






ANVENDELSE

Siv-inn Aula 100 og 125 er primært beregnet for å dekke behovet ved en sitteplass, som vist figur 1A. Siv-inn Aula 400, 500 og 600 er beregnet
for lave opptrinn, som vist figur 1B. Siv-inn Aula 2000 er også beregnet for lave opptrinn, men for sammenhengende montasje, som vist figur
1C.

Utførelse
Aula-100 og 125 er i sirkulær utførelse med anslutning Ø100 og Ø125, festepakning påmontert som standard. Aula-400, 500 og 600 er i
rektangulær utførelse med separat fordelingskammer. Frontrista er utstyrt med pakning på undersiden og i hver ende, og perforert med
kløvermønster. I tillegg er kanten på oversiden perforert for å sikre kort nærsone. Aula-2000 er i rektangulær utførelse og med
bakenforliggende fordelingskammer i dim 400, 500 eller 600. Lakkerte festeskruer er standard. Aula-2000 leveres i standardlengder på 2000
mm med løse skjøtelasker og endestykker. Tilpasningslengder kan leveres på forespørsel.
 

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling
Produktene består av galvaniserte stålplater lakkert som standard med RAL 9003 - glans 30. Annen farge og materiale kan leveres på
forespørsel.

INSTALLASJON

SIV-INN AULA-100-125 

Siv-inn Aula-100 er utstyrt med festepakning som forenkler montasjen vesentlig i og med at ventilen festes ved å trykke inn og vri som vist på
fig. 4.

SIV-INN AULA-400-500-600 OG SIV-INN AULA-2000 

Anslutningskammeret monteres direkte i utsparingen i vegg eller opptrinn, deretter festes fronten vha. medfølgende skruer. Se fig. 5 og 6.

TEKNISK INFORMASJON

SIV-INN AULA

FORTRENGNINGSVENTIL

Solid og rengjøringsvennlig
I sirkulær utførelse – Aula 100/125
I rektangulær utførelse – Aula 400, 500 og 600
I løpende lengde – Aula 2000
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