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Acoperişul şi balustrada

Acoperişul 3W (A70928) şi balustrada 3W (A70676) asamblate

Notă!
Balustradele și autocolantele antiderapante de obicei nu sunt instalate pe uscătoare care urmează fie 

montate în interior, și, prin urmare, acestea nu sunt incluse în pachetul livrat. 

Partea laterală a
capătului
canalului de aer

Partea laterală a
capătului
canalului de aer
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Acoperişul 3W asamblat (A70928), piese de schimb

Limitatorul de nivel (502019), piese de schimb
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Acoperişul şi balustrada

Ref. Nr. piesă Denumire Nr. 
buc.

Greutate

1 A70631 PLACĂ CAPAC WM06 ANSAMBLU PLACĂ 3 ORIFICII 1 31,26
2 A70576 PLACĂ CAPAC WM06 PLACĂ OARBĂ 2 32,76
3 A70618 PLACĂ CAPAC WM06 PLACĂ DE COLŢ 2 5,68
4 A70619 PLACĂ CAPAC WM06 SUPORT INTERMEDIAR 2 2,77
5 A70625 PLACĂ CAPAC WM06 SUPORT INTERMEDIAR 2 15 0,84
6 101810 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8      8X16 DIN933  205 0,01
7 110540 PIULIŢĂ ZN 8 M8 DIN934 205 0,01
8 102200 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8       10X20 DIN933    10 0,02
9 110560 PIULIŢĂ ZN 8 M10 DIN934 10 0,01
10 800271 MASTIC ETANŞARE/ADEZIV GRI 310 ML 7 0,17
11 115570 BANDĂ ETANŞARE 4X10 MAPA 11 M
12 502019 LIMITATOR CAPACITIV LIMITĂ SUPERIOARĂ 21784 1 3,20
13 408056 OMANUAL INSTALARE ŞI OPERARE USCĂTOARE 3W WM06 1 0,05
14 408114 INSTRUCŢIUNI DE OPERATE ANTTI USCĂTOR DE CEREALE 1 0,22
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Balustradă 3W asamblată (A70676), piese de schimb

Plintele 3 și 4 trebuie conectate la capac cu piulițele livrate împreună cu capacul. Acest set include doar 
șuruburile de fixare M8x20 pentru plinte. Piesa 5 trebuie conectată la capac cu piulițele și șuruburile incluse 
în pachetul de livrare al capacului.

Capacul indicat în imagine nu face parte din structura acestei 
configurații (structura este alcătuită doar din piesele enumerate în 
lista de componente). 

Etanșarea dintre secțiunea superioară și bandă este la fel ca cea livra-
tă pentru acoperiș. Pachetul de livrare al balustradelor mai include și 
etanșarea care trebuie instalată între bandă și capac.
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Acoperişul şi balustrada

Ref. Nr. piesă Denumire Nr. buc. Greutate
1 A76205 ELEMENT DE BALUSTRADĂ ÎN FORMĂ DE L 2012 M19 3 13,28
2 A76208 ELEMENT DE BALUSTRADĂ ÎN FORMĂ DE L 671 M19 4 6,49
3 A76209 PLINTĂ PENTRU BALUSTRADĂ L950 A M19 2 2,65
4 A76210 PLINTĂ PENTRU BALUSTRADĂ L950 B M19 4 2,43
5 A76213 PLACĂ DE PRINDERE BALUSTRADĂ M19 3 0,35
6 A76212 PLINTĂ PENTRU BALUSTRADĂ L2005 M19 2 3,67
7 A76215 EXTENSIE DE SUPORT BALUSTRADĂ M19 2 0,14
8 A76214 SUPORT DE COLȚ BALUSTRADĂ M19 3 0,38
9 A76216 ELEMENT DE FIXARE BALUSTRADĂ M19 1 0,09
10 A70887 PLACĂ CAPAC WM06 PROFIL STREAŞINĂ 6 1,07
11 101810 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8  8X16 DIN933    38 0,01
12 110540 PIULIŢĂ ZN 8 M8 DIN934 55 0
13 101820 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8   8X20 DIN933    67 0,01
14 107523 ȘURUB PENTRU TABLĂ HEXAGONAL  5,5X19 ZN DIN7504-K 60 0,01
15 115699 AUTOCOLANTELOR ANTIDERAPANTE 3096402 25/18,3 1 Buc.
16 115570 BANDĂ ETANŞARE 4X10 MAPA 7 M
17 114177 COT CONDUCTĂ DE VENTILAȚIE KY/90-G-200 1 1,17
18 114176 CONECTOR CONDUCTĂ DE VENTILAȚIE PENTRU PIESA LYON-200 1 0,4
19 114178 COT CONDUCTĂ DE VENTILAȚIE KY/45-G-200 1 0,85
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1.

