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4. Montera en ledning eller slang till kondensanslutningen under aggregatet. Anslutningen
har dim 15. Kondensledningen dras till ett
avlopp.
5. All kanalanslutning sker på toppen av
aggregatet. Uteluft- och avluftkanalerna kan
dras till ett kombidon på yttervägg.
Placering av kombidonet mot norr och öster
är att föredra då uteluftens temperatur på
dessa sidor är kallare på sommaren och
kan hjälpa till att kyla lokalerna något.
Till- och frånluftkanalerna dras till de rena

LEVERANSMOTTAGNING
Undersök sändningen vid leverans och
kontrollera eventuella fraktskador.
MONTERING ALLMÄNT
Aggregatet är avsett att ventilera en lägenhet,
en villa, ett kontor eller dyl. Aggregatet
monteras i
en medlevererad montageram som placeras på
väggen och där aggregatet sedan hakas upp.
För att kunna ansluta uteluften och avluften på
ett smidigt sätt utan alltför långa kanaler och
därmed högre tryckfall är det fördelaktigt att
montera aggregatet på insidan av ytterväggen.
Då kan man enkelt ansluta ute- och avluft till ett
kombidon på utsidan av väggen.
Aggregatet är tungt att hantera och två man är
idealisktt för att montera aggregatet utan risk för
skador.
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För att dölja kanalerna på toppen av
aggregatet finns som tillval en isolerad
täckplåt som är avsedd att placera ovanpå
aggregatet.
Täckplåten har hakar på undersidan som
passar i motsvarande hål på toppen av
aggregatet. Om standardtäckplåten används
bör aggregatet monteras 400 mm från taket.

Avluftanslutning
Tilluftanslutning

MONTERING AGGREGAT
1. Montera provisoriskt den medlevererade
montageramen på väggen. Passa in och gör
de två 125 mm hålen för uteluft och avluft
genom ytterväggen.
Skruva fast montageramen på väggen med
montageskruv i de färdiga montagehålen.
2. När montageramen är på plats kan det yttre
kombidonet monteras ute på ytterväggen.
Skruva fast i ytterväggen med montageskruv
i fästhålen på sidorna av huven. Vid
innerkanten behövs i vissa fall en extra
regntätning vid hålen som bildas vid
ytterväggspanelen. Alternativt kan panelen
kapas för att anpassas till ytterväggshuven.
3. Haka därefter på aggregatet på montageramens utstickande upphängningshakar.
Se till att allting hänger rakt och att baksidans
tätning tätar mot montageramen. Anslut stickproppen.

KOMBIDON

Upphängningshakar
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YTTERVÄGG

TRANSPORT
Aggregatet transporteras så långt det går på
den pallen som aggregatet levereras på. Detta
för att underlätta hantering och minimera
transport-skador. Aggregatet är inplastat från
fabrik men bör inte förvaras utomhus innan
monteringen.

