Για την ομαλή λειτουργία των στομίων κλιματισμού απαιτείται η σωστή τους τοποθέτηση
η οποία μπορεί να γίνει, για τους περισσότερους τύπους, με τους ακόλουθους τρόπους:
Α: Στήριξη με βίδες
Β: Κρυφή στήριξη επισκέψιμων στομίων
Γ: Κρυφή στήριξη με «Π» και με ελατήρια
Δ: Ειδικές περιπτώσεις

Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΟΡΑΤΕΣ ΒΙΔΕΣ
In this case the grille frame has
holes from which we fix it with screws.
With this way we have a very stable
fixing. The number of holes varies
according to the grille size (Drawing - 1).
If the size of the grille is big we can
make the grille in 2 parts. In the grilles
Ε12, Ε17 and the diffusers S, SL this is
possible without intermediate flanges
(Drawing - 2). The fixing with visible
screws is possible for all types of
grilles/diffusers. The fixing way with
visible screws is visible in detail for
some grilles types in the Drawing – 3.

Drawing – 1

Drawing - 2

FIXING SCREW

Drawing – 3

Β. ΚΡΥΦΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ (-E)
Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν
θέλουμε να υπάρχουν ορατές βίδες στο
στόμιο, το ανοίγουμε και το βιδώνουμε από
τον λαιμό στην οπή όπως φαίνεται στο
Σχ.4. Έτσι καταφέρνουμε να στηρίξουμε το
στόμιο
χωρίς
ορατές
βίδες.
Στην
παραγγελία θα πρέπει να αναφέρετε ‘’χωρίς
τρύπες για βίδες’’ ή ‘’-ΧΤ’’.
Σχήμα - 4

Γ1. ΚΡΥΦΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΜΕ «Π» (-KΣΠ)

E12-KΣΠ

Γ2. ΚΡΥΦΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΜΕ
ΕΛΑΤΗΡΙΑ (-KΣE)

T2Π-KΣE

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΜΒ

AMB - KO

AMB - KA

AMB - KL

AMB - KSR

AMB - O

MLD & RF
(Στις περιπτώσεις 1 και 3 αναφέρετε –XT στον κωδικό)

SL

ΚΡΥΦΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΕ ÓÔÅÑÅÙÓÇ
ÁÐÏ ÔÏ Í ËÁÉÌ Ï
ÔÏ Õ ÓÔÏ Ì ÉÏ Õ

ΚΡΥΦΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ''Π''

O

ΚΡΥΦΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
(-XT)

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΟΡΑΤΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΟΡΑΤΕΣ ΒΙΔΕΣ

