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Voorwoord
Beste gebruiker,
Het doet ons een groot genoegen dat u een LINAK® product hebt gekozen.
LINAK systemen zijn high-tech producten die zijn gebaseerd op een jarenlange ervaring met de fabricage en
ontwikkeling van actuatoren, elektrische controleboxen, bedieningseenheden en laders.
Deze gebruikershandleiding is niet bedoeld voor de eindgebruiker. Deze gebruikershandleiding is alleen
bedoeld als een bron van informatie voor de fabrikant van de apparatuur of het systeem en hierin wordt
beschreven hoe u de elektronica van LINAK moet installeren, gebruiken en onderhouden.
De fabrikant is er verantwoordelijk voor dat met het product voor de eindgebruiker een gebruikershandleiding
wordt meegeleverd waarin relevante veiligheidsinformatie uit deze handleiding aan de eindgebruiker wordt
verstrekt.
Wij zijn ervan overtuigd dat een product of systeem van LINAK jarenlang probleemloos zal werken.
Onze producten ondergaan een volledige functie- en kwaliteitstest voordat deze de fabriek verlaten. Mocht u
desondanks toch problemen ondervinden met een product of systeem van LINAK, aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen. Dochterondernemingen en sommige distributeurs van LINAK beschikken overal ter
wereld over erkende servicecentra, die altijd klaar staan om u te helpen.
LINAK biedt een garantie op al onze producten. Deze garantie is echter onderhevig aan een juist gebruik
volgens de specificaties, onderhoud dat op de juiste wijze is uitgevoerd en reparaties die zijn uitgevoerd in een
servicecentrum dat geautoriseerd is om producten van LINAK te repareren.
Veranderingen in de installatie en het gebruik van producten/systemen van LINAK kunnen van nadelige invloed
zijn op de werking en duurzaamheid van de producten/systemen. De producten mogen niet worden geopend
door onbevoegd personeel.
De gebruikershandleiding is geschreven op basis van onze huidige technische kennis. Wij werken constant aan
het vernieuwen van de informatie en daarom behouden wij ons het recht voor om technische aanpassingen
door te voeren.

LINAK A/S
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Geldig voor:
Deze gebruikershandleiding is geldig voor de volgende producten:
(Zie de eerste 3 tot 5 karakters op het label)

Accessoires:		

Baselift

Controleboxen:

CBD6S 200W of CBD6S 300W

Bedieningseenheden:
		
		
		

DP1U/DPF1M (indien geheugenfunctie is vereist),
DP1C//DPT/DPF1C (indien geheugenfunctie en display zijn vereist) of
DPA/DPB/DP1K/DP1V/DPFK (indien alleen omhoog/omlaag is vereist) of
DPF1D (indien display is vereist).

Bedoeld gebruik:
Het product is bedoeld voor de afstelling van de hoogte (aandrijving omhoog/omlaag) van keukentoepassingen in keukens.
De Baselift™ moet worden gemonteerd in de basis onder de keukenkasten. Het product moet altijd rechtop worden gebruikt
(zie pagina 19) en alleen in de toepassing waarvoor het product is bedoeld. De maximale belasting wordt vermeld op het
productlabel.
De keukenproducenten moeten voor hun keukentoepassingen een risicoanalyse van de gehele keuken opstellen en
dit beschrijven in de gebruikershandleiding. Deze gebruikershandleiding van Baselift™ is geen vervanging van de
gebruikershandleiding van de keukenproducent.
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Belangrijke informatie
Belangrijke informatie over LINAK® producten kunt u vinden onder de volgende
koppen:
Waarschuwing!
Niet-naleving van deze instructies kan ongevallen met ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Niet-naleving van deze instructies kan tot gevolg hebben dat het product
beschadigd raakt of wordt vernietigd.
Algemene
veiligheidsinstructies
Een veilig gebruik van het systeem is alleen mogelijk wanneer de
bedieningsinstructies volledig zijn gelezen en u de instructies daarin strikt naleeft.
Niet-naleving van de instructies die zijn gemarkeerd met het symbool “LET OP”, kan
leiden tot ernstig letsel of zware schade aan systemen of onderdelen daarvan.
Het is belangrijk dat iedereen die de systemen aansluit, installeert of gebruikt
over de benodigde informatie en toegang tot deze gebruikershandleiding
beschikt. Volg de instructies voor montage – er bestaat een risico op letsel
indien deze instructies niet worden nageleefd.
Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen
met een beperking indien er geen supervisie is.
Installeer het product niet als er schade zichtbaar is.
Let erop dat tijdens de bouw van toepassingen waarin de actuator moet
worden bevestigd, het niet mogelijk mag zijn dat iemand letsel oploopt,
bijvoorbeeld doordat vingers of armen bekneld raken.
Zorg, om blokkades te voorkomen, in beide richtingen voor een vrije ruimte
waarbinnen de toepassing kan bewegen.
Minimale ruimte tussen de in hoogte verstelbare keukentoepassing en
omringende elementen: 500 mm
Maximale ruimte tussen de in hoogte verstelbare keukentoepassing en muren:
7 mm (gladde, vlakke muren; geen uitstekende of vrijdragende onderdelen)
Page 5 of 28

