
MONTÁŽNY  NÁVOD
ODSÁVACEJ  LINKY  EKOLIN AL

- jednoduchá  linka –

1. Podľa projektu upevníme prvé dva montážne závesy buď na stenu, alebo na strešnú konštrukciu.

2. Pomocou zvierok upevníme o montážny záves záves I.

3. Na záves I nasadíme horný diel linky a pomocou vodováhy ho ustavíme do roviny a požadovaného
smeru. Po ustavení  upevníme pomocou skrutiek, alebo  privarením montážny záves o záves I.
Do horného dielu vyvŕtame 6 otvorov priemeru 6,3 a pomocou skrutiek, podložiek a matíc ho
upevníme o záves I. Podľa projektu ustavíme doraz vozíka na koniec horného dielu a upevníme 
ho skrutkami.

4. Do pripevneného horného dielu linky zasunieme z každej strany bočný diel linky o dĺžke 1500mm.
Ďalej pokračujeme zasunutím bočníc  o dĺžke 3000mm.

5. Druhý horný diel linky nasunieme do voľných koncov bočných dielov a ustavíme ho na ďalší
záves I. Podľa projektu upevníme tretí montážny záves. Na horný diel nasunieme záves I 
a závesy spojíme rovnako ako v bode 3. 

6. Do horného dielu linky opäť nasunieme po oboch stranách bočný diel dĺžky 3000mm
a pokračujeme až k miestu, kde sa podľa projektu nachádza horný vývod odsávacej linky
EKOLIN AL. / V prípade umiestnenia vývodu z konca linky pokračujeme bodom 8 /.

7. Na horný diel ustavíme horný vývod linky a naznačíme si otvor, ktorý je potrebné vyrezať
flexobrúskou. Následne osadíme horný vývod na horný diel linky a upevníme ho pomocou
skrutiek, podložiek a matíc. Ďalej pokračujeme  ako v bode 5 a 6 až na požadovanú dĺžku
odsávacej linky určenú projektom. 

8. Na posledný horný diel  ustavíme doraz vozíka a upevníme ho ako v bode 3. Do horného dielu 
nasunieme po stranách dva bočné diely o dĺžke 1500mm.

9. Po celej dĺžke odsávacej linky premažeme drážku v bočniciach na vťahovanie tesniacej manžety
silikonovým olejom. Tesniacu manžetu samotnú taktiež premažeme a vťahujeme ju do bočných
dielov linky. Pri práci dávame pozor, aby gulička manžety nevyskočila z drážky bočnice. Tesniaca
manžeta sa vtiahne asi pol metra za koniec linky. Následne je nutné rukou poklepať po bočných dieloch
linky. Tesniaca manžeta sa vráti späť, nakoľko je pri vťahovaní napnutá. Nasunieme požadovaný počet 
odsávacích vozíkov a hadicami.  

10. Na koncoch linky EKOLIN AL zaistíme tesniacu manžetu proti pohybu v drážke bočných
dielov zanitovaním na oboch stranách. Tesniace mažety na koncoch spojíme navzájom 
skrutkou M6. 

11. Konce linky zaslepíme pomocou záslepiek. Ďalej pokračujeme montážou vývodového potrubia
a osadením a upevnením ventilátora podľa projektu.  
V prípade umiestnenia vývodu  z konca linky zaslepíme jeden koniec záslepkou a na druhý 
pripevníme záslepku s vývodom. Obdobne pokračujeme montážou vývodového potrubia a osadením 
a upevnením ventilátora podľa projektu. Pri montáži odsávacieho potrubia postupujeme ako pri montáži 
podobných vzduchotechnických potrubí.

12. Na záver pospájame navzájom bočné diely pomocou rozperiek a nitov. Pri spájaní dbáme
na to, aby bočné diely linky boli k sebe pritlačené a aby medzera medzi nimi bola čo
najmenšia. 


