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Før man foretar service eller vedlikehold inkludert rengjøring, må 
aggregatet gjøres strømløst.

 Alle elektriske tilkoblinger må utføres  av fagperson.

Kun personal med relevant teknisk kompetanse skal utføre vedlikeholdsar-
beider.
 
Kontroller at dørene er forsvarlig lukket og låst etter at service er utført. 
Ved bruk av åpne stusser eller korte kanal(er) må viftene sikres med be-
skyttelsesgitter.

!

Innan man utför service eller underhåll inklusive rengöring, måste 
strömmen till aggregatet stängas av. 

Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.

Endast personal med relevant teknisk kompetens ska utföra underhållsar-
beten.

Kontrollera att dörrarna är ordentligt stängda och låsta efter att service 
har utförts. Vid användning av öppna stosar eller korta kanaler måste fläk-
tarna säkras med skyddsgaller.

!

1 Monteringsveiledning S4, S6, S7 rotorkassett

1 Monteringsanvisning S4/S7 rotorkassett

Kontroller om rotormotoren sitter vendt mot riktig 
side. Sammenlign med eksisterende utførsel. Hvis den 
ikke sitter riktig er den enkel å snu.  

Kontrollera om rotormotor sitter vänd mot rätt sida. 
Jämför med befintlig lösning. Om den sitter felvänd, är 
den lätt att vända.
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Hvis motoren må vendes: Skru opp de fire skruene som 
braketten er festet i, løsne på rotorreim og trekk ut 
tetningshylsen som ledningen går igjennom. 

Om motorn måste vändas: Skruva loss de 
fyra skruvarna som fästet är anslutet till, lossa 
rotorremmen och dra ut tätningshylsan som kabeln 
går igenom.

Sett inn rotormotoren vendt mot riktig side. Fest 
ledningen, og sett på rotorreimen. 

Sätt in rotormotorn vänd mot rätt sida. Fäst kabeln 
och sätt på rotorremmen.
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Skru på vingene på den siden de skal være. Se på 
eksisterende utførsel for å være sikker.
Kontroller at den svarte plasten på børstelisten ikke 
ligger inntil rotoren.

Montera vingarna. Titta på befintlig lösning för att vara 
säker på placering. Se till att den svarta plasten på 
borstlisten inte ligger an helt mot rotorn. 
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Ta varmeelementet, OT og BT fra den eksisterende 
rotoren og sett over på den nye. Denne rotor-
kassetten er nå klar til å bli satt inn i aggregatet.

Ta värmeelementet, OT och BT från den befintliga 
rotorn och sätt över på nya. Denna rotorkassett är 
nu redo att sättas in i aggregatet.

Handlingene i Fig. 5 skal IKKE utføres fra og med:

Åtgärderna i fig 5 skall inte utföras från och med:

Artikkelnr. Serienr.

14160 671

14161 632

14162 001

14163 001

14164 001

14165 001

14166 001

14167 001

14170 675

14171 596

14172 001

14173 001

Før rotoren settes inn, monteres tetningslist 3 x 10mm svart
på bakenforliggende kant for tetting mot aggregatets 
tilstøtende vegg.

OBS! Ikke strekk lista ved montering!
Bruk samme emballasje ved retur av defekt rotor.

Innan rotorn sättas in, monteras packning 3 x 10mm svart
på den underliggande kanten för tätning mot aggregatets 
intilliggande vägg.

OBS! Sträck inte list under montering!
Använd samma förpackning vid retur av defekt rotor.
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Bytte børstelist på rotor
Byte borstlist på rotor

Fjern gammel børstelist ved å skru opp 
skruene listen er montert fast med og dra ut 
listen.

Ta bort den gamla borstlisten genom att 
skruva ur skruvarna listen är fast monterad 
med och dra ut listen.

2 Skifte av børstelist og rotorrem 

2 Byte av borstlist och rotorrem

Dra av tråden på børstelisten før den 
monteres på rotoren. 

Dra ur tråden på borstlisten innan den 
monteras på rotorn

Skru deretter på ny børstelist, det er en på 
hver side av rotoren.

Skruva fast den nya borstlisten, det finns en 
på varje sida av rotorn.
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Bytte børstelist på rotorsida
Byte borstlist på rotorsida

Kom ihåg att installera borstlistar på plats i samma riktning som den gamla, med clips på varje 
sida. 

Montera rotorkassetten i aggregatet igen och anslut till el. Starta enheten och kontrollera 
driften av rotorn. 

Husk å montere børstelistene på plass igjen i samme retning som den gamle satt, med klips på 
hver side. 
Monter rotorkassetten inn i aggregatet igjen og koble til elektrisk. Start aggregatet og sjekk at 
driften av rotoren ser riktig ut. 

Skru av børstelistholder fra rotor. Løsne på låseklips, 
det er 4 stk pr. børstelist. Fjern gammel børstelist og 
sett på ny. Sett på låseklips.

Skruva loss borstlisten från rotorn. Lossa på låsclips, 
det finns 4 st per. borstlist. Ta bort den gamla 
borstlisten och montera den nya. Montera låsclips.

2

Dra av tråden på børstelisten før den 
monteres på rotoren. 

Dra ur tråden på borstlisten innan den 
monteras på rotorn.

 
 

 
Bytt på en side om gangen.

Byt på en sida i taget
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• Bruk en 6 mm Unbraco-nøkkel og løsne akslingen 
på rotoren 

• Skru boltene helt ut. 

• Använd en 6 mm insexnyckel, lossa rotoraxeln 
• Dra ur bultarna helt. 

Trekk rotorremmen mellom huset og rotoren.

Dra rotorremmen mellan huset och rotorn

Monter remmen på remhjulet på rotormotoren og rett 
remmen inn på rotoren. Skru fast skruene på rotorakslin-
gen.

Montera remmen på remhjulet på rotormotorn och rätta 
till remmen. Dra åt skruvarna på rotoraxeln.

Bytte rotorrem
Byte rotorrem
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