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MONTAGEANVISNING FÖR TF55R IPX5,
Det gläder oss att du valt en av våra produkter. Vi är övertygade om att du kommer att bli nöjd
med ditt köp. Mångårig erfarenhet av komfortprodukter garanterar dig driftsäkra apparater med
lång livslängd.
TF55R är en takfläkt avsedd för industri och lagerlokaler.

BESKRIVNING
OBS! Ta extra hänsyn till detta kapitel!
• Använd aldrig denna apparat för annat bruk än det som anges i detta häfte
• När apparaten tagits ur sitt emballage, kontrollera att den är i fullgott skick
Vid tveksamhet vänd er till er leverantör
• Lämna aldrig delar av emballaget inom räckhåll för barn eller personer som kan skada
sig på det
• Användningen av alla elektriska apparater medför att vissa grundläggande regler måste
iakttagas, bland annat:
- rör inte apparaten med våta eller fuktiga händer
- använd inte apparaten om du är barfota
• Om produkten används i närheten av barn eller av personer som inte har förmågan att
tillämpa nödvändiga säkerhetsåtgärder är tillsyn av vuxen nödvändig
• Använd inte apparaten i närvaro av brandfarliga ämnen eller ångor som tillexempel
alkohol, insektsmedel, bensin, etc
• Fläktvingarnas nedre del ska hålla en höjd som är lika med eller högre än 2,3 meter från
golvet (fig.2) enligt de gällande normerna.
• Om någon typ av förändringar utförs på fästet, som förberetts i fabriken, upphör garantin
att gälla och tillverkaren befrias från allt eventuellt ansvar.
• Utför inga ändringar av något slag på apparaten
• Låt inte apparaten utsättas för skadlig påverkan av regn, sol etc.
• Installationen av apparaten skall utföras av behörig fackman.
• Granska visuellt och periodiskt att apparaten är i fullgott skick. I händelse av dålig
funktion och/eller fel på apparaten skall den inte användas. Kontakta din leverantör.
• Den elektriska installationen till vilken apparaten är ansluten skall vara i enlighet med
gällande normer.
• Apparaten skall anslutas på ett korrekt sätt till ett effektivt jordningssystem såsom
förutses av gällande elektriska säkerhetsnormer. I tveksamma fall, begär en noggrann
kontroll av behörig fackman.
• Anslut apparaten till elnätet/vägguttaget endast om elinstallationens/vägguttagets
kapacitet klararapparatens maximala effekt. Om så inte är fallet bör hänvändelse göras
till behörig fackman.
• Vid installationen behövs en allpolig brytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm.
• Om apparaten faller eller utsätts för slag eller stötar, skall den genast kontrolleras av en
auktoriserad serviceverkstad.
• I händelse av dålig funktion och/eller fel på apparaten skall apparatens strömbrytare
stängas av. Vänd er genast till er installatör, använd endast original delar vid en
eventuell reparation.
• Slå ifrån brytaren när apparaten inte används.
• Använd inte produkten i rumstemperaturer över 40°C.
• Håll ett lämpligt avstånd från väggar, saker, etc.
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Den aktuella nätspänningen skall motsvara de data som återges på apparatens
märkskylt A (fig.3).

INSTALLATION
Figurer: 4-19
1. Kontrollera att innertaket i vilket takfläkten skall fästas klarar produktens vikt.
2. Var uppmärksam på att fastsättningsanordningarna är anpassade till innertakets
konstruktion.
3. Använd fastsättningsanordningar som är korrekt fastsatta och lämpliga för produktens vikt
och innetakets typ.
Fig.12a: komponent finns inte på alla modeller.

RENGÖRING
Vid rengöring eller underhåll tillse att strömmen är bruten till produkten.

ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR
Se figur 20
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