Montagevejledning:
TechoKlima WLT-D / WLT-D PP klimaelementer
i nedhængt metalkassetteloft.
1.

Metalloftkassetterne monteres iht. loftleverandørens montagevejledning.

2.

Metalloftkassetterne med ilagte WLT-D eller WLT-D PP klimaelementer placeres strategisk i loftet iht.
rådgivers loftsplan / TechoKlima´s anvisninger/montagetegninger.
Antal WLT-D / WLT-D PP klimaelementer monteret i serie, må ikke overskride rådgivere´s eller
TechoKlima´s beregninger.

3.

WLT-D / WLT-D PP elementet er forsynet med enten Ø10 eller Ø12 mm glatte kobber rørender og
tilsluttes lynkoblingen monteret på den fleksible forbindelse.

4.

Som udgangspunkt medleveres altid fleksible forbindelser L = 700 mm og hvis længere afstand er
nødvendigt, kan dette opnås ved 2 stk. fleksible forbindelser 700mm samlet med et stykke kobberrør
imellem. De fleksible forbindelser samles over kobberrørstykket med de
påmonterede lynkoblinger, der sidder på forbindelserne. Medsendte fleksible forbindelser kan afvige
fra standardlængder, hvis andet er aftalt i ordrebekræftelse.

5.

Der skal udvises forsigtighed ved montage, da kobberrørs-enderne på elementet er forholdsvis bløde
og ikke tåler at blive bøjet eller være i spænd.

6.

De fleksible forbindelser må efter montage ikke være i spænd og skal føres i
”blød ” bue mellem de enkelte WLT-D / WLT-D PP klimaelementer.

7.

Fremløbet til det første klimaelement i serien tilsluttes med Ø½” x Ø10 / Ø12 mm fleksible
forbindelse afhængig af leverede rørdimension på WLT-D / WLT-D PP kobberrørselementet.

8.

Returen til det sidste køleelement i elementserien tilsluttes med Ø½” x Ø10 / Ø12 mm fleksible
forbindelse afhængig af leverede rørdimension på WLT-D / WLT-D PP kobberrørselementet.

9.

Ved adgang til rum over det nedhængte loft, må loftskassetten ikke ”hænges” i de monterede
fleksible forbindelser. Loftskassetterne skal derimod hægtes i skinnesystemet ved hjælp af krog eller
lignende.

10.

Er der tvivl om montage, bedes man tage kontakt til TechoKlima A/S på tel. +45 9715 7100,
før vand påfyldes og systemet tages i brug.

Figur 1: WLT-D klimaelement

Figur 2: WLT-D PP Plug&Play
klimaelement

Figur 3: 2 stk. WLT-D mm elementer forbundet med fleksible
forbindelse med lynkoblinger monteret på WLT-D elementes rørende.
Bemærk fleksible slange må ikke være udstrakt.
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