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ELS príslušenstvo
pre krabice a ventilátory

Pripojovacie hrdlo na krabicu ELS
Typ ELS-ZAS Obj. č. 8184
Pripojovacie hrdlo pre typy krabíc
ELS-GU a -GUBA. Pre pripojenie
odsávania jednej vedľajšej 
miestnosti, priemer 75/80 mm.

Montážny rámček
Typ ELS-MB Obj. č. 8188
Pre upevnenie krabíc pod omietku
do podľadu v spojení s elementmi
od dodávateľov SDK-konštrukcií.
Montážny rámček sa jednoducho
upevní pomocou 4- alebo 6-hran-
ných skrutiek do drážok istiacich
proti otočeniu na zadnej strane 
krabice ELS.

Obvodový krycí rámik
Typ ELS-PB Obj. č. 8194
Na prekrytie medzier medzi krabicou
a stenou, nezačistených alebo príliš
veľkých otvorov, ktoré nie je možné
prekryť čelnou doskou ventilátora.
Krycí rámik sa jednoducho upne
medzi stenu/strop a čelnú dosku
ELS ventilártora.
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Sada pre úpravu na výfuk dozadu
Typ ELS-ARS Obj. č. 8185
Výfukové hrdlo môže byť pri podo-
mietkových krabiciach ELS-GU a -
GUBA bez protipožiarneho oplášte-
nia osadené zo zadnej strany
krabice. Pre uľahčenie prúdenia
vzduchu sa v takom prípade do ven-
tilátora inštaluje nábeh pre výfuk
vzduchu dozadu ELS-ARS.

Sada pre odsávanie priamo
z WC misy
Typ ELS-WCS Obj. č. 8191
Sada pre pripojenie odsávania 
z WC misy v kombinácii s vetraním
miestnosti; pre typy krabíc
ELS-GU, -GUBA. Spojka medzi kra-
bicu ventilátora a splachovaciu rúrku
sa realizuje bežným HT potrubím.
Balenie: záslepka, 90° kolienko, 
2 prechodky Ø 40 a 30 mm.

Sada pre odsávanie vedľajšej
miestnosti
Typ ELS-ZS Obj. č. 8186
Odsávacia sada pre montáž 
pod omietku pre napojenie všetkých
typov krabíc na pripojenie odvetrania
druhej miestnosti ELS-GU...
Dizajnérsky ocenená čelná doska
alpskej bielej farby, s uzavretým
čelom a nasávaním vzduchu zo
všetkých bočných strán. Zabudova-
ný, jednoducho dostupný vzduchový
filter. Vrátane pripojovacieho hrdla pre
krabice ELS-GU a -GUBA.

Montážny adaptér
Typ ELS-VA Obj. č. 8189
Umožňuje čelné nasunutie a montáž
podomietkových ELS krabíc do ho-
tových sadrokartónových stien. Ada-
ptér sa spojí s krabicou skrutkami a
následne sa rámik pribalenými skrut-
kami upevní do sadrokartónu.

Univerzálna montážna konzola
Typ ELS-MHU Obj. č. 8187
Praktická pre montáž podomietkovej
krabice do inštalačnej šachty, pre-
dovšetkým pre typy krabíc s protipo-
žiarnym oláštením.
Pre upevnenie krabice na strop
alebo stenu. Nastaviteľná výška,
hĺbka aj uhol; vhodná pre všetky typy
podomietkových krabíc.

Vyrovnávací rámček
Typ ELS-AGR Obj. č. 8193
Prekryje až 15 mm prečnievajúcu
podomietkovú krabicu, ktorá nie je
zabudovaná zarovno s omietkou ale-
bo obkladom. 
Vyrovnávací rámik sa jednoducho
upne medzi stenu/strop a čelnú dos-
ku ELS ventilártora.
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