2a.2. (2)

Asamblarea acoperişului şi balustradei 3W

Mastic de 
etanșare

Mastic de 
etanșare

Fixarea suporturilor intermediare, a plăcii de colț și a elemen-
telor de fixare a balustradei la secțiunea de balustradă fără 
trapă. Partea balustradei cu un orificiu de acces.

Fixarea suporturilor intermediare, a plăcii de colț și a elementelor de fixare a balustradei 
la secțiunea de balustradă fără trapă. 
 Nu există orificiu de acces pe balustradă.
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Acoperişul şi balustrada

Notă! Balustradele de obicei nu sunt instalate pe uscătoare care urmează fie montate în interior, și, prin 
urmare, acestea nu sunt incluse în pachetul livrat.

1. Instalarea suporturilor intermediare, a plăcilor de colț și a elementelor de fixare a balustradei pe 3W

Vă recomandăm să asamblaţi acoperişul pe o suprafaţă dreaptă, de exemplu pe secţiunea
superioară, după asamblarea acesteia. Astfel, vă veţi asigura că acoperişul asamblat este drept.
  
Studiați și desenele de asamblare ale următoarelor etape  – în acest mod veți înțelege mai ușor primele 
etape.

Instalaţi şase suporturi intermediare (piesa 3) lungi în formă de L pe suprafaţa inferioară a secţiunii de 
acoperiş fără trapă de acces.
Căutaţi în schiţă orientarea corectă a flanşelor suporturilor intermediare.
Fixaţi suporturile intermediare folosind şuruburi şi piuliţe (M8×16, 3 buc./suport)..

Fixați plăcile de colț și elementele de fixare a balustradei (piesele 2 și 4) la plăcile de secțiune folosind 
piulițe și șuruburi (M 8 x16) așa cum se vede pe desen.

(Notă! )

- Piesa 4 va fi omisă, dacă balustradele nu vor fi instalate.
 Observați cu atenție pe desene modul în care trebuie instalată piesa 4. Această piesă va fi fixată doar în acele 

orificii care se pot vedea pe desene. 

- Îmbinarea dintre plăcile de secțiune și plăcile de colț (piesele 1 și 2) trebuie etanșată cu mastic de etanșare 
care conține adeziv (7).

 Aplicați un strat uniform din masticul de etanșare pe flanșa plăcii de colț (piesa 2) sub rândul găurilor de șurub.    
consultaţi desenul 2a.

Aveți grijă să nu deteriorați stratul de mastic de etanșare în timpul instalării plăcilor.

Ref. Nr. piesă Denumire
1 A70576 PLACĂ CAPAC WM06 PLACĂ OARBĂ
2 A70618 PLACĂ CAPAC WM06 PLACĂ DE COLŢ 
3 A70625 PLACĂ CAPAC WM06 SUPORT INTERMEDIAR 2
4 A76213 PLACĂ DE PRINDERE BALUSTRADĂ 
5 101810 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8       8X16 DIN933    
6 110540 PIULIŢĂ ZN 8 M8 DIN934 
7 800271 MASTIC ETANŞARE/ADEZIV GRI 310 ML
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3.

