
Преглед на продукта

Фиг. 1: Пример за продукт X-GRILLE modular
(вариант H-F0-L-A11-xx-AG)

1 Прибавка (H-F0)
2 Предна рамка (L)
3 Фиксиране (A11)
4 Приставка (AG)

Важни бележки

Информация за ръководството за монтаж

Това ръководство позволява на експлоата-
ционния или сервизен персонал правилно да
монтира продукта описан по-долу и да го
използва безопасно и ефективно.

Необходимо е тези лица да прочетат и да раз-
берат напълно това ръководство, преди да
започнат каквато и да е работа. Основна пред-
поставка за безопасна работа е съответствие
със забележките за безопасността и всички
инструкции в това ръководство.

Местните наредби за охрана на труда и произ-
водствена безопасност и общите наредби за
безопасност също се прилагат.

Правилно използване

Въздушните терминални устройства се
използват за вентилация на вътрешни простран-
ства в индустриални и комфортни зони. Въздуш-
ните терминални устройства са свързани към
система за подаване на въздух или за отве-
ждане на въздуха (от други), която обикновено е
свързана с климатична камера.

Въздушните терминални устройства подават
студен или топъл въздух в помещенията (в рам-
ките на посочените температурни разлики на
подавания въздух към стайния въздух).

Монтажът, експлоатацията и поддръжката може
да се наложи да отговарят на повишени
хигиенни изисквания за определени области на
приложение.

Монтажът на въздушни терминални устройства
във влажни помещения, зони с потенциално
експлозивна атмосфера или помещения натова-
рени с прах или агресивен въздух трябва да се
оцени за всеки отделен случай.

Квалифициран персонал

Квалифициран персонал
Квалифициран персонал са обучени лица, които
имат специализирани знания и опит, и които
познават приложимите директиви, за да могат
да извършват възложените задължения и да
разпознават и избягват потенциалните опас-
ности.

Лично защитно оборудване

За всяка работа трябва да се носят лични пред-
пазни средства, за да се сведат до минимум
опасностите за здравето или безопасността.

Инструкции за монтаж BG/bg

Въздушни дифузори
X-GRILLE модулна

"ТРОКС Австрия ООД" ТП
ул. Г.С. Раковски № 123
1000 - София, България
Germany
Телефон: +359 2 981 25 74
+49 (0) 2845 202-265
Електронна поща: trox-
bg@troxgroup.com
http://www.trox.bg
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Подходящото защитно оборудване за работа
трябва да се носи толкова дълго, колкото рабо-
тата отнема.

Защитни обувки

Предпазните обувки предпазват краката от
смачкване, падащи части и от подхлъзване по
хлъзгаща земя.

Защитни ръкавици

Защитните ръкавици предпазват ръцете от
триене, ожулвания, пробиви, дълбоки поря-
звания и директен контакт с горещи повърх-
ности.

Индустриална каска за безопасност

Индустриалните предпазни каски предпазват
главата от падащи предмети, окачени товари и
ефектите от удара на главата срещу неподвижни
предмети.

Ограничение на отговорността

Информацията в това ръководство е била
съставена с отчитане на приложимите стандарти
и директиви, нивото на техниката и нашите
знания и опит от много години.

Производителят не поема никаква отговорност
за щети, произтичащи от:

 Несъблюдаване на това ръководство
 Неправилно използване
 Експлоатация или манипулиране от необу-

чени лица
 Неупълномощени модификации

Действителният обем и съдържание на достав-
ката може да се различава от информацията в
това ръководство за специални конструкции,
произведени по поръчка, допълнителни опции
на поръчката или в резултат на последни техни-
чески промени.

Важни бележки
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Транспорт и съхранение

Проверка на доставката

При доставка внимателно отстранете опаковката
и проверете устройството за транспортни
повреди и пълнота. Ако има повреди или прат-
ката е непълно комплектувана, обърнете се
незабавно към експедиторската фирма и вашия
доставчик. Поставете продукта обратно в опа-
ковката след проверката на доставката, за да го
предпазите от прах и замърсяване.

 Фиксиращ и монтажен материал

Фиксиращият и монтажният материал не е
част от пакета за доставка (освен ако не е
посочено друго), но трябва да бъде предос-
тавен от други; той трябва да е подходящ
за ситуацията на монтажа.

Транспорт на обекта

 ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване при остри ръбове,
остри ъгли и тънки части от ламарина!
Остри ръбове, остри ъгли и тънки части от
ламарина могат да причинят порязвания или
драскотини.

