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Installationsanvisning

TTD – Taktilluftsdon

TTD från Version E11

HLRC från Version B

HTK från Version B

UTD

Från Version E11

E

TTD monterad i donlåda HLRC för  frihängande montage.

TTD monterad i donlåda HTK för dolt montage.
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Montage
Tilluftsdonet TTD (spridardel med regulator) monteras antingen i donlåda HTK för dolt 
montage eller i  donlåda HLRC för synligt montage. TTD från version E11 är utrustad med 
 fästhållare för bajonettfattning i  donlåda med fästvinkel, se Illustration 3-4-5-6M sidan 3.

Notera: Fästhållarna på spridardelen kan enkelt byggas om för att passa till äldre 
 donlådor med hakar för bajonettfattning. Fästhållarna monteras då av och ersätts med 
skruv(L=20mm)+mutter(M3). Se Installationsanvisning TTD version D11 för montage av 
 spridardel i donlåda med hakar.

2.  Vid dolt  montage 
ska donådans 
 stoskant vara i höjd 
med  undertakets 
 underkant.

Illustration 2M. Undertakets underkant i höjd med stoskanten.

Illustration 1M. Donlåda monterad med gängstav i tak.

Undertaksplåten UTD, se tillbehör på sidan 4, kan användas vid montage i 
undertak.

1.  Donlåda HTK eller 
HLRC förankras i taket 
via gängstav. 
 
Gängstaven ger 
 möjlighet att justera i 
höjdled.

Det finns möjlighet att via fästvinkeln i donlåda HTK, se illustration 3-4-5-6M, göra mindre 
 korrigeringar av höjd och infästningsvinkel så att donet kan komma i våg och i höjd med 
undertaket trots att donlådan monterats något högt och med någon grads  lutning.
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Montage av donlåda i tak

HTK / HLRC
Gängstav

HTK

Undertak
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3.      Innan du för upp spridardelen i donlådan: 
Avlägsna (A) sprinten i locket på smörjkoppen samt kontrollera (B) att fjäderarmarna 
(4st) sitter korrekt monterade om spridardelens lameller.

Illustration 3-4-5-6M. Montage av spridardel TTD i donlåda.

5.      För upp  spridardelen i donlådan så att 
 fästhållarna på  spridardelen  kommer upp 
 mellan  fästvinklarna i  donlådan. 

När fästhållarna är placerade mellan 
 fästvinklarna:

6.  Tryck upp  spridardelen så att den bottnar 
och vrid därefter medurs (höger om) MINST 

45 grader till  mekaniskt stopp.

4.      Stick det  förmonterade kablaget från TTD 
genom ”nyckelhålet” uppe vid  donlådans  
 kanalanslutning.

Kontrollera att 
 spridardelen sitter 
fast genom att dra 
 försiktigt i den.

Efter avslutat montage:

min 45˚
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HTK / HLRC 
Från Version B

Kablaget från
TTD

TTD 
Från Version E11Fjäderarm

Smörj-
kopp

Mekaniskt stopp:
Avslutar varje 
fästvinkel i 
 donlådan.

Fästhållare:
Ska till  mekaniskt 
stopp på 
 fästvinklarna i 
donlådan.
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Kontakt
www.lindinvent.se 
Tel: 046–15 85 50 
 
 

Lindinvent – Experter på behovsstyrd ventilation

Vi erbjuder produkter och systemlösningar för  behovsstyrd 
ventilation för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och 
renrum. 

Behovsstyrning ger hög energieffektivitet vid klimatstyrning 
och god säkerhet vid skyddsventilation.

Donlådans stosanslutning placeras 
 innanför  plåt flänsarna.

Tillbehör 
UTD – Undertaksplåt

De fyra  plåtflänsarna viks upp och 
 plåten placeras i undertakets bärverk.

Inkoppling
För inkoppling av kablaget från TTD till kommunikationsnätverk och övriga enheter se yttre 
 förbindningsschemat för kopplingsbox CBX.

95-100°

Illustration 7M. TTD monterad med kablaget förankrat i donlådan.
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Fasthållningsplåt

HLRC

HTK

Kabelförskruvning
Kablaget från donet ska 
 förankras i donlådan:

7.      På donlådan: Skjut ned 
 kabelförskruvningen 
enligt (A) i donlådans 
”nyckelhål” och lås fast 
med  fasthållningsplåt 
(B).


