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AVANTAGE

KAMOUFLAGE

≥ 105 mm

≥ 105 mm

A = 2 x e + 20 mm

(W+A) x (H+A) mm

A = 2 x e + 20 mm

(W+A) x (H+A) mm
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EASY-KAP

KAMOUFLAGE

AVANTAGE

Mortar
A=100 mm

A=20 mm

(W+A) x (H+A) mm

A=20 mm

(W+A) x (H+A) mm

Mortar
A=100 mm
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INNEHÅLL
Monteringsbilder
Montering
Montering i schakt
Montering schakt (betong)
Montering av lucka i ram
MONTERING
Montering av ram i schakt

(bild A )

1. Gör en öppning (W+A) x (H+A) mm. A = 2 x tjocklek kanaldel (e) + 20 mm.
Montera en kanaldel av samma typ och tjocklek som kanalen minst 105 mm djup i öppningen.
2. Sätt fast de medföljande fästplattorna
. upp och nedtill på ramen genom att vika dessa mot kanaldelen.
Skruva fast monteringsramen med spånskruv (6 x e) mm mot kanaldelen.
Se till så att ramen inte skadas under monteringen. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som
monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.

Montering av ram i betong schakt

(bild B )

1. Vid tätning av monteringsramen:
Gör en öppning med måtten ( W+20) x (H+20) till (W+100) x (H+100) mm
Vid skruvning av monteringsramen:
Gör en öppning med måtten (W+20) x (H+20) mm.
2. Vid tätning av monteringsramen:
Belägg öppningen med murbruk.
Sätt fast de medföljande fästplattorna upp och nedtill på ramen genom att vika dessa mot kanaldelen.
Skruva fast monteringsramen med spånskruv (6 x e) mm mot kanaldelen.
Se till så att ramen inte skadas under monteringen. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som
monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.
Vid skruvning av monteringsramen:
Sätt fast de medföljande fästplattorna upp och nedtill på ramen genom att vika dessa mot kanaldelen.
Skruva fast monteringsramen med spånskruv (6 x e) mm mot kanaldelen.
Se till så att ramen inte skadas under monteringen. Den färdiga öppningen måste ha samma storlek som
monteringsramen (W+10) x (H+10) mm.

Installation

Montering av lucka i inbyggnadsramen
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(Bild C)

1. Skruva loss hörnstagen och vik plattorna i ramen.
3. Placera och öppna luckan i monteringsramen. För VM magnet: ta bort nyckeln från låset för att
öppna luckan.
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2. Rotera de 4 fastsättningsplattorna 90° (till upprätt position).

Montera luckan till ramen med de fyra medföljande skruvarna enligt bilden.
Åtdragning av skruvarna trycker luckan mot väggen. Det går även att justera vinkeln på luckan.
Anslut mekanismen enligt kopplingsschemat.
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Testa funktionen på luckan.

Product installation guidelines:

Kamouflage

Avantage

Avantage DP

