
ANVENDELSE

SIV-INN 1

Tilluftsenheter type Siv-inn 1 er konstruert for utenpåliggende veggmontasje, og kun beregnet for fortrengningsventilasjon. Ved anslutning fra
gulv vendes enheten og et pyntedeksel plasseres på toppen.

Utførelse
Siv-inn 1 består av sokkel, tilluftsenhet, hoved-deksel med skjøtelask, og teleskopdeksel øverst. Fronten er perforert med det
designbeskyttede kløvermønstret. Standardutførelsen dekker takhøyder mellom 2,3 og 2,9 m (inkl. sokkel på 75 mm).

SIV-INN 1 OG SIV-INN 2000

TILLUFTSENHET

Deksler med veggfeste og justerbar høyde
Rengjøringsvennlig – inspeksjonsluke er standard
Front og deksel monteres/demonteres uten verktøy
Siv-inn 2000 har en særdeles enkel montasje

Hjem > Produkter > Fortrengningsventiler > Fortrengningsventiler > Siv-inn 1 og Siv-inn 2000

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/fortrengningsventiler-60732a07cbce0aa3
https://www.trox.no/fortrengningsventiler/fortrengningsventiler-66728270f1d5188c
https://www.trox.no/fortrengningsventiler/siv-inn-1-og-siv-inn-2000-3fe663beaaffd711






SIV-INN 2000

Siv-inn 2000 er i prinsippet en komplett Siv-inn 1 enhet, dvs. med spjeld, måleuttak og lyddemper.

Utførelse
Siv-inn 2000 består av en komplett tilluftsenhet med teleskopdekselet øverst, sokkel leveres som tilbehør. Fronten er perforert med design-
beskyttet kløvermønster. Standard utførelse dekker takhøyder mellom 2,3 og 2,9 m (inkl. sokkel på 75 mm).
 

BESKRIVELSE

SIV-INN 1

Materiale og overflatebehandling
Samtlige deler er produsert i stål. Enheten er lakkert i RAL 9003 - glans 30.

SIV-INN 2000

Materiale og overflatebehandling
Samtlige deler er produsert i stål. Enheten er lakkert i RAL 9003 - glans 30.

INSTALLASJON

Demonter enhetens front (7). Fest enheten, vha. skruer igjennom ventilenhetens (2) rygg. Deksel for avdekning av tilførselskanal monteres på
samme måte som ventilenheten. Dersom LSM monteres anbefales det å montere skyvbar skjøtenippel type SSP. Senere inspeksjon/-
rengjøring vil da være enkel å utføre.

Pos. nr. i fig. 5:
1. Sokkel. 

2. Ventilenhet.

3. Rygg for deksel.

4. Lister for tilpasningsdeksel. 

5. Tilpasningsdeksel.

6. Skjøtelask.

7. Fron.

8. Deksel.

9. LSM (LSR)

10. Skyvbar skjøtenippel.

 

TEKNISK INFORMASJON
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