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Spenning:  230 V/25 A
Egen vekt:  ca. 180 kg
Maks last:  210 kg (armer 2⊗650) 
 180 kg (armer 2⊗750) 
 140 kg (armer 2⊗850) 
 100 kg (armer 2⊗950) 
 60 kg (armer 2⊗1050)
Materiale:  Aluminium og stål
Farge:  Hvitlakkert RAL 9010
Best. nr:  17580 (dobbel arm)  
 17581 (enkel arm) 
 17582 (uten armer) 
 17588 (veggmontert)

MDD klasse: IIb

Teknisk informasjon
Takpendel 23000

1. Takfikstur
Takpendel monteres i en såkalt 
takfikstur som kan tilpasses etter 
både lengde og høyde mellom 
det faste taket og himlingen. I 
monteringsbjelkens gavl sitter det 
loddetilkoblinger for gassrør fra den 
faste installasjonen samt knockout 
for kabler som skal tilkobles. Etter 
montering av takpendelen dekkes 
bjelken med dekkplater som skred-
dersys etter takpendelens plasse-
ring. Takfiksturen fås i to modeller, 
singelmontering og dobbelmonte-
ring. En finjustering av høyden er 
mulig på ±50 mm.

Som alternativ kan takpendeln 
monteres i en montasjebjelke.

⋆ En distanse kan tilpasses ovenfor lageret 
for å anpasse ulike takhøyder.
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Takpendel 23000

2. Tilkobling 
Tilkobling av gassrør utføres i gav-
len på monteringsbjelken. Gavlen 
er utstyrt med loddetilkoblinger 
for lodding mot den faste instal-
lasjonen og skruetilkobling for 
slangene fra takpendelen. Gavlen 
er også utstyrt med knockout som 
brukes som gjennomføring for 
tilkoblingskabler. Kablene legges 
på monteringsbjelkens kabelholder 
fram til takfestet på pendel. Takfes-
tet er utstyrt med kabelstusser der 
kabelen trekkes gjennom fram til 
tilkoblingspunkt.

3. Lagerbremser
Hvert dreielager er utstyrt med 
integrert friksjonsbrems, påvirket 
av trykkluft. Mellom den stillestå-
ende og den bevegelige lagerringen 
plasseres en flat trykkluftslange 
som ekspanderer ved hjelp av luft-
trykk. Lufttrykket reduseres ved at 
en av knappene på trykknappanelet 
holdes inne, slik at bremsen løses 
ut og armen kan flyttes til ønsket 
stilling. Når knappen slippes, fylles 
trykkluftslangen og armen kan ikke 
flyttes.

• Venstre knapp frigjør bremsen for 
øvre og nedre dreielager.

• Høyre knapp frigjør bremsen 
mellom armene.

4. Uttak for sterk- og svakstrøm
Som standard monteres strømut-
tak i Fagerhults egne uttaksutfor-
ming, noe som betyr at vi bruker
uttak fra Elko RS 16-serien, alterna-
tivt Elko plus. Uttaket monteres
på festeplate som er forankret
i bunnprofilen. Det finnes også
en egenutviklet dekkbrikke med
plass til tekstskilt for uttaksserien.
Monteringen innebærer at fronten
får en helt slett overflate.
 Det finnes en alternativ utenpå-
liggende montering for komponen-
tersom ikke er tilpasset i denne
utformingen. Uttakene kan plas-
seres på to av pendelens sider, 
hver side har et rom på 910 mm 
for eluttak. Elkabler fra den faste 

5. Gassuttak
På pendelen monteres det gass-
uttak av fabrikat Aga MC 70. 
Uttakene kan plasseres på to av 
pendelens sider, hver side har et 
rom på 598 mm reservert for gass-
uttak. I dette rommet er det plass 
til inntil 10 stk. gassuttak eller 8 stk. 
gassuttak samt 1 stk. ejektor. I bun-
nen av pendelen er det mulighet 
for å plassere uttak for nærutsug.
I pendelen er det plass til 7 stk. gas-
slanger 1 stk. Medicvent ∅ 40 mm, 
1 stk. gasslange ∅ 15 mm og 5 stk. 
gasslanger ∅ 12 mm.

Obs! Det må tas hensyn til det 
totale antallet slanger til både el 
og gass.

installasjonen trekkes gjennom 
gavlen på monteringsbjelken fram 
til tilkoplingslisten på takfeste. For 
de kabler som skal kobles direkte 
til uttaket er trekketråd forberedt 
i egne slanger. Gassrørene fra den 
faste installasjonen trekkes fram 
til loddetilkoblinger montert i den 
ene gavlen på monteringsbjelken. I 
pendelen er det plass til 6 stk.  
∅ 16 mm. For egen uttagsserie se 
side 68–69.

Enkelboks bygger 55 mm.
Dobbelboks bygger 110 mm.
Trippelboks bygger 165 mm.
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