3a. (2)

Mastic de 
etanșare Mastic de 

etanșare

Mastic de 
etanșare
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Ref. Nr. piesă Denumire
1 A70631 PLACĂ CAPAC WM06 ANSAMBLU PLACĂ 3 ORIFICII
2 A70619 PLACĂ CAPAC WM06 SUPORT INTERMEDIAR
3 A70625 PLACĂ CAPAC WM06 SUPORT INTERMEDIAR 2
4 101810 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8       8X16 DIN933    
5 110540 PIULIŢĂ ZN 8 M8 DIN934 
6 800271 MASTIC ETANŞARE/ADEZIV GRI 310 ML

2. Fixarea suporturilor intermediare pe secţiunea cu trei orificii a acoperişului 3W

Instalaţi trei suporturi intermediare (piesa 3) lungi în formă de L pe suprafaţa inferioară a secţiunii de
acoperiş.
Căutaţi în schiţă poziţiile corecte pentru suporturile intermediare şi orientarea corectă a flanşelor.
Fixaţi suporturile intermediare folosind şuruburi şi piuliţe (M8×16, 3 buc./suport).

Aplicaţi o peliculă uniformă de mastic de etanşare pe ambele părţi ale suporturilor intermediare plate
(piesele 2).
Aplicați un strat de mastic de etanșare sub rândurile de găuri de șurub de pe suporturi (a se vedea desenul 
3a).

Lipiţi suporturile intermediare de flanşele secţiunii acoperişului (piesa 1).
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora masticul de etanşare în timp ce instalaţi placa.

Asiguraţi-vă că suporturile intermediare rămân în poziţie folosind ştifturi de ghidare provizorii (piese-
le P, Ø 8 mm).
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Secţiunea
superioară

4.

4a.

4b.
2

2

(1)

1

2

2

2

1

3. Fixarea benzilor de etanşare şi a profilurilor streşinii pe secţiunea superioară 3W

Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de pe suprafaţa superioară a secţiunii superioare asamblate. 
Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe flanşă (a se vedea fig. 4a).

Amplasaţi profilurile streşinii pe flanşele plăcii de capăt a secţiunii superioare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi profilurile streşinii.
Căutaţi în schiţă ordinea corectă de instalare a profilurilor streşinii.
Aliniaţi cel de-al doilea orificiu de pe profilul streşinii de la fiecare colţ al secţiunii superioare cu orificiul exteri-
or de pe placa de capăt a secţiunii.

Fixaţi benzi de etanşare pe suprafeţele superioare ale profilurilor streşinii, de la un colţ la celălalt.
Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe profiluri (a se vedea fig. 4b).

Ref. Nr. piesă Denumire
1 A70887 PLACĂ CAPAC WM06 PROFIL STREAŞINĂ
2 115570 BANDĂ ETANŞARE 4X8 EKO-40
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5.

4. Transferarea plăcilor de secțiune a acoperișului și plintele balustradelor pe secțiunea superioară și 
fixarea lor pe 3W

Ridicaţi secţiunea centrală a acoperişului, asamblată în etapa 2, pe secţiunea superioară deja asam-
blată.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timpul instalării.
Aliniaţi orificiile din margini cu orificiile corespunzătoare din secţiunea superioară.

Transferați secțiunile intermediare asamblate în etapa 1 pe secțiunea superioară peste flanșele 
secțiunii din mijloc.
Aliniaţi orificiile din margini cu orificiile corespunzătoare din secţiunea superioară. 

Fixaţi secţiunile acoperişului pe secţiunea superioară folosind şuruburi şi piuliţe (M8×16, 16 buc./
secţiune de acoperiş).
Nu strângeţi complet şuruburile în acest moment.

