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Kanał napodłogowy
Symbol
AK = kanał
napodłogowy

Typ
W
U
E
B8
B4
BAS
BAZ
BI
BA

= podstawa
= końcówka
= pokrywa o dł. 800 mm
= pokrywa o dł. 400 mm
= pokrywa o dł. 800 mm
z przyłączeniem
= pokrywa o dl. 800 mm
z 45˚skosem
= pokrywa kąta wew.
= pokrywa kąta zew.

Szerokość
kanału
X

Wysokość
kanału

Liczba zagieć/
przedłużeń

Y

Z

150 = 150 mm
200 = 200 mm
250 = 250 mm
300 = 300 mm
350 = 350 mm
400 = 400 mm

040 = 40 mm
070 = 70 mm

1
2

= jednostronny
= dwustronny

1V = 100 mm przedłużenia

Pokrywa z otworem montażowym
Symbol
AK = kanał
napodłogowy

Szerokość
znamionowa
Y

Typ
X
M

= pokrywa z otworem
montażowym

150 = 150 mm
200 = 200 mm
250 = 250 mm
300 = 300 mm
350 = 350 mm
400 = 400 mm

Wielkość i rodzaj otworu
Z
050GBZ
215R06
275R10
306R12
200Q06
294Q08
244Q12
147E04
200E09

= otwór GBZ Ø 50 mm
= otwór R06 Ø 215 mm
= otwór R10 Ø 275 mm
= otwór R12 Ø 306 mm
= otwór Q06 200 x 200 mm
= otwór Q08 294 x 294 mm
= otwór Q12 244 x 244 mm
= otwór E04 147 x 247 mm
= otwór E09 200 x 253 mm

AK akcesoria
Symbol
AK = kanał
napodłogowy

Typ
X
Z
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= akcesoria

Rodzaj
Y

Długość/ kąt
Z

SP = profil boczny

0100 = dł. 100 mm
2400 = dł. 2400 mm

SA = przewód ochronny

0135 = dł. 135 mm

KV = łącznik kanału

090
180
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= kątowy, 90˚
= prosty, 180˚
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Wskazówki ogólne:
Ściana
Przebicia otworów w ścianie należy dokonać przed montażem kanału.
Czystość
Powierzchnia montażowa musi być czysta i równa.
Gładka powierzchnia
Należy unikać ostrych kątów i krawędzi.
Mocowanie dolnej części kanału (podstawa kanału)
Podstawę kanału należy przymocować do podłoża przed położeniem wykładziny podłogowej.
Układanie wykładziny podłogowej
Wykładzinę podłogową należy ułożyć również do krawędzi podstawy kanału.
Uziemienie
Części składowe systemu należy uziemić zgodnie z DIN VDE 0100.
Łączenie śrubami
Pokrywa kanału musi zostać przykręcona do podstawy w sposób trwały.
Mocowanie podstawy kanału do podłoża

Wsuwanie profilu bocznego (długiego)

Wsuwanie profilu bocznego (krótkiego)

B

6

Podstawę kanału ustawić w pożądanej pozycji
i przymocować do podłoża.

Profil boczny (długi) wsunąć na tylną
(przy ścianie) krawędź podstawy.

Profil boczny (krótki) wsunąć na przednie
krawędź podstawy profilu. Profile dopasować
tak, aby później znajdowały się pod otworami
montażowymi. Odstęp ok. 400 mm.

Profile w podstawie kanału AKU...

Wsuwanie łącznika kanałów

Przegroda kanału BKTWK

>



Do profilu bocznego (długiego) przymocować
łącznik prosty.

Przykleić stopki przegrody BKTWK
w podstawie kanału w odstępach 500 mm.
Przegrodę osadzić w stopkach.

K

D

W podstawie kanału AKU do montażu
obustronnie ściętej pełnej pokrywy również
w tylnej krawędzi zastosowane zostały
profile boczne krótkie.
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Przegroda kanału BKTWS

Końcówki kanałów

Uziemienie

=

5



Opcjonalna przegroda BKTWS jest już
fabrycznie zamontowana.

Końcówki kanałów dokręcić do profilu
zgodnie z rysunkiem.

Przewód uziemiający AKZSA0135 należy
przykręcić do łącznika kanałowego. Połączenie
przewodzące między profilem a podstawą
profilu (wanną) należy wykonać w miejscu
montażu. Przewiercić profil boczny kanału
i wkręcić wkręt samogwintujący aż do
momentu, kiedy będzie mocno dociśnięty
do krawędzi wanny.

Montaż narożników

Przykręcanie łącznika kątowego

Montaż pełnej pokrywy

KQ

KK

KB

Dolne części kanałów przyłożyć ciasno do
siebie. Profil boczny (długi) uciąc pod kątem
i przymocować złączem kątowym.

Przykręcić profil boczny (krótki) do złącza
kątowego.

W miejscu montażu przyciąć pod kątem 90°
wewnętrzny lub zewnętrzny róg pełnej pokrywy
i przykręcić do profilu bocznego.

Układanie wykładziny podłogowej

Montaż wykładziny podłogowej na pełnej
pokrywie

Przykręcanie pełnej pokrywy

K6

KD

K>

Wykładzinę podłogową należy ułożyć do
dolnej krawędzi kanału.

Pełną pokrywę okleić całkowicie wykładziną
a następnie, w razie potrzeby wyciąć otwory
montażowe.

Pokrywę przykręcić do podstawy kanału.
Profile boczne (krótkie) ustawić na wprost
otworów. Włożyć śruby poprzez wykładzinę
do otworów, wkręcić śrubę w profil kanału
i dociągnąć. Dzięki temu śruby będą łatwo
dostępne przy późniejszych pracach.
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