MONTAGEINSTRUKTIONER KUBEN 2000 MDX
LEVERANS
Aggregatet levereras ståendes på sina egna
socklar. Socklarna har från gavlarna ett
utrymme avpassat för pallgafflar. Detta för att
underlätta hantering och intransport. Aggregatet
är inplastat från fabrik men bör dock
väderskyddas innan monteringen.
MONTERING ALLMÄNT
Aggregatet är avsett att placeras direkt i
ytterväggen. Med hjälp av lyftanordning eller
lastare förs aggregatet försiktigt in i ett
förtillverkat montagehål i ytterväggen, se sidan
6.
Aggregat kan vid leverans och utplacering
flyttas runt med hjälp av en pallyft eller
lastmaskin. Beakta höjden och den höga
tyngdpunkten.
Dörrarna får inte plats genom hålet i
ytterväggen och monteras loss med hjälp av de
demonterings-bara gångjärnen.
Aggregatet förs med maskinhjälp in genom
hålet i ytterväggen och placeras i liv med
ytterväggen. Det placeras direkt på golvet med
eventuella underlägg för att väga av.
Därefter kan ytterväggsgallret och dörrarna
monteras.

DEMONTERING YTTERVÄGGSGALLER
Ytterväggsgallret som är delat i två delar är
leveransmonterat på ena gaveln av
aggregatet. När gallret sitter på plats får
aggregatet inte lyftas på den sidan. Galler
och ram måste först demonteras.
Gallrena skruvas loss och skyddas för att
efter monteringen skruvas tillbaka .

DEMONTERING DÖRRAR
1. Dörrarna demonteras och monteras säkrast
och enklast av två man.
2. Dörrarna öppnas och trycks lätt mot
aggregatet av en person samtidigt som
gångjärnen snäpps loss av nästa person.
3. Peta loss den röda spärren i gångjärnet i riktning från aggregatet och
snäpp upplåsningen med en mejsel
i riktning från gångjärnet.
4. Om dörren trycks mot aggregatet
vilar gångjärnsdelen i dörren mot
motsvarande del på aggregatet. Lyft nu
försiktigt bort dörren.

Tilluft

När placeringen är klar monteras ev
skyddsplåten för gaveln i sockeln.

Frånluft

Kuben överdel

KONDENSAVRINNING
Kuben 2000 MDX har både motströmsvärmeväxlare och kondensorbatteri för kylmaskin och
värmepump. Vid många driftsfall bildas därför
kondensvatten som måste avledas till ett
avlopp. Framtill på aggregats nederkant finns
ett kondensvattenrör som genom ett vattenlås
ska anslutas till golvbrunn eller dylikt.

Total aggregathöjd inkl sockel 2624

MONTERING PÅ STATIV, tillval
Om lägre totalhöjd önskas på aggregatet kan
sockeln uteslutas och ersättas med ett lägre
stativ.
1. Placera först ut stativet. Väg av med
vattenpass.
2. Justera stativet i våg genom att skruva
fötterna.
3. Placera försiktigt aggregatet på stativet.
4. Om väggen bakom aggregatet inte är lodrätt,
justeras fötterna så att aggregatets baksida
följer väggen.
5. Fäst aggregatet ovanpå i väggen med fästvinklar i en väggregel
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DEL 2

MONTERING AGGREGAT
Med dörrar och ytterväggsgaller demonterade
kan aggregatet med hjälp av truck el dyl med
lång-gafflar försiktigt föras in genom hålet i
ytterväggen. Hålet ska vara 1050 mm brett och
2650 högt ovanför innergolv. Se
måttanvisningar på nästa sida.

KANALMONTERING
1. Tilluft och frånluftkanaler ansluts på aggregatets
gavel. Tilluften monteras närmast aggregatets
framsida och frånluften närmast bakre väggen.

1. Placera aggregatet dikt mot bakre väggen
och i liv med ytterväggens utsida. Beakta att
inte anslutningskablar och kondensledning
kläms i hålet.

3. Ljuddämpare monteras alltid på till- och
frånluftanslutningen. Med Kubens flexibla
ljuddämpare blir montaget lättare och ljudnivån
lägre. Tilluftkanal till närbeläget don kan behöva
ytterligare en (fast) ljud
dämpare.

2. Placeringen kan justeras inifrån med hjälp av
pallyft. Palla under främre delen av sockeln
om aggregatet lutar från väggen.
3. När aggregatet står rätt placerat ska hålet i
ytterväggen drevas och tätas enligt skisser
på nästa uppslag.
4. Skruva på ytterväggsgallrena på ramen
(med gälarna neråt).
Det mindre gallret
placeras överst.
Kylmaskinen innanför
gallret är färdig-kopplad
och provkörd och
styrningen till den är
placerad i aggregatets
inomhussida. Vid
normal igångkörning
och drift behövs alltså
ingen åtkomst till
kylmaskinen bakom
gallret.

MONTERING DÖRRAR
Dörrarna monteras säkrast och enklast av
två man.
Dörrarna trycks i öppet läge in i aggregatets
gångjärnsfästen av en person samtidigt som
gångjärnen snäpps fast av nästa person.
Aluminiumlåsningen klickas till med en
kraftigare mejsel el dyl. Peta sedan fast den
röda låsspärren i riktning mot aggregatet. Tre
gångjärn till varje dörr.

2. Samtliga kanaler ljudisoleras. Tilluftkanalen
kondens- och ljudisoleras. Använd med fördel
Kubens färdigisolerade kanalsatser.

MONTERING ÖVRIGT
Anslut kondensavrinningen till ett avlopp med
vattenlås.

Anslut de båda elmatningskablarna i varsin
arbetsbrytare enligt inkopplingsinstruktionen
längre fram i kompendiet. Kabeln närmast
ytterväggen är till kylmaskinen och den
närmast aggregatdörren till ventilationen.

När aggregatet står på sin slutliga plats kan
täckplåten för sockeln monteras. Fäst med
montageskruv.