De meubelfabrikant moet voor de complete toepassing een risico-/gevaren analyse
opstellen en bewaren, bijv. volgens de volgende normen: EN ISO 12100:2010
- Basisprincipes voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie; EN ISO 14121-2
– Risicobeoordeling - Praktische richtlijnen en voorbeelden van methoden
Voordat installatie, herinstallatie of probleemoplossing wordt uitgevoerd
• Zorg dat de actuator niet wordt bediend
• Schakel de stroomtoevoer uit en trek de stekker uit het stopcontact.
• Ontdoe de actuator van belastingen. Deze kunnen namelijk anders vrijkomen
tijdens het werk.
Voordat wordt opgestart:
• Zorg ervoor dat het systeem wordt geïnstalleerd zoals beschreven in de
gebruikershandleiding.
• Controleer of het voltage van de controlebox correct is voordat u het systeem
aansluit op de netvoeding.
• Aansluiting op het systeem. De afzonderlijke onderdelen moeten worden
aangesloten voordat de controlebox wordt aangesloten op de netvoeding.
Raadpleeg zo nodig de gebruikershandleiding voor actuatoren van LINAK.
Tijdens werking:
• Schakel onmiddellijk de netvoeding uit indien de controlebox ongebruikelijke
geluiden maakt of vreemd ruikt.
• Let erop dat kabels niet beschadigd worden.
• Trek de stekker van het netsnoer op mobiele apparatuur uit het stopcontact
voordat u de apparatuur verplaatst.
Diversen
Het actuatorsysteem heeft bij de meest gangbare toepassingen een geluidsniveau
onder 55dB(A).
Bijgewerkte handleidingen en verklaringen kunt u altijd vinden via:
www.linak.com/deskline
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Alleen voor markten in de EU
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen die 8 jaar of ouder
zijn. Producten mogen niet worden gebruikt door personen die niet beschikken
over voldoende ervaring met of kennis van producten. Producten mogen door
personene met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking alleen worden
gebruikt wanneer zij onder supervisie staan of over het gebruik van het apparaat
grondige instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is
voor de veiligheid van deze personen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder supervisie mogen kinderen
het apparaat niet reinigen en geen onderhoud uitvoeren aan het apparaat.
Alleen voor markten buiten de EU
Producten mogen niet worden gebruikt door personen die niet beschikken
over voldoende ervaring met of kennis van producten. Producten mogen
door personen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking alleen
worden gebruikt wanneer zij onder supervisie staan of over het gebruik van
het apparaat grondige instructies hebben ontvangen van een persoon die
verantwoordelijk is voor de veiligheid van deze personen.
Kinderen moeten onder supervisie staan om ervoor te zorgen dat zij niet met
het product spelen.
De gebruiker is er verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat er in die mate
een voldoende vrije ruimte is dat de toepassing, voordat deze in gebruik wordt
genomen, zonder risico voor de gebruiker of omstanders kan bewegen.
Verkeerd gebruik
De belasting op elke actuator mag nooit hoger zijn dan de maximale belasting
die staat vermeld op het productlabel. De actuator mag alleen worden gebruikt
in de toepassing waarvoor deze is bedoeld.
Gebruik het actuatorsysteem niet om personen omhoog te tillen. Ga tijdens
bediening niet op een tafel zitten of staan – risico op letsel.
Gebruik het systeem alleen voor het bedoelde gebruik binnenshuis en niet in
andere omgevingen

Page 7 of 28

Reparaties

Alle reparaties van DESKLINE® mogen alleen worden uitgevoerd door erkende werkplaatsen of reparateurs van LINAK,
aangezien speciale gereedschappen moeten worden gebruikt en speciale pakkingstukken moeten worden aangesloten.
Hefunits onder de garantie moeten ook worden geretourneerd naar erkende werkplaatsen van LINAK.
Waarschuwing!
Nu is de zin in het engels. in de vorige stond: Als DESKLINE® producten worden geopend, kan hierdoor een storing
ontstaan.
Waarschuwing!
De DESKLINE® systemen zijn niet bestand tegen snijolie.

INBOUWVERKLARING VAN DEELS VOLTOOIDE MACHINES
DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

LINAK A/S
Smedevænget
LINAK A/S 8
8
DKSmedevænget
- 6430 Nordborg

DK - 6430 Nordborg

Verklaart hierbij
dat declares
productenthat
vanLINAK
LINAKDESKLINE
DESKLINE®® zoals
gekenmerkt
door de volgende
modellenmodels
en types:
Herewith
products
as characterized
by the following
and types:
Controle Control
boxen Boxes

CBD6S
CBD6S

Linear Actuators
Lineaire actuatoren

DB5,DB5,
DB6,DB6,
DB7,DB7,
DB9,
DB12,
DB14,
DB16,
LA23,
LA31
DB9,
DB12,
DB14,
DB16,
LA23,
LA31

Lifting Columns
Hefkolommen

DL1A,
DL2,DL2,
DL4S,
DL5,
DL6,
DL7,
DL8,
DL1A,
DL4S,
DL5,
DL6,
DL7,
DL8,DL9,
DL9,DL10,
DL10,DL11,
DL11,DL12,
DL12,DL14,
DL14, DL15, DL16, DL17, DL19, BASE1

Bedieningspanelen

DL16,
DL17,
DL19,
DPA,
DPB,
DPH,BASE1
DPF, DPG1K, DPG1M, DPG1B, DPG1C, DPT, DP1, DP1CS, DP1K, DP1V, DP1U

Desk Panels
RF-bedieningseenheden

Accessoires

DPA, DPB, DPH, DPF, DPG1K, DPG1M, DPG1B, DPG1C, DPT, DP1, DP1CS,

HB10RF, HB20RF, RFT, RFRL

DP1K, DP1V, DP1U

BA001, SLS, Kick & Click

RF Controls

HB10RF, HB20RF, RFT, RFRL

Accessories

BA001, SLS, Kick & Click

voldoen aan de volgende gedeelten van de machinerichtlijn 2006/42/EC, ANNEX I, Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende
het ontwerp
en de bouw van machines:
comply with the following parts of the Machinery Directive 2006/42/EC, ANNEX I, Essential health and
safety requirements relating to the design and construction of machinery:

