




Användning

Orion-Opus

Orion-Opus är ett kvadratisk tilluftsdon för montage i undertak. Orion-Opus har mycket god induktion och lämpar sig för såväl konstant som
variabel luftmängd.

Utförande

Orion-Opus har demonterbar frontplåt med Opus-dysor och levereras med 4 olika dysinställningar: rotation, 1-vägs, 2-vägs 180º eller 2-vägs
90º. Se beställningskod och figur 3. Orion-Opus tillverkas som standard anpassad för T-profilundertak, men kan även fås anpassad även för
andra undertaksvarianter, typ: DC, DG, DS och EK, se figur 2 och beställningskod.
Donfronten kan levereras med integrerad närvarogivare.
Produktblad for närvarogivaren finns på vår hemsida: www.trox.se

Orion-Opus med anslutningslåda Luna
 
Vi rekommenderar användning av Luna anslutningslåda för att uppnå bättre ljuddämpning och regler- och mätmöjligheter. Luna är en
anslutningslåda med demonterbart spjäll som ger tillgång till anslutningskanalen. Spjället låses i önskad position.
 
Utförande

Anslutningslåda Luna innehåller spjäll och mätuttag. Lådan är isolerad med en ljudabsorbent i polyester och kan fås med en eller två
måttförändringar mellan in- och utlopp. Luna kan även fås med utvändig kondensisolering. Lågbyggande utförande [UI] är också tillgängligt.
Detta utförande ger en kapacitetssänkning på ca 20 %. Avståndet mellan don och anslutningslåda kan ökas med upp till 35 cm utan att vajer
och mätslang måste förlängas.
 

Beskrivning

ORION-OPUS

Demonterbar frontplatta
Planmontering
Anpassad för olika typer av undertak
Dokumenterad för Luna anslutningslåda
Ljudabsorbent av polyester i anslutningslådan
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Orion-Opus

Material och Ytbehandling

Front, takplatta och donkropp är tillverkad av stål. Anslutningen på donkroppen har påmonterad EPDM-gummipackning. Opus-dysorna i fronten
och infästningspunkterna i donkroppens hörn är tillverkade av plast. Infästningspunkterna har inmonterade hållarmagneter. Hela donet är
lackerat i RAL 9003 - glans 30 invändigt och utvändigt. Andra färger kan levereras på förfrågan.

Orion-Opus med anslutningslåda Luna

Material och Ytbehandling

Luna levereras i galvaniserat utförande, isolerad invändigt på fyra sidor med ljudabsorbent i polyester. Anslutningen har EPDM-gummipackning.
 

MONTERING

Orion-Opus kan monteras i olika typer av undertak eller i tak med gipsplattor, se figur 7. Vid användning av anslutningslåda Luna pendlas
denna fast med gängstång
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