
ANVändning

Orion-ATV-T

Orion-ATV är ett kvadratiskt frånluftsdon för montage i undertak. 

Utförande

Orion-ATV har en demonterbar frontplatta, standardmönstret i frontenär kvadratiskt, cirkulärt mönster kan levereras som special.Donkroppen
levereras med toppanslutning som standard, alternativtmed sidoanslutning.Orion ATV tillverkas som standard anpassad för att passa i bärverk
medT-profil men kan även fås för bärverk typ:DC, DG, DS och EK, se figur 2 och beställningskod. 

Orion-ATV med anslutningslåda Luna

Vi rekommenderar användning av vår anslutningslåda Luna för att uppnå bättre ljuddämpning, reglerings- och mätmöjligheter. Luna är
en rektangulär anslutningslåda med demonterbart spjäll som ger tillgång till den anslutande kanalen. Spjället låses i önskad position.

Utförande

Anslutningslåda Luna har spjäll och mätuttag för injustering.Lådan är isolerad med en ljudabsorbent i polyester och kan fås med en eller tvåsteg
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in- och utlopp. Lådan kan även fås med utvändig kondensisolering. Finns även i lågbyggande utförande [UI]. Detta utförande ger en
kapacitetssänkning på ca 20 %. Avståndet mellan don och låda kan ökas med upp till 35 cm utan att vajer och mät-slang måste förlängas.

Orion-ATV-S

Orion-ATV-S är ett kvadratiskt frånluftsdon med sidoanslutning för montage i undertak.                                                                                            Orion-ATV-S är inte utrustad
med mätslang, utan injusteras med t.ex. ett VAV-spjäll före donet. 

Utförande

Orion-ATV-S har en demonterbar frontplatta, standardmönstret i fronten är kvadratiskt, cirkulärt mönster kan levereras som special. Donet
levereras komplett med don och anslutningslåda. Standard undertaksvariant är typen TA som är anpassad för bärverk med T-profil men kan
även fås i andra undertaksvarianter, typ: DC, DG, DS och EK, se figur 6 och beställningskod. 

BESKRIvning

Orion-ATV-T

Material och ytbehandling

Front, takplatta och donkroppen är tillverkad av plåt. Anslutningsstosen på donet har påmonterad EPDM-gummipackning. Frontplåten är infäst i
donet med hjälp av magneter. Donet är lackerat i RAL 9003 - glans 30 både invändigt och utvändigt. Andra färger kan levereras om så önskas.

Orion-ATV med anslutningslåda Luna

Material och ytbehandling

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

Orion-ATV-S

Material och ytbehandling

Donet och anslutningslådan är tillverkat av plåt. Anslutningen på donet har påmonterad EPDM-gummipackning. Lådan är isolerad med en
ljudabsorbent av polyester invändigt. Infästningspunkterna i ventilkroppens hörn är tillverkade av plast. Frontplåten är infäst i donet med hjälp
av magneter. Donet är lackerat i RAL 9003 - glans 30 både invändigt och utvändigt. Andra färger kan levereras om så önskas.
Anslutningslådan levereras i galvaniserat utförande. Andra färger kan levereras vid önskemål.
 

MONTERING

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

upphengningskonsolen i bakkanten på lådan med gäng-stag eller band, se figur 8.

TEKNISK INFORMATION
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