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Monteringsinstrukser
Ventilasjonspakke
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Før montering
•

Les hele monteringsanvisningen før du
begynner monteringen! Hvis anvisningen ikke følges, vil produktet kanskje ikke
fungere optimalt, og garantien vil ikke
gjelde.

•

Willab Garden forbeholder seg retten til å endre
materialer, konstruksjon og design.
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Maks kapasitet:			
134 m3/h
Lydtrykknivå 3m hastighetstrinn 5: 21 DB(A)
Strømforbruk:			
2,1 - 5,5 W
Innkapslingsklasse:			IP44
Isolasjonsklasse:			
Spenning:				100-240 V
Frekvens:				50-60 Hz
Innbyggingsmål:			
0 - 30 mm
Hulltaking: 				105-108 mm

Plassering
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Hulltaking
Lag to 105–108 mm hull, ett hull for tilluft
og ett for avtrekksluft, i en ikke-bærende
bjelke ved hjelp av en hullsag. Vær nøye
med å sentrere hullet i bjelken.

Utside

Avtrekksluft
Innside
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Montering utvendig del
Trykk fast utvendig krage på utvendig gitter.
Bruk fugemasse på baksiden av gitteret (se fugepistol). Sett inn utvendig gitter med
krage og skru fast gitteret med fire passende skruer (ikke inkludert). Ved behov tettes det
mot sidebjelken med fugemasse.
OBS! For bjelke eller panelvegg som er mindre enn 66 mm, må utvendig krage kappes.

Montering innvendig del
Monter viften med krage på innsiden med 4 skruer (ikke inkludert) i henhold til viftens
instrukser. OBS! Elektrisk installasjon må foretas av en kvalifisert elektriker.

Tilluft

Utside

Innside
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Montering utvendig del
Monter insektsnetting i gitter og trykk fast utvendig krage på utvendig gitter.
Bruk fugemasse på baksiden av gitteret (se fugepistol).
Sett inn utvendig gitter med krage og skru fast gitteret med fire skruer (ikke inkludert).
Ved behov tettes det mot fasaden med tetningsmasse.
OBS! For bjelke eller panelvegg som er mindre enn 66 mm, må utvendig krage kappes.

Montering av innvendig del.
Monter kragen og skru den fast. Trykk fast innvendig del på kragen igjen. Vil du sikre
innvendig del, kan du skru denne inn i kragen ved først å dra av lokket og så skru
fast innvendig del med to små skruer.

