Installatiemogelijkheden van de ASPRA
Aansluiting op het ventilatiekanaal
In de datasheet van elke ASPRA (INduct) wordt onder Exclusief aangegeven wat benodigd is voor de aansluiting
van de luchtreiniger op verschillende type ventilatiekanalen. Deze onderdelen worden standaard niet meegeleverd
bij de aanschaf van een ASPRA (INduct) luchtreiniger, omdat de installatiesituatie en daardoor benodigdheden
per klant sterk kan verschillen. Afhankelijk van uw wensen zijn er aanvullende onderdelen nodig. Het is mogelijk
benodigdheden bij uw installateur of bij VFA Solutions te bestellen.
Onderstaand kunt u verschillende aansluitmogelijkheden en bijbehorende benodigdheden bekijken.
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Ophanging aan muur of plafond
In de datasheet van elke ASPRA wordt onder Exclusief aangegeven wat benodigd is voor de ophanging van de
luchtreiniger aan muur of plafond. Deze onderdelen worden standaard niet meegeleverd bij de aanschaf van een
ASPRA luchtreiniger, omdat de installatiesituatie en daardoor benodigdheden per klant sterk kan verschillen.
Afhankelijk van uw wensen zijn er aanvullende onderdelen nodig. Het is mogelijk benodigdheden bij uw installateur
of bij VFA Solutions te bestellen. Onderstaand kunt u verschillende ophangingsmogelijkheden bekijken.

Bevestigingsmateriaal

Montagebeugel

De montagebeugel wordt aan uw muren of plafond gemonteerd met
bevestigings-materiaal. Afhankelijk van de gewenste montagewijze,
heeft u specifieke onderdelen nodig. Hieronder zijn drie bevestigingsmethodes geïllustreerd.

Door een montagebeugel om uw
product te plaatsen kunt u een M8
draadeind of draadpen gebruiken voor
bevestiging aan muren en het plafond.

Montagebeugel voor Montagebeugel met
M8 schroefdraad
rubberen inlage voor
Ø200 / Ø315 mm
M8 schroefdraad
Ø200/ Ø315 mm

Flowsensor
Voor ventilatiesystemen die regelmatig aanen uitgeschakeld worden raden wij, gericht
op extra energiebesparing, aan het systeem
uit te rusten met een flowsensor. De
flowsensor schakelt het systeem aan en uit
bij de aan- en afwezigheid van luchtstroom
in uw ventilatiekanaal. De flowsensor kan
aan uw systeem gekoppeld worden met
behulp van een flensklem (Ø200).

Flowsensor (optioneel)
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