
Leverans 
Aggregatet levereras  förpackat på en standardpall Detta 
för att underlätta hantering och intransport. Aggregatet  är 
inplastat från fabrik men bör dock väderskyddas innan 
monteringen.

Montage, standardutförande
Aggregatet som är mycket tyst är avsett att placeras direkt 
i yttervägg. Placering mot norr och öster är att föredra då 
ute- luftens temperatur på dessa sidor är kallare på 
sommaren och kan hjälpa till att kyla rummet något.
 

 

Montage i yttervägg
 
1. Kontrollera att väggen är tillräckligt stabil.

2. Försök att hitta ett utrymme mellan två stående reglar.

3. Ta upp ett hål igenom väggen. Håltagningsmått bredd
  565 x höjd 340 mm. Hålet tas högt upp på väggen, 
 helst ovan 2 meter över golv. Dock får hålets överkant 
 inte vara närmare taket än 80 mm. Använd gärna en 
 väggregel som sida i hålet för att få stabilitet och något 
 att skruva i.

4.  Montera kortlingar i runt hålet på de sidor som inte har
     eventuell väggregel.

5. Stifta fast någon form av tätningslist eller drevning i 
 hålets undersida.

6. Ta av aggregatets kombidon och skruva av innerluckan.
     (se vidare instruktion avseende lucköppning).

7. För försiktigt in aggregatet i hålet inifrån utan att skada
     tätningen på botten av hålet.

8. Skruva fast aggregatet i väggen med lämplig bygg- 
 skruv.
     Skruvhål finns inuti aggregatet och under aggregatet.

9.  Dreva runt aggregatet utifrån.

10. Dra fram kondensslangen ur aggregatet. Den ska  
  mynna alldeles innanför uteluftsgallret på undersidan 
  av kombi-huven.

11. Montera kombidonet på ytterväggen och skruva fast 
  det på väggen med byggskruv genom de färdiga  
  fästhålen.

12. Se till att kombidonet blir regnskyddat. Montera en 
  regn-plåt ovanpå kombidonet och eller täta med  
  lämpligt väderbeständgt tätningsmedel.

13. Montera tillbaka innerluckan och anslut stickproppen i 
  ett eluttag.

 

Kanalmontering
Frånluften kan kanalanslutas på ovansidan eller på varsin 
sida om aggregatet om det är beställt för sidomontage av 
från-luften.

1. Montera av innerluckan.

2. För ut den medföljande kanalstosen inifrån aggregatet 
 och popnita eller skruva fast den i ytterhöljet. Täta med 
 silikon.

3. Montera frånluftkanalen på stosen och glöm inte
 erforderlig kanalljuddämpning.

Lucköppning
Innerluckan är monterad stående på en fästvinkel i plåt i 
nederkant på aggregatets insida. Luckan är fäst med två 
skruvar i överkanten. Åtkomsten till dessa skruvar sker 
genom det tredje diagonala yttre övre lufthålet i 
tilluftgallret. Med hjälp av en smal stjärnmejsel lossas en 
skruv i båda övre hörnen och luckan vilar då på fästplåten i 
nederkanten.
Lyft försiktigt av luckan av fästplåten.

Återmontering i motstående ordning.
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Kombidon för 
samtidig anslut-
ning av uteluft
och avluftKortlingar och

drevning runt
hålet
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