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TRANSPORT
MONTERING AGGREGAT
Aggregatet transporteras så långt det går på den
specialbyggda pallen som aggregatet levereras på. 1. Montera aggregatet utan dörrar mot ytterväggen
Detta för att underlätta hantering eftersom
med den olackade aggregatdelen genom det
aggregatet är högt och svårbalanserat. Aggregatet
fyrkantiga hålet i ytterväggen.
är inplastat från fabrik men bör inte förvaras
Skruva fast aggregatet i väggen med
utomhus innan monteringen.
montageskruv i de invändiga montagehålen.
LEVERANSOMFATTNING
2. När aggregatet är på plats kan den yttre huven
Undersök sändningen vid leverans och kontrollera
monteras utanpå den yttre aggregatdelen.
eventuella fraktskador.
Skruva fast i ytterväggen med montageskruv i
fästhålen på sidorna av huven. Vid innerkanten
behövs i vissa fall en extra regntätning vid hålen
MONTERING ALLMÄNT
som bildas vid ytterväggspanelen. Alternativt
Aggregatet är avsett att placeras direkt i den lokal
kan panelen kapas för att anpassas till
som ska ventileras. Aggregatet monteras i ett
ytterväggshuven.
fyrkantigt hål i ytterväggen.
Aggregat kan vid leverans och utplacering flyttas
med hjälp av en pallyft eller lastmaskin. Beakta
höjden och den ovanliga tyngdpunkten.
Dörren kan monteras loss vid montering enligt
nedan.
Aggregatet tungt 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.
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DEMONTERING DÖRRAR
1. Dörren demonteras och monteras säkrast och
enklast av två man.

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.
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YTTERVÄGG

YTTERVÄGGSHUV

2. Dörren öppnas och trycks lätt mot aggregatet
av en person samtidigt som gångjärnen
snäpps loss av nästa person.
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