Vi hoppas att ni får mycket glädje utav Er EP ventilator. Denna modell kan flytta mer luft än andra märken
som finns på marknaden utav samma storlek.
EP aksial ventilator är optimal till flyttning utav luft med kortare avstånd. Den minimala diametern på 100 mm
gör det möjligt, att montera ventilatorn på många ställen. Ventilatorn är framställd med en mycket ljudlös
motor. Höljet är gjutet i konstmateriel. Ventilatorn kan på kort tid ta bort dålig luft och fukt i badrum, tvättrum
och mindre kök.
Teknisk data.:
Typ:
Elförsörjning:
Strömförbrukning:
Luftgenomströmning:
Isolering:
Anslutning:

WK-M3-3.2.0.0.0.
220-240 V 50 Hz. a.c.
19W
100 m³/timmen
Klass II dubbelisolering
S1

Montering:
Ventilatorn monteras i rummet, antingen på väggen eller i taket. Vi monteringen plockar man bort frontgallret,
detta gör man försiktigt genom att ta bort skruven på nedersta kanten på ventilatorn med en skruvdragare
eller liknande.
Därefter kan ventilator huset sättas i ventilationsrör och fästas på väggen med två skruvar. (I betongvägg
skall man först borra, sen säkrar man skruvarna med plugg. Därefter monteras elen. Detta gör man genom
att ta bort skruven mitt i ventilatorn, för att komma åt elanslutning .
För att uppnå största möjliga effekt på ventilatorn, bör transporten utav luften genom väggen/taket var så
kort som möjligt. För byte utav luft i rummet, bör det finnas frisk luft i rummet, ev. en friskluftsventil.
Säkerhetskrav:
Vid anslutning till fast installation, skall det finnas en strömbrytare.
Ventilatorn bör endast anslutas utav en auktoriserad elinstallatör. Vid montering, demontering eller rengöring
utav ventilatorn, skall strömmen vara avslagen. Vid monteringen skall man vara uppmärksammad på att den
cylindriska delen inte blivit skadad.
Rengöring:
När ventilatorn skall rengöras, skall strömmen vara avslagen. Därefter tar man bort frontgallret genom att ta
bort skruven i den nedersta kanten på ventilatorn. Frontgallret kan därefter rengöras med en såpalösning.
OBS! Ni bör inte använda bensin eller annan frätande vätska till rengöringen. Ventilatorn bör rengöras minst
var 6: e månad.
Garanti:
Det lämnas 24 månaders garant på ventilatorn. Fakturan gäller som dokumentation. Vid skada skall
ventilatorn lämnas tillbaka i butiken. Som därefter tar hand om ersättningsvara/reperationen utav ventilatorn.
Vid ovarsam och felaktig montering eller felaktig rengöring, gäller inte garantin.

