MONTAGEINSTRUKTIONER KUBEN 1100T
TRANSPORT
Aggregatet transporteras utan pall stående på
sina egna socklar. Detta för att underlätta
hantering. 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 toppdel för horisontell kanalanslutning.
3 st täckplåtar till sockeln, 2 korta sidoplåtar levereras
innanför dörrarna på golvet och en längre frontplåt levereras
under plasttäckningen utanpå aggregatet.

MONTERING ALLMÄNT
Aggregatet kan placeras direkt i den lokal som
ska ventileras. Placering mot yttervägg är att
föredra med korta kanaler för ute- och avluft och
därmed lågt totalt tryckfall.
Aggregat kan vid leverans och utplacering
flyttas med hjälp av en pallyft eller lastmaskin.
Beakta höjden och den relativt höga
tyngdpunkten.
Dörrarna kan om så önskas monteras loss vid
intransport enligt nedan.
Aggregatet, 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.

MONTERING AGGREGAT
Placera aggregatdelen dikt mot väggen.
Lyft aggregatet något med pallyften och
justera de fyra gummifötterna på undersidan
av socklarna 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.
Lyft på toppdelen och placera den rakt på
aggregatdelen. Styrpinnar på aggregatdelen
och motsvarande styrhål på toppdelen ser till
att allt kommer på rätt plats.
MONTERING RESTERANDE
FRÅNLUFT
Ø 160

TILLUFT
Ø 160

VÄGG

FRÅNLUFTEV LJUDISOLERING
TÄTNINGSVINKEL
FRÅNLUFT
Ø 250

TÄTNINGSVINKEL

UTELUFT
Ø 250

AGGREGATTOPP
SETT
UPPIFRÅN

TILLUFT
Ø 250

AVLUFT
Ø 250

För bästa ljudvärden i rummet där aggregatet
placeras monteras vinklar (finns som
tillbehör) för tätning mot väggen. Om
utrymmet är stort eller oregelbundet tryck in
isolerng i utrymmet innan vinkeln monteras
mot väggen.

När aggregatet står på sin slutliga plats kan
DEMONTERING DÖRRAR
1. Dörrarna demonteras och monteras säkrast och täckplåtarna för socklarna monteras. Fäst
med montageskruv.
enklast av två man.
2. Dörrarna öppnas och trycks lätt mot aggregatet
av en person samtidigt som gångjärnen snäpps MONTERING KANALER
loss av nästa person.
Montera avluft- och uteluftkanaler 250 mm på
toppen. Aggregats påmonterade muffar kan
3. Peta loss den röda spärren i gångenkelt plockas av om andra detaljer föredras.
järnet i riktning från aggregatet och
Både uteluft- och avluftkanalen bör
snäpp upp låsningen med en mejsel
kondensisoleras.
i riktning från gångjärnet.
Anslut eventuellt ett kombidon (tillbehör) på
4. Om dörren trycks mot aggregatet
utsidan av ytterväggen för både avluft och
vilar gångjärnsdelen i dörren mot motsvarande
uteluft. Avluften ansluts till den sidan på
del på aggregatet. Lyft nu försiktigt bort dörren.
kombidonet som har ett galler i fronten.
Anslut till- och frånluftkanaler 250 mm och
160 mm på toppdelens sidor enligt figuren
ovan.

