
Termék áttekintés

 1. ábra: Termék példa X-GRILLE modular (vari-
áció H-F0-L-A11-xx-AG)

1 Rácsbetét (H-F0)
2 Frontoldali keret (L)
3 Rögzítés (A11)
4 Tartozék (AG)

Fontos megjegyzések

Információk a beépítési útmutatóval kapcso-
latban

Ez a beépítési útmutató lehetővé teszi, hogy a
kezelő vagy szerviz személyzet megfelelően beé-
pítse a későbbiekben leírt TROX terméket és
bemutatja annak biztonságos és hatékony haszná-
latát.

Fontos, hogy az érintettek végigolvassák és tel-
jesen megértsék az útmutatót, mielőtt bármilyen
munkálatot megkezdenek. A biztonságos munka-
végzés előfeltétele, hogy betartsa a kézikönyv
minden biztonsági figyelmeztetését és útmutatását.

A helyi foglalkozásegészségügyi és munkavédelmi,
valamint általános biztonsági előírások szintén
kötelező érvényűek.

Megfelelő alkalmazás

A levegő befúvó és elszívó eszközöket ipari és
komfort területek belső tereinek szellőzésére hasz-
nálják. A végponti befúvó és elszívó berendezé-
seket egy levegő befúvó vagy elszívó rendszerhez
csatlakoztatják, amelyet jellemzően egy légkezelő
egység táplál meg.

A végponti komponensek hideg vagy meleg levegőt
juttatnak a helyiségekbe (a megadott befúvási és
helyiséghőmérséklet különbségen belül).

Előfordulhat, hogy a beépítésnek, üzemeltetésnek
és karbantartásnak meg kell felelnie a megnöveke-
dett higiéniai követelményeknek bizonyos alkalma-
zási területeken.

A végponti komponensek nedves helyiségekbe,
robbanásveszélyes környezetbe, poros vagy
agresszív anyagokkal szennyezett levegővel ren-
delkező helyiségekbe történő beépítését minden
egyes esetben értékelni kell.

Képzett személyzet

Szakképzett személyzet
A szakemberek olyan személyek, akik elegendő
szakmai illetve műszaki képzettséggel, ismere-
tekkel és tényleges tapasztalattal rendelkeznek
ahhoz, hogy elvégezhessék kijelölt feladataikat,
megértsék a szóban forgó munkával kapcsolatos
esetleges veszélyeket, és felismerjék és elkerüljék
az ezzel járó kockázatokat.

Személyi védőfelszerelés

Minden munkához személyi védőfelszerelést kell
viselni annak érdekében, hogy az egészségre vagy
a biztonságra veszélyt a lehető legkisebbre csök-
kentsék.

Beépítési útmutató HU/hu

Levegő befúvók
X-GRILLE modular

TROX Austria GmbH
Népfürdő u. 22. C. ép. Fszt.
3/B.
1138 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 1 212 1211
+36 1 212 0735
E-mail: trox-hu@troxgroup.com
http://www.troxtechnik.com
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A munkavégzéshez szükséges megfelelő védőfel-
szerelést mindaddig kell viselni, amíg a munka tart.

Biztonsági cipő

A biztonsági cipő megóvja a lábat a zúzódásoktól, a
lehulló alkatrészektől és a csúszós padlózaton való
elcsúszástól.

Ipari védősisak

Az ipari biztonsági sisakok megvédik a fejet a leeső
tárgyaktól, a felfüggesztett terhektől és az álló tár-
gyakkal szembeni ütésektől.

Védőkesztyű

A védőkesztyű megvédi a kezét a súrlódástól,
kopástól, lyukasztástól, mély vágásoktól és a forró
felületek közvetlen érintkezésétől.

Korlátozott felelősség

A jelen kézikönyvben található információk megfe-
lelnek a vonatkozó szabványoknak és irányelv-
eknek, korszerűek, és több éves szakértelmünkre
és tapasztalatunkra épülnek.

A gyártó nem vállal felelősséget a következőkből
eredő károkért:

 A jelen kézikönyv figyelmen kívül hagyása
 Nem megfelelő használat
 Képzetlen személyek általi üzemeltetés vagy

kezelés
 Engedély nélküli átalakítások

A tényleges szállítási terjedelem eltérhet a kézi-
könyvben szereplő információktól speciális kon-
strukciók, kiegészítő rendelési lehetőségek vagy a
legutóbbi műszaki változtatások eredményeként.

