utan sådan rådgivning fungera som en slutgiltig grund, varken för val av produkt, korrekt, lämplig eller laglig installationsmetod och/eller
användning av dessa produkter enligt allmänna regler. Det åligger användaren att förvissa sig om att gällande regler och föreskrifter följs enligt svensk lag.
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