Installationsanvisning KAMMAR250-630

KAMMAR levereras med avvibrerat stativ, dukstos eller tätningslist samt en
vridpotentiometer för enkel driftsättning. Följande detaljer ingår också vid leverans:








2st hattprofiler (endast då rund dukstos eller väggsystem Flexi används)
2st underbeslag
2st mätnipplar
3m silikonslang
Laminerat A4 ark med luftflödesdiagram
Varningsetikett för övertryck
Fläktetikett att fästa på aggregatets utsida

Lyft och transport
Lyft fläkten i aluminiumprofilerna. Lyft ej fläkten i kablar, kopplingsdosa, inloppskona eller fläktjul.
Vid kranlyft skall inte stroppar kopplas direkt i fläkten, lyftok skall användas.
Demontering
Alla fläktar i serien KAMMAR kan enkelt demonteras för framtransport.
De verktyg som behövs är torxmejslar och 13 mm fast nyckel eller skruvdragare med torxbits och 13
mm hylsa.
Arbetsgång
1. Lossa skruvarna i aluminiumprofilerna och balkarna som håller fast frontplattan.
2. Lossa skruvarna som håller aluminiumprofilerna i motorsidan.
3. Lossa motorkonsolerna från balkarna.
Återmontering görs i omvänd ordning.
Obs Demontering av fläkthjul ifrån motorn får inte utföras då detta är balanserat som en enhet!
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Montage av KAMMAR
Skall KAMMAR installeras i ett utrymme där det tidigare suttit en fläkt i kåpa, måste en mellanvägg
monteras för att skilja sugsidan från trycksidan. Denna skiljevägg kan beställas från Fans4you,
väggsystemet heter Flexi. Väggen skall placeras så att avståndet från fläktens frontplatta till närmaste
hinder på sugsidan, t ex ett batteri, är minst 0,5*fläktstorlek(250, 355 osv). På utloppssidan skall
avståndet från fläkthjulets bakkant till närmaste hinder vara minst 1*fläktstorleken. Om dessa mått
inte erhålls, försämrar detta fläktens prestanda vad gäller luftflöde och ljud.

1. Demontera befintlig fläkt och ta upp hålet i aggregatutloppet så mycket som möjligt. Plåt klä
de uppsågade sidorna.

2

2. Märk ut var profilen skall monteras
3. Sätt ihop profilerna med hörn och eventuella T-stycken till en ram men skruva inte ihop den.
4. Lyft in ramen i aggregatet.

5. För att medlevererad tätningslist skall få plats skall avståndet mellan profilramen och
befintlig luckas insida vara 30mm.
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6. Skruva fast profilerna i aggregats golv o väggar även hörn- och eventuella T-profiler

7. Fäst provisoriskt medlevererad plåt.
8. Måtta upp och placera ut medlevererade hattprofiler och underbeslag, fäst dessa
provisoriskt. De skall vara parallella med skiljeväggen. Glappet mellan dukstosens flänsar
skall vara ca 30 mm.
9. Skjut in fläkten i underbeslagen och markera upp var hålet skall göras.
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10. Ta upp ett hål i skiljeväggen som är lika stort som det invändiga måttet på dukstosens
väggdel eller vid montage med tätlist rektangulärt mått nedan. Om det rör sig om installation
av två eller flera parallella fläktar skall lika många hål göras som det är fläktar. Oavsett hur
många fläktar som skall installeras i kammaren skall hålen vara jämnt fördelade. Skall en fläkt
installeras skall hålet normalt placeras i mitten.
För montage med rund
dukstos

Fläktstorlek

För montage med tätlist
Observera att hörnen inte
skall sågas ur (ca 70 mm)
hål(höjd*bredd mm)

250
310
355
400
450
500
560
630

274*330
370*400
394*430
445*480
495*540
556*610
706*740
706*740

289
355
390
430
476
526
576
645

håldiameter (mm)
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11. Fäst medlevererad plåt permanent, lämpligt skruvavstånd 200mm. Fäst även hatt och
underbeslagen permanent.
12. Täta skiljeväggen och dukstosens väggdel.
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13. Om fläkten beställts utan kabelkit, anslut motorn enligt kopplingsschemat och skjut in
fläkten. Trä på stosbandet på dukstosens fläktstos. Dra åt bägge slangklämmorna.
14. Fäst medlevererad tätningslist.
15. Borra hål i aggregatväggen på lämpligt ställe (obs inte i inspektionsluckan) och anslut slangen
som är kopplad till inloppskonan till medlevererad mätnippel. Fäst mätnippeln på utsidan av
aggregatet med plåtskruv. Mätnippel nr två borras det också ett hål för jämte den första.
Slangen till mätnippel nr två skall mynna på fläktens sugsida. Märk mätnipplarna med
medlevererad +/- etikett. + etiketten fästes jämte nippeln som är ansluten till inloppskonan
medan minus fästes jämte den andra nippeln.
16. Det medlevererade luftflödesdiagrammet fästes i anslutning till mätnipplarna.
17. Fäst den medlevererade varningsskylten för övertryck på inspektionsluckans utsida.
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Elinstallation av KAMMAR
1. Kontrollera på motorns märkskylt om den skall kopplas 1~230 VAC eller 3~400 VAC.
Koppla in nätet enligt kopplingsschemat.
2. Koppla in styrsignalen, + på E1/0-10V och – på GND. Skall potentiometer användas
kopplas +10V till potentiometerns +-ingång.
3. Koppla in ev. start/stopp och larmfunktioner.

Kopplingsschema med 1~230VAC standardkablage från Fans4you, 12402, 12406
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Kopplingsschema med 3~400VAC standardkablage från Fans4you, 12400, 12404

Kopplingsschema KAMMAR250-3080, 250-3600, 355-1550
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Kopplingsschema KAMMAR310-2500, 355-2100, 400-1730, 450-1550

Kopplingsschema KAMMAR310-2920, 355-2400, 450-1220
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Kopplingsschema KAMMAR310-3470, 355-2840, 400-2250, 450-1700, 450-2690, 450-2950, 5002230, 500-2370, 500-2625, 560-1510, 560-1700, 560-1960, 630-1580

Kopplingsschema KAMMAR310-3640, 355-2970, 400-2400, 450-1450, 450-1800, 450-2260, 4502570, 500-1860, 500-2130, 560-1550, 560-1750, 630-1200, 630-1400, 630-1450
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