
HUSFORENINGEN SYD

DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM.   JUNI 2012

Hus

nr Bemærkninger Bemærkninger

Lodret 

over Vandret Lodret Vandret Lodret

venstre højre bordplade fra fra fra fra

skaktvæg skaktgulv skaktvæg skaktgulv

Lyneborggade 21

st.th 6 131

Umiddelbart tilgængelig bag låge. Topplade er 

fjernet.                                                                 

Nye spots er monteret under hylde over vask. 

Transformer er umiddelbart tilgængelig for 

disse i krukke på hylden. 15 217

Vanskeligt tilgængelig på grund af stålstang 

i kant af lem til teknikskakt, og man skal ind og 

stå i skakten for at nå transformer.                                                  

Pas på frie varmerør i bund af skakt.

1.tv 8 131
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 209
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.tv 9 135
Placeret vandret på topplade.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 209

Vanskeligt tilgængelig på grund af meget 

smal åbning til teknikskakt (24 cm), og man 

skal ind og stå i skakten for at nå transformer.                                                  

Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.th 9 130
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.tv 8 131
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

4.th 10 129
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

4.tv 7 130
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 30 192
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

5. 9 113
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 12 224 Tilgang rimeligt let stående inde i teknikskakt.               

Lejlig-

hed

midt kogeplade

Baderum

Mål i cm til kant af transformer

Teknikskakt til venstre Teknikskakt til højre

Mål i cm til kant af transformer

Køkken

Vandret  fra
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Hus

nr Bemærkninger Bemærkninger

Lodret 

over Vandret Lodret Vandret Lodret

venstre højre bordplade fra fra fra fra
skaktvæg skaktgulv skaktvæg skaktgulv

Lyneborggade 23

st th 12 129
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 218
Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til 

skakt, og transformator kan ikke nås.

st.tv 12 129

Placeret vandret bag demonterbar topplade. 

Separat let tilgængelig transformator ligger løst 

på overside nye skabe over køkken-vask og 

forsyner spots under disse skabe.                             14 216
Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til 

skakt, og transformator kan ikke nås.

1.th  -  -  -

Transformator hænger løst, men kan nås ved 

at trække i forsyningsledning bag demonterbar 

topplade bag låge. 16 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

1.tv  -  -  -

Transformator hænger løst, men kan nås ved 

at trække i forsyningsledning bag demonterbar 

topplade bag låge. 15 209
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.th  -  -  -

Transformator hænger løst, men kan nås ved 

at trække i forsyningsledning bag demonterbar 

topplade bag låge. 15 209
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.tv 14 100

Sidder langt nede, men kan nås bag topplade, 

ellers skal også midtersektionen demonteres.                                                       

Beboer har monteret nye skabe over 

køkkenvask med spots.                    

Transformer er utilgængelig, og køkkenskab 

skal tages ned for adgang.
15 211

Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.th  -  -  -
Transformer ligger løst ovenpå emhætte. Nås 

ved at fjerne nederste plade bag låge. 16 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.tv  -  -  -

Transformator hænger løst, men kan nås ved 

at trække i forsyningsledning bag demonterbar 

topplade bag låge. 16 209
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

4.th  -  -  -

Transformer hænger løst, men kan nås ved at 

trække i forsyningsledning bag demonterbar 

topplade bag låge. 16 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

4.tv  -  -  -

Transformator hænger løst, men kan nås ved 

at trække i forsyningsledning bag demonterbar 

topplade bag låge. 15 214
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

5. 10 115
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 12 215 Tilgang mulig stående inde i teknikskakt. 

Lejlig-

hed

Køkken Baderum

Mål i cm til kant af transformer Mål i cm til kant af transformer

Vandret  fra Teknikskakt til venstre Teknikskakt til højre

midt kogeplade
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Hus

nr Bemærkninger Bemærkninger

Lodret 

over Vandret Lodret Vandret Lodret

venstre højre bordplade fra fra fra fra
skaktvæg skaktgulv skaktvæg skaktgulv

Lyneborggade 25

st.th 10 126
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 218
Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til 

skakt, og transformator kan ikke nås.

st.tv 10 126
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 216
Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til 

skakt, og transformator kan ikke nås.

