
Přehled výrobků

Obr. 1: Příklad výrobku X-GRILLE modular
(varianta H-F0-L-A11-xx-AG)

1 Jádro (H-F0)
2 Čelní rám (L)
3 Upevnění (A11)
4 Přídavný díl (AG)

Důležité poznámky

Informace o návodu k montáži

Tento návod umožnuje pracovníkům obsluhy nebo
servisu správně namontovat výrobek popsaný dále
a bezpečně a efektivně jej používat.

Před započetím jakýchkoli prací je nezbytně nutné,
aby si tyto osoby návod přečetly a zcela mu porozu-
měly. Základním předpokladem bezpečné práce je
dodržování bezpečnostních poznámek a všech
pokynů v tomto návodu.

Platí též místní předpisy pro zdraví a bezpečnost při
práci a všeobecné bezpečnostní předpisy.

Podmínka použití

Vzduchové vyústě slouží pro větrání vnitřních pro-
stor v průmyslových a komfortních zónách. Vzdu-
chové vyústě se připojují (provede zákazník) k
systému přiváděného nebo odváděného vzduchu,
který je zpravidla připojen k centrální klimatizační
jednotce.

Vzduchové vyústě přivádějí do místností studený
nebo teplý vzduch (v rozmezí uvedených teplot
mezi přiváděným vzduchem a vzduchem v míst-
nosti).

Instalace, provoz a údržba musí v některých obla-
stech použití vyhovovat zvýšeným požadavkům na
hygienu.

Instalace vzduchových výustí ve vlhkých místno-
stech, prostorách s nebezpečím výbuchu nebo v
místnostech s prašným nebo agresivním vzduchem
se musí posoudit případ od případu.

Kvalifikovaný personál

Kvalifikovaný personál
Specializovaný personál jsou vyškolení pracovníci,
kteří mají odborné znalosti a zkušenosti a kteří znají
příslušné předpisy k tomu, aby dokázali plnit
zadané povinnosti, rozpoznat možné nebezpečí a
vyhnout se mu.

Osobní ochranné pomůcky

Osobní ochranné pomůcky je třeba nosit pro
veškeré práce, aby se zdravotní nebo bezpečnostní
rizika snížila na minimum.

Návod k montáži CZ/cs

Vzduchové vyústi
X-GRILLE modular

TROX Austria GmbH, org.
složka
Ke Klíčovu 191/9
190 00 Praha 9
Česká Republika
Telefon: +420 283 880 380
E-mail: trox-cz@troxgroup.com
www.trox.cz
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Po celou dobu provádění práce je nutné nosit
vhodné ochranné pomůcky.

Bezpečnostní obuv

Bezpečnostní obuv chrání chodidla proti úrazu,
před padajícími předměty a před uklouznutím na
kluzké ploše.

Ochranné rukavice

Ochranné rukavice chrání ruce před třením,
oděrem, propíchnutím, hlubokými řeznými ranami a
přímým stykem s horkými povrchy.

Průmyslová bezpečnostní přilba

Průmyslové bezpečnostní přilby chrání hlavu před
padajícími předměty, zavěšenými náklady a účinky
nárazu hlavy o nepohyblivé předměty.

Omezení odpovědnosti

Údaje v tomto návodu odpovídají platným normám
a doporučením, stavu technologie a našim
odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způso-
bené těmito příčinami:

 Nedodržení pokynů v tomto návodu
 Nesprávné použití
 Obsluha nebo zacházení nekvalifikovanými

osobami
 Neoprávněné změny

Skutečný rozsah dodávky se může od údajů v
tomto návodu lišit v případě konstrukce na zakázku,
dodatečných možností objednávky nebo v důsledku
aktuálních technických změn.

Důležité poznámky
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Doprava a skladování

Kontrola při dodání

Po dodání opatrně sejměte obal a zkontrolujte, zda
je zásilka úplná a zda nedošlo k poškození při
dopravě. V případě jakéhokoli poškození nebo neú-
plné dodávky kontaktujte neprodleně dopravní spo-
lečnost a svého dodavatele. Po kontrole při dodání
uložte výrobek zpět do obalu, abyste ho chránili
před prachem a znečištěním.

 Montážní materiál

Montážní materiál není součástí dodávky (není-li
uvedeno jinak), ale musí ho zajistit zákazník;
montážní materiál musí být vhodný pro instalační
situaci.

Doprava na pracovišti

 UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí poranění o ostré hrany, ostré rohy
a tenké plechové součásti!
Ostré hrany, ostré rohy a tenké plechové součásti
mohou způsobit pořezání či poškrábání.

