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BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING
DET ANBEFALES AT LÆSE DENNE INSTRUKTION FØR INSTALLATION OG IBRUGTAGNING AF
APPARATET.
HVERKEN PRODUCENT ELLER IMPORTØR KAN HOLDES ANSVARLIG EJ HELLER ERSTATNINGSPLIGTIG
FOR SKADER FORVOLDT PÅ PERSONER ELLER EJENDOM, SOM ER FORÅRSAGET AF UKORREKT
ANVENDELSE ELLER INSTALLATION, TRIDENDE MOD BESKRIVELSE ANGIVET I DENNE INSTRUKTION.
DENNE INSTRUKTION BØR EFTERLADES PÅ MONTAGESTEDET
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Denne instruktion beskriver korrekt installation, anvendelse og vedligehold.
Følges disse forholdsregler, sikres det, at apparatet holder til mange års pålidelig drift.
Anvend aldrig apparatet til andet end hvad det er designet til, og som beskrevet i denne instruktion.
Efter udpakning; vær da sikker på at der ikke er sket nogen skade på apparatet.
Skulle det være tilfældet kontakt da omgående forhandleren eller anden kvalificeret fagmand.
Efterlad aldrig brugt emballage tilgængeligt for børn. Bortkast aldrig tom emballage i naturen.
Hvis apparatet tabes eller på anden måde beskadiges, kontakt da omgående kvalificeret fagmand for
kontrol af apparatets funktionsduelighed.
Anvendelse af ethvert elektrisk apparat er omfattet af nogle enkle forholdsregler som beskrevet i det
følgende:
- Berør aldrig apparatet med fugtige eller våde legemsdele (hænder, fødder).
- Dette apparat må ikke benyttes af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
mentale funktionsevner eller personer uden erfaring og kendskab til apparatet, medmindre det foregår
under opsyn, eller de er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. .
Tilslut kun apparatet til elforsyningen eller strømudtag såfremt:
- Spænding og frekvens modsvarer det på apparatet angivne.
- Effekten af elforsyningen er tilstrækkelig til at apparatet kan virke med sin fulde kapacitet.
Hvis ikke, kontaktes kvalificeret fagmand.
Det anbefales at afbryde strømtilførslen, hvis apparatet ikke anvendes i længere perioder.
Forinden vedligehold eller rengøring, skal strømforsyningen til apparatet afbrydes.
Ved enhver funktionsfejl eller uregelmæssighed gør da følgende: afbryd straks strømforsyningen til
apparatet, og kontakt kvalificeret fagmand. Anvend altid originale reservedele i tilfælde af reparation.
Bliver der behov for at afmontere apparatet, afbryd strømforsyningen og demonter kablerne.
Opbevar apparatet utilgængeligt for børn og andre ukvalificerede personer.
Det elektriske system til hvilket apparatet tilsluttes, skal opfylde gældende standarder (CEI 64-8, IEC 64,
CENELEC 384) hvor der henvises til afsnittet omfattende apparater som dette.
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Dette apparat er fremstillet efter de mest moderne metoder og opfylder gældende standarder for elapparater.
Apparatet er i overensstemmelse med EEC direktiv EMC 2004/108/CE omhandlende undertrykkelse af radio
forstyrrelse og elektromagnetisk forenelighed.
Placer aldrig apparatet eller dets komponenter i vand eller andre former for væske. Undtaget hvor det
måtte være beskrevet i afsnittet for vedligehold.
Ved rengøring eller anden vedligehold, kontroller da apparatets generelle tilstand.
For at forhindre risiko for brand, anvend da aldrig apparatet i lokaliteter hvor der forefindes brandfarlige
væsker, eller gasholdig atmosfære, etc.
Den udsugede luft eller røg må være ren og fri for partikler, såsom sod, kemikalier og korroderende stoffer,
antændelige eller eksplosive blandinger (hvis disse stoffer er tilstede, kontaktes autoriseret fagmand for
rådgivning i valg af eksplosionssikrede apparater til dette brug).
Apparatet skal installeres og vedligeholdes af professionelle kvalificerede personer.
Apparatet skal tilsluttes den faste el-installation forsynet med en afbryderanordning med en kontaktåbning
på min. 3mm på alle poler.
Placeres apparatet langt fra el-tavlen og/eller styringspunktet, skal en yderligere sikkerhedskontakt, som
ovenfor beskrevet, monteres i umiddelbar nærhed af apparatet.
For at sikre apparatets optimale funktion, skal der sørges for tilstrækkelig lufttilførsel til rummet.
Bloker aldrig luftindtag eller luftudtag.
Monteres apparatet på kanalstreng, sørg da for at kanalen ikke er blokeret.
Monteres apparatet i lokaler med olie eller gasfyr, skal der sikres tilstrækkelig lufttilførsel til såvel
udsugningsapparatet som varmekilden.
Apparatet må ikke anvendes som varmeflytter fra brændeovn, etc.
Apparatet må ikke udsuge via kanaler som er beregnet for aftræk fra brændeovn, oliefyr o.lign. men skal
tilsluttes sin egen kanal eller direkte til det fri.
APPARATET HAR EN MANUEL RESET ANORDNING;
GENINDKOPLES VED AT AFBRYDE STRØMTILFØRSLEN VED HOVEDTAVLEN

