Jape Punktsug
Jape Punktsug är en rektangulär kanal för evakuering av luft från ventilerade
golv. Ersätter spirorör mellan golv och tak och behöver inte byggas in eller
målas efter montering. Jape Punktsug bygger endast 120 x 25 mm och kan
därför placeras mitt på en vägg utan att den stör allt för mycket och den får i
de flesta fall plats bakom installationskanaler.
Den övre anslutningen finns i 2 varianter och man kan välja mellan
röranslutning ut mot rummet eller röranslutningen in mot/genom vägg.
Justerbar från 2,3 m upp till 3,2 m.
Jape Punktsug kan i vissa fall även användas på tilluftsidan när man behöver
ta in luften uppe vid taket eller från ett angränsande rum. Tilluftsdon vägg
används då som tilluftsdon.
Mått: 120 x 25 mm
Längd punktsug: 2,2 m
Total längd: 2,3 - 3,2 m
Färg: Vit RAL 9002
Skruv, plugg, vita popnitar och täckbricka för mäthål medföljer.
art.nr:
56130
56140
56141
56131
56170

Benämning				anm
Jape Punktsug 2,2 m			
2-delad
Anslutning Punktsug, mot rum		
Längd 1100 mm
Anslutning Punktsug, mot vägg		
Längd 1100 mm
Täcklist Punktsug			
Montagelim Turbo Tack

Montering:
Tilluftstos monteras i golvet tillsammans med
golvkanalen längs tilluftssidan enligt anvisningarna i monteringsanvisningen. Se ritning för antal
sugpunkter och dess placering.

Mot rummet: Montera anslutningen i bakstycket i
önskad höjd. Fäst fast med skruv. Hål för infästning finns i mitten av röranslutningen. Anpassa
infästning och plugg efter väggmaterialet.
Vid undertak kapas vinkelprofilen på väggen i
samma bredd som Anslutning Punktsug. Haka
Punktsugen bör monteras innan övergolvet läggs ur undertaksplattan så att den kan återmonteras.
då även den behöver täthetstestas, men den kan (bild 2 och 3)
även monteras efter övergolvet läggs.
Front:
Bakstycke:
Lägg en sträng montagelim
Stick ner bakstycket bakom tilluftstosen. (bild 1)
längs vinkeln på insidan av
Se till att mäthålet kommer åt önskat håll och
fronten samt tvärs över där anslutningen uppe
plats finns för mätinstrumentets mätsond.
och stosen nertill kommer att sitta. Täta även
Täck stosen i golvet för att förhindra borrdamm
på insidan av bakstycket mot de båda anslutoch annan smuts att komma ner. Bakstyckets
ningarna. Det är viktigt att det blir helt tätt mot
nederkant ska vara under överkant på det komanslutningarna. Montera fronten med mäthålet åt
mande övergolvet. Loda in bakstycket så det
samma håll som på bakstycket. Passa in hålen
blir rakt. Anpassa infästning och ev. plugg efter
på sidorna och fäst med pop-nit. Anslutning
väggmaterialet. Montageskruv och 8 mm plugg
Punktsug är innanför de övre hålen och måste
medföljer. Alternativt kan 6 mm spikplugg använ- därmed borras med 3,3 mm borr innan popnitar
das (medföljer ej).
monteras. Ta bort skyddsplasten efter montering.
Anslutning Punktsug:
Ta bort skyddsplasten innan montering.
Genom vägg: Ta upp hål (ca 85 mm i diameter) i
väggen i önskad höjd (bild 2). Montera en bit spirorör i anpassad lämplig längd på röranslutningen med skruv eller popnit. Montera anslutningen
i bakstycket med röret genom väggen.
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Täthetskontroll utförs samtidigt som golvet. Se
monteringsanvisningen, sidan 18.
När övergolvet är lagt monteras täcklisten. (Bild
4) Justera kanterna så att den klämmer åt och
sitter fast. Limma fast med montagelim vid behov. Vid uppvik av golvmatta utesluts täcklisten.
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