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TVÄRSGÅENDE UTLOPPSSPJÄLL

!  VIKTIGT!
• Denna anvisning gäller endast för den nya 

generationen tvärsgående utloppsspjäll, 
anvisning för den äldre generationen finns 
med i monteringsanvisningen för maskinen.

• Den nya generationen utloppsspjäll är 
utrustade med vår induktiva tretrådiga 
gränslägesbrytare. Se anslutningsanvisningen 
för elektronik.
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Utloppsspjäll
OBS! Montering av utloppsspjäll görs lättast innan transportören monteras ihop.
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Säkerhetsinformation
Läs elevatorns/transportörens monteringsanvisning för instruktioner om hur 
godskontroll ska göras och hur säkerhetsinformation/säkerhetsdekaler ska 
tolkas.

Läs elevatorns/transportörens skötselanvisning för  instruktioner om skötsel 
och felsökning.

Ägaren av transportutrustningen ansvarar för att denna monteringsanvisning 
alltid finns tillgänglig för ansvariga montörer, elektriker, skötsel- och 
drifttekniker.

!  VIKTIGT!
• Använd skyddshandskar, bygghjälm, skor med stålhätta, hörselkåpor, 

skyddsglasögon samt signalfärgad reflexväst vid montering, 
elanslutning, skötsel och drift av transportutrustningen. 

• Stoppa maskinen och bryt strömmen innan någon typ av monterings-, 
elanslutnings- eller skötselarbete ska utföras.

• Elektrisk utrustning ska anslutas av en kvalificerad behörig elektriker. 
För instruktioner se den separata anslutningsanvisningen för 
elektronik.

• Maskinen får inte startas utan att tak, luckor, kupor, skydd och 
anslutningar är monterade på sådant sätt att de bara kan öppnas 
med verktyg.

x4

KTIF = M8x30
KTH = M8x35

x4
M8

x4

KTIF = M6x14
KTH = M8x24



!  VIKTIGT!
• Om utloppsspjäll är monterade i spänn/

drivdel ska 1 m kedjelängder med 
returskopor användas för varje 10 meter 
transportörkedja. 

• Vid transport i normal riktning montera 
kedjelängderna med returskopor som i bild. 
OBS! Skopan är mer öppen åt det hållet som 
kedjan löper.

• Om transport ska ske åt båda hållen montera 
dubbelt antal kedjelängder med returskopor 
och rikta varannan som i bild och övriga åt 
andra hållet.

Spänndel

1. 
KTH
Tag bort detaljer.

KTIF
Tag bort detaljer och kapa detalj (A) vid förstansade 
linjen.

2A. 
!  VIKTIGT!

Grada av vassa kanter på bottenplåtar och 
sidoplåtar där utloppsspjället ska monteras.

KTH 20/33-30/33
Montera utloppsspjället med medföljande skruvar. 
OBS! Läs först punkt 2B och 2C.

KTH 30/40-40/40 & KTIF
Montera detalj/detaljer och utloppsspjället med 
medföljande skruvar. OBS! Läs först punkt 2B och 
2C.

2B. 
Montera utloppsspjället och justera med skruvar (C) 
så att utloppsspjället sitter tät mot transportören.

2C.
OBS! Använd fogmassa för extra täthet.

3.
Kontrollera att utloppsspjället går lätt att reglera. 
Justera om nödvändigt genom att lossa på 
skruvarna (D) och justera med skruvarna (E).

4.
!  VARNING!

Om utloppsspjället drivs med elmotor eller 
penumatik eller ska monteras utomhus så ska 
det förses med skyddshuv. Se instruktioner 
längst bak i denna anvisning.

Utloppsspjäll i spänn-/drivdel
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1. KTH 30/40-40/40
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Drivdel

OBS! Pneumatiskt utloppsspjäll kan ej monteras 
i drivdel. Sätt det istället i transportsektionen 
närmast drivdelen och förslut öppningen i drivdelen 
med fastmonterad renslucka.

OBS! Vid montering i drivdelen är det i de flesta 
fall nödvändigt att montera utloppsspjället riktat åt 
motsatt sida som motor/växel.

1. 
KTH 20/33-30/33
Tag bort detaljer.

KTH 30/40-40/40 & KTIF
Tag bort detaljer och kapa detalj (A) vid förstansade 
linjen.

2A. 
!  VIKTIGT!

Grada av vassa kanter på bottenplåtar och 
sidoplåtar där utloppsspjället ska monteras.

KTH 20/33-30/33 
Montera utloppsspjället med medföljande skruvar.
Montera tvärbalken (B) under på nytt sätt. OBS! Läs 
först punkt 2B och 2C..

KTH 30/40-40/40
Montera detaljer och utloppsspjäll med 
medföljande skruvar. OBS! Läs först punkt 2B och 
2C.

KTIF
Montera detalj/detaljer och utloppsspjället med 
medföljande skruvar. Montera tvärbalken (B) under 
på nytt sätt. 
OBS! Läs först punkt 2B och 2C.

2B. 
Montera utloppsspjället och justera med 
skruvar (C) så att utloppsspjället sitter tät mot 
transportören.

