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Montering av
centralenheten!
Förslag och vägledning.

En välplanerad installation kommer att
spara Dig mycket tid och arbete.
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Placering och montering av centralenheten
Din nya Husky centralenhet placeras lämpligen i garage, förråd, källare,
pannrum, under trappan eller annat lämpligt utrymme.
Då maskinerna klarar minusgrader så kan vindsutrymmen eller liknande
kallförråd vara lämpliga platser. Att placera den utomhus är dock inte något
vi rekommenderar.

Montering av rörsystemet

Centralenheterna kan även monteras i en garderob eller annat mindre
utrymme. Tänk dock på att maskinen behöver ha en god ventilation för att få
tillräcklig kylning och för att förebygga överhettning. Bästa placering är en
torr och dammfri miljö.
Centralenheterna bör helst placeras nära en yttervägg då frånluften
(microdammet) skall ledas ut i det fria.
Frånluften skall ledas via utblåset och en ljuddämpare (Fig-1) i lämplig
rörförläggning samt kortast möjliga väg ut i det ”fria”. Montera vid behov en
utloppsventil (Fig-2) på väggen där röret löper ut. För att förhindra kallras
samt att skräp eller små djur kan tas sig in och försvåra frånluften.
Att tänka på:
•

El anslutningen sker med stickpropp i ett jordat enfas uttag, säkrad 10
Amp.
Husky maskinerna tillåter en maximal frånluftsledningslängd om ca 810m (50,8mm rör) Vid behov om längre frånluftsledningar använd
63mm rör eller grövre.

•

Den medföljande ljuddämparen skall monteras så nära enheten som
möjligt.

•

I ljudkänsliga områden kan en extra ljuddämpare monteras.

•

Ni bör också ta hänsyn till att det kommer att behövas utrymme över
och eller under maskinen beroende på modell och filtersystem. Detta
för att kunna byta påse, tömma behållare och rengöra filter.

•

Det medföljande väggfästet bör förankras väl så att maskinen inte
kan rasa ner, den blir avsevärt tyngre då behållaren och/eller påsen
fylls med skräp. Max volym 23 liter.

•

Limma aldrig rörsystemet mot maskinen.

Slutligen, tänk på att det är en dammsugare och att det kommer att damma
något kring maskinen när påsen skall bytas och/eller behållaren skall
tömmas och filtret skall rengöras. Vi rekommenderar därför ej en öppen
placering i en klädkammare, tvättstuga eller liknande.
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Fg-1: Ljuddämpare

Fg-2: Utloppsventil