– Při provádění každého úkonu si počínejte
opatrně.

– Noste ochranné rukavice, bezpečnostní
obuv a ochrannou přilbu.

Pamatujte si:

 Při vykládce nebo přemísťování výrobku buďte
opatrní a věnujte pozornost symbolům a infor-
macím na obalu.

 Pokud je to možné, dopravte výrobek až na
místo vestavby v přepravním obalu.

 Používejte pouze to zvedací a přepravní zaří-
zení, které je určeno pro požadovanou zátěž.

 Náklad vždy zajistěte proti převrhnutí a pádu
 Rozměrné předměty nikdy nepřemísťujte sami.

Sežeňte si pomoc, aby nedošlo ke zraněním a
škodám na majetku.

Skladování

Pamatujte si:

 Při skladování musí být jednotka v originálním
obalu

 Chraňte zařízení před povětrnostními vlivy
 Chraňte zařízení před vlhkostí, prachem a zne-

čištěním
 Skladovací teplota: −10 °C až 50 °C.
 Relativní vlhkost: max. 95 %, bez kondenzace

Obal

Obalový materiál zlikvidujte náležitým způsobem.

Doprava a skladování
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Typy upevnění

Obr. 2: Typy upevnění, počet upevnění; položka 1–4 podle tabulky

1 Upevnění -VS: skryté šroubové uchycení
(pohled zezadu).

2 Upevnění -SP: skryté šroubové uchycení bez
instalačního rámu (pohled zezadu).

3 Upevnění -HS: skryté šroubové uchycení
(čelní pohled). Upevňovací šrouby zajistí
zákazník.

4 Upevnění -CF: svorkové upevnění nebo
upevnění pomocí připevňovací podložky (čelní
pohled).

5 Upevnění -A11: viditelné šroubové upevnění
(čelní pohled). Upevňovací šrouby zajistí
zákazník.

Typy upevnění
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Počet upevnění – standardní mřížka Obr. 2 Položka 1–4 (v závislosti na velikosti mřížky)

Výška 
H [mm]

Délka L [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
125 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
225 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
325 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
425 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
525 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

Počet souvislých vodorovných sekcí pro upevnění (horizontální) Obr. 2 Položka 1–4 (v závislosti
na velikosti mřížky)

Výška H
[mm]

Délka L [mm]
Koncová sekce Střední sekce

do 1 225 > 1225 do 1 225 > 1225
75 3 5 4 6
125 3 5 4 6
225 3 5 4 6
325 3 5 4 6
425 4 6 4 6
525 4 6 4 6

Hmotnosti

Maximální hmotnost [kg] bez přídavného dílu
Celkem: vložený svislý list + čelní rám L, A …

H
[mm]

Délka L [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 1 1,21 1,44 1,66 1,89 2,11 2,33
125 0,46 0,63 0,79 0,95 1,12 1,43 1,76 2,08 2,41 2,72 3,05 3,38
225 0,71 0,97 1,23 1,49 1,75 2,28 2,8 3,32 3,85 4,37 4,89 5,41
325  1,31 1,67 2,03 2,39 3,12 3,84 4,57 5,28 6,01 6,73 7,46

425     3,04 3,96 4,88 5,81 6,73 7,65 8,57 9,5

525       5,99 7,11 8,25 9,39 10,53 11,65

Maximální hmotnost [kg] s přídavným dílem
Celkem: vložený svislý list + čelní rám L, A …, + přídavný díl DG

H
[mm]

Délka L [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 0,73 1,04 1,35 1,56 1,87 2,5 3,01 3,54 4,06 4,69 5,31 5,83
125 1,06 1,43 1,79 2,15 2,62 3,33 4,16 4,88 5,61 6,32 7,15 7,98
225 1,51 2,17 2,73 3,29 3,95 5,08 6,3 7,42 8,55 9,67 10,89 12,11

Typy upevnění
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Maximální hmotnost [kg] s přídavným dílem
Celkem: vložený svislý list + čelní rám L, A …, + přídavný díl DG

H
[mm]

Délka L [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

325  2,91 3,67 4,43 5,29 6,82 8,44 10,07 11,48 13,01 14,63 16,26

425     6,64 8,56 10,58 12,61 14,43 16,35 18,37 20,4

525       12,79 15,21 17,35 19,49 21,93 24,55

Vestavba

Obecné informace

Personál:
 Kvalifikovaný personál

Ochranné pomůcky:
 Průmyslová bezpečnostní přilba
 Ochranné rukavice
 Bezpečnostní obuv

Poznámka:

 Výrobek se musí připevnit k nosným kon-
strukčním prvkům.

