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Monteringsanvisning separat underdel CACZ-1-08

Advarsel! Afmonter aldrig samtlige dele fra en underdel, der har aggregatets overdel hvilende på sig. Hvis frontgitter, lyddæmperledeplader og
bagside fjernes, bliver underdelen ustabil og kan falde sammen. Lader
man derimod f.eks. være med at afmontere lyddæmperledepladerne,
kan man fjerne bagsiden uden problemer.
Huldimensioner i væg for separat underdel:
Højde 880 mm, bredde 1120 mm.

indefra.
5. Monter derefter lyddæmperledepladerne og sæt forsiden på, se 3.2.4 i “Installation og vedligeholdelse“. OBS!
Hvis luftfordelingsplade CACZ-1-10-a skal benyttes, monteres først en ledeplade og derefter en luftfordelingsplade.
Se afsnit 6.
Bagside, aggregat

1. Forberedelser, aggregat
1. Løsn skruerne til pladen på bagsiden af aggregatet.
Fjern pladen.
2. Tag isoleringen, som nu bliver synlig, ud af underdelen.
3. Løsn skruerne, som kan ses på siderne, nu hvor isoleringen er væk. Træk bagsiden af underdelen. Den kan
sidde ret fast. Bemærk, at lyddæmperledepladerne skal
blive siddende i underdelen for stabilitetens skyld.
4. Fjern stabelﬁber-ledepladen, som sidder inden for bagsiden, som blev fjernet.
5. Fjern støttevinklerne til stabelﬁber-ledepladen og sæt
skruerne i hullerne igen.
6. Tag monteringsvinklen i monteringssættet og skru den
fast med en selvskærende skrue i de forborede huller i
forkanten af åbningen.
7. Hvis luftfordelingspladen CACZ-1-10-a skal monteres i
aggregatets underdel, gøres dette nu. Se afsnit 5.

Bagside, separat underdel

2. Forberedelser, separat underdel

Dækplader

1. Dækpladerne monteres på siderne af den separate
underdel med selvskærende skruer fra monteringssættet.
Ca. halvdelen af dækpladen skal stikke uden for underdelen.
2. Monter den medfølgende tætningsliste på den separate
underdel i underkanten, neden for monteringsvinklen, og
på siderne i revnen mellem den perforerede side og dækpladerne. Sørg for, at tætningslisten dækker ordentligt i
hjørnerne.
3. Afmonter forsiden og lyddæmperledepladerne på den
separate underdel. Se 3.2.4 i „Installation og vedligeholdelse“.

3. Samling af aggregat og separat
underdel
1. Sæt underdelene sammen mod hinanden. Afstandspladerne i monteringssættet skal ligge mellem underdelene
langs overkanten.
2. Bolt underdelene sammen indefra i overkanten og
underkanten. Kontroller samtidig alle vinkler, så den separate underdel ikke bliver skæv.
3. Spænd monteringsvinklerne fast i aggregatets underdel
indefra med selvskærende skruer.
4. Kit rillen i overkanten, hvor afstandspladerne ligger,
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4. Luftfordelingsplade
Luftfordelingspladerne anvendes til at fordele luften til
de forskellige rum på anden måde end halvdelen til hvert
rum.
Funktionen er sådan, at luftmængden reguleres i henhold
til tabellen til højre i det apparat, hvor luftfordelingspladen
monteres. Dvs. hvis der ønskes reduceret luftmængde i det
rum, hvor aggregatet står, monteres luftfordelingspladen i
aggregatets underdel. Hvis der derimod ønskes reduceret
luftmængde i det rum, hvor den separate underdel står,
monteres luftfordelingspladen i den separate underdel.

5. Montering af luftfordelingsplade i
aggregatets underdel
Luftfordelingspladen skrues fast med 8 selvskærende
skruer i lyddæmperledepladen (gennem perforerede
huller) og bunden (gennem forborede huller) som vist på
tegningen.

6. Montering af luftfordelingsplade i
separat underdel
1. Monter den inderste luftfordelingsplade, se 3.2.4 i
„Installation og vedligeholdelse“.
2. Luftfordelingspladen skrues fast med 8 selvskærende
skruer i lyddæmperledepladen (gennem perforerede
huller) og bunden (gennem forborede huller) som vist på
tegningen.
3. Monter øvrige ledeplader og fronten, se 3.2.4 i „Installation og vedligeholdelse“.

7. Montering af topplade

Fordeling oregul./regul. aggregat,
luftmængde,
totalluftmængde, l/s, variantl/s
2
3
4

Indstillet total1
277

177/100

211/66

229/48

241/36

222

144/78

172/50

183/39

191/31

167

104/63

127/40

133/34

145/22

Speciﬁkation:
Luftfordelingsplade
Variant
1, 2, 3, 4

CACZ-1-10-a

Snit fra siden, aggregat

Forside
aggregat

Luftfordelingsplade

Snit fra siden, aggregat og separat underdel

Toppladen fastgøres på den separate underdel. Den
bedste måde at gøre dette på er ved at lime pladen eller
skrue den fast på underdelen.

Luftfordelingsplade
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