– Бъдете внимателни, когато извършвате
каквато и да е работа.

– Носете защитни ръкавици, безопасни
обувки и твърда шапка.

Имайте предвид:

 Бъдете внимателни при разтоварване или
преместване на продукта и обърнете вни-
мание на символите и информацията на
опаковката.

 Ако е възможно, отнесете продукта в транс-
портната опаковка до мястото за монтаж.

 Използвайте само повдигащи и транспортни
съоръжения, проектирани за необходимото
натоварване.

 Винаги обезопасявайте товара срещу прео-
бръщане и падане.

 Не премествайте обемисти предмети сами.
Потърсете помощ, за да предотвратите
наранявания и повреди.

Съхранение

Имайте предвид:

 Съхранявайте устройството само в ориги-
налната му опаковка.

 Защитете устройството от атмосферните
влияния

 Защитете устройството от влага, прах и
замърсяване.

 Температура на съхранение: -10 °C до
50 °C.

 Относителна влажност: 95% макс., без кон-
денз.

Опаковка

Изхвърляйте по подходящ начин опаковъчните
материали.

Транспорт и съхранение
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Типове фиксиране

Фиг. 2: Типове фиксиране, брой фиксирания Позиция1 - 4 съгласно таблици

1 Фиксиране -VS: скрито фиксиране на винт
(изглед отзад).

2 Фиксиране -SP: скрито фиксиране на винт
без монтажна подрамка (изглед отзад).

3 Фиксиране -HS: скрито фиксиране на винт
(изглед отпред). Фиксиращите винтове
трябва да бъдат предоставени от други.

4 Фиксиране -CF: фиксиране със скоба или
фиксиране с фиксиращ фиксатор (изглед
отпред).

5 Фиксиращ -A11: видимо фиксиране с винт
(изглед отпред). Фиксиращите винтове
трябва да бъдат предоставени от други.

Типове фиксиране
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Брой фиксирания за стандартна решетка Фиг. 2 Позиция. 1 - 4 (в зависимост от размера на
решетката)

Височи
на H
[мм]

Дължина (L) [мм]
225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
125 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
225 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
325 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
425 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
525 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

Брой непрекъснати хоризонтални ходове за фиксиране (хоризонтални) Фиг. 2 Позиция 1 - 4 (в
зависимост от размера на решетката)

Височина (H)
[мм]

Дължина (L) [мм]
Крайна секция Средна секция

до 1225 > 1225 до 1225 > 1225
75 3 5 4 6
125 3 5 4 6
225 3 5 4 6
325 3 5 4 6
425 4 6 4 6
525 4 6 4 6

Тегла

Максимално тегло [кг] без приставка
Общо: вградена вертикална ламела + предна рамка L, A…

H
[мм]

Дължина (L) [мм]
225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 1 1,21 1,44 1,66 1,89 2,11 2,33
125 0,46 0,63 0,79 0,95 1,12 1,43 1,76 2,08 2,41 2,72 3,05 3,38
225 0,71 0,97 1,23 1,49 1,75 2,28 2,8 3,32 3,85 4,37 4,89 5,41
325  1,31 1,67 2,03 2,39 3,12 3,84 4,57 5,28 6,01 6,73 7,46

425     3,04 3,96 4,88 5,81 6,73 7,65 8,57 9,5

525       5,99 7,11 8,25 9,39 10,53 11,65

Типове фиксиране

 Въздушни дифузори X-GRILLE модулна 5



Максимално тегло [кг] с приставка
Общо: вградена вертикална ламела + предна рамка L, A…, + приставка DG

H
[мм]

Дължина (L) [мм]
225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 0,73 1,04 1,35 1,56 1,87 2,5 3,01 3,54 4,06 4,69 5,31 5,83
125 1,06 1,43 1,79 2,15 2,62 3,33 4,16 4,88 5,61 6,32 7,15 7,98
225 1,51 2,17 2,73 3,29 3,95 5,08 6,3 7,42 8,55 9,67 10,89 12,11
325  2,91 3,67 4,43 5,29 6,82 8,44 10,07 11,48 13,01 14,63 16,26

425     6,64 8,56 10,58 12,61 14,43 16,35 18,37 20,4

525       12,79 15,21 17,35 19,49 21,93 24,55

Типове фиксиране
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Монтаж

Обща информация

Персонал:
 Квалифициран персонал

Предпазно средство:
 Индустриална каска за безопасност
 Защитни ръкавици
 Защитни обувки

Забележка:

 Фиксирайте продукта само към носещи кон-
структивни елементи.

