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Utförande
ALD kan fås i två modeller, enkel (typ 1) och dubbel (typ
2) Se Figur 1.
Tillbehör
-Trådnät med maskstorleken 10 x 10 mm: ALDT 1
-Monteringsfläns: ALDT 2

Montering
Gallret levereras som standard utan monteringstillbehör.
Gallret kan monteras på bl.a. följande sätt:
1. Med skruvar genom gallrets gavlar.
2. Med utvändig fläns.
3. Med invändig fläns.
(Se Figur 2)

Montage av ALD 2 (dubbelt utförande)

Figur 1. Modell, ALD 1 och ALD 2.

ALD 2 ljuddämpande galler i dubbelt utförande med
montagefläns.
Gallren levereras alltid som två enkelgaller.
De två enkelgallren behöver ej fästas i varandra.
Montageförfarande vid montage med montagefläns ALDT 2
Montage av det första enkelgallret:
1. Placera ut och fäst monteringsflänsen ALDT 2 i öppningen där gallret skall monteras.
2. Lyft in det första enkelgallret (alt. delarna till det första
enkelgallret i hålet och placera ut dem i rätt ordning).
3. Fäst gallret/delarna i monteringsflänsen (om delat fäst
sen delarna i varandra med skruv eller poppnit. Detta
görs genom sidoväggar. Arbetet utförs lättast från
gallrets baksida).
Montage av det andra enkelgallret (endast ALD 2):
4. Placera ut och fäst monteringsflänsen ALDT 2 i öppningen där gallret skall monteras.
5. Lyft in det andra enkelgallret (alt. delarna till det andra
enkelgallret i hålet och placera ut dem i rätt ordning).
6. Fäst gallret/delarna i monteringsflänsen (om delat fäst
sen delarna i varandra med skruv eller poppnit. Detta
görs genom sidoväggar. Arbetet utförs lättast från
gallrets baksida).
Obs. en (1) montagefläns är dimensionerad för att bära
maximalt ett enkelgaller (halva ALD 2 gallret). Ett helt
ALD 2 galler kräver två flänsar, som vardera bär upp ett
enkelgaller.
Swegon förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

Mått och vikt
Nominell bredd levereras enligt önskemål.
Nominell höjd levereras från 450 mm och i steg enligt
önskemål.
E = nom. bredd - 15 mm.
F = nom. höjd - 15 mm.
Håltagningsmått = nom. bredd x nom. höjd.

Figur 2. Gallret kan monteras på bl.a. följande sätt:
1. Med skruvar genom gallrets gavlar.
2. Med utvändig fläns.
3. Med invändig fläns.

