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Två olika montagesätt 

• Borrade hål 
• Fräst spår, se andra sidan 

Borrade hål 
1. Börja med att montera borrmallen. Det finns angivet vilken sida som skall vara vänd neråt 

samt vilken sida som skall vara åt höger. Borrmallen finns i två varianter.  
 

Gul= Bas & List (10mm hål)  Röd = Max (12mm hål)  

OBS! Var varsam då borren bryter igenom virket så att det ej flisar sig och bildar ett dike på 
baksidan. (Se fler tips för detta längst ner på sidan.) 
 
2. Montera bottenplattan till OmegaDiffusorn i öppet läge med skruvarna längst till vänster, så 

att den är reglerbar, samtidigt som den tätar mot underlaget. Använd samma skruvhål som 
för borrmallen. 

 

 
 
3. Kontrollera så att Omegan är rätt monterad och går att reglera genom att skjutas i sidled. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
4. Diffusordelen (den perforerade plåten) monteras i bottenplåten genom att den försiktigt 

klämms ihop, utan att deformeras, och passas in i bottenplåten. Enklast är att börja i ena 
änden och jobba in den bit för bit.  

  
OBS! Diffusordelen till OmegaList och OmegaMax 79 monteras med medföljande skruvar. 

Tips! 
Använd ett borrstopp så att borren precis bryter ytan på baksidan. OBS! Kona därefter upp den 90-
gradiga kanten i inloppshålet med en roterande rasp resp. fil för att minska tryckfallet. Detta gäller 
monteringsalternativen 1, 2 och 3. Eventuellt kan du lägga en plåt veckad 90° mellan bågarna och 
dra ihop fönstret så borrar du inte för djupt och spar virket på baksidan. 

Skruvarna är placerade längst till vänster i de  
båda avlånga hålen, när Omegan är i öppet läge.  
 

Den röda pricken placeras till höger 
om bottenplåten, i stängt läge. 
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Två olika montagesätt 

• Borrade hål, se andra sidan 
• Fräst spår 

Fräst spår 
Ingen borrning behövs, däremot en hålad täckplåt 
 
1. Bakom bottenplattan placeras en hålad täckplåt.  

Montera bottenplattan till OmegaDiffusorn i öppet läge 
med skruvarna längst till vänster. Så att den är reglerbar, samtidigt som den tätar mot 
underlaget. (se bild nedan) 

 

 
 
 
2. Kontrollera så att Omegan är rätt monterad och går att reglera genom att skjutas i sidled. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Diffusordelen (den perforerade plåten) monteras i bottenplåten genom att den försiktigt 

klämms ihop, utan att deformeras, och passas in i bottenplåten. Enklast är att börja i ena 
änden och jobba in den bit för bit.  

 

 
OBS! Diffusordelen till OmegaList och OmegaMax 79 monteras med medföljande skruvar. 
 
 
Tillval 

• Filter – placeras i diffusordelen innan den monteras på bottenplåten 

• Klammer – Spänn försiktigt isär klammer och trä den över änden, placeras vid skruvarna 

• Nederbördsskydd –används när OmegaDiffusorn monteras på karmen, skruvas fast på utsidan. 

• Konverteringsdel – om befintlig hålning finns används konverteringsdel för att skapa den 
rätta hålbilden. Placeras under Omegan och monteras på samma sätt som den hålade 
täckplåten. Kontrollera att arean för tidigare hål inte är mindre än OmegaDiffusorns.  

Skruvarna är placerade längst till vänster i de  
båda avlånga hålen, när Omegan är i öppet läge.  
 

Den röda pricken placeras till höger 
om bottenplåten, i stängt läge. 
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