 Натоварвайте окачващите системи само с
теглото на продукта. Съседните компоненти
и свързващите въздуховоди трябва да се
поддържат отделно.

 Използвайте само одобрен и подходящ
размер фиксиращ материал (фиксиращият
материал не е включен в пакета за
доставка).

 Въздушните терминални устройства трябва
да останат достъпни за почистване дори
след монтаж.

 Монтажният и уплътнителен материал,
който производителят осигурява, обикно-
вено се доставя в допълнителна торба.

Преди да монтирате продукта, вземете подхо-
дящи предпазни мерки, за да предпазите компо-
нентите за разпределителение на въздуха от
замърсяване по време на монтажа (VDI 6022).
Ако това не е възможно, поне покрийте продукта
или вземете други предпазни мерки, за да го
предпазите от замърсяване. В този случай
трябва да се уверите, че продуктът не може да
бъде стартиран. Уверете се, че всички компо-
ненти са чисти, преди да ги монтирате. Ако е
необходимо, почистете ги старателно. Ако
трябва да прекъснете монтажната процедура,
защитете всички отвори от проникването на прах
или влага.

Бележки за безопасност по отношение на
сглобяването

 ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване поради неправилен
монтаж!
Вентилационните решетки могат да имат
тегло до 25 кг в зависимост от размера и обо-
рудването. Ако паднат, има голям риск от
телесно нараняване или имуществени щети. В
зависимост от ситуацията с монтажа трябва
да бъдат приложени подходящи мерки, за да
се гарантира, че решетката не може да падне.

Монтажът на тавана или монтаж на височина
изискват подходящ тип закрепване (винтова
връзка), както и прилагането на допълнителни
мерки за безопасност, за да се предотврати
падането и.

Монтаж
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Монтажен отвор

Фиг. 3: Монтажен отвор

Монтажни размери

Монтаж Мон-
тажна
под-

рамка

Комбинация с предна рамка Монтажен отвор
[мм]S M L A C H

-VS
-A1 – – – X X –

L ✕ H
-B1 – – X X X –
-C1 – X X X X –

(L -5) ✕ (H -5)
-SP – – X X X X –
-A11 – – – X X X X

(L -13) ✕ (H -13)-CF – X X X X X X
-HS – X X X X X X

L = Поръчайте дължина на решетката
H = Поръчайте широчина на решетката

Монтаж
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1 Монтажна подрамка за зазидано фиксиране
VS, вижте избора на монтажна подрамка
(A1/B1/C1)

2 Монтажна подрамка за фиксиране с винт
VS

4 Видимо фиксиране с винтове А11
5 Скрито фиксиране с винтове HS
6 Фиксираща скоба CF

Монтаж
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3 Скрито винтово фиксиране SP без мон-
тажна подрамка

Секция за хоризонтална серия

1 Монтажна подрамка връзка на винт
2 Свързваща или вентилационна решетка

L1 с монтажна подрамка A1 / B1: 2E + (n × M) + 28
с монтажна подрамка C1: 2E + (n × M) + 23
без монтажна подрамка: 2E + (n × M) + 15

H: Ä „Монтажни размери “  на страница 8

Рамка S M L A C H
X [мм] 7 14 20 27 27 20

Монтаж
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Монтажна подрамка

Монтажна подрамка A1, B1 и C1

 Монтажна подрамка се състои от четири секции
 Бутайте секциите заедно
 За монтаж на стена: Разстелете фиксиращите уши, след това ги зазидайте
 Алтернативно: Предвидени са отвори с вдлъбнатина за фиксиране на рамката с винтове или

нитове към различни конструкции

Монтаж
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Монтажни подрамки детайли A1, B1, C1

Фиг. 4: Монтажна подрамка

Подробности за монтаж

Скрито винтово фиксиране -VS (със монтажна подрамка)

① Пластмасова вложка, бележка за монтажната подрамка C1: не се изисква, следователно не е
включена в пакета за доставка

Монтаж
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Скрито винтово фиксиране SP (без монтажна подрамка)

Фиг. 5: Сглобяване на скрито фиксиране на винт -SP

Област на затягане за облицовъчни панели с размери на отвор за монтаж W [мм]

Скоба
плъзгаща

Преден ръб
M L A C

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс.
дълъг 2,0 16,0 0,4 14,4 0,0 12,6 1,4 15,4

къс 16,0 30,0 14,4 28,4 12,6 26,6 15,4 29,3

Площта на затягане може да бъде увеличена чрез скъсяване на плъзгащата скоба при релеф-
ността.