Fontos megjegyzések

 Levegő befúvók X-GRILLE modular2



Tárolás és raktározás

Szállítási ellenőrzés

Átvételkor gondosan távolítsa el a csomagolást, és
ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Ameny-
nyiben a termék sérült vagy hiányos, kérjük,
azonnal értesítse a szállítmányozót és a gyártó
képviselőjét. A szállítási ellenőrzés után helyezze
vissza a terméket a csomagolásába, hogy meg-
védje a portól és a szennyeződésektől.

 Rögzítő és szerelési anyagok

A rögzítő és a szerelési anyagok nem képezik a
szállítási csomag részét (hacsak másként nem
jelezzük), a megrendelőnek kell biztosítania; a
beépítési szituációhoz megfelelőnek kell lenniük.

Szállítás a beépítés helyszínére

 VIGYÁZAT!

Sérülésveszély az éles szélek, éles sarkok és
vékony fémlemez alkatrészek miatt!
Az éles peremek, éles sarkok és vékony fémle-
mezből készült alkatrészek vágási vagy horzso-
lásos sérüléseket okozhatnak.

– Munkavégzés közben legyen óvatos.
– Viseljen védőkesztyűt, munkavédelmi cipőt

és kemény sisakot.

Kérem jegyezze meg:

 Legyen körültekintő a termék kirakodásakor
vagy mozgatásakor és ügyeljen a csomago-
láson található szimbólumokra és informáci-
ókra.

 Ha lehetséges a terméket szállítási csomago-
lásában szállítsa a beépítés helyéig.

 Csak a rakománynak megfelelő emelő- és
szállítóeszközt használjon.

 Mindig biztosítsa a rakományt megdőlés és
leesés ellen.

 Ne mozgasson terjedelmes tárgyakat egyedül.
Kérjen segítséget a sérülések és károk mege-
lőzéséhez.

Tárolás

Kérem jegyezze meg:

 A terméket csak az eredeti csomagolásában
tárolja

 Óvja a terméket az időjárás hatásaitól
 Óvja a terméket a portól és szennyeződé-

sektől.
 Tárolási hőmérséklet: -10 °C - +50 °C.
 Relatív páratartalomy: 95 % max., konden-

záció mentes

Csomagolás

A már nem használandó csomagolás elhelyezé-
séről kérjük körültekintően gondoskodjon.

Tárolás és raktározás
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Rögzítési típusok

 2. ábra: Rögzítési típusok, rögzítések száma 1 - 4 a táblázatok szerint

1 Rögzítés -VS: rejtett csavaros rögzítés (hátul-
nézet).

2 Rögzítés -SP: rejtett csavaros rögzítés beé-
pítő keret nélkül (hátulnézet).

3 Rögzítés -HS: rejtett csavaros rögzítés (elö-
lnézet). A rögzítő csavarokat a megrendelő
biztosítja.

4 Rögzítés -CF: karmos rögzítés vagy rögzítés
füllel (elölnézet).

5 Rögzítés -A11: látható csavaros rögzítés (elö-
lnézet) A rögzítő csavarokat a megrendelő biz-
tosítja.

Rögzítési típusok
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Rögzítések száma szabványos rácsok esetében 2. ábra . 1 - 4 (a rács méretétől függően)

Magass
ág H
[mm]

Hossz (L) [mm]
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

Szalagrácsok esetén a rögzítések száma (vízszintes 2. ábra 1 - 4 (a rács méretétől függően)

Magasság (H)
[mm]

Hossz (L) [mm]
Végelem Közdarab

1225-ig > 1225 1225-ig > 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

Tömeg

Maximális tömeg [kg] tartozék nélkül
Összesen: függőleges lamella betét + frontrács keret L, A …

H
[mm]

Hossz (L) [mm]
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

Maximális tömeg [kg] tartozékokkal
Összesen: függőleges lamella betét + frontrács keret L, A …, + DG tartozék

H
[mm]

Hossz (L) [mm]
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

Rögzítési típusok
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Maximális tömeg [kg] tartozékokkal
Összesen: függőleges lamella betét + frontrács keret L, A …, + DG tartozék

H
[mm]

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

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

Összeszerelés

Általános információk

Személyzet:
 Szakképzett személyzet

Védőfelszerelés:
 Ipari védősisak
 Védőkesztyű
 Biztonsági cipő

Megjegyzés:

 Csak teherhordó szerkezeti elemekhez rög-
zítse a terméket.