 Závěsné systémy zatěžujte pouze hmotností
výrobku. Sousední součásti a připojovací
potrubí se musí podepřít samostatně.

 Používejte pouze schválený a adekvátně
dimenzovaný montážní materiál (dodávka
neobsahuje montážní materiál).

 Vzduchové vyústě musí i po instalaci zůstat
přístupné pro čištění.

 Montážní a těsnicí materiál poskytovaný
výrobcem se obvykle dodává v samostatném
sáčku.

Před instalací výrobku podnikněte vhodná opatření
na ochranu součástí vzduchotechniky před zneči-
štěním během instalace (VDI 6022). Pokud to není
možné, alespoň výrobek zakryjte nebo podnikněte
jiná opatření, abyste ho chránili před znečištěním. V
tom případě musíte zajistit, že výrobek nebude
možné spustit. Dbejte na to, aby všechny součásti
byly před instalací čisté. Je-li to nezbytné, důkladně
je očistěte. Pokud musíte přerušit postup instalace,
chraňte všechny otvory před vniknutím prachu nebo
vlhkosti.

Bezpečnostní poznámky týkající se montáže

 UPOZORNĚNÍ!

Riziko zranění v důsledku nesprávné mon-
táže!
Větrací mřížky váží až 25 kg v závislosti na vel-
ikosti a vybavení. V případě pádu hrozí vysoké
riziko zranění osob nebo škod na majetku. V
závislosti na instalační situaci je nutné zavést
vhodná opatření, aby nedošlo k pádu mřížky.

Instalace na stropě nebo ve výšce vyžadují
vhodný typ upevnění (šroubový spoj) a podni-
knutí dalších bezpečnostních opatření, aby
nedošlo k pádu.

Vestavba
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Instalační otvor

Obr. 3: Instalační otvor

Instalační rozměry

Montáž Instalační
rám

Kombinace s čelním rámem Instalační otvor
[mm]S M L A C H

-VS
-A1 – – – X X –

L × H
-B1 – – X X X –
-C1 – X X X X –

(L -5) × (H -5)
-SP – – X X X X –
-A11 – – – X X X X

(L -13) × (H -13)-CF – X X X X X X
-HS – X X X X X X

L = objednací délka mřížky
H = objednací výška mřížky

Vestavba
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1 Instalační rám pro omítkové upevnění VS, viz
výběr instalačních rámů (A1/B1/C1)

2 Instalační rám pro šroubové upevnění VS
3 Skryté šroubové uchycení SP bez instalačního

rámu

4 Viditelné šroubové upevnění A11
5 Skryté šroubové uchycení HS
6 Svorkové upevnění CF

Vestavba
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Vodorovná sekce

1 Šroubové připojení instalačního rámu
2 Připojení větrací mřížky

L1 s instalačním rámem A1 / B1: 2E + (n × M) + 28
s instalačním rámem C1: 2E + (n × M) + 23
bez instalačního rámu: 2E + (n × M) + 15

H: Ä „Instalační rozměry “  na straně 7

Rám S M L A C H
X [mm] 7 14 20 27 27 20

Vestavba
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Instalační rám

Instalační rám A1, B1 a C1

 Instalační rám tvoří čtyři profily
 Přitlačte profily k sobě
 Pro montáž na zeď: Roztáhněte připevňovací podložky, potom naneste maltu
 Alternativa: Pro připevnění rámu šrouby nebo nýty k různým konstrukcím slouží zápustné otvory

Vestavba
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Detaily instalačního rámu A1, B1, C1

Obr. 4: Instalační rám

Pokyny k zabudování

Skryté šroubové uchycení -VS (s instalačním rámem)

① Plastová vložka, poznámka k instalačnímu rámu C1: nevyžadována, proto není součástí dodávky

Vestavba
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Skryté šroubové uchycení -SP (bez instalačního rámu)

Obr. 5: Montáž skrytého šroubového uchycení -SP

Upínací oblast obkladových panelů instalačního otvoru – rozměry W [mm]

Upevňo-
vací mate-
riál čelního
šoupátka

Přední rámeček
M L A C

min. max. min. max. min. max. min. max.

dlouhý 2,0 16,0 0,4 14,4 0,0 12,6 1,4 15,4
krátký 16,0 30,0 14,4 28,4 12,6 26,6 15,4 29,3

Upínací oblast lze zvětšit zkrácením upevňovacího materiálu čelního šoupátka v reliéfu.