Notă! Dacă acoperișul va fi prevăzut cu balustrade, fixați plintele balustradelor (A76209, A76210) cu aceeași 
șuruburi.
Mărimea șuruburilor de fixare în cazul menționat anterior va fi M8x20. Plintele de pe desen nu vor fi instalate, 
dacă acoperișul nu va fi prevăzut cu balustrade.
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6. Deschiderea de 

acces

Deschiderea de acces

Schiţa detaliată 1

Schiţa detaliată 2

Schiţa detaliată 3

Schiţa detaliată 4

Schiţa detaliată 5
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Ref. Nr. piesă Denumire
1 101810 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8    8X16 DIN933    
2 110540 PIULIŢĂ ZN 8 M8 DIN934 
3 101820 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8   8X20 DIN933    
4 102200 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8 10X20 AM DIN933 
5 110560 PIULIŢĂ ZN 8 M10 DIN934 

Fixaţi îmbinările secţiunilor acoperişului folosind şuruburi şi piuliţe (M8×16,) (consultați desenele de 
detaliu 1 și 2)
Dacă acoperișul va fi prevăzut cu balustrade, mărimea șuruburilor aflate mai aproape de margine va fi 
M8x20. (consultați desenele de detaliu 1 și 2)

Fixați marginile de capăt ale acoperișului pe secțiunea superioară folosind șuruburi M8x16. La colțuri, cele două 
șuruburi aflate cel mai aproape de margine au mărimi diferite, M10x20. (consultați desenul de detaliu 3)

Dacă acoperișul va fi prevăzut cu balustrade, consultați desenele de detaliu 4 și 5 pentru fixarea elementului de 
fixare a balustradei pe secțiunea superioară. 
Notă!   Elementele de fixare a balustradei trebuie fixate pe secțiunea superioară doar în punctele arătate pe 
desenele de detaliu.

Nu strângeți șuruburile, până când nu au fost fixate toate piesele în pozițiile lor finale. (Fixați piesele balustrade-
lor înainte de strângerea șuruburilor acoperișului).



Antti-Teollisuus Oy 16 408083 01-2019

Antti WM06Acoperişul şi balustrada

7.

Deschiderea de acces
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Ref. Nr. piesă Denumire
1 A76205 ELEMENT DE BALUSTRADĂ ÎN FORMĂ DE L 2012 M19
2 A76208 ELEMENT DE BALUSTRADĂ ÎN FORMĂ DE L 671 M19
3 A76214 SUPORT DE COLȚ BALUSTRADĂ M19
4 A76215 EXTENSIE DE SUPORT BALUSTRADĂ M19
5 A76216 ELEMENT DE FIXARE BALUSTRADĂ M19
6 101810 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8       8X16 DIN933    
7 110540 PIULIŢĂ ZN 8 M8 DIN934 
8 107523 ȘURUB PENTRU TABLĂ HEXAGONAL  5,5X19 ZN DIN7504-K

5. Asamblarea balustradelor acoperișului
  

Asamblați piesele balustradei așa cum se vede pe desen. Verificați dacă toate secțiunile de balustradă sunt în 
linie. Asigurați-vă că spațiile dintre secțiunile de balustradă au lățimi egale. Locurile spațiilor (circa 66 mm) sunt 
indicate pe desen. 

Răsuciți element de fixare (piesa 5) în jurul țevilor balustradei, și fixați-le cu șuruburi M8x16.

Fixați piesele 3 și 4 la țevile balustradei folosind șuruburi cu autofiletare. Piesele 3 și 4 este prevăzută cu găuri 
pentru șuruburile cu autofiletare.
Țevile balustradei nu au găuri deja făcute, dar șuruburile își vor face găuri în țeavă.
Suportul de colț (piesa 3) va fi fixată pe țevile balustradei prin șuruburile cu autofiletare (5 buc.).Una din găurile 
de fixare a suportului de colț nu va fi folosită. Extensie de suport (piesa 3) va fi fixată pe țevile balustradei prin 
șuruburile cu autofiletare.

Pentru ca să nu faceți găuri în plus în țevile balustradei, nu fixați piesele 3 și 4 prin șuruburi cu autofiletare până 
când nu vă asigurați mai întâi că toate piesele au fost instalate corect la locurile lor potrivite.
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8. 8a. MAX 250 mm

1

Punctul de tăiere a fost indicat.
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Ref. Nr. piesă Denumire
1 115699 AUTOCOLANTELOR ANTIDERAPANTE 3096402 25/18,3
2 114177 COT CONDUCTĂ DE VENTILAȚIE KY/90-G-200
3 114176 CONECTOR CONDUCTĂ DE VENTILAȚIE PENTRU PIESA LYON-200
4 114178 COT CONDUCTĂ DE VENTILAȚIE KY/45-G-200
5 107523 ȘURUB PENTRU TABLĂ HEXAGONAL  5,5X19 ZN DIN7504-K

Notă! Pachetele uscătoarelor care vor fi instalate în interior nu includ autocolantele antiderapante.

