Plaatsing Deceuninck suskasten TunalSus 170, 210, 250, 290
NL Eenvoudige en snelle plaatsing van akoestische ventilatieroosters op glas, traverse of raam
De akoestische ventilatieroosters TunalSus 170, 210, 250 & 290 worden op een gelijkaardige wijze gemonteerd. We maken
onderscheid tussen plaatsing op glas, traverse of raamkader. LET OP: de maximumlengte op glas is 2,0 m. De maximumlengte op
traverse/raamkader is 2,5 m.
De plaatsing van TunalSus akoestische ventilatieroosters op glas:
1) Op de boven- en zijkanten van de TunalSus roosters worden 2 aluminium L-profielen (bv. 25 x 25 mm)
geplaatst op de breedte van de opgegeven glasdikte. Aan de onderkant van de TunalSus roosters worden 2
aluminium L-profielen geplaatst op de breedte van de glasgoot, horende bij opgegeven glasdikte. De Lprofielen worden geriveteerd aan de TunalSus rooster. Zie tekening rechts voor positie L-profielen.
De totale lengte van de rooster (incl. kopschotten 6 mm) + 2 x afmeting L-profiel (bv 25 mm) = de breedte
van de beglazing.
Belangrijk: de thermische bruggen van de TunalSus moeten altijd in het midden van de 2 L-profielen zitten. De positie van de thermische bruggen mag
veranderd worden, maar nooit op de eerste of laatste positie, omwille van de stabiliteit op het glas. De positie van de thermische brug moet bepaald
worden vóór productie! Thermische bruggen zijn in dit geval altijd symmetrisch.
De hoogte van de TunalSus ventilatierooster is altijd 105 mm, ongeacht de luchtdoorlaat van 10, 15, 20 of 25 mm. De glasaftrek is afhankelijk van welk Lprofiel gebruikt wordt.
Glasaftrek = 105 mm + afmeting L-profiel (bv 25 mm) + dikte beglazingsrubber (bv 3 mm).
2) De glasgoot moet altijd 6 mm breder zijn dan de glasdikte, omwille van de beglazingsrubber. Indien een andere afmeting nodig is, moet dit met ons
afgestemd worden. Gebruik altijd een beglazingsrubber die aangepast is aan de gebruikte glasdikte. Aan beide uiteinden van het rooster wordt zwelband
geplaatst om de rooster lucht- en waterdicht te maken t.h.v. de aansluiting met het glas.
De beglazingsrubber P158 heeft de lengte van de zaagmaat van de ventilatierooster. Plaats eerst de beglazingsrubber op het glas, en dan de TunalSus
ventilatierooster met L-profielen, bovenop de beglazingsrubber.
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3) Plaats de TunalSus ventilatierooster centraal op het glas met hendels naar binnen gericht. Controleer of de beglazingsrubber overal mooi aansluit en
deze ook centraal zit. Druk het ventilatierooster overal goed aan over de beglazingsrubber.
4) Wanneer het TunalSus ventilatierooster op de beglazing zit, kan alles samen in het raamkader gestoken worden. Zet onderaan eerst het glas goed en
plaats dan ook de bovenkant goed, maak hierbij gebruik van de gepaste beglazingsblokjes, volgens de regels van de kunst. Zorg ervoor dat de
ventilatierooster niet meer kan verschuiven.
5) Nu kunnen de glaslatten (+ insteekdichtingen) geplaatst worden.

De plaatsing van TunalSus akoestische ventilatieroosters op traverse:
Deze plaatsing is analoog aan de plaatsing op glas, met als enige verschil bij stap 1 dat de L-profielen onderaan even breed geplaatst worden als aan de
boven- en zijkanten. Stap 2 & 3 vervallen. Bij stap 4 wordt enkel de TunalSus tussen raamkader en traverse geplaatst.

De plaatsing van TunalSus akoestische ventilatieroosters op raam:
1) Onderaan wordt het TunalSus ventilatierooster bevestigd op het raamkader met een aluminium L-profiel, aangepast aan de positie van de TunalSus kast
(grootte + gewicht). Schroef dit in zowel kader als TunalSus kast. Bovenaan kan ofwel met een L-profiel en een anker gewerkt worden, of enkel met een
anker, vast te maken aan de bovenkant van de TunalSus ventilatierooster. Gebruik gepaste verankeringen, schroeven en pluggen, afgestemd op de
draagconstructie. Zorg ervoor dat beide NIET in de thermische brug van de TunalSus vastgezet worden! Het aantal bevestigingen wordt bepaald door de
fabrikant van de ramen (bv 20 cm van de hoek + om de 60 cm voor PVC).
De totale lengte van de rooster (incl. kopschotten) = de dagmaat van de raamopening (tussen gevelafwerking).
Belangrijk: de thermische bruggen van de TunalSus ventilatierooster moeten altijd de thermische snede volgen van het raamprofiel eronder en de
spouwisolatie erboven. De positie van de thermische bruggen kan veranderen naargelang deze thermische snede. De positie van de thermische bruggen
moet bepaald worden vóór productie! Thermische bruggen zijn in deze situatie vaak asymmetrisch.
De hoogte van de TunalSus ventilatierooster is altijd 105 mm, ongeacht de luchtdoorlaat van 10, 15, 20 of 25 mm. Er moet een vrije doorlaat
gegarandeerd zijn van minstens 1,5 x de luchtdoorlaat van de TunalSus kast, bv TunalSus 210-15 heeft een vrije inlaat nodig van 15 x 1,5 = 22,5 mm.
2) Eens de akoestische TunalSus ventilatierooster bevestigd is op het raamkader, kan dit in de raamopening geplaatst worden en kan het raam verankerd

worden aan de draagconstructie. De opbouw hiervan kan op verschillende manier gebeuren, indien u twijfelt over de correctheid van dit detail: gelieve
ons te raadplegen.
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Op glas / sur vitrage / on glass:

Op raam / sur le châssis / on frame :
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