Monteringsanvisning
Art. nr 011888 MAV 0122-4

Fläkt 2000 H

LEK

Montering av fläkt till Handöl

VARNING!

Läs noga igenom hela installationsanvisningen innan
Du påbörjar monteringen.

Fläkten drivs med 230V, att frångå anvisningen
är förenat med livsfara. Ingrepp i fläkten eller dess
delar får ej göras. Åverkan på kablarnas hölje är
förenat med livsfara. Skulle fel på fläkten uppstå
skall den inlämnas vid inköpsstället.

Till monteringen behöver du ringnyckel 10 mm och
stjärnskruvmejsel.

Kontrollera att alla
ingående detaljer
finns med i kartongen.
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Ingående detaljer:
1. Fläkt
2. Stickpropp
3. Givare med kabelsko
4. Manöverdon
5. Skruv M6x16
6. Mutter M6
7. Skruv till manöverdosa (2 st)
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För in fläktpaketet under kaminen mellan de
främre benen. För därefter fläkten uppåt mot
ryggplåten på braskaminen där den styrs in så
att bakkanten vilar på ryggplåtens hylla.
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Lås fast fläkten i framkanten med haspen.

Montering av givare
Montera givarens kabelsko (med skruv M6x16 och
mutter) i fästörat på kaminens vänstersida.

20 mm

Handhavande:
Anslut stickproppen till vägguttaget.

På äldre kaminer saknas fästörat för givaren. I dessa
fall skall givaren fästas direkt i vänster framben. Borra,
50 mm nedanför bottenplattan, ett hål i frambenet på
insatsen och skruva fast givaren med en plåtskruv
(ingår ej i leveransen).

Fläktens manöverdon har åtta lägen.

OBS!

Läge (0) = Fläkten är helt avstängd.
Läge (1-4 Auto) = Fyra olika hastigheter då fläkten
startar och stannar automatiskt när kaminen blir varm
resp. kall.
Läge (1-3 Man) = Fläkten styrs manuellt med tre olika
hastigheter.

Teknisk data:
Strömförsörjning:

230V 50 Hz

Effekt:

40W

Givaren får endast fastbringas med
kabelskon. Åverkan på kabelns
hölje är förenat med livsfara.

Automatik
Fläkten startar cirka 15 minuter efter brasan tänds.
Fläkten stannar sedan cirka 3 timmar efter brasan
övergått till glödfas.
Om kaminen redan är varm och man ställer vredet i
(auto) så behöver fläkten någon minut för att känna av
kaminens temperatur. Tiderna kan variera lite beroende på vedmängd och sort. Tex så ger torr ved snabbare start och stor glödbädd längre avsvalningstid.
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NIBE

BRASVÄRME
NIBE AB/NIBE Brasvärme
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