 A függesztéseket csak a termék önsúlyával
terhelje. A szomszédos komponenseket és az
összekötő légcsatornákat külön kell rögzíteni.

 Csak jóváhagyott és megfelelő méretű rögzí-
tőanyagot használjon (a rögzítő anyagot nem
tartalmazza a szállítási csomag).

 A végponti komponeseknek a beépítés után is
tisztítás céljából hozzáférhetőnek kell lenniük.

 A gyártó által biztosított szerelési és tömítési
anyagokat általában egy kiegészítő zacskóban
szállítják.

A termék üzembe helyezése előtt tegyen megfelelő
óvintézkedéseket a levegő befúvó / elszívó kompo-
nensek szennyeződésektől való védelme érde-
kében a telepítés során (VDI 6022). Ha ez nem
lehetséges, legalább takarja le a terméket, vagy
tegyen más óvintézkedéseket a szennyeződésektől
való védelem érdekében. Ebben az esetben meg
kell győződnie arról, hogy a terméket nem lehet
üzemeltetni. A telepítés előtt ellenőrizze, hogy
minden alkatrész tiszta-e. Szükség esetén tisztítsa
meg azokat. Ha meg kell szakítania a telepítési
eljárást, védje meg az összes nyílást a por vagy
nedvesség bejutásától.

Az összeszerelésre vonatkozó biztonsági meg-
jegyzések

 VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a helytelen telepítés miatt!
A szellőzőrácsok tömege a mérettől és a felsze-
reltségétől függően akár 25 kg is lehet. Lee-
sésük, komoly személyi sérülést vagy anyagi kárt
okozhat. A beépítési helyzettől függően megfe-
lelő intézkedéseket kell végrehajtani annak bizto-
sítására, hogy a rács ne essen le.

A födémbe való telepítés vagy a magasban tör-
ténő felszerelés megfelelő típusú rögzítést (csa-
varos csatlakozást) igényel, valamint további biz-
tonsági intézkedéseket kell végrehajtani az esés
megakadályozása érdekében.

Összeszerelés
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Beépítési nyílás

 3. ábra: Beépítési nyílás

Beépítési méretek

Beépítés Beépítő
keret

Kombináció elülső kerettel Beépítési nyílás
[mm]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 = A rács rendelési hossza
H = A rács rendelési magassága

Összeszerelés
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1 Beépítő keret a habarcs alapú beépítéshez
VS, lásd a beépítő keret kiválasztását
(A1/B1/C1)

2 Beépítő keret VS csavaros rögzítéséhez
3 Rejtett csavaros rögzítő SP beépítő keret

nélkül

4 Látható csavaros rögzítés A11
5 Rejtett csavaros rögzítés HS
6 Karmos rögzítés CF

Összeszerelés

 Levegő befúvók X-GRILLE modular8



Vízszintesen futó elem

1 Beépítő keret csavaros csatlakozás
2 A szellőzőrács csatlakoztatása

L1 beépítő kerettel A1 / B1: 2E + (n × M) + 28
beépítő kerettel C1: 2E + (n × M) + 23
beépítő keret nélkül: 2E + (n × M) + 15

H: Ä „Beépítési méretek ”  a(z) 7. oldalon

Keret S M L A C H
X [mm] 7 14 20 27 27 20

Összeszerelés
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Beépítő keret

Beépítő keret A1, B1 és C1

 A beépítő keret négy részből áll
 Szerelje össze a részeket
 Fali beépítéshez: hajlítsa ki a rögzítő füleket, majd habarccsal falazza be őket
 Alternatív megoldásként: süllyesztett furatok vannak a keret rögzítésére csavarokkal vagy szege-

csekkel különböző szerkezetekhez

Összeszerelés
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Beépítő keret részletek A1, B1, C1

 4. ábra: Beépítő keret

Beépítési részletek

Rejtett csavaros rögzítés -VS (beépítő kerettel)

① Műanyag betét, megjegyzés a C1 beépítő kerethez: nem szükséges, ezért nem tartozik a szállítási
csomagba

Összeszerelés
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Rejtett csavaros rögzítés -SP (beépítő keret nélkül)

 5. ábra: Rejtett csavaros rögzítés szerelése -SP

Rögzítési terület a W beépítési nyílásméretű díszlécekhez W [mm]

Szárny rög-
zítő

Front oldali takarókeret
M L A C

min. max. min. max. min. max. min. max.
hosszú 2,0 16,0 0,4 14,4 0,0 12,6 1,4 15,4
rövid 16,0 30,0 14,4 28,4 12,6 26,6 15,4 29,3

A szorító felület növelhető azáltal, hogy lerövidítik a szárny rögzítőjét a kidomborodásnál.

