Plaatsing Deceuninck toproosters TunalTopNeo, TunalTopNeo DB 35, TunalTopNeo DB39
NL Eenvoudige en snelle plaatsing van toproosters dankzij het “click-in”-systeem.
De ventilatieroosters TunalTopNeo, TunalTopNeo DB 35 & TunalTopNeo DB 39 worden op gelijkaardige wijze op het raam
gemonteerd:
1) Plaats een zwelband (niet meegeleverd) over de volledige breedte van het raamkader (zie tekening).
Plaats steunblokjes (a) indien nodig (niet bijgeleverd, dikte afhankelijk van het kader), wanneer de
fixatieplaatjes kunnen kantelen, niet op een ribbe steunen of niet stabiel bevestigd kunnen worden. Er
moeten telkens minimum drie blokjes gebruikt worden per rooster op een afstand van max. 500 mm. Op
de hoeken moet een minimumafstand van 100 mm gerespecteerd worden.
2) Hierop komen de bijgeleverde aluminium fixatieplaatjes (b) aan de interieurzijde, horizontaal op de
steunblokjes. Deze zijn voorgeboord met twee gaten voor het vast schroeven op het raamkader. Gebruik
de juiste schroeven (lengte afhankelijk van type raamprofiel/diepte kader). Gebruik tenminste drie plaatjes per rooster. Bepaal het aantal en de plaats
van de fixatieplaatjes volgend uit de lengte L (mm) van het ventilatierooster:
L < 1200: 3 plaatjes
1200 ≤ L < 1700: 4 plaatjes
1700 ≤ L < 2200: 5 plaatjes
2200 ≤ L < 2700: 6 plaatjes
2700 ≤ L < 3200: 7 plaatjes
L ≤ 3500: 8 plaatjes

Stap1 (a)
Stap2 (b)

3) Haak (A) en klik (B) de PVC binnenkap van het ventilatierooster goed vast op de aluminium fixatieplaatjes.
4) Schuif de buitenkap van het ventilatierooster in de binnenkap. Zorg ervoor dat de 2 delen perfect evenwijdig in elkaar schuiven. Duw deze beide delen in
elkaar, tot de breedte overeenstemt met de diepte van het kader. Zorg dat de buitendichting goed aansluit tegen het raamkader.
5) Maak binnen- en buitenkap van de ventilatierooster aan elkaar vast met 2 schroeven 3,5 x 15 mm, minimum 1 per meter en 2 per rooster.
Test voor en na het monteren van de ventilatierooster telkens het goed functioneren van de bediening!
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