2C.
OBS! Använd fogmassa för extra täthet.

3.
Kontrollera att utloppsspjället går lätt att reglera. 
Justera om nödvändigt genom att lossa på 
skruvarna (D) och justera med skruvarna (E).

4.
!  VARNING!

Om utloppsspjället drivs med elmotor eller 
penumatik eller ska monteras utomhus 
så ska det förses med skyddshuv. Se 
instruktioner längst bak i denna anvisning.
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1.
Montera isär transportsektionen.

2.
Märk ut centrumlinje för utloppsspjället. Märk 
ut linjer (X) för kapning av bottenplåt och 
centrumlinjer (Y) för skruvhålsplacering (A). Se mått 
i tabell/bild.

3.
Kapa bottenplåten. 

4.
Kapa av en bit av kanterna på bottenplåten på 
båda sidorna in mot öppningen. Se mått Z i tabell/
bild.

5.
Borra hål (A) i bottenplåtarna, se mått i tabell/bild. 
Använd befintliga hål på utloppsspjället som mall. 

!  VIKTIGT!
Försänk hålen.

6.
Montera ihop transportsektionens sidor med 
bottenplåtarna, men ej vid skruvhålen närmast 
utloppsöppningen.

7.
!  VIKTIGT!

Grada av vassa kanter på bottenplåtar och 
sidoplåtar där utloppsspjället ska monteras.

8.

Utloppsspjäll i transportsektion

Utloppsspjällets centrum kan placeras mellan 500-1500 mm in på en 2000 mm lång transportsektion.

OBS! Om utloppsspjället placeras 600, 800, 1000, 1200 eller 1400 mm in på transportsektionen kan det 
monteras i befintliga hål. Vid övriga placeringar måste hål borras.

Om utloppspjällets centrum är placerat så att 
befintlig hålbild i transportören inte kan användas 
vid montering:
Borra hål (B) genom bottenplåtarna och 
sidoplåtarnas nedre kant, se mått i tabell/bild. 
Använd befintliga hål på utloppsspjället som mall.

9A.
Montera utloppsspjället med medföljande skruvar. 
OBS! Läs först punkt 2B och 2C.

!  VIKTIGT!
Säkerställ att de försänkta skruvarna (A) inte 
sticker upp ovanför bottenplåten.

9B. 
Montera utloppsspjället och justera med 
skruvar (C) så att utloppsspjället sitter tät mot 
transportören.

9C.
OBS! Använd fogmassa för extra täthet.

10.
Kontrollera att utloppsspjället går lätt att reglera. 
Justera om nödvändigt genom att lossa på 
skruvarna (D) och justera med skruvarna (E).

11.
!  VARNING!

Om utloppsspjället drivs med elmotor eller 
penumatik eller ska monteras utomhus 
så ska det förses med skyddshuv. Se 
instruktioner längst bak i denna anvisning.

500-1500 mm

600, 800,1000,1200,1400 mm
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1.
Märk ut returrullarnas horisontella centrumlinje. 
Märk ut vertikal centrumlinjen för borstaxelns 
placering.

!  VIKTIGT!
Ta bort en returrulle om den sitter i vägen för 
borsten. Borsten ska kunna vara helt uppfälld 
när utloppsspjället är stängt.

2.
Borra hål för borstaxeln där de utmärkta 
centrumlinjerna korsas, se mått i tabell/bild.

3. 
Borra hål för borstaxelns kullager, se mått i tabell/
bild. Använd kullagren som mall.

4.
Montera detaljer.

!  VIKTIGT!
Montera borsten centrerat på borstaxeln. 
Den plana sidan av borsten ska vara vänd i 
transportriktningen.

5. 
Trä det vridna plattjärnet mellan de ställbara 
kullagren (A) i fästet. Slutjustering av kullagrens 
läge görs senare.

OBS! Använd vänstervriden borstaxel (L instansat) 
om den monteras på vänstersidan och högervriden  
borstaxel (R instansat) om den monteras på 
högersidan.

6.
Montera detaljer och dra åt skruvarna (B) helt. 
Skruv (C) dras bara delvis.

7.
Stäng utloppsspjället och slutjustera sedan läget 
på kullagren (A). Öppna utloppsspjället och dra 
sedan åt skruvarna (C) helt.

8. 
!  VIKTIGT!

Kontrollera borstens funktion vid öppning och 
stängning av utloppsspjället.
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Borste för utloppsspjäll

OBS! Borste monteras endast på utloppsspjäll i transportsektion.

!  VIKTIGT!
Om flera utloppsspjäll ska kunna vara öppna samtidigt kan borste inte användas.

Montera borsten X mm (se mått X i tabell/bild) från utloppsspjällets centrum i transportriktningen. Vid 
transport i båda riktningarna montera borsten över centrum av utloppsspjället.
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SKANDIA ELEVATOR AB 
KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP 
S-534 94 VARA, SWEDEN

PHONE +46 (0)512 79 70 00 
FAX +46 (0)512 134 00

INFO@SKANDIAELEVATOR.COM 
WWW.SKANDIAELEVATOR.COM
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