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Denna installationsguide rekommenderas att
följas vid installationen och utföras av montörer
som har vana av centraldammsugaranläggningar.

Endast av oss rekommenderade delar som böjar,
vägguttag, och slangar mm skall användas
vid montaget. Används andra än av oss
rekommenderade delar gäller ej garantin.

Vid installation av vägguttag skall väggreglen vara
minst 95mm (4")

Guide Innehåll:
- Planering av installation
- Planering av vägguttag
- Montage vid nybyggnation
- Placering av vägguttag
- Installation av rörsystem
- 24V styrkabel
- Funktionskontroll
- Rekommenderad rörstams väg
- Montage av vägguttag

Sid.2



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

PLANERING
Planera platsen för vägguttagen så att
dessa inte hamnar bakom dörrar eller
möbler etc.
Kontrollera även att alla ytor skall nås
med sugslangen.

SLANGAR
Slangarna levereras i standardutförande 9, 12 eller 15m.
Utgå från dessa mått från vägguttaget så att alla ytor kan nås.

CENTRALENHET
Det är viktigt att veta att längre slanglängder
ökar tryckfall i systemet, därför bör kraftigare
centralenheter användas till systemet.

UTTAG
Uttagen rekommenderas att monteras
så centralt som möjligt för att alla
ytor skall nås.

RÖRSTAM
Följ noga avsnittet gällande
montaget av rör. I avsnittet
beskrivs fyra stycken typiska
montage alternativ.
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PLACERING AV MONTAGEPLATTA TILL UTTAG

Montageplatta
Består av:

Röranslutning

Skyddsplatta

Ram

VAL AV HÖJD

Rörmontage ner

Rörmontage upp

Tänk på att inte placera uttaget
för högt då slangen får fel
vinkel när den sugs in igen.

Vid montage av rörstam
upp, rekommenderas höjden
den samma som tex.strömbrytare.

Rekommenderas att monteras
i höjd med tex.eluttag.
( se bild )

( se bild )

Eluttag

Linje underkant

Ström-
brytare

Linje överkant
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 MONTAGE NYBYGGNATION

Montera montageplattan i regeln

Anslut röranslutningen

Montera fast anslutningen i montageplattan

Montera röret i anslutningen

Montera fast skyddsplattan

Skruva fast montageplattan med tillhörande skruvar.
Kontrollera att montageplattan monteras rakt.

Anslutningen är gjord för att tryckas in
i montageplattan och kunna justeras
efter väggtjocklek.

OBS! MINSTA VÄGGTJOCKLEK 95mm (4")
REGEL

Limma röret på utsidan och montera
fast denna i anslutningen. Kontrollera
att röret monteras ner i bottenläge.

24V KABEL
Montera 24V kabeln längs röret och
klammra fast det med tillhörande buntband.
Låt ca 20 cm extra kabel sticka ut.
( montage av kabel, se avsnitt montage 24V kabel )
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RÖRSYSTEM
Planera rörsystemet så att slangen blir på samma plan.
( se bild på nästa sida )
VIKTIGT! Exempel: Om en 12m lång sugslang skall användas skall
det ALLTID vara minst en halv meter extra rör innan nästa grenrör
som monteras i rörsystemet.
För att försäkra sig så att tillräcklig rörlängd
erhålles kan ibland rörlinjen avvicka från 
centralenheten, montera då de böjar med
extra lång radie som medföljer i installationspaketet.

Limma ALLTID endast rören utvändigt
och EJ rördelar som böjar etc.
Skala även av "skägget" i rören och
kontrollera att inga spåner eller annat
fastnat inne i rören. Det är viktigt att
slangen får löpa fritt inne i rörsystemet.

Kontrollera även att rören inte är skadade innan
limning!

Limma ALLTID på utsidan på
rören enligt bilden.

Använd rörskär eller kniv för att göra rent
rören enligt bild.

Endast speciella Hide a Hose
böjar skall användas i den
rörsektionen som skall
rymma sugslangen.