6. Fixarea autocolantelor antiderapante, a coturilor țevilor de reziduuri, a plintelor la capătul balustradei 
pe 3W

Dacă acoperișul va fi prevăzut cu balustrade, fixați plintele balustradelor A76212 la capătul lor.
Fixarea prin șuruburi cu autofiletare; 6 buc. la capătul fără orificiu de acces și 8 buc. la capătul cu un orificiu 
de acces. Tăiați plinta la orificiul de acces.  Punctul de tăiere a fost indicat pe placă (consultați desenul de 
detaliu).

Țevile balustradei nu au găuri deja făcute, dar șuruburile își vor face găuri în țeavă.
Pentru ca să nu faceți găuri în plus în țevile balustradei, nu fixați plintele până nu vă asigurați mai întâi că 
acestea au fost poziționate corect.
 
Fixaţi pe acoperiş autocolantelor antiderapante, între deschiderea de acces şi trapa de acces.
Căutaţi în schiţă orientarea şi poziţia corectă a benzilor.
Fixaţi benzile la distanţa de maximum 250 mm una de cealaltă (a se vedea schiţa detaliată 8a). 

Conectaţi coturile conductei de reziduuri la manşonul de ieşire de pe acoperiş.
Fixați piesele folosind trei șuruburi/îmbinări cu autofiletare.

Încheiați instalarea asigurându-vă că toate șuruburile acoperișului și ale balustradei sunt la locul lor 
și sunt strânse corespunzător.
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Instalarea limitatorului reglabil capacitiv de nivel

Un limitator capacitiv de nivel cu tijă reglabilă este livrat împreună cu uscătorul. Limitatorul
de nivel este livrat împreună cu capacul.

 Poziţia pe capac

Amplasaţi limitatorul pe capacul uscătorului, într-o poziţie în care jeturile de cereale provenite
din sistemul de pre-curăţare să nu lovească senzorul. În caz contrar, senzorul poate începe
să transmită date false şi se poate uza din cauza frecării cu jeturile de cereale.

 Instalarea

Deoarece sensul debitului cerealelor către uscător poate varia în funcţie de instalaţie, în
capac nu a fost realizat în prealabil un orificiu de instalare. 

* Realizaţi o deschidere de Ø 43 mm în capac, cât mai aproape posibil de sistemul
 de pre-curăţare.

* Amplasaţi consola senzorului cu piuliţa-fluture în partea de sus a deschiderii.

* Fixaţi consola pe capac folosind patru şuruburi autofiletante introduse în orificiile de ø 5 mm.

* Aplicaţi o peliculă netedă de mastic de etanşare în îmbinările dintre consolă şi capac.
 Etanşaţi cu atenţie îmbinarea, în special dacă uscătorul nu este instalat în interiorul unei clădiri.

 Reglarea

* Găsiţi nivelul corect al cerealelor cu ajutorul senzorului capacitiv. În practică, acesta va varia.

Nu uitaţi că cerealele se dilată la începutul procesului de uscare. Prin urmare, la începutul procesului
de uscare, distanţa de la marginea inferioară a sistemului de pre-curăţare la suprafaţa cerealelor
trebuie să fie de până la 50 cm, în funcţie de circumstanţe.

* Fixaţi senzorul la înălţimea corectă folosind şurubul-fluture. 

* Conectaţi conductorul care duce la senzor astfel încât lungimea cablului să permită reglarea ulterioară a
 înălţimii senzorului.

Capul senzorului se poate murdări în timp şi poate începe să transmită date incorecte.
Prin urmare, este recomandat să curăţaţi capul senzorului din când în când.


