
Welke aansluitingen heeft u? Wieland of Schuko?
-->Geef aan uw contactpersoon door om welke aansluiting het gaat                                        

Zijn er genoeg stopcontacten (wandcontactdozen) aanwezig?
Even aantal panelen: stroompunten= aantal panelen / 2
Oneven aantal panelen: stroompunten= (aantal panelen / 2) + 1
-->Ter illustratie: bij 12 panelen: 6 stroompunten. Bij 9 panelen: 5 stroompunten.

Zijn de panelen in uw systeemplafond 60cm x 60cm of 120cm x 60cm? 

120cm x 60cm panelen zijn eenvoudig om te zetten in 2 panelen van ieder 
60cm x 60cm. Dit kan door middel van het plaatsen van een systeemplafond 
profiel van 60cm. Het profiel kan in het systeemplafond geklikt worden en 
transformeert de vakken van 120cm x 60cm in twee vlakken van 60cm x 60cm.

Is de breedte van het profiel 24 mm? (Dit is in 95% van alle systeemplafonds  
het geval). Bij dunnere profielen, bijvoorbeeld 15mm, kan de OpenCeiling ook 
toegepast worden. Geef dit van tevoren door aan uw contactpersoon van 
OpenCeilings. 

Is er genoeg ruimte tussen het systeemplafond en het structurele 
plafond? 
Bij een ruimte van >25 cm bij de TL5 versie of >11 cm bij de LED versie 
van OpenCeilings (gemeten vanaf onderkant systeemplafond) is  de 
installatie heel eenvoudig.

Belangrijk! Bij minder ruimte is de installatie nog steeds mogelijk.

Twijfelt u?

Vereisten voor een eenvoudige OpenCeilings installatie
In 3 stappen checken of uw plafond aan de eisen voldoet
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1.  Systeemplafond 

2.  Ruimte boven uw systeemplafond

3.  Stroompunten

Mocht het plafond niet aan de bovenstaande eisen 
voldoen, betekent dat niet dat een OpenCeiling 
onmogelijk is. Zorg dat u zo veel mogelijk 
belangrijke informatie verzamelt zoals type plafond, 
beschikbare ruimte en neem een foto. 
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Over de gehele oppervlakte waar de OpenCeilings geplaatst gaat 
worden moet er een ruimte van >25cm aanwezig zijn.
Airco, afvoerbuizen of kabels kunnen op bepaalde oppervlakten 
voorkomen en de installatie van OpenCeilings in de weg staan. 
Maak bij twijfel een foto en stuur deze door naar: info@openceilings.nl
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