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Produktinformation
Jape Tilluftsdon Golv

Art. nr: 53200
Avsedd för att dölja luftintag i ventilerade golv. 2-delad, bakstycke och front, monteras ihop med 2 st vita skruvar.
Tillhörande filter monteras i den fyrkantiga stosen som är monterat i golvet. Extra filter kan monteras i fronten om
den ska placeras i dammiga miljöer, beställs separat.
Förberedelser:
Jape Golvstos Rekt (art nr 53201) monteras i golvet utmed golvkanalen
enligt anvisningarna och placeras enligt markering på ritning.
Anslutningen skall vara minst 20 mm över färdigt golv, förhöjning (art
nr 53204) kan användas för att komma upp i rätt nivå.
Anslutningsstosen skall monteras så nära väggen som möjligt, max 5
mm mellan vägg och stos. Försegla stosen med exempelvis tejp under
arbetets gång så att damm och smuts inte kommer ner i golvet,
dammsug väl annars. Övergolv läggs innan tilluftsdonet monteras.
Montering:
1. Montera tilluftsdonets bakstycke mellan vägg och stos. Fäst
bakstycket i väggen med skruv och ev plugg (2 st, medföljer).
Anpassa infästningen efter väggens material. Dammsug ev
borrdamm.
2. Montera filtret i stosen, metallpinnar på insidan förhindrar filtret
från att tryckas ned för långt.
3. Fronten sätts på plats och fästes med 2 vita skruvar.



Underhåll:
I samband med funktionstesten vart annat år ska filtret rengöras, byte
av filter sker bara om det är defekt. Rengörs med vatten och milt diskeller rengöringsmedel, skölj ur och låt lufttorka innan återmontering.
•
•
•

Lossa skruvarna och ta bort fronten.
Ta bort filtret och rengör det, byt ut om det är skadat.
Återmontera filter och front.

Tekniska data:
Material:
Färg:
Mått:
Total hålarea:
Vikt:
Förp innehåller även:

Tillbehör:
53205
57220
53204



pulverlackad stålplåt
vit
136 x 95 x 33 mm (b x h x d)
2700 mm²
0,2 kg
Vita frontskruvar (2 st)
Monteringsskruv och plugg (2 st)
Filter, 117 x 23 x 30 (l x b x h) svart.

Filter, tilluftsdon, svart
Filter montering i fronten, 107 x 107 x 10 mm
Förhöjning, stos



Jape Tilluftsdon kan målas med tex. sprayfärg. Slipa med fint sandpapper och måla en eller två gånger. Montera av
locket innan målning och måla delarna separat, återmontera locket när färgen har torkat. Var noga med att inte lägga
på för mycket färg så att hålen täpps igen.
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