1.5.1 Elektriciteitsvoorziening

1.5.1 Electricity supply

De relevante technische documentatie is samengesteld in overeenstemming met deel B van Annex VII en dat deze documentatie of een deel
relevant
technicalwordt
documentation
compiled
accordance
with verzoek
part B ofvan
Annex
VII and that
this
daarvan perThe
post
of elektronisch
voorgelegdisna
een metinredenen
omkleed
de nationale
autoriteiten.
documentation or part hereof will be transmitted by post or electronically to a reasoned request by the

nationalvoltooide
authorities.
Deze gedeeltelijk
machine niet in gebruik mag worden genomen totdat is verklaard dat de uiteindelijke machine waarin de
gedeeltelijk voltooide machine moet worden ingebouwd, in overeenstemming is met de bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EC waar
This partly
dat van toepassing
is. completed machinery must not be put into service until the final machinery into
which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the
Machinery Directive 2006/42/EC where appropriate.

Nordborg, 2017-12-08
Nordborg,

2017-12-08

		LINAK A/S
LINAK
A/S
		
John Kling,
B.Sc.E.E.
John Kling, B.Sc.E.E.
		
Certification
& Regulatory Affairs
Certification and Regulatory Affairs
		
Geautoriseerd
omtodecompile
relevante
documentatie
op te stellen
Authorized
thetechnische
relevant technical
documentation

Original Declaration
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Meer over het DESKLINE® systeem
Garantie - 60 maanden op DESKLINE®
Deze garantie geldt voor alle DESKLINE® producten die zijn geproduceerd na 1 mei 2015. Producten die zijn geproduceerd
vóór 1 mei 2015, vallen nog steeds onder de garantie van 36 maanden.
Producten die worden gebruikt in DESKLINE toepassingen: Indien deze producten worden gebruikt in een andere toepassing,
geldt hiervoor een garantie van 18 maanden.
Als er twijfel bestaat of geretourneerde producten binnen de garantieperiode vallen, moet dit worden behandeld alsof deze
door de garantie zijn gedekt. Het verdient aanbeveling dat u de datum van de controlebox of actuator als referentie gebruikt
als dat mogelijk is. Wij printen ons aankoopnummer op het label.
Onderhoud
Verwijder regelmatig stof en vuil vanaf de buitenzijde van het systeem en inspecteer de buitenzijde op schade en breuk.
Inspecteer de verbindingen, kabels en stekkers en controleer of deze goed functioneren en de bevestigingspunten in orde zijn.
Onderhoud aan dubbel geïsoleerde
producten: Klasse II
Een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is een apparaat dat zo is ontworpen dat hiervoor geen elektrische
veilige aardingsaansluiting nodig is (VS: ‘ground’).
De basisvereiste is dat geen enkele storing kan leiden tot een gevaarlijke spanning met een dusdanige blootstelling dat
hierdoor een elektrische schok wordt veroorzaakt en dat dit wordt bereikt zonder te vertrouwen op een geaarde metalen
behuizing. Dit wordt gewoonlijk ten minste gedeeltelijk tot stand gebracht met twee lagen isolatiemateriaal die de
stroomvoerende onderdelen omsluiten of door gebruik van versterkte isolatie.
Er is niet voorzien in een aardingsaansluiting op het product en er mag geen aardingsaansluiting aan het product worden
toegevoegd.
In Europa moet een dubbel geïsoleerd apparaat worden gelabeld met “Klasse II”, “dubbel geïsoleerd” of het symbool dat
dubbele isolatie aanduidt (een vierkant binnen een ander vierkant).
Onderhoud aan een dubbel geïsoleerd apparaat vereist de uiterste zorgvuldigheid en kennis van het systeem en mag alleen
worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Vervangende onderdelen voor een dubbel geïsoleerd product
moeten identiek zijn aan de onderdelen die zij vervangen.
Reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen mogen niet hoogst alkalisch of uiterst zuur zijn
(pH-waarde 6-8).
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ETL-markering
Vanwege ruimtebeperkingen staan de volledige vereisten ten aanzien van ETL-markering niet vermeld op de markeringsplaten. De volledige ETL
Recognized Component-markeringen worden hier getoond.

C/N 120690

Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United
States
Product geproduceerd bij
LINAK A/S

C/N 9901916
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United
States
Product geproduceerd bij
LINAK US Inc

C/N 4008003
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United States
Product geproduceerd bij
LINAK (Shenzhen) Actuator Systems Ltd

C/N 4008004
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United States
Product geproduceerd bij
LINAK Slovakia s.r.o.

C/N 4008005
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United States
Product geproduceerd bij
Flextronics Electronics Co Ltd

C/N 4008671
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United States
Product geproduceerd bij
Wirear International Group Ltd

