
ANVÄNDNING

Siv-inn 1

Tilluftsenhet typ Siv-inn 1 är konstruerad för utanpåliggande väggmontage, och bara lämplig för deplacerande ventilation. Vid golvanslutning vänds
enheten och en täckdel placeras på toppen.

Utförande

Siv-inn 1 består av sockel, tilluftsenhet, hölje med skarvjärn, samt teleskopshölje överst. Fronten är perforerad med det designskyddade klövermönstret.   
                                                                                            Standardutförandet täcker takhöjder mellan 2.3 och 2.9 m (inkl. sockel på 75 mm).

Siv-inn 2000

Siv-inn 2000 är i princip en komplett Siv-inn 1 enhet, dvs. med spjäll, mätuttag och ljuddämpare.

Utförande

Siv-inn 2000 består av en komplett tilluftsenhet med teleskophölje överst, sockel levereras som tillbehör. Fronten är perforerad med designskyddat
klövermönster.                                                                    Standardutförandet täcker takhöjder mellan 2.3 och 2.9 m (inkl. sockel på 75mm)

SIV-INN 1 OG SIV-INN 2000

TILLUFTSDON

Hölje med väggfäste och justerbar höjd.
Underhållsvänlig - inspektionslucka som standard.
Front och hölje monteras och demonteras utan verktyg
Siv-Inn 2000 har en särkilt enkel montering.

Hemsida > Produkter > Deplacerande don > Deplacerande don > Siv-inn 1 og Siv-inn 2000

https://www.trox.no/
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https://www.trox.no/se/deplacerande-don/siv-inn-1-og-siv-inn-2000-cc07558544bfe64f






 

BESKRIVNING

Siv-inn 1

Material och ytbehandling

Samtliga delar är producerade i galvaniserad plåt. Enheten är lackerad i RAL 9003 - glans 30.

Siv-inn 2000

Material och ytbehandling

Samtliga delar är producerade i galvaniserad plåt. Enheten är lackerad i RAL 9003 - glans 30.

MONTERING

Demontera enhetens front (7). Fäst enhetet m.h.a. skruvar genom donenhetens (2) rygg. Hölje för att dölja tilluftskanal monteras på samma sätt
som donenheten. Då LSM monteras bör det monteras ställbar påskjutningsnippel av typ SSP. Detta gör att senare inspektion och rengöring
förenklas.

Pos. nr. i fig. 5:

1. Sockel.
2. Donenhet.
3. Rygg för hölje
4. Lister för passbit. 
5. Passbitshölje.
6. Skarvjärn.
7. Front.
8. Hölje.
9. LSM (LSR)
10. Ställbar påskjutningsnippel.

 

TEKNISK INFORMATION
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