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ISQ-V

Installationsanvisning
Att uppmärksamma före montage

Don levereras som regel på pall med
varje don i pappkartong med märkning.

Montage av donlåda
och fästram i vägg:

 K
ontrollera att donet har rätt placering av kanalanslutning
[L,B,R]. Se märkning på emballaget.
 Leveransenheten består av:
- Donlåda med ansluten kopplingsbox CBD
- fästram
- Gallermodul med elektronikkort
- 2 stycken plåtskruvar.
 M
aterial som inte följer med vid leverans:
- Tätningsmaterial vägg/donlåda kanalsidan
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1. Håltagning
Gör ett genomgående uttag i väggen.
Innermått enligt figur: Ca 560 (B) x 200 (H) mm
Minsta avstånd till tak: > 25 mm

2. Placera och förankra donlådan

Placera donet, från kanalsidan, i väggen så
att donfronten just kommer i nivå med det
ventilerade utrymmets innervägg (A).
Avlasta mot bjälklag i bakkant (B).
Dreva eller använd tätningsmassa för att
täta mellan vägg och donlåda.
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Höjd(H): 200 mm
Bredd(B): 560 mm
Till tak(T): > 25 mm
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3. Placera och förankra fästramen
Placera fästramen i donöppningen så att den
invändigt möter donlådan och utvändigt ligger
an mot den omgivande innerväggen (A).
Förankra fästramen och donlådan i väggen
genom att montera skruvar genom de förborrade
hålen (2 skruvhål på respektive insida (B).
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2x2 skruvar

A

www.lindinvent.se | ISQ-V_INST11_sv

1

Notera:
medföljer inte
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Montage av frontgaller med kretskort:

ISQ-V
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1. Häng upp gallermodulen
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Fäst gallermodulen (A) till de båda uthängande
upphängningsvajrarna med karbinhakar (B) från
*donlådan. Låt gallermodulen hänga ned, med
fronten in mot väggen, inför inkoppling av kablage
från donlådan.
Med gallermodulen hängande i karbinhakarna:
* Anslut kabeln (A) från donlådan till kortsidan av
kretskortet på frontgallret. Vit kontakt, som enbart
* går att fästa på ett håll.

3. Ta fram givare och fäst galler
Tag loss skyddstejpen över öppningen för givare
centralt på gallermodulens fronplåt och tillse att
temperaturgivaren (A), som hållits tillbaka av tejpen,
kommer att sticka ut i rummet från donet.
Fäll upp gallermodulen så att frontplåten kommer
i rätt läge över donöppningen mot rummet (B).
Fäst gallermodulen i donlådan med de två
medföljande plåtskruvarna (C). I donlådan finns
avsedda skruvhål för infästningen.
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4. Placering av kopplingsbox CBD
Kopplingsbox CBD, som medföljer donet vid
leverans, är försedd med magneter för att enkelt
kunna placeras på lämpligast plats på donlådan.
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2. Anslut kablage till kretskort
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Efter anslutning av tilluftskanal
och inkoppling av CAN + 24 VAC
via kopplingsboxen är väggdonet
redo för driftsättning.
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