De Blisy Edge is een nieuwe ingenieuze doeklichtbak voor binnen en buiten.
Zijn slimme ontwerp creëert een unieke visuele
verschijning, waarbij een digitale print getransformeerd wordt tot een perfect verlicht 3D object.
Voor hen die zoeken naar meerwaarde voor hun
verlichte reclame uiting binnen een beperkt budget
en naar een eenvoudig wisselbaar systeem voor
verlichte digitale printen.

De kracht van eenvoud
Eenvoud - De Blisy Edge bestaat slechts uit 1 profiel, waardoor het doek snel en eenvoudig te
wisselen is. De basis van het doekspansysteem vormt de gepatenteerde RVS spanveer en garandeert een jarenlang strak gespannen doek. Met de veer, die in het profiel wordt geklikt, kan een
doek van elk oppervlak eenvoudig worden opgespannen.
Strak Design - De slechts 150mm diepe lichtbak is zo goed als onzichtbaar. Het doek loopt
100mm door om de rand, de zoom met ringen wordt subtiel aangespannen. Afwerkprofielen
zijn hierdoor niet meer nodig. De aandacht richt zich volledig op de reclameboodschap.
Snel - Deze innovatieve doeklichtbak weegt minder dan de traditionele lichtbak met acrylaat.
Hierdoor is deze sneller te monteren. Het grote voordeel van de nieuwe Blisy Edge is dat de RVS
veren op hun plaats blijven zitten bij het wisselen van het doek: de tijdwinst is ongekend.

Kenmerken:
•

Slechts 150 mm diep

•

Bestaat uit enkel 1 profiel

•

Snelle en eenvoudige doekwissel

•

Doek blijft langdurig mooi opgespannen

•

Zeer voordelige prijs

MONTAGEHANDLEIDING BLISY EDGE
Bepaal de juiste plaats voor de doeklichtbak.
Controleer waar de stroom bedrading de lichtbak uit komt.
De Blisy Edge wordt standaard geleverd met losse voeding, zodat deze inpandig
gemonteerd en aangesloten kan worden.
Bepaal waar de ophangprofielen moeten komen, hou rekening met de plaats van de
lichtbak op de ondergrond.
Boor voldoende gaten in de ophangprofielen.
Kies de juiste bevestigingsmiddelen in combinatie met de ondergrond waar de lichtbak
tegen aan gemonteerd wordt (steen, hout, damwand, enz.).
Controleer of deze ondergrond ook het gewicht van de lichtbak kan dragen.
Hierna kunnen de ophangprofielen gemonteerd worden.
Boor een ruim gat voor de kabeldoorvoer.
Let op dat er geen scherpe randen tegen de elektra kabel komen.
De lichtbak kan nu rustig over de ophangprofielen worden geschoven.
Voor borging kunnen dotten montagekit op de ophangprofielen worden aangebracht,
of aan de bovenzijde een hoekprofiel zodat de lichtbak niet omhoog kan komen.
Nadat de lichtbak is gemonteerd de 12 volt kabel op de meegeleverde voeding op de
juiste manier aansluiten of indien nodig, aan laten sluiten door een elektricien.
De elektrische installatie testen op de juiste werking.

Let op:
Bij te veel wind is het niet verstandig om de lichtbak te monteren.
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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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