INSTALLATIONSANVISNING EUROVAC RÖRSYSTEM CENTRALDAMMSUGARE
Innan Ni börjar installationen av rörsystemet , kontrollera med t.ex. ett snöre av samma längd som sugslangen att
sugdosornas placering blir riktig. Vi rekommenderar alltid att montera extra sugdosor för att erhålla så kort
slanglängd som möjligt, då ev. tryckfall uppstår i sugslangar.
Bestäm även platsen för centralenheten innan montage av rörsystemet påbörjas.
Tänk på att centralenheten placeras så nära en yttervägg som möjligt med tanke på montage av utblåsrör/ventil.
Sörj för god ventilation vid limning !
Innan Ni påbörjar installationen rekommenderar vi att Ni nedanstående verktyg till hands:
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Geringsåg
Skruvdragare eller borrmaskin
ø 54 / 57 hålsåg
Långt riktborr
Tumstock eller måttband
Hammare
Avbitartång eller kabeltång
Stjärn och spårskruvmejsel
Kniv
Sticksåg eller rasp
Vattenpass och penna
Skyddsglasögon

Vid rörkapning skall alltid eventuellt “skägg i röret”
skalas bort med kniv enligt bild.
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Grenrör skall alltid montras med luftströmmens riktning
mot sugenhet och monteras enligt bild ( grenrör från sidan ).

RÄTT

OBS ! Vid montage rekommenderas att rörsystemet monteras ihop provisoriskt innan limning !
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Nedan visas exempel på montage av sugdosor i väggar.
Vid montage skall alltid 90˚ skarpböj endast monteras i direkt anslutning till montageplatta/sugdosa.

Vid montage i mellanvägg

Montage i befintlig väggskiva

Montage vid nybyggnation

OBS ! Vid montage i väggar med dubbelgips etc. finns särskilda förlängningsadapters att tillgå.
Dessa monteras då mellan sugdosa och montageplatta. Vid montage genom befintliga tjocka träväggar kan
gummipackningen i montageplattan tas bort från sin plats och limmas direkt in i en skarvmuff.
( Klipp med t.ex. sax så att bara själva ringen av gummit kvarstår ). Skarvmuffen med gummipackningen monteras då
direkt på sugdosan. Mellan skarvmuff och 90˚ skarpböj monteras en rörbit i önskad längd.
( OBS! Vid rörgenomgångar med skarvmuff i tjocka träväggar skall min. ett Ø60 hål borras ).
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Sugdosor är försedda med skruvfästen för montage av 24V styrkabel ( nedan t.v ).
Skruva ej bort skruvarna helt då inmonterade fjädrar kan lossa från sin plats. Montageplattan är försedd med
färdiga hål för VP-rör ( nedan t.h).
Fäste för 24 volt kabel

Hål för skruv

Hål för VP-rör
Hål för montageskruv

5

Nedan visas exempel vid montage av 24V styrkabel. Kabeln bör alltid parallellkopplas enligt illustrationen
nedan till egna kopplingsdosor eller kopplas ihop vid varje grenrör.
Vid ingjutning av rör och kabel i betongfundament skall alltid kabeln förses med eget VP-rör som skydd.
Vi rekommenderar även detta vid montage under husgrunder, på vindar och liknande.

Rekommenderad spänning och
amperestyrka till våra modeller:
EP-1300 / 230V/10A
EP-1800 / 230V/10A
EP-2100 / 230V/10A
C-2400 / 230V/16A
C-3010T / 400V/16A

Samtliga modeller parallelkopplas enligt ovanstående kopplingsschema.
Vid problem med installation eller för beställning av rör och rördetaljer, kontakta Ert inköpsställe.

Vi önskar Er lycka till med Er nya Eurovac Centraldammsugare !

