De loze leidingen in uw woning of appartement
In uw woning of appartement zijn tijdens de bouw standaard of op verzoek loze leidingen
aangebracht.
Alle loze leidingen zijn afgewerkt op een inbouwdoos en lopen meestal naar de meterkast.
Tijdens de bouw hebben wij de loze leidingen gecontroleerd door er een zogenaamde trekveer
door heen te voeren. Aan deze trekveer is een touwtje bevestigd wat door de loze leiding is gevoerd.
Aan het begin van de loze leiding zit het touwtje in de meterkast en aan het uiteinde in de
inbouwdoos.
Hiermee is aangetoond dat de loze leiding open is tijdens de oplevering van uw woning of
Appartement.
Wanneer u de loze leidingen wilt gaan bekabelen dient u de volgende procedure uit te voeren:
Aan het touwtje dient u een zogenaamde trekveer goed vast te maken, vervolgens 1 persoon
in de meterkast het touwtje met beleid terug trekken terwijl aan de andere zijde een tweede
persoon de trekveer in de leiding invoert.
Wanneer de trekveer in de meterkast is aangekomen de betreffende bekabeling goed vastmaken
aan de trekveer (eventueel extra vast maken met tape).
Vervolgens de trekveer met beleid door 1 persoon terug halen terwijl aan de andere zijde een
tweede persoon de bekabeling invoert.
TIP: eventueel wat afwasmiddel aan de bekabeling doen dit versoepelt het doorvoeren van de
bekabeling.
Wanneer bovenstaande procedure niet wordt gevolgd loopt u het risico dat de trekveer niet door
de leiding te voeren is of dat de bekabeling losraakt met als gevolg dat de loze leidingen niet meer
te bekabelen zijn.
De touwtjes zijn speciaal door ons bedrijf aangebracht zodat is aangetoond dat de loze leidingen
open zijn en om de bovenstaande procedure uit te kunnen voeren voor het bekabelen van de
leidingen.
Bij de oplevering wordt er speciaal op gelet dat er in alle loze leidingen touwtjes zijn aangebracht.
Wanneer na oplevering blijkt dat er touwtjes uit de leidingen weg zijn, afgebroken of vast zitten
doordat bovenstaande procedure niet op de juiste wijze is uitgevoerd kan er helaas geen aanspraak
worden gemaakt op garantie bij Markhorst Elektro B.V.
Wanneer bovenstaande procedure op de juiste wijze wordt gevolgd zijn op een eenvoudige manier
de loze leidingen te bekabelen.
Het touwtje kan ook een zwarte VD-draad zijn.
Wij wensen u veel succes met het bekabelen van de loze leidingen.
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