Vestavba
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Viditelné šroubové upevnění -A11 – rozteč děr

Obr. 6: Rozteč děr X-GRILLE -A11

Délka (L)
[mm]

Rám -A a -C Rám -L a -H
X Y nxB X Y nxB

225 251 161 - 237 147 -
325 351 261 - 337 247 -
425 451 361 - 437 347 -
525 551 461 2x230,5 537 447 2x223,5
625 651 561 2x280,5 637 547 2x223,5
825 851 761 2x253,7 838 747 3x249,0

1025 1051 961 3x320,3 1037 947 3x315,7
1225 1251 1161 4x290,3 1237 1147 4x286,8
1425 1451 1361 4x340,3 1437 1347 4x336,8
1625 1651 1561 5x312,2 1637 1547 5x309,4
1825 1851 1761 5x352,2 1837 1747 5x349,4
2025 2051 1961 6x326,8 2037 1947 6x324,5

Vestavba
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Obr. 7: Instalace rámu -A11

V případě potřeby předvrtejte otvory pro šrouby
(provede zákazník) podle vlastností materiálu.

Skryté šroubové uchycení -HS

Obr. 8: Příklad instalace: připevnění ke stropní
desce -HS

Rám S M L A C H
T [mm] 42 39 37 36 38 37

Vestavba
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Svorkové upevnění -CF

Obr. 9: Upevnění -CF

Rám LW [mm]
S 70
M 63
L 57
A 50
C 50
H 57

H-rám

Obr. 10: X-GRILLE modular

1 X-GRILLE modular s H-rámem
2 Sádra
3 Tkanina (dodá zákazník)
4 Stěna

Připojení potrubí

Větrací mřížky nejsou vybaveny připojovacím
krčkem ani přírubou, protože se instalují do potrubí
nebo jiných otvorů.

Vestavba
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Počáteční uvedení do provozu, údržba a čištění

Počáteční uvedení do provozu

Než zahájíte uvedení do provozu:

 Zkontrolujte, že jsou mřížky správně usazené.
 Odstraňte případnou ochrannou fólii.
 Dbejte na to, aby všechny mřížky byly čisté a

neobsahovaly zbytky po instalaci ani cizí
tělesa.

 Zkontrolujte, že zařízení byla správně upev-
něna a připojena k potrubí.

Uvádění do provozu viz také VDI 6022, část 1 –
„Hygienické požadavky na větrací a klimatizační
systémy a jednotky“.

Nastavení průtoku vzduchu

Pokud je k jednomu regulátoru průtoku vzduchu při-
pojeno několik mřížek, může být potřeba nastavit
průtok vzduchu.

Obr. 11: Přídavné díly -AG a -DG

Klapka s protiběžnými lamelami, nastavitelnými

Obr. 12: Přídavné díly -AS

Klapka s přesuvnými lamelami, nastavitelná, zabe-
zpečená pojistným šroubem

Distribuce vzduchu

Nastavte lamely podle místních podmínek:

Údržba a čištění

Pamatujte si:

 Platí intervaly čištění uvedené v normě
VDI 6022.

 Povrchy čistěte vlhkou utěrkou.
 Používejte pouze běžné domácí čističe,

nepoužívejte žádné agresivní čisticí pro-
středky.

 Nepoužívejte čisticí přípravky s obsahem
chloru.

 Nepoužívejte pomůcky pro odstraňování odol-
ných nečistot, např. drátěnky nebo abrazivní
čistidla, protože mohou poškodit povrchy.

Počáteční uvedení do provozu, údržba a čištění
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Přídavný díl EF – výměna filtru

Obr. 13: X-GRILLE modular s přídavným dílem EF

1. Demontujte mřížku s přídavným dílem EF.

2. Demontujte tyče (1).

3. Vyjměte znečištěný filtr (2).

4. Očistěte součást.

5. Vložte nový filtr.

6. Namontujte tyče (1).

7. Mřížku s přídavným dílem EF vložte zpět do
instalačního otvoru a připevněte.

Objednávání náhradních filtrů

Aby se zajistila trvalá ochrana před pevnými a
suspendovanými částicemi, doporučujeme používat
pouze originální filtry TROX.

Filtrační média FMP-G4-C11, hrubý prachový filtr
podle EN779 klasifikace G4, ISO 16890: hrubý
55 %

Abyste zabránili odstávkám větracího a klimati-
začního zařízení, doporučujeme, abyste vždy
měli požadované filtry v zásobě.

Pro objednání filtrů jděte na: www.troxtechnik.com

Počáteční uvedení do provozu, údržba a čištění
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