INSTALLATION
APPARATET SKAL INSTALLERES AF KVALIFICERET INSTALLATØR.
Ingen apparater i denne serie vejer mere end 20 kg, og kan derfor håndteres af én person.
For oplysninger om vægt, se venligst tabel 1.
Ved håndtering eller installation af apparatet, bær altid handsker eller anden beskyttelse for at undgå skade på
dig selv eller tredje person.
Installer apparatet iht. Fig. 1.
Fastgør apparatet med brug af medfølgende plugs.
Se venligst Figur 2 for el-tilslutning.

Tilslutning til strømforsyning bør ske via skjult kabelføring.
APPARATET ER KLASSE I FREMSTILLET, OG SKAL TILSLUTTES JORD.
Når el-tilslutningen er udført, monter kabinettet og start apparatet.
Tjek herefter følgende:

Omløbsretningen er korrekt

Forbruget svarer til mærkekapaciteten

Tilsluttes apparatet en regulator, vær da sikker på overensstemmelse mellem de to enheder.
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Beskrivelse, ref. Figur 1

Figur 1

1 Ventilatorkabinet
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2 Modtryksspjæld
3 Skruer til kabinet
4 Skruer til chassis
5 Murplugs
6 Kapacitor
7 Huller for kabel
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VEDLIGEHOLD OG RENGØRING
Motor og ventilatorhjul skal periodisk kontrolleres og rengøres, afhængig af det transporterede medium og
brugshyppighed; Efterfølgende minimum efter hver 6 måneders kontinuerlig drift.
Vedligehold og rengøring bør foretages af kvalificeret person.
Forinden ethvert vedligeholdelses eller rengøringsopgave, afbryd apparatet ved hovedafbryderen
eller eventuel sikkerhedskontakt.
Ved ethvert rengørings og vedligeholdelsesarbejde, bør apparatets komponenter tjekkes.
INFORMATION TIL BRUGERNE
ADVARSEL: Dette symbol gælder kun i EU.
Symbolet med den overstregede skraldespand på apparatet eller på emballagen (jf. direktiverne 2002/95/
EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) samt bortskaffelse af affald) indebærer, at produktet ikke må bortskaffes som
almindeligt husholdningsaffald, når det ikke længere skal benyttes. Brugeren skal derimod indlevere produktet til et
af de autoriserede indsamlingssteder for elektronisk og elektroteknisk affald, når det ikke længere skal benyttes.
Manglende overholdelse af dette medfører de sanktioner, som er fastsat i lovgivningen vedrørende bortskaffelse af
affald. Indsamling med henblik på efterfølgende genbrug, behandling og miljørigtig bortskaffelse hindrer miljø- og
sundhedsskadelige konsekvenser og forbedrer efterfølgende brug og/eller genbrug af apparatets materialer.
Kontakt de lokale og/eller regionale myndigheder eller kontakt forhandleren for at indhente oplysninger om
bortskaffelse, behandling og genbrug af apparatet.
ØVRIGE LANDE UDEN FOR EU:
Når produktet skal bortskaffes, skal bortskaffelsen ske med overholdelse af kravene i den gældende nationale
lovgivning vedrørende affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
VENTICO NORDIC A/S – Holmegaardsvej 64A – DK-4684 Holmegaard
Telefon 5554 8181 – Telefax 5554 8686 – mail: Ventico@ventico.dk - www.ventico.dk