C/N 4009507
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United States
Product geproduceerd bij
SVI Public Company Limited
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Beschrijving van het DESKLINE® Baselift™ systeem
Een Baselift™ systeem bestaat uit:
• Baselift units
• CBD6S
• Bedieningspaneel (normaliter DPH of DPT).
Baselift:
Het hangt van de grootte van de toepassing af hoeveel Baselift units in een toepassing worden gebruikt. De Baselift is niet
ontworpen als een standalone-product en is niet ontworpen om buigmomenten vanaf de toepassing te absorberen. Als
vuistregel geldt dat de afstand tussen de twee Baselift units maximaal 600 mm is, wanneer een MDF-board van 19 mm wordt
gebruikt onder de keukenkasten. Dit is nodig om in alle richtingen voldoende stabiliteit te bewerkstelligen. De keukenfabrikant
moet de exacte afstand tussen de Baselift units bepalen volgens hun specificatie van hun board en kasten.
CBD6S:
Het hangt van het aantal gebruikte Baselift units af hoeveel CBD6S controleboxen worden gebruikt in een toepassing.
De CBD6S 300W kan worden aangesloten met maximaal 4 units. De CBD6S 200W kan met maximaal 2 units worden
aangesloten. Het systeem moet een multiparallel systeem zijn indien meer Baselift units nodig zijn. Bij vier CBD6S van 300W
kunnen maximaal 16 Baselifts aangesloten worden. Gebruik een seriële kabel voor aansluiting tussen de controleboxen; zie
combinatiecode voor uitvoeringen.
Bedieningspanelen
Alle bedieningspanelen van DESKLINE® kunnen worden gebruikt, maar de voorkeur gaat uit naar de DPH en de DPT, aangezien
klanten vaak willen dat het bedieningspaneel wordt geïntegreerd in het tafelblad.
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Montagerichtlijnen voor het Baselift™ systeem (voorbeeld):
Een gangbare keuken van circa 2 m lang en 1 m diep vereist 6 Baselift units. Het aantal units is niet alleen nodig vanwege de
hefcapaciteit, maar ook om genoeg stabiliteit in de toepassing te krijgen. De units moeten worden geplaatst zoals hieronder
getoond om een maximale stabiliteit te verkrijgen.

Plaats de Baselift units op de vloer

Monteer alle kabels

Plaats de plaat boven op de Baselift units

Monteer de kasten op de plaat

Monteer de keukenplaat en sluit het bedieningspaneel
aan vóór gebruik.

Monteer de 2 onderdelen voor de basisafdekking
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Montageprocedure
Bij montage van het Baselift systeem is het belangrijk om erop te letten dat de Baselift units op gelijke hoogte staan, zodat
deze allemaal de belasting van de keuken dragen. Dit kan op diverse manieren worden gedaan. De richtlijnen/procedure
hieronder is één suggestie.
1. Vóór montage:
a. Lees de Baselift-gebruikershandleiding van LINAK zorgvuldig door voordat u het systeem monteert.
b. Zorg ervoor dat de vloer schoon is voordat u met de montage begint.
c. Het is zeer belangrijk dat u de Baselift units op de juiste wijze plaatst om uw elektrische, in hoogte verstelbare
		 keuken optimale stabiliteit te geven.
2. Markeer de vloer
a. Eerst moet u meten en markeren waar u de keuken en de 6 Baselift units wilt plaatsen.
b. Precieze metingen zijn zeer belangrijk.
3. Sluit het systeem aan
a. Plaats de Baselift units op de vloer.
b. Plaats de twee CBD6S controleboxen met de kabelgroeven naar boven gericht.
c. Plaats de controleboxen dicht bij de voorzijde van de keuken, zodat deze voor onderhoud gemakkelijk toegankelijk zijn
d. U moet het aantal Baselift units gelijk verdelen tussen de controleboxen om een goede prestatie te kunnen bereiken.
e. Steek de motorkabels in de controleboxen. Het is belangrijk dat u begint met gebruik van kanaal 1,
		 dan kanaal 2, enzovoort.
f. Daarna sluit u de twee controleboxen aan met een seriële kabel voor parallelle aandrijving.
g. Sluit vervolgens de service tool van LINAK aan op een van de controleboxen.
h. Schakel tot slot de netvoeding in.
i. Het verdient aanbeveling de trekontlasting te gebruiken voor minder spanning op de stroomkabel.
4. Initialiseer het systeem voordat u de Baselift units monteert
a. Initialiseer het Baselift systeem.
b. U doet dit door de omlaag-toets op de service tool éénmaal in te drukken. Druk binnen 10 seconden opnieuw op
		 de omlaag-toets en houd de omlaag-toets nu ingedrukt totdat de Baselift units volledig stoppen.
c. Het systeem is nu geïnitialiseerd.
d. De service tool kan nu worden verwijderd en het gekozen bedieningspaneel kan worden aangesloten.
5. Mount the Baselift units
a. De montage heeft 2 doeleinden:
		 i. De keuken mag niet kantelen
		 ii. Trillingen of vergelijkbare situaties mogen de Baselift units niet doen bewegen en geen verdraaiing van de
			keuken veroorzaken.
b. Drijf de Baselift units aan totdat deze het volledige traject hebben afgelegd, zodat gemakkelijk toegang kan worden verkregen.
c. Zorg ervoor dat alle Baselift units op gelijke hoogte staan. Indien aanpassing nodig is, stel de Baselift units dan
		 handmatig af door aan de stelvoet te draaien (max. 15 mm).
d. Monteer de Baselift units op de vloer via het gebruik van de montagebeugels.
		 i. Op een houten vloer kunt u de Baselift units monteren door de beugels met schroeven aan de vloer te bevestigen.
		 ii. Indien u vloerverwarming heeft of om andere redenen niet in de vloer wilt boren, kunt u geschikte lijm gebruiken
			 in plaats van schroeven wanneer u de Baselift units monteert. Als er vloerverwarming in de vloer is, moet hier
			 rekening mee worden gehouden om schade te voorkomen.
e. Plaats de plaat boven op de Baselift units. Zorg ervoor dat er geen kabels vast komen te zitten tussen de Baselift
		 units en de plaat en zorg ervoor dat de plaat in het midden wordt geplaatst. De dikte van de plaat is normaliter
		 16 tot 30 mm, afhankelijk van het materiaal.
f. Monteer de Baselift units met schroeven.
g. Monteer de controleboxen en de RF-zender dicht bij de voorrand, zodat deze gemakkelijk toegankelijk zijn.
h. Zet kabels vast met gebruik van zelfklevende kabelbinders.
i. Drijf de Baselift units aan tot hun laagste positie.
		

