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46 Lysrørsarmatur    Opmålingsregler 

Alle armatur er inkl. maks. 5 ledningsforbindelser i armaturet, hvis ikke andet er angivet. 

Ledningsforbindelser ud over 5 i armaturet opmåles som enhedsrelateret ydelse. 

Ledningsforbindelser af tilledning i tilslutningssted (roset, dåse eller lign.) opmåles som enhedsrelateret 

ydelse til tilslutningsstedet. 

Alle dele der er leveret med armaturet er medtaget i tiden for armaturet. 

Alle dele – skærm, lyskilde osv. – der ikke er leveret med armaturet skal måles op særskilt. 

Opmåling af armatur på bygningsdel. 

Armatur på bygningsdel opmåles efter montagekoderne 30, 60, 70, 71, 80. 

Armatur med armatur beslag påsat håndteres således: 

Hvis beslaget er medfølgende armaturet, er tiden for at påsætte beslaget på armaturet med i tiden for 

opsætning på bygningsdelen. 

Hvis beslaget skal bestilles særskilt, opmåles dette efter montagekode 03 for påsætning på armaturet, og 

armaturet opsættes på bygningsdel. 

Opmåling af armatur nedhængt fra betonloft i wire. 

Wiren er fastgjort fra krog i loft til FO-ophæng i armatur. 

Armaturet opmåles som opsat på bygningsdel efter montagekode 30, 60, 70, 71, 80. 

Ved valg af armatur kommer der en pop op med mulighed for at vælge - nedhængt i wire. 

ydelsen - nedhængt i wire - indeholder tiden for at opsætte en krog i stedet for en skrue, og tiden for at 

nivellerer armaturet. 

 

 

Ledningsforbindelse af tilledning opmåles 

som enhedsrelateret ydelse i 

tilslutningssted. 

Tilledning opmåles efter montagekode 03. 

Wire opmåles i meter efter montagekode 

03. 

Wirelåse opmåles i stk. efter 

montagekode 03. 

FO-ophæng opmåles i stk. efter 

montagekode 03. 
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Ophængning af armatur i gevindstang. 

 

Loftophæng sættes på bygningsdel(montagekode 25, 30, 60, 70, 71, 80, 85)og måles i stk. 

Gevindstang vælges og der bruges montagekode 03 – dette er kun håndteringstiden for gevindstangen- der 

kommer en pop op ved valg af gevindstang. 

 

Kryds af i de mængderelaterede ydelser der skal bruges. 

Overskæring af gevindstang måles i stk. 

Male overskæringer og huller måles i stk. 

Ophægningspunkter er en sammensat tid der indeholder tid for at spænde møtrikker i loftophænget og 

justere højden. Ophængningspunkter måles i stk.  

Beslag til armatur skal, hvis det ikke medfølger armaturet, måles op og måles i stk. 

Fastgørelse af armatur på gevindstang er montagekode 25. 

Armaturet skal opsættes enten med montagekode 25, hvis det fastgøres med skrue/bolte og møtrik, og 

montagekode 30 hvis det fastgøres med selvborende/skærende skruer. 
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Monterer indbygningsarmatur. 

Et indbygningsarmatur har montagekode 03 – der kan ikke gøres andet ved det end placerer det i 

nedhængt loft. 

Skulle der være forskelle i måde at montere indbygningsarmaturet, vil tiden for montering være forskellig 

for to næsten ens produkter. Tiden er materialespecifikt studeret og det enkelte produkt kan derfor godt 

have en anden tid end et næsten ens produkt. 

 

 

  
Nogle armaturer kan kun monteres med eks. Winsta installationsstikforbindelser, andre kun med 

ledningsforbindelser og nogle med begge muligheder. Billederne ovenfor viser to forskellige måder at 

monterer armaturerne. 

Ved valg af det opsatte armatur vil tiden indeholde den monteringsform der er mulig, hvis der er mulighed 

for begge monteringsformer, vil der komme en pop op og der vælges hvilken montageform der benyttes. 

 


