
Troldtekt®-högtalare
Dold, integrerad installation i Troldtekt®-akustiktak

MONTERINGSANVISNING

TROLDTEKT®-HÖGTALARE

NXT-PLATTA INTEGRERAD OCH DOLD 
I TROLDTEKT®-AKUSTIKPLATTA

Monteringsanvisning    Augusti 2015    Page 1/4 www.troldtekt.se



LEVERANSKONTROLL

Kontrollera att följande komponenter ingår i leveransen och att de är felfria och utan skador.

Kontakta leverantören direkt om det fi nns synliga defekter eller skador på produkterna.

Troldtekt-högtalare
Högtalarna är integrerade i Troldtekt-akus-

tikplattorna, och utrustade med anslutning-

ar för dubbelhögtalare. Akustikplattan och 

högtalarna är ihoplimmade till en enda en-

het som inte går att ta isär.

Troldtekt-subwoofer
Troldtekt-högtalarna kan användas separat, 

men optimal ljudkvalitet fås om högtalarna 

kombineras med en Troldtekt-subwoofer.

Den platta Troldtekt-subwoofern kan använ-

das som fristående enhet, t.ex. under möb-

ler, eller kan döljas innanför taket.

KRAV FÖR 
FÖRSTÄRKARE

Förstärkaren måste ha två högtalarportar 

(med en vänster- och en högerutgång för var-

je port), eller med en subwoofer-/linjeutgång.

INSTALLATION 
AV HÖGTALARE

1.  Anslutning till förstärkare.
Förstärkaren måste vara avstängd under

installation och anslutning. Anslut varje

högtalare till förstärkaren så som visas i

installationsritningen på nästa sidan (dvs.

på samma sätt som med vanliga högtalare).

Troldtekt-högtalarna kan användas utan

Troldtekt-subwoofern. I ett sådant scenario

bortser du från den vänstra delen av ritningen.

Anslut kablarna till högtalarplattorna, med

pluskabeln (+) kopplad till plusterminalen

och minuskabeln (-) kopplad till minuster-

minalen på förstärkarens högtalarutgång.

2. Placering av högtalarplatta
För att få bästa möjliga stereoljud rekommen-

derar vi att du placerar högtalarplattorna

symmetriskt i förhållande till någon av rum-

mets symmetriaxlar. För att få enhetligt ljud

i hela rummet rekommenderar vi att du pla-

cerar den ena högtalaren i mittpunkten för

den ena halvan av rummet, och den andra 

högtalaren i mittpunkten för den andra 

halvan av rummet. För att undvika oönskade 

vibrationer mot hårda väggytor bör du inte 

placera högtalarplattorna direkt mot en 

vägg eller nära takets kant mot vägg (ca 

1 st/30 m2). För lägre takhöjder än 2,3 m 

kanske du måste använda fl er högtalare 

för att uppnå enhetligt ljud i rummet. 

3. Installation av högtalarplattor i ett
Troldtekt-akustiktak
Högtalaren är integrerad i en Troldtekt-akustik-

platta av samma typ som de andra akustik-

plattorna i vårt system. Sträva efter att dölja

högtalarplattans kablar ovanför plattorna.

Troldtekt-högtalarna kan användas se-
parat, men optimal ljudkvalitet fås om 
högtalarna kombineras med en Trold-
tekt-subwoofer.

INSTALLATION 
AV SUBWOOFER

4. Strömförsörjning och anslutning till
förstärkare
Anslut subwoofern till förstärkaren enligt

installationsritningen på nästa sida. Anslut

subwoofern till ett 230 V nätuttag.

5. Konfi gurering
Välj Auto för effekten (Power). Ställ in volym,

fas och frekvens med hjälp av ställskruvarna

på subwooferns baksida. För att hitta rätt

basinställning kan du spela upp välbekant

musik vid önskad volym. Justera sedan basoch

volymnivåerna tills ljudet från subwoofern

överensstämmer med ljudet från högtalar-

plattorna.

6. Placering
Subwoofern kan döljas bakom Troldtekt-

akustiktaket eller placeras direkt på golvet,

t.ex. under en soffa. Placera subwoofern i ett

hörn om du vill öka baseffekten. Subwoofern

är mer skrymmande än högtalarplattorna – fri

höjd ovanför akustikplattorna måste vara

minst 170 mm om subwoofern ska döljas i 

taket. Om takhöjden ovan plattorna är för 

liten, t.ex. eftersom taket innehåller isolerings-

material, kan du ta bort isoleringsmaterialet 

ovanför subwoofern. I en sådan situation 

bör du montera ett isoleringsskydd gjort av 

brandsäker gipsskiva (min. 2×12 mm). Minsta 

invändiga mått för en sådan gipskassett är: 

höjd: 190 mm, bredd: 470 mm och längd: 500 

mm. Kom ihåg att förlänga eventuell befi ntlig

ångspärr runt gipskassetten. Gipskassetten är

ett krav för att säkerställa överensstämmelse

med brandskyddsregler.

Obs! Om subwoofern monteras i golv kan 
basljud sprida sig till intilliggande rum.

7. Installation av Troldtekt-akustiktak
För korrekt installation av takplattor, se
installationsanvisningarna för den aktuella
typen av Troldtekt-tak.

Anvisningar fi nns på www.troldtekt.se
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Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J 

Tel +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.com
www.troldtekt.se

EFTER 
INSTALLATION

Felsökning:
Systemet startar inte
1.     Kontrollera att alla elkablar är korrekt

anslutna till förstärkaren/subwoofern/

CD-spelaren osv.

Systemets indikatorlampor tänds men 
förstärkaren fungerar inte
1. Kontrollera volyminställningarna.

2.  Kontrollera att förstärkarreglaget för val

av källa är korrekt ställt.

3.  Kontrollera att kablarna är korrekt

anslutna till IN-/UT-terminalerna.

Problem inträffar när ljudet höjs
1.  Kontrollera att kablarna mellan subwoofern

och förstärkaren är korrekt anslutna.

2.  Kontrollera att högtalarkablarna är

korrekt anslutna.

TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER

Högtalarplatta

Mått
25/53 x 600 x 600/1200 mm 

(eller enligt överenskommelse) 

35/63 x 600 x 600/1200 mm 

(eller enligt överenskommelse)

Effekt
30 / 35 W RMS – 150 W max.

Känslighet 
85 dB vid 2,83 V / 1 m

Max. ljudeffekt 
101 dB vid 1 m

Impedans  
8 ohm

Frekvensområde
90 Hz–20 kHz (-6 dB)

Filter
Highpass 12 dB/oktav

Skydd
Automatisk överlastskydd

Fördelning  
> 170 grader

100 V
Möjlighet att ansluta till 100 V-försörjning om 

linjetransformator köps till

Subwoofer

Mått
465 × 490 × 125 mm (170 mm med ledning)

Effekt
80 W RMS – 240 W max.

Max. ljudeffekt  
90 dB vid 1 m

Impedans  
4 ohm 

Frekvensområde  
45 Hz–200 Hz (-6 dB)

Nätspänning
110/230 V/120 W

Vikt
13 kg

100 V
Möjlighet att ansluta till 100 V-försörjning om 

linjetransformator köps till

ÖVRIG INFORMATION Vi reserverar oss mot fel, utelämningar eller 

ändringar i informationen.

Den senaste versionen av de här installa-

tionsanvisningarna kan laddas ner från 

www.troldtekt.com, där det även fi nns 
installationsanvisningar för andra produkter 

från Troldtekt.