Alle kabels moeten worden vastgezet aan de plaat om te voorkomen dat deze tijdens beweging samengedrukt raken
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6. Monteer de keukenkasten en het bedieningspaneel in het tafelblad van de keuken
a. Monteer de keukenkasten.
b. Monteer het bedieningspaneel in de opening in het tafelblad.
c. Monteer het tafelblad.
d. Test of de keuken goed functioneert.
7. Monteer de basisafdekking
a. De basisafdekking moet vóór gebruik worden gemonteerd om te voorkomen dat zich botsingen voordoen of
onderdelen worden samengedrukt .
b. Zet de clips vast op de beugels.
c. Verwijder de beschermende film vanaf de clips en monteer de onderste basis. U kunt er voor een betere bevestiging
voor kiezen de clips met schroeven te monteren. Zorg ervoor dat de basisafdekking zo wordt gemonteerd dat een
constante belasting van het systeem kan worden opgevangen.
d. Het is belangrijk om een beetje ruimte aan te houden tussen de bovenste basis en de onderste basis om krassen te
voorkomen wanneer de keuken naar boven en naar beneden wordt aangedreven. De ruimte kan worden gecreëerd
door viltkussens op de achterzijde van de bovenste basis toe te voegen.
e. Om te berekenen waar de bovenste basis moet worden bevestigd, moet u twee metingen uitvoeren. Eerst moet u
meten vanaf de rand naar de bovenste basis. Daarna moet u de helft van de breedte van de basis toevoegen.
8. Let erop dat er geen gereedschappen of andere apparaten onder de basis achterblijven
9. Test de functie van de keuken (volledig traject naar binnen en naar buiten) om er zeker van te zijn dat
alles goed werkt. U kunt de video met de montage-instructie vinden via deze koppeling
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Hieronder vindt u montage-illustraties die als leidraad dienen
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Monteer de montagebeugel op de Baselift™. De clips kunnen worden gemonteerd op de beugel en helpen de basisafdekking
vast te zetten. Houd u aan de minimale afstand!!

1. De onderzijde van de buitenste basisafdekking moet worden afgesneden in een hoek van 45 graden.

2. De afstand tussen de voorrand van de kast en de voorrand van de basisafdekking mag niet groter zijn dan 80 mm.

3. De hoogte vanaf de vloer naar de onderzijde van de kast moet minimaal 116 mm zijn.

4. De afstand tussen de buitenste en binnenste basisafdekking mag niet groter zijn dan 4 mm.
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Montagevoorbeelden:
In de schetsen hieronder worden voorbeelden getoond van hoe het Baselift systeem op een plaat kan worden gemonteerd. De
vermelde afstanden op de schetsen moet u beschouwen als richtlijnen. Als vuistregel geldt dat de afstand tussen twee Baselift
units nooit groter mag zijn dan 600 mm..
1

Houd er rekening mee dat de Baselift niet is bedoeld om buigmomenten op te vangen. Daarom is het belangrijk dat het
aantal Baselift units gelijk is aan de grootte van de toepassing.
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Voorbeeld van hoe een Baselift™ systeem met 6 units wordt gemonteerd
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Ongelijke vloer
Indien de vloer ongelijk is, dan is het erg belangrijk dat het onderste gedeelte van de Baselift de vloer niet raakt. – Alleen de
voeten (verstelbaar) mogen contact met de vloer hebben. Onder de Baselift moet er daarom een vrije ruimte zijn
2

1

2

3

4

5

7

6

1

8

2

3

9

3

4

10

5

11

4

12

5

B

B

C

C

D

D

E

E

9

7

8

9

Material:
Type:
Color:

General Tolerance:
General Surface Character:
Product:

-

7

1

8

2

9

3

Page 19 of 28

7

8

9

G

Name:
Scale:
Format:
Sheet:

-

1:5
A1
1/1

Date:
Volume:

3797320 mm³
-

No. of check. dim. #

LINAK Group
Internal Lifecycle

Name:

Iteration: 0

No.:

6

F

L

G

WE IMPROVE YOUR LIFE Producer: -

5

8

Onjuiste montage

H

4

6

A

F

J
3

7

A

Juiste montage

2

6

asm0003.asm

FOD -

Confidential: Property of LINAK A/S GROUP HEADQUARTER, DK-6430 NORDBORG, DENMARK Phone +45 73 15 15 15 ; FAX +45 74 45 80 48. Not to be handed over to, copied or used by third party.

4

5

6

Geluidsniveau
Het geluidsniveau van het BaseliftTM systeem hangt af van hoe de Baselift units zijn gemonteerd. Het type vloer is van invloed
op hoe geluid wordt verspreid en het geluid zal ook veranderen wanneer de Baselift units worden gemonteerd op de plaat
waar kasten bovenop worden gemonteerd.

Wees u er bewust van dat het Baselift systeem alleen mag worden gebruikt in duwtoepassingen.

De basisafdekking moet vóór gebruik worden gemonteerd om te voorkomen dat zich botsingen voordoen of
onderdelen worden sam engedrukt
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Accessoires en reparatie
Accessoires bestellen
Bestel onderdelen bij de dichtstbijzijnde contactpersoon, distributeur of dochteronderneming van LINAK® .
Accessoires
Neem contact op met de dichtstbijzijnde contactpersoon, distributeur of dochteronderneming van LINAK.
Reparaties
Systemen mogen alleen worden gerepareerd door een door LINAK erkend servicecentrum of geautoriseerde technicus.
Systemen die moeten worden gerepareerd onder de garantie moeten worden verzonden naar een erkend servicecentrum van
LINAK.
Waarschuwing!
Ongeautoriseerde opening van het systeem kan zorgen voor het risico dat het systeem later storingen zal vertonen.
Reserveonderdelen
Neem voor informatie over reserveonderdelen contact op met de dichtstbijzijnde vestiging van LINAK.
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LINAK product afvoeren
Klanten van LINAK vragen ons vaak hoe onze producten afgevoerd of gesloopt kunnen worden. Daarom hebben wij deze
richtlijn opgesteld waarin een onderverdeling is gemaakt op basis van het type afval voor recycling of verbranding.
Richtlijn
Het wordt aanbevolen dat onze producten zoveel mogelijk gedemonteerd en onderverdeeld worden in verschillende afvalgroepen
voor recycling of verbranding.
Afval kan bijvoorbeeld worden gesorteerd op basis van metalen, kunststof, kabelafval, afval dat kan worden verbrand en
herbruikbare bronnen .
Sommige van deze hoofdgroepen kunnen verder worden onderverdeeld in subgroepen. Bijvoorbeeld metaal kan worden
onderverdeeld in staal/aluminium/koper en kunststof kan worden onderverdeeld in ABS/PA/PE/PP.
Als voorbeeld worden in de tabel hieronder de verschillende componenten in LINAK producten gesplitst naar diverse
recyclinggroepen:
Product

