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2. 1. Väliseinän runkovaiheessa huo-
mioidaan vaadittava aukon koko 
Liune-elementille. Elementin vasta-
karmin puoleiseen pystytolppaan on 
muotoiltu sähkökoneiston ohjaus-
laatikolle sijoituspaikka. Tämä tulee 
ottaa huomioon seinärakenteessa. 
Sijoituspaikkaan vedetään sähköko-
neistolle vaadittavat sähköjohdot.

2. Elementti asennetaan kun toi-
nen puoli seinästä on levytetty. Asen-
nusaukon korkeus on +50 mm, sillä 
elementin yläpuolelle tulee 2 laakeri-
pukkia. Aukon leveyteen runkotolpan 
puolelle + 200 mm, vaihtoehtona 
huoltoluukku elementin yläpuolelle. 
a. Puiset kuljetustuet ruuveineen 
poistetaan ennen asennusta. 
b. Elementin levytystuet / -suojat  
poistetaan vasta oviasennuksen yh-
teydessä.

3. Elementin alareuna asennetaan 
valmiin lattiapinnan tasoon eli ele-
mentin korottaminen oikeaan lattia-
korkeuteen esim. kiilojen avulla. Älä 
vaurioita elementin alaohjauskiskoa 
/ yläliukukiskoa. Tämä elementti on 
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valmistettu Liune -automaatio säh-
kökoneistoa varten, tällöin elementin 
asennuksessa ja levytyksessä on 
noudatettava erityistä huolellisuutta.

4. Elementin on oltava täysin vaa-
katasossa ja linjassa ennen kiinni-
tystä runkorakenteeseen. Tarvittavat 
työkalut, vatupassi ja linjanaru. 
a. Käytä elementin kiinnitykseen 
vain toimituksen mukana olevia kip-
silevyruuveja!
b. Varmista liuku- ja alaohjainkis-
kon puhtaus ennen toisen puolen 
levytystä.
c. Elementin levytyksessä on otet-
tava huomioon että elementissä ovi-
levyä varten olevan välin mitat ovat 
sekä ylhäältä että alhaalta vähintään 
seuraavanlaiset:
• runko 95mm väli 55mm
• runko 120mm  väli 78mm
d. Levyjä ei ruuvata kiinni elemen-
tin yläpalkin kohdalta, jossa liukukis-
ko sijaitsee. Varo kaapelointia!

5. Alumiininen liukukisko sähkö-
koneistoineen asennetaan vasta ovi-
asennuksen yhteydessä. Liukukisko 
nostetaan jo levytetyn elementin si-
sälle ja työnnetään elementissä ole-
vaan yläkannakkeeseen. Liukukisko 
ruuvataan kiinni elementtiin oviau-
kon kohdalta. 
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HUOM! Kaapistojen asennus Liune elementin kohdalle on huomioitava 
rakenteessa ennen levytystä.   Kysy erillisohjeistus! Valmistaja ei vastaa 
ohjeiden vastaisesta menettelystä.
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•  Valitut pintalistat (ei kuulu toimitukseen) kiin-
nitetään karmeihin naulaamalla, jolloin Liune 
ovi ja karmit ovat jälkeenpäin vaihdettavissa.
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