Het Ambiframe is een nieuw multifunctioneel verlicht doekframe. Waterdichte LED’s
zijn slim geïntegreerd in het strak vormgegeven aluminium frame, en verlichten
uw doek of plaat vanuit de zijkant. Deze
manier van indirect uitlichten maakt van
iedere reclame-uiting een opvallende blikvanger.

Verlichting

Doektype

Voor de meest optimale uitlichting is het van
belang dat het juiste type doek wordt gekozen, in combinatie met de reflectie van de
ondergrond. LED verlichting geeft de beste
uitlichting bij een witte of licht gekleurde ondergrond. Bij een donkere ondergrond is dit
minder goed, daar er geen tot weinig sprake
is van reflectie. Dit kan eenvoudig verholpen
worden door middel van een witte reflectieplaat of witte folie op de gevel te bevestigen.

Met de diverse bestaande doektypes kunt u
verschillende effecten bereiken:

Naast de standaard witte LED’s is het ook mogelijk het frame uit te voeren met RGB LED’s
voor een buitengewoon bijzonder effect.

•

•

•

Frontlit: voor een aura effect. 		
Het lichtdichte doek blokkeert het licht
waardoor er uitsluitend aan de buitenzijde van het frame een verlichte rand (aura)
ontstaat.
Backlit: het lichtdoorlatende doek wordt
vanuit de achterzijde aangelicht, en geeft
het effect van gedimde verlichting.
PE-doek: licht transparant, voor een bijna
gehele uitlichting

Smart-Fix
Het Ambiframe is speciaal ontworpen voor het inwendig RVS spansysteem: Smart-Fix. De roesvast stalen spanveren kunnen snel en eenvoudig in de groef van het profiel worden geklikt. Het
resultaat is een nog strakkere presentatie doordat de gebruikte veren grotendeels in het frame
verdwijnen en vrijwel onzichtbaar zijn, bovendien loop het doek door tot bijna tegen het frame.

Kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogwaardige duurzame materialen
Energiezuinige waterdichte LED’s
Voor binnen- en buitentoepassing
Licht in gewicht
Eenvoudige en snelle montage
Inwendig RVS spansysteem
Inwendige hoekverbinders
Lange levensduur: LED’s 35.000 uur

MONTAGEHANDLEIDING AMBIFRAME
Bepaal de juiste plaats voor het frame, houdt rekening met voegen of damwandprofiel.
Controleer waar de stroomtoevoer vandaan moet komen en waar deze uit het frame
komt. Bij een Ambiframe vanaf 3 meter worden meer dan 2 montagebeugels per
boven- en onderzijde meegeleverd. De maximale beugelafstand is 2 meter.
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Bepaal de afstand tussen de beugels.
Bij meer dan 2 beugels; deze gelijkmatig verdelen.
Begin en eindig op 50cm van de zijkanten van het
frame.
Hang het frame in de bovenste beugels.
Klik de onderste beugels aan het frame, waarna
deze aan de gevel worden geschroefd.
Borg het frame stevig aan de beugels.
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Bij frames groter dan 5 x 2 meter wordt het
Ambiframe in 4 losse delen geleverd.
Bij fames hoger dan 2 mtr dienen ook beugels
(aantal is afhankelijk van de hoogte) aan de
zijkanten bevestig te worden.
Steek beide excentrische asjes in de gaten, met
de PIJL naar de hoek wijzend. Daarna één asje
aandraaien, vervolgens de tweede handvast
aandraaien. Tijdens het aandraaien de asjes iets
aandrukken in het gat.
Steek de Smart-Fix spanhaken in het frame.
Deze passen maar op 1 manier in de groef
met de opening van de haak aan de binnenzijde.

Het doek gelijkmatig in het frame spannen.
Bij grote doeken dienen er van links naar rechts
om de meter een haak gebruikt te worden om
het doek te ondersteunen.
Bij te veel wind is het niet verstandig om het
doek in het frame te hangen.
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240 volt

V+ rood
AC/N
AC/L

V- zwart

Het Ambiframe wordt compleet geleverd met
de juiste voeding. Let goed op dat de plus en de
min correct aangesloten worden of indien nodig
door een expert.
Wij adviseren om deze voeding inpandig te
monteren en alle aansluitingen in de buitenlucht waterdicht uit te voeren.

Let op:
De led-modules en de bekabeling altijd voor montage testen / nazien.
Controleer of de doekmaat binnen de doektolerantie ligt.
Een te groot doek hangt niet strak en kan er uitwaaien.
Deze montagehandleiding is bedoeld als richtlijn. U bent als signmaker / uitvoerder altijd zelf verantwoordelijk voor de montage.
Smart-Sign B.V. sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. (vervolg)schade uit. Typefouten voorbehouden.
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Doekspecificatie

4000 t/m 47500mm
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Triaflex 40 frame

Doek=Frame-100

Montagegaten = Frame - 160mm
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