Componenten

Recyclinggroep

Kolom/actuator:

Spindel en motor
Kunststof behuizing
Kabel
PC-borden

Metaalafval
Recycling/verbranding voor kunststof
Kabelschroot/verbranding
Elektronica-schroot

Controlebox:

PC-borden
Kunststof behuizing
Kabel
Transformator

Elektronica-schroot
Recycling/verbranding voor kunststof
Kabelschroot/verbranding
Metaalschroot

Handset /
bedieningseenheid:

Kunststof behuizing
Kabel
PC-borden

Recycling/verbranding voor kunststof
Kabelschroot/verbranding
Elektronica-schroot

Bijna de meeste van onze gegoten kunststof onderdelen worden nu geleverd met een interieurcode voor het type kunststof en
vezelgehalte, indien aanwezig.

Hoofdgroepen voor het afdanken van onderdelen
Hoofdgroepen van
producten
Baselift unit

Metaalschroot

Kabelschroot

X

X

Elektronicaschrootp

CBD6S (SMPS)
DPXX

X

Recycling/
verbranding voor
kunststof

X

X

X

X

X

X

Commentaar

Batterijen afvoeren

Bijzonderheden over hoe gebruikte of lekkende batterijen veilig kunnen worden afgedankt:
Batterijen moeten worden afgedankt in overeenstemming met de geldende lokale en nationale voorschriften. LINAK beveelt
aan dat gebruikte of lekkende batterijen worden afgedankt via plaatselijke recyclingsystemen. Geef gebruikte of lekkende
batterijen niet mee met het gewone huishoudelijke afval. Gooi batterijen ook niet zomaar weg. Dit brengt schade toe aan het
milieu.
Behandeling van lekkende batterijen
Lekkende batterijen moeten worden afgedankt zoals hierboven beschreven.
Indien in de producten lekkende batterijen worden ontdekt, moeten deze onmiddellijk worden verwijderd om schade aan het
product te minimaliseren. Een product kan defect raken indien lekkende batterijen hieruit niet worden verwijderd.
Het verdient aanbeveling om plastic handschoenen te gebruiken bij het aanraken van lekkende batterijen. De inhoud van een
lekkende batterij kan chemische brandwonden en irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.
Indien u wordt blootgesteld aan een lekkende batterij, was het aangetaste lichaamsdeel dan af met zeep en water. Roep
medische hulp in indien de irritatie aanhoudt. Als de inhoud van een batterij in uw ogen is gekomen, spoel uw ogen dan ten
minste 15 minuten lang grondig uit met water en roep medische hulp in.
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Labels
Label voor Baselift

Label voor CBD6S 200W (SMPS)

Label voor CBD6S 300W (SMPS)
tot 4 kanalen
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TEKENINGENBIJLAGE
Baselift

12.5

79

Onderaanzicht

12.5

415

Bovenaanzicht
396
5.5

80

10

10

416

200

Zijaanzicht

100

350

440
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CBD6S 200W (SMPS)
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CBD6S 300W (SMPS) tot 4 kanalen

TOEPASSINGSBELEID VAN LINAK
Het doel van het toepassingsbeleid is om te definiëren waar de verantwoordelijkheden liggen bij de toepassing van een LINAK
product dat is gedefinieerd als hardware, software, technisch advies, met betrekking tot een bestaande of nieuwe toepassing
bij de klant.
Producten van LINAK zoals hierboven gedefinieerd zijn inzetbaar in een grote verscheidenheid aan toepassingen binnen de
medische sector, meubilair, bureaus en industrie. LINAK kan echter niet alle omstandigheden weten waaronder de producten
van LINAK worden geïnstalleerd, gebruikt en bediend, omdat elke individuele toepassing uniek is.
Of een product van LINAK en de prestatie hiervan onder variërende omstandigheden (toepassing, trilling, belasting,
vochtigheid, temperatuur, frequentie) geschikt en functioneel is, kan alleen worden geverifieerd door middel van tests, en is
uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de klant van LINAK die een product van LINAK gebruikt.
LINAK is er enkel verantwoordelijk voor dat producten van LINAK voldoen aan de specificaties die door LINAK zijn
geformuleerd en de klant van LINAK is er verantwoordelijk voor dat het specifieke LINAK product kan worden gebruikt voor de
betreffende toepassing.
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VERKLARING VAN CONFORMITEIT
LINAK A/S
Smedevænget 8
DK - 6430 Nordborg
verklaart hierbij dat het LINAK Actuator System dat bestaat uit::
Controlebox(en)		
CBD6SP00020A-309
			CBD6S*000*0A-709

DECLARATION OF CONFORMITY

(De ‘*’ in de productbeschrijving kan een karakter of cijfer zijn, waarmee de variatie van het product wordt beschreven)
LINAK A/S
Smedevænget 8
DK - 6430 Nordborg

