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Kanal ile Aksesuar Bağlantısı;
Tüm aksesuarların çıkışları kanal dış ölçülerine uygun olacak şekilde
dişi yuvalı olarak tasarlanmıştır. Bu çıkışlar ile kanallar herhangi ilave
bir bağlantı parçası ihtiyacı duyulmadan doğrudan montaj
yapılabilmektedir. Bu sayede standart montaj uygulamalarında daha
ucuz ve daha kısa süreli montaj uygulamalarına olanak sağlanır.
Kanallar ile aksesuarların birbirine montajı mantar başlı vida ve altı
köşe somun ile yapılır.

Channel to Fitting Assembly
All fittings are designed with female receptacles at their outlets.
Thesereceptacles are dimensionally designed to accept straight
channels without the use of additional parts or junction kits. This helps
to reduce the total number of parts required for typical installations.
Fewer parts to install translates into reduced material costs and
assembly time. To install a fitting to the end of a channel section,
simply slip the channel into the receptacle of the fitting. Fasten the two
components using M6 mushroom head bolts and nuts when complete,
the channel cover fits under the fitting cover, eliminating any gaps.

Kanal ile Kanal Bağlantısı;
Uzunluğu 2 metre den daha uzun kanal hatları oluşturmak için, kanallar
birbirlerine Ek Parçası ile birleştirilir. Kanallar dan bir tanesinin ucu Ek
parçasının yarısına kadar getirilerek mantar başlı vida ve altı köşe
somun ile bağlanır. Eklenmek istenilen kanalın ucu, ek parçasının diğer
yarısına getirilerek yine aynı şekilde vida ve somun ile bağlanır.
Böylelikle istenilen uzunluklarda kanal hatları yapmak mümkün olur.

Channel to Channel Assembly
To create straight sections of channel beyond 2 meter in length,
individual straight sections are joined using a channel splice position
the end of one channel half way into the channel splice. Fasten the two
components using M6 mushroom head bolts and nuts butt the second
channel to the first within the channel splice, assemble and fasten in a
similar manner.

Aksesuar ile Aksesuar Bağlantısı;
İki aksesuar parçasının birbirine montajı için aksesuar ek parçası
kullanılır. Aksesuar ek parçaları her bir aksesuarın çıkış haznelerine
oturacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bileştirilecek olan
aksesuarın çıkış ağızındaki hazneye ek parçası oturtularak montaj
vidası ve somunları ile bağlanır. Daha sonra bağlanmak istenilen diğer
aksesuarının haznesi ek parçasının sırtına oturtulur. Montaj deliklerinden vida ve somunlar ile birbirine bağlanır.

Fitting to Fitting Assembly
To assemble two fittings together use a fitting splice fitting splices are
designed to fit within the female receptacle on each fitting. Position the
fitting splice within the receptacle of the fitting itself. Fasten the two
components using M6 mushroom head bolts and nuts place the
second fitting over the fitting splice and fasten in a similar manner.
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