1.th 10 127
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

1.tv 9 127
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 206
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.th 8 98

Placeret vandret på bagvæg noget nede og 

svær at nå uden demontering af midter-

sektion. Topplade bag låge skal demonte-res 

under alle omstændigheder for adgang.                                          16 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.tv 8 96

Placeret vandret på bagvæg noget nede og 

svær at nå uden demontering af midter-

sektion. Topplade bag låge skal demonte-res 

under alle omstændigheder for adgang.                                          16 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.th 9 131
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 205
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.tv 8 127
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

4.th 8 130
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 205
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

4.tv 11 128
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 206
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

5. 12 112
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 12 218 Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

Lejlig-

hed

Køkken Baderum

Mål i cm til kant af transformer Mål i cm til kant af transformer

Vandret  fra Teknikskakt til venstre Teknikskakt til højre

midt kogeplade
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Hus

nr Bemærkninger Bemærkninger

Lodret 

over Vandret Lodret Vandret Lodret

venstre højre bordplade fra fra fra fra

skaktvæg skaktgulv skaktvæg skaktgulv

Lyneborggade 27

st mf

Ny ejer har fået monteret nyt køkken med nye 

spots. Transformer er ikke unmiddelbart 

tilgængelig, og formentlig placeret bag plade 

over skabe, og plade er ikke umiddelbart 

demonterbar. 45 220
Utilgængelig. Placeret midt for på væg 45 cm 

inde i skakten skråt til venstre.

st th 11 124
Placeret vandret på bagvæg over kogeplade.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 216

Utilgængelig, da der er en meget smal 

åbning til skakten, som ikke tillader adgang, og 

man skal stå i skakten for at nå transformer.

st tv 4 129

Transformer for 3 spots er placeret vandret på 

bagvæg bag demonterbar topplade bag låge.                                                      

Bag plade over skabe er monteret yderligere 

en transformer for øvrige spots, og den er ikke 

umiddelbart tilgængelig.                                               80 218
Utilgængelig. Placeret midt for, 80 cm inde til 

højre på væg, 218 cm over skaktgulv.

1.mf

Bag plade over skabe er monteret en 

transformer for spots, og den er ikke 

umiddelbart tilgængelig.                                               82 207
Utilgængelig. Placeret midt for, 82 cm inde til 

højre på væg, 207 cm over skaktgulv.

1.th  -  -  -
Transformer hænger løst, men kan nås bag 

demonterbare topplade bag låge. 45 208
Utilgængelig. Placeret midt for på væg 45 cm 

inde i skakten skråt til venstre.

1. tv 15 116
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 206

Vanskeligt tilgængelig på grund af meget 

smal åbning til teknikskakt (25 cm), og man 

skal ind og stå i skakten for at nå transformer.                                                  

Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.mf  -  -  -

Bag plade over skabe er monteret en 

transformer for spots, og den er ikke 

umiddelbart tilgængelig.                                               80 202
Utilgængelig. Placeret midt for, 80 cm inde til 

højre på væg, 202 cm over skaktgulv.

2.th 8 128
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 45 205
Utilgængelig. Placeret midt for på væg 45 cm 

inde i skakten skråt til venstre.

Vandret  fra Teknikskakt til venstre

Lejlig-

hed

Køkken Baderum

Mål i cm til kant af transformer Mål i cm til kant af transformer

Teknikskakt til højre

midt kogeplade
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Hus

nr Bemærkninger Bemærkninger

Lodret 

over Vandret Lodret Vandret Lodret

venstre højre bordplade fra fra fra fra
skaktvæg skaktgulv skaktvæg skaktgulv

Lyneborggade 27

2.tv 15 116

Transformer er udskiftet og placeret på 

samme sted som oprindelige på bagvæg. 

Topplade demonteres for adgang. 16 209

Tilgang mulig for slank elektriker stående inde i 

teknikskakt.                                                         

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.mf 10 129

Transformator for 3 spots er placeret vandret 

på bagvæg bag demonterbar topplade bag 

låge.                                                                                           

Bag plade over skabe er monteret yderligere 

en transformer for øvrige spots, og den er ikke 

umiddelbart tilgængelig.                                               80 198
Utilgængelig. Placeret midt for, 80 cm inde til 

højre på væg, 198 cm over skaktgulv.

3.th 11 120
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 45 204
Utilgængelig. Placeret midt for på væg 45 cm 

inde i skakten skråt til venstre.

3.tv 8 128
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

4.mf 10 125

Ny transformator til forsyning af alle 7 spots i 

køkken er monteret, hvor den ene oprindelige 

transformator var placeret.   Topplade bag 

låge demonteres for adgang. 80 202
Utilgængelig. Placeret midt for, 80 cm inde til 

højre på væg, 202 cm over skaktgulv.

4.th 12 130
Ny opsat vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 45 205
Utilgængelig. Placeret midt for på væg 45 cm 

inde i skakten skråt til venstre.

4.tv 11 129
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 25 187
Bag på væg 25 cm til venstre.                                           

Let tilgængelig.

5.
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Bag på væg  til venstre.                                           

Let tilgængelig.