En
Lineaire actuator(en)		

serie 31, DB4, DB5, DB6, DB7, DB9, DB12, DB14, DB16, LA23 en / of

hereby declares that LINAK Actuator System composed of:

Hefkolom(men)
DL1A, DL2, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL11, DL12, DL14, DL15, DL16, DL17, DL19,
Control Box(s)
CBD6SP00020A-309
			serie BASE1
CBD6S*000*0A-709

En

(The ‘*’ in the product description can either be a character or a number, thereby defining the variation of the product)

Bedieningspaneel/panelen
And
Linear Actuator(s)

DP1C, DP1K, DP1L, DP1V, DP1U, DPA, DPB, DPF, DPG, DPH, DPT, serie WDPL1
31, DB4, DB5, DB6, DB7, DB9, DB12, DB14, DB16, LA23 series

and / or

Voldoet aan de EMC-richtlijn: 2014/30/EU in overeenstemming met de volgende normen:
Lifting Column(s) DL1A, DL2, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL11, DL12, DL14, DL15, DL16, DL17, DL19,
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
BASE1 series
Voldoet aanAnd
de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU in overeenstemming met de norm:
EN 60335-1:2012+A11:2014
Desk Panel(s)
DP1C, DP1K, DP1L, DP1V, DP1U, DPA, DPB, DPF, DPG, DPH, DPT, WDPL1 series
voldoet aancomplies
de RoHS2-richtlijn
2011/65/EU
in overeenstemming
met de
norm:
with EMC Directive:
2014/30/EU
according to following
standards:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
EN 55581:2012
complies with Low Voltage Directive 2014/35/EU according to the standard:
EN 60335-1:2012+A11:2014

Aanvullende informatie:
complies with RoHS2 Directive 2011/65/EU according to the standard:
Het systeemEN
voldoet
ook aan de norm: EN 13849-1:2015 SRP/CS Cat. B, PL = b en SRESW PL = b Opmerking 1: Uitgezonderd CBD6S met
55581:2012
SW03003007 geprint op het label.
Additional information:

The system does also comply with the standard: EN 13849-1:2015 SRP/CS Cat. B, PL = b and SRESW PL = b
Nordborg, 2017-12-08
Note 1: Exempted CBD6S with SW03003007 printed on the label.
Nordborg, 2017-12-08

LINAK A/S
		LINAK
A/S
John Kling, B.Sc.E.E.
		
John Kling, B.Sc.E.E.
Certification and Regulatory Affairs
		
Certification
& Regulatory
Affairs
Authorized
to compile
the relevant
technical documentation
		
Geautoriseerd om de relevante technische documentatie op te stellen

Original Declaration
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LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.
Telefoon: +86 755 8610 6656
Telefoon: +86 755 8610 6990
E-mail: sales@linak.cn
www.linak.cn

Denemarken - Hoofdkwartier

LINAK A/S - Group Headquarters
Telefoon: +45 73 15 15 15
Fax:
+45 74 45 80 48
Fax (Sales): +45 73 15 16 13
E-mail: info@linak.com
www.linak.com

USA
LINAK U.S. Inc.
North and South American Headquarters
Telefoon: +1 502 253 5595
Fax:
+1 502 253 5596
E-mail: info@linak-us.com
www.linak-us.com
www.linak-latinamerica.com

Nieuw-Zeeland

LINAK DANMARK A/S
Telefoon: +45 86 80 36 11
Fax:
+45 86 82 90 51
E-mail: linak@linak-silkeborg.dk
www.linak.dk

LINAK New Zealand Ltd
Telefoon: +64 9580 2071
Fax:
+64 9580 2072
E-mail: nzsales@linak.com.au
www.linak.com.au

Finland

Noorwegen

LINAK OY
Telefoon: +358 10 841 8700
E-mail: linak@linak.fi
www.linak.fi

LINAK Norge AS
Telefoon: +47 32 82 90 90
E-mail: info@linak.no
www.linak.no

Frankrijk

Polen

LINAK FRANCE E.U.R.L
Telefoon: +33 (0) 2 41 36 34 34
Fax:
+33 (0) 2 41 36 35 00
E-mail: linak@linak.fr
www.linak.fr

LINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Telefoon: +48 22 295 09 70 /
+48 22 295 09 71
E-mail: info@linak.pl
www.linak.pl

India

Republiek Korea
LINAK Korea Ltd.
Telefoon: +82 2 6231 1515
Fax:
+82 2 6231 1516
E-mail: info@linak.kr
www.linak.kr

PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
Telefoon: +6 221 544 8956, +6 221 544 8965
Fax:
+6 221 619 1925
Fax (Sales): +6 221 619 4658
E-mail: hejplastic-div@centrin.net.id
www.hej.co.id

Rusland

Israël

Duitsland
LINAK GmbH
Telefoon: +49 6043 9655 0
Fax:
+49 6043 9655 60
E-mail: info@linak.de
www.linak.de

India

DOCHTERONDERNEMINGEN
Australië

LINAK Australia Pty. Ltd
Telefoon: +61 3 8796 9777
Fax:
+61 3 8796 9778
E-mail: sales@linak.com.au
www.linak.com.au

Oostenrijk
LINAK Repräsentanz - Österreich (Wien)
Telefoon: +43 (1) 890 7446
Fax:
+43 (1) 890 744615
E-mail: info@linak.de
www.linak.at - www.linak.hu

België
LINAK Actuator-Systems NV/SA
(Belgium & Luxembourg)
Telefoon: +32 (0)9 230 01 09
E-mail: beinfo@linak.be
www.linak.be - www.fr.linak.be

