
Installations-
anvisning  

Power Loop 
 

Detaljförteckning 
Detalj  Antal  Detalj  Antal 
Kabelskena      1  Vredmedbringare. 83 mm     1       
Förhöjningsring     1  Plåtskruv RTS ST 4,1x16           6 
Spiralhus      1  Plåtskruv RTS ST 4,2x32           2 
Karmhus (monteras på vägg)     1  Klammer                                 2 
Kabelslang (spiral)     1   Vredskruv,klippbar  90 mm        2 
 
Allmänt 
Power Loop kabelskena är avsedd för montage mot befintligt vred eller dörrhandtag. 
I denna instruktion omfattar alternativet montage mot vred. 
Power Loop kabelskena monteras med dubbelhäftande specialtejp som har ett härdande 
vidhäftningsmedel. Full härdning och vidhäftning fås efter c:a 72 timmar i rumstemperatur, varefter 
detaljerna sitter mycket hårt. 
För bästa resultat måste följande göras:: 

1. Ytorna ska vara rena och fettfria: Använd medel som inte skadar ytorna. Torka med trasa 
som inte ”luddar”. 

2. Undvik kalla ytor. De får inte vara för kalla. Rumstemperatur är idealiskt. Kalla ytor gör det 
svårt att få tejpen att fästa. Varmluftpistol el. dyl kan med fördel användas för att värma kalla 
ytor. Ju lägre temperatur desto längre härdningstid. 

 
1. Anpassa kabelskenans längd 
Kapa kabelskenan för att passa dörrens bredd. Kapa den V-formade sidan i V-form till 10 mm’s 
djup så att skenan inte tar plats i förhöjningsringen. 
En meter är standardlängd på kabelskenan . 
 



 
2.  Montera kabelskenan. 

 
När ytorna är förberedda enligt ovan och kabelskenans längd är anpassad är det dags att montera. 
OBS: Nedanstående provplacering görs med tejpens skyddsfilm kvar: Stick in kabelskenan i 
förhöjningsringens urtag och se till att detaljerna kommer att hamna på rätt plats. 
Tag bort skyddsfilmen och placera skenan mycket försiktigt på plats. Tejpen fäster även innan den 
har härdat! 
När kanalen sitter rätt på plats anlägg ett så fast och hårt tryck som möjligt. (Ju hårdare tryck desto 
bättre grepp) Skenan sitter redan nu så fast att det är mycket svårt att få bort den. 
 
3.   Mät höjden 

 
Mät den totala höjden (h) på vred och förhöjningsring (normalt = 25 mm). 
 
4.   Kapa skruv och medbringare 

 
Skruva ut de befintliga vredskruvarna och ta även ut den befintliga vredmedbringaren. Mät längden 
på dessa och lägg till ovanstående mått (h ) för vred och förhöjningsring. Kapa de vredskruvar och 
vredmedbringare som medföljde i förpackningen till den nya längden. Montera vred och 
förhöjningsring. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  Montera kabelslangen i spiralhuset. 

 
Kabelslangen monteras, med hjälp av medföljande klammer, i spiralhuset för vänster- eller 
högerhängd dörr. Använd medföljande plåtskruvar (4,2x16). 
 
 
6.   Montera kabelslang och spiralhus. 

 
För kabeln igenom kabelskenan, kabelslangen och spiralhuset. 
Fäst spiralhuset i kabelskenan med två av de medföljande plåtskruvarna. (4,2x16). 
 
OBS: Skruva aldrig i en branddörr då håltagningen påverkar dörrens brandklassning negativt! 
 
7.  Montera kabelslangen i  dörrkarmen 

         
Fäst karmhuset i änden på spiralslangen och skruva fast huset i dörrkarmen med medföljande 
plåtskruv 4,2x32 eller annan lämplig skruv (beroende på underlaget den ska fästas i) 
 
8.  Alternativ montage 
Genom att montera en extra kabelkanal och spiraldosa så kan man få ut kabeln på valfri plats på 
dörrbladet.     


