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Introduktion UTD
Undertaksplåt UTD finns som  tillval vid montage av 
tilluftsdon i  undertak med undertaksprofil kant A. 

Den  pulverlackerade undertaksplåten är  kulöranpassad till 
 tilluftsdonet vilket ger  donet både en  estetisk och praktisk 
 inramning. Ytan kan enkelt torkas av.

UTD underlättar vid montage genom att vara utrustat med 
ett redan anpassat och centrerat hål där tilluftsdonet ska 
monteras. 

UTD ska beställas i storlek 250 eller 400 beroende på om 
det mindre eller det större TTC-donet ska monteras. Till de 
reaktiva donen MTN och MTC används alltid UTD-400.

Täckplatta UTD används tillsammans med monteringsskenan UTB 
i undertak för att montera ett tilluftsdon. Mått i mm.

Ett aktivt taktilluftsdon monterat med undertaksplåt UTD i 
 undertakets bärverk.

Funktion
Undertaksplåt UTD används som alternativ till att själv ta 
ut ett hål i undertaksplattan, där  tilluftsdonet ska placeras. 
 Plåten  levereras med yttermått som anpassats efter 
standard bärverk 600x600.

Se tillbehör UTB för en  monteringsutrustning som säker-
ställer att donlådan och därmed donet monteras i rätt höjd 
relativt undertaket/undertaksplåten.

Tekniska specifikationer

Allmänt
Dimensioner (mm)
Längd(L) x Bredd(B): 595x595 mm 
Höjd(H): 8 mm

Material
Pulverlackerad galvaniserad stålplåt

Kulör
RAL 9003 (Glanstal 30) i standardutförande 
Annan färg ska specialbeställas

Vikt
Model UTD-250:  2,7 kg 
Model UTD-400:  2,1 kg
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Undertaksplåt, 
UTD

Monteringsskena 
UTB

Donlåda aktivt don 
HTK

Taktilluftsdon

Notera:

Monteringsskena UTB är  som standard anpassad för 
undertak med undertaksprofil kant A. UTB kan även 
 levereras till andra typer av  undertaksprofiler. Typ av 
undertaksprofil  anges vid beställning.

Undertaksplåt UTD är anpassad till  undertaksprofil 
kant A. Vid andra typer av undertaksprofil bör man inte 
använda UTD. Istället görs då, på annat sätt, ett hål i 
undertaksplattan där tilluftsdonet ska monteras.

Undertaks- 
profil
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Kompletterande produktdokumentation UTD
Tabell1: Kompletterande dokument till UTD kan nås via länkar på produktens  hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument Finns Finns ej Kommentar

Installationsanvisning Anger mått vid håltagning i undertaksplattor

Driftsättningsanvisning Ej relevant

Underhållsinstruktion Betraktas som underhållsfri

Yttre förbindningsschema Ej relevant

Miljövarudeklaration Bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus

Brukarinformation Ej relevant

Modbuslista Ej relevant

AMA-text Saknas

Produktdokumentation finns att ladda ned via 
www.lindinvent.se/produkter/

Lindinvent – Smartare inneklimat. Grönare fastigheter.

Företaget erbjuder produkter och system för att styra  ventilation, 
belysning, solavskärmning och  lokalutnyttjande. Utrustningar och 
klimatlösningar utvecklas för kontor,  skolor, sjukhus,  laboratorier 
och liknande arbetsmiljöer.  Lindinvents system samverkar för att 
ge hög inomhuskomfort och lägsta möjliga energianvändning.

Kontakt
www.lindinvent.se 
Tel: 046–15 85 50 