Brazilië
LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Telefoon: +55 (11) 2832 7070
Fax:
+55 (11) 2832 7060
E-mail: info@linak.com.br
www.linak.com.br
Canada
LINAK Canada Inc.
Telefoon: +1 502 253 5595
Fax:
+1 416 255 7720
E-mail: info@linak.ca
www.linak-us.com

Tsjechië
LINAK C&S s.r.o.
Telefoon: +42 058 174 1814
Fax:
+42 058 170 2452
E-mail: info@linak.cz
www.linak.cz

Denemarken - International
LINAK International
Telefoon: +45 73 15 15 15
E-mail: info@linak.com
www.linak.com

DISTRIBUTEURS

Denemarken - Sales

LINAK A/S India Liaison Office
Telefoon: +91 120 4531797
Fax:
+91 120 4786428
E-mail: info@linak.in
www.linak.in

LINAK LLC
Telefoon: +7 495 780 3161
Fax:
+7 495 687 1426
E-mail: info@linak.ru
www.linak.ru

Ierland
LINAK UK Limited (Ireland)
Telefoon: +44 (0)121 544 2211
Fax:
+44 (0)121 544 2552
+44 (0)796 855 1606 (UK Mobile)
+35 387 634 6554
(Republic Of Ireland Mobile)
E-mail: sales@linak.co.uk
www.linak.co.uk

Italië
LINAK ITALIA S.r.l.
Telefoon: +39 02 48 46 33 66
Fax:
+39 02 48 46 82 52
E-mail: info@linak.it
www.linak.it

Japan
LINAK K.K.
Telefoon: 81-45-533-0802
Fax:
81-45-533-0803
E-mail: linak@linak.jp
www.linak.jp

Maleisië
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Telefoon: +60 4 210 6500
Fax:
+60 4 226 8901
E-mail: info@linak-asia.com
www.linak.my - www.linak.co.id
www.linak.pk - www.linak.ph

Nederland
LINAK Actuator-Systems B.V.
Telefoon: +31 76 5 42 44 40 /
+31 76 200 11 10
E-mail: info@linak.nl
www.linak.nl

Spanje
LINAK Actuadores, S.L.u
Telefoon: +34 93 588 27 77
Fax:
+34 93 588 27 85
E-mail: esma@linak.es
www.linak.es

Zweden
LINAK Scandinavia AB
Telefoon: +46 8 732 20 00
Fax:
+46 8 732 20 50
E-mail: info@linak.se
www.linak.se

Switzerland
LINAK AG
Telefoon: +41 43 388 31 88
Fax:
+41 43 388 31 87
E-mail: info@linak.ch
www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch

Taiwan
LINAK (Shenzhen) Actuator systems
Ltd. Taiwan Representative office
Telefoon: +886 2 272 90068
Fax:
+886 2 272 90096
E-mail: sales@linak.com.tw
www.linak.com.tw

Turkije
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Telefoon: + 90 312 4726338
Fax:
+ 90 312 4726635
E-mail: info@linak.com.tr
www.linak.com.tr

Verenigd Koninkrijk
LINAK UK Limited
Telefoon: +44 (0)121 544 2211
Fax:
+44 (0)121 544 2552
E-mail: sales@linak.co.uk
www.linak.co.uk

Gebruiksvoorwaarden
De gebruiker is er verantwoordelijk voor om vast te stellen of producten van LINAK voor een specifieke toepassing geschikt zijn. LINAK besteedt er veel zorg aan
dat de informatie op de producten nauwkeurig en up-to-date is.
Producten van LINAK worden echter constant verder ontwikkeld met als doel om deze te verbeteren, en zijn daarom zonder voorafgaande kennisgeving
regelmatig onderhevig aan wijzigingen en aanpassingen. LINAK kan daarom niet garanderen dat de vermelde informatie op onze producten correct en actueel is.
LINAK doet er alles aan om orders uit te voeren, maar vanwege dezelfde bovengenoemde redenen kan LINAK niet garanderen dat een bepaald product
beschikbaar is. Daarom behoudt LINAK zich het recht voor om de verkoop te staken van een product dat op onze website staat gepubliceerd of dat staat vermeld
in onze catalogi of ander schriftelijk materiaal dat is opgesteld door LINAK.
Alle verkopen zijn onderhevig aan de standaardvoorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop en levering van LINAK producten. Voor een exemplaar hiervan
kunt u contact opnemen met LINAK.
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Argentinië

NOVOTEC ARGENTINA SRL
Telefoon: 011-4303-8989 / 8900
Fax:
011-4032-0184
E-mail: info@novotecargentina.com
www.novotecargentina.com

Colombia
MEM Ltda
Telefoon: +[57] (1) 334-7666
Fax:
+[57] (1) 282-1684
E-mail: servicioalcliente@memltda.com.co
www.mem.net.co
Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Telefoon: +91-44-28558484, 85
E-mail: bala@mechatronicscontrol.com
www.mechatronicscontrol.com

Indonesië

NetivTech LTD
Telefoon: +972 55-2266-535
Fax:
+972 2-9900-560
Email: info@NetivTech.com
www.netivtech.com

Rusland
OOO FAM
Telefoon: +7 812 3319333
Fax:
+7 812 3271454
E-mail: purchase@fam-drive.ru
www.fam-drive.ru

Singapore
Servo Dynamics Pte Ltd
Telefoon: +65 6844 0288
Fax:
+65 6844 0070
E-mail: servodynamics@servo.com.sg

Zuid-Afrika
Industrial Specialised Applications CC
Telefoon: +27 011 466 0346
E-mail: gartht@isagroup.co.za
www.isaza.co.za

Verenigde Arabische Emiraten
Mechatronics
Telefoon: +971 4 267 4311
Fax:
+971 4 267 4312
E-mail: mechtron@emirates.net.ae
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