MONTAGEINSTRUKTIONER KUBEN 1500
LEVERANS
Aggregatet levereras stående på sina egna socklar.
Detta för att underlätta hantering och intransport.
Aggregatet är inplastat från fabrik men bör dock
väderskyddas innan monteringen.

KANALMONTAGE och TÄCKPLÅT
1. Samtliga kanaler ljudisoleras. Uteluftkanalen kondensoch ljudisoleras. Använd med fördel Kubens färdigisolerade kanalanslutningssats.
2. 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. Montera den
gärna mot täckplåtsatsen (se
nedan).
3. Montera täckplåtsatsen ovanpå aggregatet. Om
kanalerna byggs in med gipsskivor el. dyl. skall dessa
täta ordentligt mot aggregatets överdel för att undvika
ljudtransport från kanalerna till rummet. För att erhålla
tillräcklig ljudisolering fordras minst dubbel gips eller
motsvarande. Kubens täckplåtsats (se tillbehör) är utprovad för bästa ljuddämpning och smidigt montage.
4. Om anläggningen förses med ljuddämpat frånluftgaller
(se tillbehör) skall detta monteras på sidan i
inbyggnaden ovanför aggregatet.
5. Täta alla springor noga runt aggregatet och täckplåtsatsen med byggsilikon. Täta även mellan aggregatdelarna.

Aggregat kan vid leverans och utplacering flyttas runt utan
leveranspallen med hjälp av en pallyft som skjuts in under
aggregatet mellan socklarna.

Maxhöjd täckplåtsats 1400

MONTAGE, standard
Aggregatet som är mycket tyst kan i placeras direkt i
vistelsezonen. Placering mot yttervägg är att föredra då
ute- och avluftkanalerna blir korta och enkla att montera.

Ev.ljudisolerat
frånluftdon monteras
högt i täckplåtsatsen

Täckplåtsats eller
annan inbyggnad

AVLUFT

UTELUFT

MONTAGE på stativ

1.
2.
3.
4.

Placera först ut stativet. Väg av med vattenpass.
Justera stativet i våg genom att skruva på fötterna.
Placera försiktigt aggregatet på stativet.
Om väggen bakom aggregatet inte är lodrätt, justeras
fötterna så att aggregatets baksida följer väggen.

Kuben överdel

Total aggregathöjd inkl sockel 1850

Om annan totalhöjd önskas på aggregatet kan sockeln uteslutas och ersättas med ett stativ. Beställs separat.

sockel

Kombidon för
samtidig anslutning av uteluft
och avluft

