SUNVENTIC MODELL 110

Sunventic Modell 110
Avsedd för inomhusmontage
med mobil solcell.
Bruksanvisning
Montering på insidan av yttervägg
Fläkten monteras på insidan av lämplig yttervägg. Solcell
placeras på lämplig yttervägg som är solbelyst under någon
del av dagen. Undvik skugga från takband, stupränna eller
dylikt.
Lättbetong eller tegelvägg
Lämpliga verktyg: Borrmaskin, borr 5,5 mm.
Bifogad skruv och plugg används för fastsättning.
Trävägg
För fastsättning på trävägg används bifogad träskruv.
Observera! Vid montering, se till att innerväggen är så jämn
som möjligt. Undvik att dra skruvarna så hårt att fläktkåpan
blir sned med följd att fläkthjulet kommer i kläm.
Håltagning i vägg
Om ventilationskanal finns i yttervägg kan den med fördel
användas. Genomgående ventilationsöppning: ca 110-170
mm i diameter.Ventilationsöppning bör kompletteras
med ytterväggsgaller. Observera! Använd galler med
lågt luftmotstånd. God tätning mellan vägg och fläkt
rekommenderas.
Garanti
För denna fläkt lämnar vi till köparen ett års garanti mot
material- eller tillverkningsfel. Under denna period åtgärdas
eventuella fel enligt ovan genom reparation, utbyte av
delar, eller hela produkten, enligt vårt val, utan kostnad för
köparen, förutsatt att varan insändes till adress enligt nedan
eller till inköpsstället.Vid åberopande av garanti skall alltid
inköpshandling såsom kvitto eller följesedel kunna uppvisas i
original eller kopia.
Garanti gäller ej
1. Skador som orsakats genom felaktig skötsel, slarv, felaktig
användning eller andra skador som ej beror på material
eller tillverkningsfel.
2. Skador orsakade av ingrepp av annan än vår egen
serviceverkstad.
Vid åberopande av garanti skall alltid inköpshandling såsom kvitto
eller följesedel kunna uppvisas.
Typ:
Kapacitet:
Anslutning:
Solpanel:
Mått:
Material:
Färg:
Garanti:

Solcellsdriven frånluftsfläkt
60 m3/h friblåsande
>=Diameter 110 mm
3,5 V
215 x 240 mm
Slagfast polystyren
vit
1 år
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SUNVENTIC MODELL 110

Sunventic Modell 110
Beregnet for innendørs montasje
med mobil solcelle.
Bruksanvisning
Montering på innsiden av yttervegg
Viften monteres på innsiden av passende yttervegg. Solcellen
plasseres på passende yttervegg som befinner seg i solen
deler av dagen. Unngå skygge fra møne, takrenner og
lignende.
Lettbetong eller teglsteinsvegg
Passende verktøy: Boremaskin, bor 5,5 mm.
Vedlagte skruer og plugger benyttes ved festing.
Trevegg
For feste på trevegg benyttes vedlagte treskruer. Merk! Pass
på at innerveggen er så jevn som mulig ved montering. Unngå
å stramme skruene så hardt at viftedekselet blir skjevt og
viftehjulet kommer i klem.
Hulltaking i vegg
Hvis det finnes ventilasjonskanal i ytterveggen, kan den med
fordel brukes. Gjennomgående ventilasjonsåpning: ca. 110-170
mm i diameter.Ventilasjonsåpningen bør kompletteres med
en ytterveggsrist. Merk! Bruk en rist med lav luftmotstand.
God tetning mellom vegg og vifte anbefales.
Garanti
For denne viften gir vi kjøperen ett års garanti for materialog produksjonsfeil. I denne perioden utbedres eventuelle feil
i henhold til ovennevnte og etter vårt valg ved reparasjon,
utskifting av deler eller hele produktet, uten kostnader for
kjøperen, forutsatt at varen sendes inn til adressen nedenfor
eller til kjøpsstedet.Ved garantikrav skal det alltid kunne
fremlegges kjøpsbevis som kvittering eller følgeseddel, enten i
original eller kopi.
Garantien gjelder ikke
1. Skader som er forårsaket av feil vedlikehold, slurv, feil
bruk eller andre skader som ikke skyldes material- eller
produksjonsfeil.
2. Skader forårsaket av inngrep fra andre enn vårt eget
serviceverksted.
Ved garantikrav skal det alltid kunne fremlegges kjøpsbevis som
kvittering eller følgeseddel, enten i original eller kopi.
Type:
Solcelledrevet avtrekksvifte
Kapasitet:
60 m3/h frittblåsende
Tilkobling:
>=Diameter 110 mm
Solcellepanel: 3,5 V
Mål:
215 x 240 mm
Materiale:
Støtsikker polystyren
Farge:
Hvit
Garanti:
1 år
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