Ofta används en 90gr böj i samman med en 22,5gr böj
för att gå runt eventuella hinder.

Ju fler 90gr böjar som används, mer kraft behövs det för att dra
ut sugslangen.
Försök att INTE använda fler än 4 st 90gr böjar till varje uttag och
placera med fördel ut dem från varandra så mycket det är möjligt.
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Det är viktigt att planera så
att rörsystemet löper på
samma plan som slangen.
Ex. 1-plansvilla uppe
på vind.

Försök att ALLTID undvika
att montera ihop 2 st 90gr
böjar!

Funktionskontroll
Vid tex. nybyggnation är det en god idé att testa
rörsystemet innan öppna väggar slås igen.
Detta för att kontrollera att inga läckage i rörystemet
har uppstått.Provning görs med att koppla till centraldammsugaren
och förse uttagen med tex. en gummiboll så att systemet
blir helt slutet. Därefter kontrollera att inga läckageljud hörs.
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MONTAGE AV RÖR NERÅT

Slang placerad i samma plan

Slangände

MONTAGE AV RÖR UPPÅT

Slang placerad i samma plan

Slangände
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Slang placerad i samma plan

Försök att undvika
fler antal 90gr böjar

Slangände

MONTAGE AV RÖR NERÅT 2 PLAN

MONTAGE AV RÖR UPPÅT 2 PLAN

Slangände

Slang placerad i samma plan
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Principskiss montage i 2 plan

1.NER 2 PLAN
Undvik använda
90gr böj Eluttag

2.UTTAG
NERE

Använd endast Hide a Hose långa
böjar (90,45 och 22,5gr) i denna
rörsektionen

3. UTTAG UPPÅTGÅENDE

Viktigt att
slangen är på samma
plan som uttag!
( slanglängd )
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4. UPP 2 PLAN

Strömbrytare

VIKTIGT!
Glöm ej exemplet att om tex. slangen
är 12m skall det alltid vara minst 0,5m
extra rör till nästa grenrör!

Centralenhet

VIKTIGT!
Grenrör skall ALLTID monteras med flödet åt
centralenheten.
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MONTAGEKIT
Innehåller:
- Uttag
- Lucka

PUNKT/FLIK FÄSTEN
är till för att fästa
montageplattan i rätt
position mot uttaget
vid montaget. Punktfäste

Sidorams
hål

Punktfästen

O-ring
Applicera på en silikonbaserad
lubricant på O-ringen
innan montage av uttaget
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24V KABEL
Anslut de 2 st kablarna från
24V switchen som är monterad
på sidan på uttaget till kabeln
som monterats längs röret.
Dessa skall pararellkopplas.

Färdig montage av uttag
och lucka

Montera uttaget genom montageplattan
och tryck in den i röranslutningen.
Kontrollera att den sitter som den skall.

Säkra uttaget mot montageplattan
med de 4 st skruvar som medföljer
i de 4 hålen.

Installera luckan genom att sätta
luckans överkant i linje mot
uttagets överkant (fästen )
och tryck till.
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EXTRA TILLBEHÖR

FjärrstyrningSom extra tillbehör finns det
en fjärrstyrning att tillgå.
Mottagaren kopplas till
centralenhetens 24V ingång
och elkabeln till ett 230V
eluttag.

I större hus rekommenderas
mottagaren placeras så
centralt som möjligt i huset.
Då monteras en 24V styr-
kabel från centralenheten
till mottagaren.

Mottagaren placeras minst
1,8m från centralenheten
för bästa funktion.

FJÄRRSTYRNINGS KIT INNEHÅLLER:

1 st RF handtag ( med sändare )
1 st Mottagare
1 st Nätadapter
1 st 24V kabel (10m)
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LYCKA TILL MED ERT NYA HIDE A HOSE SYSTEM!

För mer information eller tekniska frågor, kontakta Ert inköpsställe.