Монтаж
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Видимо фиксиране с винтове -А11 - стъпка на отвора

Фиг. 6: X-GRILLE стъпка на отвора -A11

Дължина (L)
[мм]

Рамка -A и -C Рамка -L и -H
X Y nxB X Y nxB

225 251 161 - 237 147 -
325 351 261 - 337 247 -
425 451 361 - 437 347 -
525 551 461 2x230,5 537 447 2x223,5
625 651 561 2x280,5 637 547 2x223,5
825 851 761 2x253,7 838 747 3x249,0

1025 1051 961 3x320,3 1037 947 3x315,7
1225 1251 1161 4x290,3 1237 1147 4x286,8
1425 1451 1361 4x340,3 1437 1347 4x336,8
1625 1651 1561 5x312,2 1637 1547 5x309,4
1825 1851 1761 5x352,2 1837 1747 5x349,4
2025 2051 1961 6x326,8 2037 1947 6x324,5

Монтаж
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Фиг. 7: Монтаж на рамка -A11

Предварително пробийте винтове (да се
извършват от други) според свойствата на мате-
риала, монтирайте отвори, ако е необходимо.

Скрито фиксиране с винт -HS

Фиг. 8: Пример за монтаж: фиксиране към
таванната плоча -HS

Рамка S M L A C H
T [mm] 42 39 37 36 38 37

Монтаж
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Фиксиране на скоба -CF

Фиг. 9: Фиксиране -CF

Рамка LW [мм]
S 70
M 63
L 57
A 50
C 50
H 57

H-рамка

Фиг. 10: X-GRILLE модулна

1 X-GRILLE модулна с Н-рамка
2 Гипс
3 Плат (да се предоставя от други)
4 Стена

Свързване към въздуховод

Вентилационните решетки не са снабдени със
щуцер или фланец, тъй като са монтирани във
въздуховоди или други отвори.

Монтаж
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Първоначален пуск, поддръжка и почистване

Първоначален пуск

Преди да започнете пуска:

 Проверете дали решетките са правилно
поставени.

 Отстранете защитния филм, ако има такъв
 Уверете се, че всички решетки са чисти и

без остатъци и чужди вещества.
 Уверете се, че устройствата са правилно

фиксирани и свързани към въздуховода.

За въвеждане в експлоатация вижте също VDI
6022, част 1 - „Хигиенни изисквания за вентила-
ционни и климатични системи и агрегати“.

Балансиране на дебита

Когато няколко решетки са свързани със само
един контролер за дебит, може да се наложи
балансиране на дебитите.

Фиг. 11: Приставки -AG и -DG

Клапа с противоположни ламели, регулируеми

Фиг. 12: Приставки -AS

Клапа с удрящ и пропускащ клапан, регулируем,
закрепен със заключващ винт

Модел на въздуха

Настройте ламелите за управление на въздуха в
зависимост от местните условия:

Техническо обслужване и почистване

Имайте предвид:

 Прилагат се интервалите за почистване,
дадени в стандарта VDI 6022.

 Почиствайте повърхностите с влажна кърпа.
 Използвайте само обикновени домакински

почистващи препарати, не използвайте
агресивни почистващи препарати.

 Не използвайте почистващи агенти, които
съдържат хлор.

 Не използвайте оборудване за отстраня-
ване на упорито замърсяване, напр. тър-
кане на гъби или крем за почистване, тъй
като може да повреди повърхностите.

Първоначален пуск, поддръжка и почистване
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Приставка EF - смяна на филтъра

Фиг. 13: X-GRILLE модулна с приставка EF

1. Разглобете решетката с приставка EF.

2. Отстранете държачите (1).

3. Отстранете замърсения филтър (2).

4. Почистете компонента.

5. Поставете нов филтър.

6. Поставете отново (1) държачите.

7. Поставете решетката с приставка EF
обратно в монтажния отвор и закрепете.

Поръчка на заместващи филтри

За да осигурите постоянна защита от частици и
суспендирани частици, препоръчваме да използ-
вате само оригинални филтри TROX.

Филтрираща среда FMP-G4-C11, филтър за груб
прах по EN779 класификация G4, ISO 16890:
Груб 55%

За да избегнете престой на вентилацион-
ната и климатичната система, препоръч-
ваме Ви винаги да имате на склад необходи-
мите филтри.

За да поръчате филтри, отидете на: www.trox.bg

Първоначален пуск, поддръжка и почистване
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