Vandret  fra Teknikskakt til venstre Teknikskakt til højre

midt kogeplade

Lejlig-

hed

Køkken Baderum

Mål i cm til kant af transformer Mål i cm til kant af transformer
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Hus

nr Bemærkninger Bemærkninger

Lodret 

over Vandret Lodret Vandret Lodret

venstre højre bordplade fra fra fra fra

skaktvæg skaktgulv skaktvæg skaktgulv

Lyneborggade 29

st th 7 129
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 223
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

st tv 12 135

Oprindelig transformator ved kogeplade er 

placeret vandret på overplade.                           

Topplade bag låge demonteres for adgang.                            

Separat let tilgængelig transformator ligger løst 

på overside skabe over køkkenvask og 

forsyner spots under disse skabe.                                        16 213
Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til 

skakt, og transformator kan ikke nås..

1. th 29 100

Placeret lodret på venstre plade.                                       

På nyt arrangement over køkkenvasken er 

monteret kompaktenhed direkte til 230 V. 16 210

Vanskeligt tilgængelig på grund af meget 

smal åbning til teknikskakt, og man skal ind og 

stå i skakten for at nå transformer.                                                  

Pas på frie varmerør i bund af skakt.

1. tv 9 126
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 109
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.th 7 128

Oprindelig transformator er placeret vandret på 

bagvæg.                                                           

Topplade bag låge demonteres for adgang.                                           

Over køkkenvask er der monteret spots, som 

ikke er forbundet, og transformator for disse 

findes ikke.                                                       15 207
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.tv 9 128
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 211
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.th 8 100

Oprindelig transformator ved kogeplade er 

placeret vandret på bagvæg, noget nede, men 

dog tilgængelig ved demontering af topplade.                                                          

Separat let tilgængelig transformator ligger løst 

på overside skabe over køkkenvask og 

forsyner spots under disse skabe.                14 206
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.tv  -  -  -
Transformator hænger løst, men kan nås bag 

demonterbare topplade bag låge. 15 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

4.th 9 126
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 30 198 Let adgang i teknikskakt

4.tv 11 128
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 215 Let adgang i teknikskakt

Vandret  fra Teknikskakt til venstre

Lejlig-

hed

Køkken Baderum

Teknikskakt til højre

midt kogeplade

Mål i cm til kant af transformer Mål i cm til kant af transformer
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Hus

nr Bemærkninger Bemærkninger

Lodret 

over Vandret Lodret Vandret Lodret

venstre højre bordplade fra fra fra fra

skaktvæg skaktgulv skaktvæg skaktgulv

Lyneborggade 31

st th 9 135
Placeret vandret på overplade.                                         

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 208
Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til 

skakt, og transformator kan ikke nås..

st tv 7 132

Placeret vandret på overplade.                                         

Topplade bag låge demonteres for adgang.                        

På nyt arrangement over køkkenvasken er 

monteret kompaktenhed direkte til 230 V. 15 217
Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til 

skakt, og transformator kan ikke nås..

1. th 29 85

Lodret monteret på venstre side af skabsvæg, 

vanskelig tilgængelig, men dog muligt via 

demontering af øverste og midterste 

skabsplade. 15 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

1. tv 8 128
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 208
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.th 9 128
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 203
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.tv 10 127
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 14 207
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.th 10 128

Oprindelig transformer er placeret vandret på 

bagvæg over kogeplade bag demonterbar 

topplade.                                                          

Ny hylde monteret over vask med nye spots 

og tilhørende transformator tilgænge-lig 

liggende på hylden. 16 205
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.tv 10 129 Placeret vandret på bagvæg.                                        16 207
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

4. 10 129
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 17 225 Let tilgang stående inde i teknikskakt.               

midt kogeplade

Køkken Baderum

Mål i cm til kant af transformer Mål i cm til kant af transformer

Teknikskakt til højre

Lejlig-

hed

Vandret  fra Teknikskakt til venstre
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Hus

nr Bemærkninger Bemærkninger

Lodret 

over Vandret Lodret Vandret Lodret

venstre højre bordplade fra fra fra fra
skaktvæg skaktgulv skaktvæg skaktgulv

Lyneborggade 33

st th 10 135
Placeret vandret på overplade.                                         

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 209
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

st tv 8 128
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 218
Utilgængelig. Stålstang forhindrer adgang til 

skakt, og transformator kan ikke nås..

1.th 10 130
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 204
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

1.tv 9 129
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 15 210
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.th 8 128
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 205
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

2.tv 9 128
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 14 204
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.th 7 128
Placeret vandret på bagvæg.                                          

Topplade bag låge demonteres for adgang. 16 193
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

3.tv  -  -  -
Transformator og spots er fjernet.                            

Nyt køkken uden spots monteret 16 196
Tilgang mulig stående inde i teknikskakt.               

NB! Pas på frie varmerør i bund af skakt.

Lejlig-

hed

Køkken Baderum

Mål i cm til kant af transformator Mål i cm til kant af transformator

Vandret  fra Teknikskakt til venstre Teknikskakt til højre

midt kogeplade


