MONTAGEINSTRUKTIONER KUBEN 1000 M
TRANSPORT
Aggregatet transporteras utan pall stående på
sina egna socklar. Detta för att underlätta
hantering eftersom aggregatet är högt (2,60 m).
Aggregatet är inplastat från fabrik men bör inte
förvaras utomhus innan monteringen.
LEVERANSOMFATTNING
Undersök sändningen vid leverans och
kontrollera eventuella fraktskador. Leveransen
omfattar följande delar:
1 st aggregatdel på sockelstativ.
1 st aggregatöverdel (med 4 st 160 och 2 st 250

DEL 1

DEMONTERING ÖVERDEL
1. Överdelen demonteras och monteras säkrast
och enklast av minst två man.
2. Dörrarna öppnas och demonteras enligt
föregående instruktion.
3. Lyft överdelen rakt uppåt. Inga skruvar håller
fast utan endast styrpinnar på undersidan.
4. Palla i mellan med två reglar och för in en lyft
(kanallyft e dyl) mellan aggregat och överdel.

kanalanslutningar)

levereras monterad högst upp på aggregatdelen.

1 st baffelplåt. Isolerad på båda sidor, levereras
monterad i överdelen på aggregatet

5. Rulla undan lyften med överdelen och sänk
ner.

1 st isoleringsbit, svart självhäftande, levereras
innanför
dörrarna ovanpå aggregatdelen.
1 st täckplåt till sockeln, lev innanför dörrarna på golvet.

MONTERING ALLMÄNT
Aggregatet är avsett att placeras direkt i den
lokal som ska ventileras. Placering mot
yttervägg är att föredra och avgörande för att de
mycket låga ljudvärdena ska innehållas.

TILLUFT FRÅNLUFT
160
160

ÖVERDEL

Aggregat kan vid leverans och utplacering
flyttas med hjälp av en pallyft eller lastmaskin.
Beakta höjden och den höga tyngdpunkten.

styrpinnar

DEMONTERING DÖRRAR
1. Dörrarna demonteras och monteras säkrast och
enklast av två man.

AGGREGATDEL

Total aggregathöjd inkl sockel 2600

Dörrarna och överdelen får ofta inte plats
genom dörrhålet och monteras loss vid
intransport enligt nedan.
Aggregatet, överdelen och dörrarna är mycket
tunga att hantera och två man är nödvändigt för
att montera aggregatet utan risk för skador.
Använd sugkoppshandtag av bra kvalitet vid
manuell hantering. Två handtag på varje sida.

gång
järn

gång
järn

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 upp
låsningen 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.

gång
järn

sockel

Utrymme för lyft
med pallgafflar
Ställbara gummifötter

sockel

MONTAGEINSTRUKTIONER KUBEN 1000 M

DEL 2

PLACERING

MONTERING RESTERANDE

Med dörrar och överdel demonterade kan
aggregatet transporteras med hjälp av pallyft
genom normala dörröppningar till den plats där
det ska monteras. Placering vid yttervägg är att
rekommendera ur bla ljudsynpunkt. Aggregatet
står bäst dikt mot vägg. Väggsockeln behöver
normalt sett inte kapas.

1. Montera de övre baffelplåtarna i därför
avsedda skåror i övre delen av aggregatet.

1
2

MONTERING AGGREGATDEL
1. Placera aggregatet dikt mot väggen.
Vänsterkanten ska ha sidomåttet 259 mm till
centrum av det vänstra avlufthålet i väggen
(och
594 mm till c/c på det högra utelufthålet).
2.
Lyft aggregatet något med pallyften och
justera de fyra gummifötterna genom att
skruva på dem. Aggregatet ska stå dikt mot
väggen över hela höjden. Oftast ska de
bakre gummifötterna vara nästan helt
inskruvade och de yttre behöver vara något
mer utskruvade. Sänk ner.

2. Klistra fast den medlevererade
isoleringsbiten längst fram i överdelen.

3. Montera medlevererade vinklar för tätning
mot väggen. Om utrymmet är stort eller
oregelbundet tryck in isolerng i utrymmet
innan vinkeln monteras mot väggen.

MONTERING ÖVERDEL

2. Sänk manuellt försiktigt ned överdelen på
aggregatdelen och se till att styrpinnarna
passar i aggregatets styrhål. Om
styrpinnarna kommer snett kan hålen
skadas pga överdelens tyngd.
Skada inte tätningsmattan på aggregatets
topp.
3. Tryck fast avluft- och uteluftkanaler 250 mm
utifrån. Aggregats påmonterade muffar 250
kan enkelt plockas av och kanalerna kan
anslutas på påsticken längre in i aggregats
isolering. Både uteluft- och avluftkanalen
kondensisoleras.
4. Anslut ett kombidon på utsidan med kombidonets runda frontgaller till höger utifrån sett.
5. Anslut till- och frånluftkanaler 160 mm på
aggregatets respektive sidor. Används inte
sidoanslutningarna tätas dessa med
standardgavel (vitlackad) 160.

TÄTNINGSVINKEL

EV LJUDISOLERING
FRÅNLUFT

1. Placera med hjälp av lyften (kanallyft el dyl)
överdelen direkt ovanför aggregatdelen.
Placera reglar i mellan aggregatdel och
överdel och ta undan lyften.

VÄGG

TÄTNINGSVINKEL

AGGREGATTOPP
SETT
UPPIFRÅN

4. När aggregatet står på sin slutliga plats kan
täckplåtarna för socklarna monteras. Fäst
med montageskruv.