Összeszerelés
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Látható csavaros rögzítés -A11 - furattávolság

 6. ábra: X-GRILLE furattávolság -A11

Hossz (L)
[mm]

Keret -A és -C Keret -L és -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

Összeszerelés
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 7. ábra: Keret felszerelése -A11

Fúrja elő a csavarhelyeket az anyag tulajdonsá-
gainak megfelelően, szükség esetén rögzítő fura-
tokat

Rejett csavaros rögzítés -HS

 8. ábra: Beépítési példa: rögzítés födémhez -HS

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

Összeszerelés
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Karmos rögzítés -CF

 9. ábra: Rögzítés -CF

Keret LW [mm]
S 70
M 63
L 57
A 50
C 50
H 57

H-keret

 10. ábra: X-GRILLE modular

1 X-GRILLE modular H-kerettel
2 Vakolat
3 Szövet (megrendelő biztosítja)
4 Fal

Légcsatorna csatlakozás

A szellőzőrácsok nincsenek ellátva karimával vagy
légtechnikai csatlakozó csonkkal, mivel légcsator-
nákra vagy más nyílásokba vannak felszerelve.

Összeszerelés
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Első üzembe helyezés, karbantartás és tisztítás

Első üzembe helyezés

Üzembe helyezés előtt:

 Ellenőrizze, hogy a rácsok megfelelően
vannak-e elhelyezve.

 Távolítsa el a védőfóliát, ha van
 Győződjön meg arról, hogy az összes rács

tiszta és mentes beépítési maradványoktól és
idegen anyagtól.

 Győződjön meg arról, hogy az eszközöket
megfelelően rögzítették és csatlakoztatták a
légcsatornához.

Az üzembe helyezésről lásd még a VDI 6022 1.
részét - „A szellőztető és légkondicionáló rend-
szerek és egységek higiéniai követelményei”.

Légmennyiség beszabályozás

Ha több anemosztát kerül egy szabályozóval ellá-
tott ágra beszabályozás lehet szükséges.

 11. ábra: Tartozékok -AG és -DG

Szabályozó elem, ellentétes irányba mozgatható
lamellákkal

 12. ábra: Tartozék -AS

Réstolattyús szabályozó, állítható, csavaros rögzí-
téssel

Légvezetés

Állítsa be a légmennyiség szabályozó lamellákat a
helyi viszonyoktól függően:

Karbantartás és tisztítás

Kérem jegyezze meg:

 A VDI 6022 szabványban megadott tisztítási
intervallumok érvényesek.

 A felületeket nedves ruhával tisztítsa.
 Csak általános háztartási tisztítószereket hasz-

náljon, ne használjon agresszív tisztítósze-
reket.

 Klórszármazékokat tartalmazó tisztítószerek
alkalmazása tilos.

 Ne használjon durva eszközöket a makacs
szennyeződések eltávolítására, pl. súrolószi-
vacs vagy súroló krém, mivel károsíthatja a fel-
ületeket.

Első üzembe helyezés, karbantartás és tisztítás
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Tartozék EF - szűrő csere

 13. ábra: X-GRILLE modular EF tartozékkal

1. Szedje szét az EF tartzokkal rendelkező
rácsot

2. Távolítsa el a rudakat (1).

3. Távolítsa el az elhasznált szűrőt (2).

4. Tisztítsa meg az alkatrészeket.

5. Helyezze be az új szűrőt

6. Rögzítse a (1) tartókat.

7. Helyezze vissza az EF tartozékkal ellátott
rácsot a beépítési nyílásba, és rögzítse.

Pótszűrő rendelése

A részecskék és a lebegő részecskék elleni állandó
védelem érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti
TROX szűrőket használjon.

FMP-G4-C11 szűrőközeg, durva porszűrő az
EN779 G4 besorolás szerint, ISO 16890: durva
55%

A szellőztető és légkondicionáló rendszer leállá-
sának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy
mindig tartsa raktáron a szükséges szűrőket.

A szűrők megrendeléséhez menjen a:
www.troxtechnik.com oldalra

Első üzembe helyezés, karbantartás és tisztítás
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